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Sammanfattning 

Dagens ekonomiska läge har starkt påverkat fordonsindustrin och bidragit till att 
återinvesteringar av ny teknik och utrustning begränsats. På Meritor HSV AB är en 
återinvestering välbehövlig för att ersätta delar av maskinparken. Tidigare har investeringar hos 
Meritor präglats av kortsiktigt tänkande och det har blivit en vana att investera i begagnad 
utrustning. Arbetet syftar till att analysera Meritor HVS ABs maskininvesteringsprocess samt ge 
rekommendationer till företaget inför framtida investeringsbeslut.  
 
Intervjuer har genomförts på de tre företagen Meritor, Scania och GKN Driveline där respektive 
företags investeringsprocess kartlagts. Jämförelser har sedan gjorts mellan de olika företagen och 
skillnader mellan investeringsprocessen hos företagen och i teorin har belysts. Faktorer har även 
identifieras som är viktiga vid utformande av investeringskalkyler. Dessutom har fallstudier 
utförts på Meritor för att ta fram relevant information rörande deras nuvarande maskinpark.  
 
Resultatet av arbetet är ett antal rekommendationer som författarna anser kan vara fördelaktiga 
för Meritor att ta till sig för att förbättra sin investeringsprocess. Några av de rekommendationer 
som arbetet resulterade i var att företaget bör standardisera arbetet vid investeringsbedömning 
samt att företaget bör använda sig av ytterligare kalkylmodeller utöver payback metoden. Arbetet 
har dessutom resulterat i ett förslag till en investeringsmall, i form av ett Excell dokument, som 
Meritor kan vidareutveckla och använda i sin investeringsprocess. 
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Abstract 
Today's economic situation has greatly affected the vehicle industry and contributed to the 
limited re-investment of new technology and equipment. At Meritor HSV AB is a reinvestment 
much needed to replace parts of the machinery. Previously investments at Meritor has been 
characterized by short-term thinking and it has become a habit to invest in used equipment. This 
project aims to analyze Meritor HVS AB machine investment process and make 
recommendations to the company for future investments. 
 
Interviews have been conducted on the three companies Meritor, Scania and GKN Driveline, 
where each company's investment process has been charted. Comparisons are then made 
between the companies and the differences between the investment process of the companies and 
in theory, have been highlighted. Key factors has also been identified for the design of an 
investment calculation. In addition, case studies have been performed at Meritor to provide 
relevant information regarding their current mechanical equipment. 
 
The result of this project is a number of recommendations, which the authors believe may be 
beneficial for Meritor to embrace, to improve their investment process. Some of the 
recommendations that the project resulted in was that the company should standardize the work 
of investment appraisal and that the company should use other spreadsheet models beyond the 
payback method. The project has resulted in a proposal for an investment template, in the form 
of an Excel document, that Meritor can develop and use in their investment process. 
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1. Inledning 
I följande kapitel ges en bakgrund till det problemområde som rapporten behandlar. I kapitlet 
ges också en beskrivning av rapportens målsättning, de metoder som används samt dess 
avgränsningar. Även en kort introduktion av företaget Meritor HVS AB och rapportens 
struktur tas upp.   

1.1. Problembakgrund 

Meritor HVS AB köpte fabriken i Lindesberg 1998 av Volvo. Företaget har verksamheter på 
alla jordens fem kontinenter, med huvudkontoret i delstaten Michigan (Troy) i USA. På 
Sverigefabriken i Lindesberg tillverkas bakaxlar främst till Volvo Construction Equipments 
produkter så som lastbilar, bussar etc. Meritor har ca 10 000 anställda världen över, varav ca 
800 st i Lindesbergsfabriken. 

Den stundade ekonomiska krisen slår hårt på marknaden, vilket leder till att återinvesteringar 
av ny teknik och utrustning begränsas då rörelsemarginalen sjunker. Trots detta är det 
välbehövligt för företaget att återinvestera och ersätta stora delar av maskinparken för att 
kunna effektivisera sin produktion. I dagsläget prioriteras det kortsiktiga tänkandet och 
investeringar av äldre begagnad utrustning har blivit en vana för att hålla nere avskrivningar 
och bundet kapital. En nyinvestering innebär inte enbart teknologiska förbättringar, har du en 
gammal maskinpark så uppstår faktorer så som maskinstillestånd, brist på reservdelar, ökad 
bemanningsutnyttjande samt minskad kapacitet. 

Produktionstekniker på Meritor har idag tankar på att göra en nyinvestering. Tanken är att 
byta ut 15 äldre maskiner mot sex nya men fortsätta hålla samma produktionskapacitet vilket 
är möjligt då de nya maskinerna är effektivare. De upplever att en sådan investering skulle 
gynna företaget i form av exempelvis mindre personalomkostnader. En del av arbetet blir att 
studera detta specifika fall och ha detta i baktanke när investeringsprocessen analyseras.  

Vid investeringar måste utgångspunkten enligt teorin vara att relatera de föreslagna 
investeringsprojekten till företagets mål, att få så hög lönsamhet som möjligt och att överleva 
på lång sikt. Dessa mål kan stå i konflikt med varandra, kortsiktig vinstmaximering kan i vissa 
fall vara förödande för överlevnaden. Att tänka mer långsiktigt och anpassa företaget till ny 
teknik och förändrad efterfrågeinriktning är därför företagsledningens viktigaste uppgift, men 
också den svåraste(Olsson, 2012).  

1.2. Mål 

Målen med arbetet är att:  

Dels att analysera Meritor HVS ABs maskinanskaffningsprocess och ge rekommendationer 
för framtida investeringsbeslut genom att:   

 Jämföra tre olika företags investeringsprocess med fokus på dess olika faser utifrån 
vald modell och även identifiera skillnader mellan företagens investeringsprocess och 
teorin. 

 Identifiera de faktorer som anses vara viktiga vid utformandet av investeringskalkyler.  

Dels att studera och analysera ett planerat beslut om en investering av maskinpark och ge 
förslag till förbättringar genom att:   
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 Göra fallstudier på nuvarande maskinpark för att få ut relevant information.  

1.3. Lösningsmetoder 
 Arbetet inleddes med en litteraturstudie som behövdes för att inhämta nödvändiga 

kunskaper och för att få en bild av nuläget. Den inriktades på tidigare skrivna 
examensarbeten, vetenskapliga artiklar och böcker inom området. 

 För att genomföra kartläggningen gjordes personliga, individuella intervjuer med 
anställda på företaget Meritor HVS AB 

 Studie av två andra företags investeringsprocess genom intervjuer med personal från 
företagen Scania och GKN Driveline med syftet att kunna göra jämförelser gentemot 
Meritor HVS AB investeringsprocess.  

 Genom fallstudier på ett maskinområde ta fram information främst ur Meritor’s 
interna uppföljningssystem timme för timme samt underhållssystemet Tecla som kan 
bidra till ett mer korrekt investeringsbeslut.  

 Upprätta en ersättningsinvesteringskalkyl av insamlad information från fallstudier.  

1.4. Avgränsningar 

Rapporten riktar in sig på tre svenska internationellt stora företag inom fordonsindustrin, som 
på regelbunden basis genomför större realinvesteringar. Analysen begränsas till dessa företags 
investeringsprocess.  

Fallstudier genomförs på ett produktionsområde med 15 stycken maskiner på Meritor HVS 
AB i Lindesberg där maskinerna är av varierande ålder men med samma bearbetningsmetod i 
grunden. Data från maskinområdet kommer endast användas från november 2011 till 
november till 2012, intervjuer med företag och anställda på Meritor HVS AB kommer inte 
anges ordagrant i rapporten.  

 

1.5. Rapportens struktur 

För att ge en överblick av rapportens olika delar och underlätta för läsaren att orientera sig till 
relevanta delar följer här en läsanvisning som kan vara till hjälp.  

Kapitel 2 Teoretisk referensram Redogörande av teoretisk referensram som ge en bättre 
förståelse av ämnesområdet. Här kan läsaren se teorin bakom exempelvis 
investeringsprocessen, klassificeringar och investeringskalkyler.  

Kapitel 3 Genomförande Beskriver genomförandet av projektet, hur författarna gick till 
väga för att utföra arbetet, som exempelvis utformandet av intervjufrågorna.  

Kapitel 4 Empiri Här kan läsaren se en sammanställning av intervjuer som skett på tre olika 
företag i Sverige, frågor som är ställda utifrån investeringsprocessen.  

Kapitel 5 Analys Här analyseras det empiriska materialet med huvudsyfte att se förbättringar 
i Meritor´s investeringsprocess. 
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Kapitel 6 Slutsats Här presenteras de slutsatser som arbetet resulterat i. Dessutom ges 
rekommendationer till Meritor för användning vid deras fortsatta investeringsarbete.  

Kapitel 7 Diskussion Här följer en diskussion kring de metoder författarna valt och hur 
studien kan vidareutvecklas.  
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2.  Teoretisk referensram 
Redogörande av teoretisk referensram som ämnar ge en bättre förståelse av ämnesområdet. 
Kapitlet redogör för den teori som används för att kunna analysera och uppnå målen med 
arbetet. Teorin fungerar i studien som ett jämförande medel mot det empiriska materialet.  

2.1. Vad är en investering  

Inom litteraturen finns en hel del kortfattade beskrivningar av vad en investering är för något. 
Honko(1981) beskriver att en investering kännetecknas av en tidsdimension, att den stora 
engångsutgiften inte beräknas resultera i inkomster omgående utan att dessa väntas uppstå 
kanske efter en lång tidsperiod. Anderson(2008) definierar det som en resursinsats vid en 
tidpunkt som ger konsekvenser för framtiden. En investering beskrivs som en satsning som 
förväntas resultera i någon form av avkastning. Resurser utnyttjas under en viss tid, dvs. 
kapital investeras för att åstadkomma en långsiktig resultatförbättring. Då företags finansiella 
resurser i allmänhet kan vara begränsade måste beslut vid investeringar ske i val mellan olika 
handlingsalternativ. Vanligtvis har investeringar konsekvenser såsom att de ofta medför en 
långsiktig bindning och att de ofta har en så kallad ”exit cost” kostnad för att komma ur 
investeringen(Norelid och Eliasson, 2005).  

2.1.1 Klassificering av investeringar   

Investeringar kan karaktäriseras på många olika sätt, i relation till produktionskapaciteten är 
de vanliga investeringsbegreppen enligt Olsson(2012):  

 Ersättnings- eller rationaliseringsinvesteringar vilket ersätter nuvarande 
produktionsutrustning med ny utan att påtagligt öka kapaciteten. 

 Expansions- eller intäktshöjande investeringar vilket strävar mot ökad kapacitet, 
innebär satsningar mot nya produktionsområden eller geografiska marknader. 

Det är oftast enklare att bedöma eventuella konsekvenser av en ersättningsinvestering enligt 
Olsson då han menar att tidigare erfarenhet av den maskintyp företaget avser att köpa spelar 
in, studier av företags praxis visar på att företagsledningar oftast ställer högre krav på 
lönsamhet vid expansionsinvesteringar(Olsson, 2012). 

Honko(1981) menar att en klassificering av investeringar är ett hjälpmedel vid genomförandet 
av företagets investeringspolitik. Tack vara klassificering kan nämligen olika alternativ på sätt 
och vis betraktas separat på de olika delområdena för företagets mål och investeringspolitik. 
En viktig synpunkt är att man inom varje klass bör kunna tillämpa ungefärliga enhetliga 
bedömningskriterier. Som helhet betraktat varierar till exempel möjligheterna att beräkna 
avkastningen betydligt mellan olika investeringsprojekt. Vissa projekts fördelaktighet kan 
mätas med hjälp av väl genomarbetade investeringskalkyler. Andra projekt kan man bli 
tvungen att bedömas nästan enbart genom uppskattning. För att ge en uppfattning om hur 
klassificering av investeringar enligt Honko sker i praktiken presenteras nedan:  

1. Tvingande skäl, vilket avser investeringar som verkställs t.ex. på grund av säkerhets- 
eller hygieniska skäl, nya lagbestämmelser eller andra absolut tvingande 
omständigheter. Det finns inget val, en investering måste ske.  

2. Säkrande av ställning på marknaden, nödvändiga investeringar för att ha kvar sin 
nuvarande position på marknaden. Om företaget bortser från sådana investeringar kan 
det följden bli att verksamheten krymper.  

3. Förnyelse av nuvarande investeringar, avser att hålla företagets verksamhet fri från 
avbrott och störningar samt öka de tekniska förutsättningarna för produktionen. 
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4. Kostnadsbesparing, reducering av kostnader är det primära, i sista hand innebärande 
förbättrad lönsamhet och möjligen ökad produktivitet. 

5. Intäktsökning, vikten ligger på ökning av intäkterna, som ofta leder till förbättrad 
lönsamhet.  

6. Erövring av nya områden eller skapande av nya produkter med hjälp av 
påfallande riskfyllda investeringar, investeringar som är förenade med en betydande 
risk(Honko, 1981). 

En anledning till att investeringar delas in i olika typer är, enligt Junnelius(1974) att företagen 
arbetar med flera mål samtidigt. Vore det så att en maximering av vinsten enbart varit 
företagets mål, så skulle det i sin tur räcka med att värdera investeringar utifrån ett enda 
kriterium. Vidare skiljer Junnelius mellan fyra olika klasser: realinvesteringar, finansiella 
investeringar, marknadsinvesteringar och sociala investeringar. Reala investeringar ska göra 
produktionsprocessen möjlig. Finansiella investeringar visar på fodringsförvärv, 
banktillgodohavande etc. Marknadsinvesteringar är investeringar i olika 
marknadsföringssituationer. Sociala avser investeringar för att främja personalens trivsel och 
välfärd.  

Bergknut(1993) väljer att dela in investeringar i tre huvudblock. Indelning skall utgå från 
samband som anses föreligga mellan framtida mål, resurser och organisation. Investering är 
ett sätt att använda sina resurser för att kunna uppnå företagets utsatta mål. Oavsett hur en 
investering klassificeras finns alltid målet, resursen och organisationen med i begreppen, men 
med olika stark betoning. Diskuteras investeringen utifrån ett företags framtida mål, ska man 
lämpligt göra en indelning mellan expansions- ersättnings- och rationaliseringsinvesteringar.  

Studier gällande ersättningsinvesteringar  

Ersättningsinvesteringar som enligt Bergknut(1993) avser utbyte av föråldrad utrustning i 
syfte att säkerhetsställa nuvarande kapacitet refererar till en fallstudie av Gutenberg som 
skiljde på fyra skeden för att belysa när ersättningsinvesteringar utfördes i olika 
verkstadsföretag:  

1. När äldre utrustning fortfarande fungerar bra ur ett tekniskt perspektiv men modernare 
och mer effektiv utrustning finns att tillgå på marknaden (Modern teknik) 

2. När äldre utrustning fortfarande är användbar ur teknisk synpunkt, men 
anläggningarna börjar kräva mera reparationsinsatser samtidigt som en viss nedgång 
noteras i effektiviteten. (Höjda underhållskostnader)  

3. När äldre utrustning är alltför nedsliten för att vara användbara ur ett ekonomiskt 
perspektiv.  

4. Efter avskrivningstiden upphört.  

Av studien framkom att skede 4 var helt ointressant när ett beslut om ersättningsinvestering 
skulle fattas. Skede 3 hade ytterst liten betydelse, medan skedena 1 och 2 utvisade en hög 
relevans med avseende när ersättningsinvesteringar sker i olika verkstadsföretag. Vidare 
undersöktes det vilket motiv som ligger bakom ersättningsinvesteringsbesluten:  

1. Förslagna investeringsalternativ utlovar mer effektiva produktionsmetoder, förkortat 
anspråk vad gäller t.ex. arbetstid. (Rationaliseringsmotiv)  

2. Problem har uppstådd vad beträffar arbetsmarknaden, som t.ex. brist på arbetskraft, 
högre löner genom avtal. (Industrialiseringsmotiv) 

3. Kvalitetshöjning av nuvarande produkt. (Kvalitetssäkring)  
4. För hög likviditet  
5. Anar ökade priser på kapitalvaror i framtiden  
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6. Konkurrenterna har investerat  
7. Skattereduceringar önskas (via ökat avskrivningsunderlag).  

Av resultatet framgick att det tyngsta motivet bakom en ersättningsinvestering var 
rationaliseringsmotivet. Motiv 2 och 3 vägde även de tungt medan resterande motiv inte 
visade några samband med beslut vid ersättningsinvesteringar(Bergknut, 1993).   

2.2. Investeringsprocessen  

Det finns ingen bearbetad bestämd beskrivning av en investeringsprocess och dess faser. En 
del forskare beskriver processen som att flera delprocesser pågår samtidigt, medan andra 
forskare menar på att investeringsprocessens faser är oberoende av varandra. Vidare skiljer 
sig teorin i antal steg som investeringsprocessen är uppdelad i, nedan följer några forskare och 
författares syn på investeringsprocessen och dess olika faser. 

Hemmingsen beskriver processen för reala investeringar i fyra faser definitions-, 
projektbehandlings-, integrations- och kontroll systemet. I definitionssystemet initieras 
projektet vidare följer projektbehandlingssystemet och i denna fas tas kalkylunderlag och 
andra bedömningsunderlag fram. Integrationssystemet ställer projektets lönsamhet mot 
företagets finansieringsmöjligheter. Kontrollsystemet finns för att kontrollera och följa upp 
investeringsprojektets verkliga kostnad. Hemmingsen menar att integrationssystemet och 
kontrollsystemet kan ses som hjälpsystem till det övriga två. Dock anses att alla fyra 
delsystem ska fungera väl för att får en välfungerande och tillfredsställande 
investeringsprocess(Persson, 1980).  

Löfsten(2002) delar in processen i följande faser: Idé, planering, implementering, drift och 
avslutning. Idéfasen kan ses som en undersökning där tillgång och efterfrågan samt olika 
tekniska produktionsparametrar studeras. I planeringsfasen undersöks ett eller flera alternativ 
noggrannare, ekonomiska kalkyler genomförs och ett förslag presenteras för styrelsen. I de 
övriga faserna installeras investeringen och den tas i drift.  

Yard(2001) delar upp investeringsprocessen i hela sju steg och beskriver processen som en 
lång förhistoria innan man kommer till ett avgörande om investeringen bör genomföras eller 
inte. Stegen Yard tar upp är: Initiering, utveckling, förankring, framdrivning, beslut, 
genomförande, uppföljning.  

Enligt Junnelius(1973) är planerandet och kontrollerandet av investeringar en komplex 
process där de olika faserna som investeringsprocessen består av är sammankopplade och 
integrerade. Junnelius delar upp investeringsprocessen i fyra faser: initieringsfasen, 
bedömningsfasen, fastställningsfasen samt realiseringsfasen. Initieringsfasen avser alla 
aktiviteter som leder till uppkomst av en investeringsidé samt leder till att en idé blir 
verklighet och omvandlas till ett investeringsprojekt. Bedömningsfasen inräknar alla de 
aktiviteter som sker fram till ett godkännande eller förkastande av ett investeringsprojekt. 
Realiseringsfasen kan ses som ett verkställande av projektet och kontroll av investeringens 
tekniska och ekonomiska resultat.  

Efter att ha studerat samtliga teoriförfattares beskrivningar av investeringsprocessen anser 
författarna att Junnelius indelning på ett tydligt sätt åskådliggör investeringsprocessen och har 
därför valt att använda sig av hans benämningar. Genom att studera initieringsfasen och 
bedömningsfasen kan investeringsprocessen kartläggas vilket är huvudsyftet med denna 
rapport. Däremot är det för denna rapport inte lika intressant hur beslutet sedan förankras och 
verkställs och därför bortser rapporten från fastställningsfasen. Hur en investering följs upp 
kan dock vara intressant då detta påverkar hur efterkommande investeringar genomförs och 
därav behandlar rapporten även realiseringsfasen. 
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Figur 2-1  Investeringsprocessens faser(Junnelius, 1974) 

2.2.1 Initieringsfasen 

I denna fas handlar det om att ta fram en idé som vidare kan utvecklas till en investering. 
Enligt Bower(1986) är kostnads-, kvalitets- och kapacitetsproblem de grundläggande 
orsakerna till en investering. Detta styrks av Honko(1981) som menar att anledningen till att 
genomföra en investering oftast är kostnadsbesparingar eller för att få ett större inflytande på 
marknaden. 

En idé kan givetvis uppkomma slumpmässigt men Honko menar att utvecklingen går i den 
riktningen att fler idéer uppkommer utifrån resultaten av forskning och från systematiskt 
sökande efter idéer. Vanligtvis har endast större företag ekonomiska resurser för en egen 
forskningsavdelning men inget företag oavsett storlek har råd att avstå ifrån sökandet efter 
nya idéer. Junnelius(1974) menar att ett rikligt flöde av investeringsidéer är positivt för ett 
företag. Det finns dock en problematik i idéskapandet hos företagen vilket är ett problem som 
inte ägnats mycket tid och uppmärksamhet. Junnelius tror att anledningen till detta beror på 
att det är en internprocess hos enskilda individer i organisationen och att problematiken är 
svår att belysa empiriskt. Enligt Bower(1986) skall företagsledningen skapa sådana 
organisatoriska förhållanden så att de önskvärda processerna som styr investeringsbeteendet 
kan utvecklas. Det är viktigt att rätt inställning till idé sökande finns hos båda företagsledning 
och underordnande. Det krävs ett samarbete mellan olika nivåer för att få fram och utveckla 
en idé.  

2.2.2 Bedömningsfasen 

Efter avslutad initieringsfas påbörjas bedömningsfasen, där sker fortsatt behandling av 
investeringsförslaget fram till ett godkännande eller förkastandet av detta(Junnelius, 1974). 
Företagen måste lägga vikt på att konstruera ett väl utarbetat beslutsunderlag samtidigt som 
investeringens konsekvenser skall kartläggas från olika perspektiv och inte enbart det 
ekonomiska. Bedömningsfasen omfattar en process som ska utreda olika avgörande 
ekonomiska och tekniska faktorer. Det viktigaste att framhäva rörande bedömningsfasen är 
enligt Junnelius(1974) insamlandet av information samt sammanställande och värdering av 
den insamlade informationen som sedan skall bedömas ett flertal gånger av komponenter på 
olika nivåer. Det gäller att göra en korrekt bedömning av den framtida utvecklingen samt 
försöka upprätthålla en förändringsbenägen och flexibel organisation(Olsson, 2012) 

Bergknut(1993) menar att syftet med investeringsbedömning är att skapa beslutsunderlag för 
investeringar. Investeringskalkylerna är ofta en del av bedömningen och har som syfte att 
skapa ett underlag för eventuella beslut. Ett investeringsbeslut kan accepteras, förkastas eller 

Initieringsfasen Bedömningsfasen Fastställningsfasen
Realiseringsfasen
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rangordnas om det finns fler alternativ. Faktorer som styr beslutet är de krav som sätts upp 
genom kalkylmetoderna och de andra företagsmålen. 

	

2.2.2.1 Investeringskalkyler 

Syftet med investeringskalkyler är enligt Olsson(2012) att beräkna lönsamheten för ett eller 
flera olika investeringsalternativ, dessa kalkyler är sedan en del av beslutsunderlaget vid val 
mellan olika investeringsalternativ. Honko(1981) skriver att investeringskalkylerna kan 
tillämpas på många olika områden, typiska exempel på sådana situationer är fastställande av 
ett företags värde, jämföra lönsamheten för olika produktionsmetoder eller som 
beslutsunderlag vid investeringsbeslut. Investeringskalkylen gör det möjligt att till exempel 
bedöma lönsamheten, jämföra och rangordna alternativ, bedöma risker och osäkerheter. De 
största problemen med investeringskalkyler är enligt Yard(2001) tidsavståndet mellan 
betalningarna som försvårar bedömningen av investeringen, att då jämställa olika tidpunkter 
är ett huvudproblem vid investeringskalkyler. Bergknut(1993) menar på att 
investeringskalkylen har en avgörande begränsning, att den bygger på osäkra ingångsdata allt 
från ”rimliga” bedömningar till rena spekulationer. Den ger heller inte ett fullständigt 
beslutsunderlag. Till den ekonomiska bedömningen måste ett flertal olika aspekter betraktas, 
från strategiska till maskinoperativa och miljömässiga, innan ett slutgiltigt beslut kan tas. 
Dock är det helt klart att de ekonomiska och kvantitativa bedömningarna har en stor roll i 
beslutsunderlaget.  

De grundläggande metoderna för investeringskalkyler utifrån teorin är nuvärdesmetoden, 
internräntemetoden, annuitetsmetoden och payback-metoden. För de tre förstnämnda 
metoderna används kalkylräntan som ska påvisa avkastningen företaget får av en alternativ 
investering(Honko, 1981). Investeringskalkylerna skall visa de in- och utbetalningar som sker 
kontinuerligt med olika stora belopp under investeringens livstid(Andersson, 2008). 
Rapporten kommer bortse från annuitetsmetoden då den teoretiskt är densamma som 
nuvärdesmetoden och visar samma resultat. Nedan följer en kort beskrivning av de olika 
metoderna och den kritik som riktats mot dem.  

Nuvärdesmetoden 

Grundtanken med nuvärdesmetoden är att alla betalningar som sker vid olika tidpunkter 
diskonteras till en gemensam referenspunkt, vanligtvis år noll, där det blir möjligt att 
sinsemellan jämföra olika betalningar(Löfsten, 2002). Det är en bra metod som på ett 
teoretiskt och korrekt sätt tar hänsyn till investeringens konsekvenser, men med nackdelen att 
den är svår att genomföra rent beräkningsmässigt och den ger lönsamhetsmått som inte är helt 
lätta att tolka(Olsson, 2012). Nuvärdesmetoden, även kallad kapitalvärdesmetoden ger ett bra 
värde för investeringen genom att den i beräkningarna tar hänsyn till pengars olika värde då 
de utfaller vid olika tidpunkt, samt penningströmmar under investeringens hela 
livslängd(Andersson, 2008).  

En variant av nuvärdesmetoden är nuvärdeskvoten, i situationer där företaget har begränsad 
tillgång på pengar för investeringar och vill rangordna olika investeringsprojekt kan 
nuvärdesmetoden ge missvisande resultat. Om projekten kräver olika stora grundinvesteringar 
kommer metoden att gynna investeringen som är störst. Då kan nuvärdeskvoten användas 
istället, dvs. nuvärdet dividerat med grundinvesteringen, för att kunna rangordna alternativen. 
Utnyttjandet av nuvärdeskvoten leder till information angående investeringens relativa 
lönsamhet. De blir då möjligt att jämföra olika alternativ med olika stora 
grundinvesteringar(Olsson, 2012).  
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Metoden har två speciella egenskaper som ibland kan uppfattas som nackdelar. Det är 
nödvändigt att i förväg formulera ett räntekrav, vars storlek kan bli avgörande för 
analysutfallet. Metoden ger inte någon rangordning av enskilda projekt, utan säger bara att 
alla projekt med positivt nuvärde är lönsamma(Bergstrand, 2010).  

Paybackmetoden  

Payback-metoden eller återbetalningstiden är den mest använda metoden av 
investeringskalkyler enligt en undersökning av Yard(1987). En anledning till detta är att den 
är relativt enkel att förstå. Metoden mäter den tid det tar att få igen de investerade pengarna. 
Det är inget renodlat lönsamhetsmått utan en kombination av lönsamhets-, likviditets- och 
riskmått. Metoden används ofta vid grovsållandet av olika investeringar då den är så pass 
enkel att använda och förstå(Bergknut, 1993). Huruvida en investering är lönsam eller inte 
avgörs av om dess återbetalningstid är mindre än en på förhand bestämd högsta tillåten 
återbetalningstid av företagsledningen. Den investering som har kortast återbetalningstid är att 
föredra(Olsson, 2012). Metoden visar alltså hur lång tid det tar innan det investerade beloppet 
kommer tillbaka i form av inbetalningsöverskott eller rationaliserad verksamhet(Bergstrand, 
2010). Övriga fördelar med metoden är att inte behöva uppskatta några konsekvenser efter 
återbetalningstiden samt att inte behöva uppskatta någon kalkylränta(Olsson, 2012). 

Brister i metoden framkommer av att det bortses från alla ränteeffekter och dessutom alla 
betalningar som sker efter payback-tiden då företaget har fått tillbaka sitt investerade kapital. 
Den tas inte heller hänsyn till när under payback-tiden inbetalningarna kommer in. Detta 
innebär att investeringar kan vara olika lönsamma trots att det i grunden har samma 
återbetalningstid(Norelid & Eliasson, 2005). 

Internräntemetoden 

Innebörden av denna metod är att fastställa räntan där nuvärdet är lika med noll. Denna ränta 
har benämningen internränta. Internräntan jämförs sedan med den av företaget satta 
kalkylräntan. Är internräntan högre än kalkylräntan är investeringen lönsam. Internräntan går 
inte att räkna ut direkt, utan man måste prova sig fram för att få fram ett projekts internränta. 
Metoden har kritiserats för att den inte på ett teoretiskt sätt ger ett riktigt resultat.  
Anledningen till detta är att de frigjorda överskotten inte kan förräntas till den av företaget 
satta internräntan utan till en marknadsränta som oftast är lägre. Då ger internräntan endast ett 
korrekt resultat om de båda räntorna överensstämmer(Persson, 1999).   

Övriga brister i metoden påstår Olsson(2012) är att internräntemetoden överdriver 
lönsamheten i lönsamma projekt samtidigt som den underskattar lönsamheten i olönsamma 
projekt. Största bristen enligt Bergknut är att metoden inte visar lönsamhet i absoluta termer, 
rangordning av de olika investeringsalternativen kan därför anses bli missvisande(Bergknut, 
2010). 
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Vad ska resultatet visa? Benämning Sätt att presentera resultatet Enhet 

Dagens värde av 
projektets resultat 

Nuvärde Presentera nuvärdet av framtida in- 
och utbetalningar 

Kr 

Hur lång tid det tar 
innan man får tillbaka 

satsande resurser  

Payback Presentera payback-tiden (tiden för 
ackumulerade inbetalningar att 

överstiga ackumulerade utbetalningar) 

Tid 

Projektets 
genomsnittliga årliga 

avkastning 

Internränta Presenterar kalkylens/projektets 
internränta (kalkylränte-nivån där 

summan av in- och utbetalningarnas 
nuvärde är noll) 

% 

Tabell 2-2 Sammanställning av investeringskalkylmetoder(Norelid & Eliasson, 2005). 

Vilken metod som ska används i olika fall, beror helt på vad som skall undersökas. Vilken 
metod som är mest lämplig beror på situationen och varför investeringen utförs. Vid en 
jämförelse med flera olika investeringsalternativ bör man enligt Honko(1981) använda sig av 
alternativet som har det största kapitalvärdet. Det grundläggande för en kalkylsituation är om 
ett visst investeringsalternativ är fördelaktigt eller inte. Därefter undersöks vilket alternativ 
som är mest fördelaktigt.  

2.2.2.2 Osäkerheter  

Osäkerheter har att göra med svårigheter att förutse framtiden så som konkurrenters beteende, 
konsumenters preferenser och köpkraft, samhällets lagstiftning etc. Dessa är förhållanden som 
starkt påverkar investeringens inbetalningssida. Motsvarande problem orsakas givetvis på 
investeringens utbetalningssida, t ex produktionsmedlens tillförlitlighet, teknologisk 
utveckling etc. Framräknade mått bör spegla detta förhållande(Bergknut, 1993).  

Nedan kommer vi behandla tre utvecklade tekniker för beaktande av osäkerhetsaspekten i 
investeringskalkylering:  

 Säkerhetsmarginaler  
 Avvecklingsanalys  
 Känslighetsanalys 

Säkerhetsmarginaler  

Det enklaste sättet att ta hänsyn till osäkerheten är att gardera sig i fråga om skattningen av de 
in- och utbetalningar som ingår i bedömningen för att skapa en viss säkerhetsmarginal för 
investeringens lönsamhet. Det finns olika alternativ för att uträtta detta. Företaget kan t.ex. 
göra ett visst riskavdrag/riskpålägg på varje uppskattad variabel och ett annat för 
avrundningar, dvs. avrunda varje skattning till exempelvis närmaste tiotusental. Åt vilket håll 
avrundningen skall ske beror på om det gäller in- eller utbetalning. Inbetalningarna kan 
reduceras med en viss procent eller avrundas nedåt till närmaste tiotusental, utbetalningar 
ökas med en viss procent eller avrundas uppåt till närmaste tiotusental. Investeringens 
uppskattade restvärde blir reducerat till noll. Genom detta skapas en säkerhetsmarginal i 
avseende på lönsamheten av investeringen. Genom att bara ta hänsyn till förhållanden som 
uppstår under en viss tidshorisont, hjälps företaget att gardera sig mot tidsvariabeln som ingår 
i en investeringsbedömning. Längden på den tidshorisont som företaget skall räkna avgörs av 
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den förmodade marknadsförväntningarna och den teknologiska utvecklingen(Bergknut, 
1993).  

Avvecklingsanalys  

En avvecklingsanalys innebär att ett försök görs att bestämma kostnaderna vid en eventuellt 
misslyckad investering. Därefter görs en bedömning om företaget ekonomiskt klarar av ett 
sådant misslyckande eller inte(Bergknut, 1993).  

När en investering görs är det viktigt att skapa förutsättningar för alternativutnyttjande av 
investeringen utifall prognosen skulle visa sig felaktig. Ett alternativutnyttjande kan 
exempelvis innebära ett annat användningsområde för den produkt som investeringen 
producerar eller möjligheten att förändra karaktären på dessa produkter. Den bedömning som 
görs kring huruvida förtaget klarar av ett misslyckande eller inte måste således ske mot 
bakgrund av alternativutnyttjandemöjligheter. Här är det inte bara fråga om den egna 
möjligheten utan även andras möjlighet att utnyttja investeringsobjektet, exempelvis kan 
uthyrning eller försäljning bli aktuellt. Om en investering kan utnyttjas till andra ändamål än 
det tilltänkta blir kostnaderna för investeringen den eventuella intäktsminskning som uppstår 
vid alternativutnyttjandet. Där av blir avvecklingskonstanden lägre för en mer flexibel 
investering(Bergknut, 1993).   

Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys avser manipulation av enskilda variabler i en kalkyl och syftet är att ta reda 
på hur stor inverkan förändring i variabeln har på kalkylresultatet. Det är variabler som är 
särskilt svåra att bedöma och osäkra som väljs att studeras, särskilt om förändringar i dessa 
tros ha en stark påverkan på lönsamheten för investeringen(Bergknut, 1993). 
Känslighetsanalysen syftar huvudsakligen till att bestämma det kritiska värdet för en eller 
flera osäkra variabler(Löfsten, 2002). I känslighetsanalysen bör beräknas hur stor avvikelse i 
en parameter kalkylen tål för att nå det minimikrav på lönsamhet som ställs på 
investeringen(Norelid & Eliasson, 2005). Det fastställs alltså ett kritiskt värde som variabeln 
får anta för att investeringen fortfarande skall vara lönsam. Dock säger det kritiska värdet i 
säg inte någonting om huruvida investeringsförslaget kan accepteras eller ej utan en 
bedömning av sannolikheten för att variabeln skall anta det kritiska värdet måste 
göras(Bergknut 1993). 

Med hjälp av känslighetsanalyser kan man simulera olika utfall vid variation av parametrar. 
Exempelvis ett optimistiskt, ett pessimistiskt och ett troligt utfall simuleras. Det kan göras 
enskilt för de olika faktorerna eller gemensamt för att kunna se utfall då faktorer samverkar åt 
ett visst håll(Norelid & Eliasson, 2005). 

Bergknut menar att det är principiellt bättre att använda en känslighetsanalys istället för 
säkerhetsmarginaler. Det skapar en större medvetenhet om riskerna, medan 
säkerhetsmarginalerna kan ”invagga” beslutsfattaren en skenbar trygghet(Bergknut, 1993).  

2.2.3 Realiseringsfasen  

Denna fas består av verkställande av investeringsprojektet men även kontroll och uppföljning 
av investeringens tekniska och ekonomiska resultat(Junnelius 1974).  

Med kontroll avses uppföljning och bedömning av en prestation i efterhand. En 
investeringskontroll kontrollerar om investeringsplanen som låg till grund för investeringen 
har uppfyllts, det verkliga resultatet jämförs alltså med det planerade(Honko, 1981). Det finns 
ett antal olika anledningar enligt Honko till varför en investeringskontroll bör genomföras. 
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Genom en investeringskontroll kan uppnåendet av målet med investeringen underlättas, 
kontrollen kan påvisa brister och svagheter och leda till bättre resultat än vad som uppnåtts 
utan kontroll. En ytterligare anledning kan vara att investeringskontrollen skapar en känsla av 
ansvar för investeringsförslag och investeringsplaner hos dess upphovsmän. Finns ingen 
kontroll föreligger en risk för att investeringsplanerna blir orealistiska. Dessutom kan 
investeringskontrollen påvisa omständigheter som är viktiga att känna till vid framtagandet av 
nya investeringsplaner.  

Junnelius(1974) menar att en av de viktigaste delarna vid återrapportering till ansvariga för 
projektet är uppföljningen av investeringens avkastning. Uppföljningen kontrollerar om de 
olika besluten överensstämmer med det verkliga utfallet. Junnelius syn på syftet av 
uppföljning överensstämmer med det Honko presenterar. Junnelius menar dock att det 
uppkommer svårigheter vid uppföljningar, exempelvis kan det vara tidskrävande och kostsamt 
för företaget. Ett annat problem som uppstår är urskiljandet av den avkastning som tillhör en 
specifik investering från resterande verksamhet inom företaget. En investering är oftast bara 
en del av en större helhet. 
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3. Genomförandet 
I detta kapitel redogörs för hur uppgiften metodmässigt har lösts och hur arbetet har 
genomförts. Kapitlet beskriver utformandet av intervjufrågorna och på vilket sätt frågorna 
ställts samt tanken bakom intervjuerna. Vidare beskrivs hur tillvägagångssättet varit för 
utformandet av den ekonomiska modellen.   

Den ursprungliga idén med arbetet var att skapa en modell som påvisar de ekonomiska 
skillnaderna i att investera i en begagnad maskin jämfört med en ny. Detta skulle göras genom 
att analysera data från maskiner ett antal år tillbaka. Det visade sig i ett tidigt skede av arbetet 
att företaget hade vissa brister i sin dokumentation som bidrog till att all nödvändig 
information för detta ändamål inte gick att få tag på. Utifrån diskussioner med handledare 
utformades därför ett nytt upplägg för rapporten vilken beskrivs i form av målen med detta 
arbete.  

Arbetet med att fram ett intervjumaterial utgick ifrån litteraturstudien och det beslutades att 
intervjuerna skulle vara semistrukturerade. I utformandet av intervjufrågorna användes som 
hjälp böcker inom intervjuteknik och tyngden lades på att formulera öppna frågor för att få så 
uttömmande svar som möjligt(Häger, 2007). Dock försvårar de uttömmande svaren 
återupprepning av genomförd undersökning. Intervjufrågorna visades upp för handledaren på 
KTH innan intervjutillfället.  

För vissa intervjufrågor fann författarna det nödvändigt med en struktur innehållande 
huvudfrågor och underfrågor. Huvudfrågorna var öppna och av en övergripande karaktär, 
medan underfrågorna var tänkta att ge ytterligare information om inte svaret redan erhållits i 
huvudfrågan(Se bilaga 1).  

Företagsintervjuerna skedde med produktionstekniker på företag inom liknande industri och 
av liknande storlek. Företag valdes där olika former av maskinvesteringar sker och där det 
finns en lång erfarenhet av ämnet i fråga. De företag som valdes ut utöver Meritor var Scania i 
Södertälje och GKN Driveline i Köping. Efter varje intervju gjordes en sammanställning av 
intervjun med hjälp av de anteckningar samt inspelning som gjorts vid intervjutillfället.  

Fallstudierna på Meritor skedde genom att utläsa information ur det interna systemet ”timme 
för timme” för att se till exempel de olika maskinernas nyttjandegrad samt tillgänglighet (se 
bilaga 2). Detta system är något medarbetarna fyller i under tiden de jobbar med maskinen 
och systemet sammanställer sedan införd data. Författarna tog även information ur det interna 
underhållssystemet Tecla för att se antalet nedlagda timmar på underhåll för de 15 maskinerna 
samt personalkostnader för den arbetande personalen vid maskinerna.  

Ett av målen med arbetet var att ge förslag och förbättringar till genomförandet av ett planerat 
beslut om en investering på Meritor. För att uppnå detta skulle en 
ersättningsinvesteringskalkyl upprättas. Utifrån de kunskaper som författarna vunnit efter 
genomförande av fallstudier, intervjuer samt litteraturstudier kunde de viktigaste faktorerna 
för ersättningsinvesteringar identifieras och dessa fördes in i kalkylen (se bilaga 3). Modellen 
är utformad för att genomföra beräkningar med hänsyn till payback-metoden, nettonuvärdet 
samt internräntan. Modellen är sammanställd med hjälp av Microsoft Excel och dess 
inbyggda funktioner. Bilaga 3 innehåller även ett diagram. Då modellen är ifylld kommer 
detta diagram visa brytpunkten för då en nyinvestering blir lönsam.  
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4.  Empiri  
Det här kapitlet sammanfattar de intervjuer som genomförts vid tre svenska företag. I 
sammanfattningen har det även lagts in skriftligt material som delats ut av företagen i 
samband med intervjun. Intervjuerna inleds med en presentation av respektive företag, 
intervjusammanfattningen presenteras i ordningen Meritor, Scania och GKN Driveline. 
Företagens investeringsprocess kommer sammanställas gentemot de tre faser som tas upp i 
den teoretiska referensramen: Initieringsfasen, bedömningsfasen och realiseringsfasen. 
Dessutom presenteras den information som framkommit vid genomförd fallstudie på Meritor. 

4.1. Meritor HVS AB 

På företaget intervjuades handledare för arbetet Per Lyckholm samt produktionstekniker 
Mikael Jansson vid ett och samma intervju tillfälle. Deras syn på en investering är när kapital 
investeras som i framtiden beräknas ge avkastning. Även synen på en ersättningsinvestering 
lades fram, detta ses som en investering som görs för att bibehålla produktionen och fortsätta 
tjäna pengar. Intervjuobjekten visste inte hur företaget klassificerar sina olika investeringar 
men utifrån ett dokument så kunde det tydliggöras en uppdelning av investeringarna i olika 
klasser gällande hela globala koncernen. Dessa klasser följer nedan: 

 Kapacitet  
 Kostnadsbesparingar  
 Ny produkt  

Företagets investeringsprocess idag är uppdelad på följande sätt: förfrågan, utredning, 
slutförhandling/val av leverantör, AR(Appropration Request, begäran av pengar för 
investering), beställning, aktiviteter under maskinens leveranstid, aktiviteter under montage, 
produktionsgodkännande, övertagande, slutgodkännande, aktiviteter under garantitid, 
avslutning av projekt. Det finns vissa nerskrivna instruktioner för vad som skall göras och 
vilka kriterier som ska uppfyllas i de olika faserna för att gå vidare. Det skall även användas 
en C2C checklista som ska ”harmonisera” med investeringsprocessen och dess faser under 
hela projektets gång.  

4.1.1 Initieringsfasen  

Inom företaget uppkommer en idé till en ersättningsinvestering från industrialiseringsgruppen. 
Gruppens uppgift är att se över kapacitet och få information om underhållsläget på de 
maskiner som finns i fabriken idag och utefter detta görs en bedömning kring vad Meritor ska 
investera i. Industrialiseringsgruppen får sin information från produktionstekniker, 
underhållsarbete etc.   

På frågan om medarbetare stimuleras till att initiera investeringsidéer så svarar Mikael 
”tyvärr” och menar på att det är så pass lång väg att gå för att få igenom en investering i 
dagens läge och det är mycket jobb bakom ett investeringsbeslut så idéerna ”rinner ut i 
sanden”. Detta gör att många bra idéer försvinner på grund av för mycket utredning och stopp 
på vägen. Den tid som processen tar i dagsläget, ungefär 2 år vid maskinanskaffning, kan 
innebära att idén inte längre är aktuell efter det att den fått ett godkännande.  

Per påpekar att företaget måste få ut massa AR, göra layouter för framtiden, han upplever att 
företaget verkligen måste börja investera i ny maskinpark för företagets bästa och det måste 
också påvisas för ledningen att det är den vägen som bör följas.  

Besluten om en idé blir ett investeringsprojekt sker på styrgruppsmöten, där används en C2C 
checklista som följs, en undersökning sker där förslag ges kring hur många timmar som ska 
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läggas på utredningen av ett nytt investeringsprojekt. Om projektet får godkänt utifrån C2C 
checklistan så blir en idé ett framtida investeringsprojekt, då tas nästa steg och det skapas ett 
AR. De som tar beslutet om en idé ska bli ett projekt utifrån nämnda C2C checklistan är 
ledningsgruppen. Underlaget till beslutets tas fram ifrån produktionstekniker, underhåll, 
produktion samt industrialiseringsgruppen.  

Orsaken till att en ersättningsinvestering sker idag är enligt Mikael när problem och nackdelar 
blir större än kostnaden för en investering detta på grund av kapacitetsproblem, stopporsaker 
eller andra störningar. När de anställda kan visa för ledningen att kapital kan vinnas med ny 
utrustning i avseende på till exempel förbättrad prestanda, nedskärning av personal eller ökad 
nyttjandegrad så finns möjligheter för en ersättningsinvestering att genomföras.  

Företaget utgår från sin ”fabriksbudget” där de scannar av vilka områden där det behövs 
ersättningsanskaffa exempelvis om en maskin håller på att rasa, reservdelar börjar ta slut eller 
det finns potential att gå ner från 5 till 3 operatörer om företaget gör en investering. Den 
europeiska industrialiseringsgruppen delar ut pengar till fabrikerna runtom Europa. Detta görs 
varje år, de investeringar som inte blir av läggs in i en ”bank” så det finns kvar till nästa år.   

De risker som uppkommer av en föråldrad maskinpark enligt Per och Mikael är framförallt att 
cykeln med reservdelsmarknaden blir kortare och kortare, tekniken går snabbt fram så 
elektroniken finns inte kvar.  

 

4.1.2 Bedömningsfasen  

Här sker tekniska diskussioner med maskinleverantörer som initieras av projektledaren. Det 
skall göras en princip layout för att säkerhetsställa att tillräcklig yta finns att tillgå. Planerad 
utformning av arbetsplatserna skall diskuteras tillsammans med skyddsrepresentant från 
berörd fackförening.  

En investeringskalkyl tas fram enligt pay-off modellen. Företaget har idag ingen färdig 
ekonomisk modell som de jobbar efter utan det är något ansvarig konstruera utifrån egna 
kunskaper och erfarenheter. En investeringskalkyl görs i avseende på kapacitet, personal, 
underhåll samt antalet maskiner som kan bytas ut om en investering genomförs. Företaget 
upplever i normala fall en payback-tid på två år som bra, men i dagens ekonomiska läge är det 
svårt att få igenom investeringar och payback-tiden ska helst hamna långt under två år.  

Vid investeringar tar företaget hänsyn till osäkerheter viket görs genom en känslighets analys. 
Företaget bestämmer sig från fall till fall hur volymerna skall användas beroende på hur man 
tror att kund kommer ta ut volymer. Exempelvis kan analysen göras genom att variera 
volymerna med beräkningar på +10 % samt -10 % alternativt +15 % samt -15 %.  

Hur den tekniska biten ”betygsätts” är idag också utan en specifik mall, ansvarig utformar en 
egen lista med de tekniska förutsättningarna en maskin bör ha för att utföra det tänkta arbetet. 
Det finns dock en funktionell grupp som jobbar mot det, där underhåll, tekniker samt 
operatörer är med och gör bedömningar.   

 

4.1.3 Realiseringsfasen  

Vid investering sker duglighetstester på den tänkta nyinvesteringen både på plats hos 
leverantör och på företaget. Under garantitiden sker uppföljning av den maskinen som 
investerats i för att säkerställa att denna uppfyller det som utlovats. På Meritor är garantitiden 
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på ett år men det är möjligt vid ett maskininköp att betala för en längre garantitid. På företaget 
sker efter en investering i dagsläget inga efterkalkyler. Vid projektavslutet avslutas alla 
ekonomiska transaktioner, projekterfarenheter dokumenteras och projektdokumentation 
arkiveras.  

4.2. Scania Södertälje 

Scania har verksamheter i ett hundratal länder och nästan två tredjedelar av Scanias 
medarbetare finns utanför Sverige. Scanias produktionsenheter ligger i Europa och 
Latinamerika. Företaget har omkring 37500 anställda, med ett huvudkontor beläget i 
Södertälje med 5800 personer som arbetar med bland annat administrativa uppgifter. Där 
finns också en forskningsavdelning med cirka 3300 anställda. Scania producerar Lastbilar, 
bussar samt industri- och marinmotorer, men tillhandahåller även finansiella tjänster. 
Tillverkning äger rum i Nederländerna, Sverige, Brasilien, Frankrike, Polen, Ryssland och 
Argentina. I Sverige finns anläggningar i Södertälje, Luleå, Sibbhult, Falun och 
Oskarshamn(Scania i korthet). 

På Scania i Södertälje intervjuades Niclas Josefsson som är produktionstekniker. I intervjun så 
framkom det hur Niclas ser på en investering. Enligt honom har en nyinvestering sin grund i 
nya krav på produkt eller process exempelvis gällande kvalitet, toleranser eller kapacitet. En 
ersättningsinvestering ser han som när en maskin eller utrustning håller på att rasa samman, 
har dålig tillgänglighet eller går ur tiden. De vill inte hamna i ett läge där maskinen står stilla, 
företaget vill ha tillgänglighet på maskinerna.  

Scania delar upp sina investeringar i sex olika kategorier:  

 Ersättningsinvestering 
 Rationaliseringsinvestering 
 Kapacitetsökandeinvestering  
 Kvalitetsökande investering  
 Investeringar för nya produkter 
 Miljö och skydds investering  

 
Scania jobbar efter en modell som heter PIEP som står för Production Investment Equipment 
Process. Processen är uppbyggd av flera projektfaser: Initieringsfas, förstudie, 
kravspecifikation och förprojektering, leveransprovkörning, installation, projektavslut och 
garanti. Med den här processen jobbar produktionstekniker, beredare, maskinutredare med 
och övrig personal som kan tänkas ha något med inköp att göra. Alla som jobbar med den här 
processen måste gå en kurs på två dagar, då det behövs en utbildning för att lära sig den. När 
Niclas jobbar med den är processen så startar den med ett uppdragsdirektiv där det finns 
stödjande mallar och arbetsinstruktioner för varje fas. När ett uppdragsdirektiv kommer så ska 
det vara väl preciserat vad uppdraget handlar om exempelvis om en maskin ska köpas in: vad 
är den till, vilka anslag finns, cykeltider, kapacitet osv. På Scania finns en förvaltningsgrupp 
som ska förbättra investeringsprocessen hela tiden med till exempel bättre mallar och bättre 
arbetssätt. Investeringsprocessen uppdateras kontinuerligt eftersom lärdom inhämtas från 
olika projekt. En investering tar oftast 1,5-2 år att genomföra.  
 

4.2.1 Initieringsfasen  

En idé till en nyinvestering uppkommer exempelvis vid underhållsarbetet, i organisationen 
finns en struktur att idén lyfts fram till ledningsgruppen. Det går inte i efterhand att följa upp 
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vart idén kommer ifrån. Det används ingen särskild metod för att stimulera medarbetare till att 
initiera investeringsidéer.  

Beslutet om en idé blir ett projekt sker vid investeringsmöten mellan gruppchef på 
produktionsteknik och verkstadschefen beslutet tas utifrån information från tekniker och 
produktionsledare. Produktionsteknik är en stödfunktion till produktion och ansvarar 
tillsammans med underhåll för att teknisk tillgänglighet finns. Investeringsmötena sker en 
gång i kvartalet enligt Scanias rutiner. Beslutet att göra en investering sker genom något som 
Scania kallar IP texter, i dessa finns bakgrund, syfte, kostnad och mål beskrivet för gällande 
investering. Detta är mycket styrt enligt fasta rutiner som kontinuerligt uppdateras en gång i 
kvartalet.  

I initieringsfasen väljer man vilken typ av investering som kommer ske utifrån de uppsatta 
klassificeringarna som Scania arbetar med.  

De risker Niclas ser med en föråldrad maskinpark är framför allt problem med 
tillgängligheten, för mycket maskinstopp. Scania vill ha en tillgänglighet på 97-98% samt ha 
en nyttjande-grad på 85 %. Scania köper i princip aldrig begagnade maskiner, skulle vara i ett 
väldigt speciellt fall berättar Niclas.   

4.2.2 Bedömningsfasen 

Vid ersättningsinvesteringar används något som heter Mika-kalkyl. Detta är en modell för att 
beräkna lönsamhet för produktionsutrustning. Kalkylerna kan göras om till flera olika 
alternativ till exempel, ska vi renovera en maskin eller köpa en ny? Grunddata i MIKA gäller 
maskin, installation, renovering och personal. I MIKA matas allt som har med investeringen 
att göra in för att få fram olika sammanställningar. En sådan sammanställning kan exempelvis 
vara en grafisk brytpunkt som visas om nyinvesteringen möter den äldre maskinen, det vill 
säga den punkt då en nyinvestering blir mer lönsam än alternativet att behålla en äldre 
maskin. 

I kalkylen beräknas nettonuvärdet och payback-tiden. Det är endast de finansiella aspekterna 
som berörs här. Internräntan räknas även ut för att kunna jämföra stora och små investeringar 
med varandra, vilket inte går att göra med nettonuvärdet eller payback-metoden. Kalkylen 
fylls i sju år framåt i tiden. Genom att använda sig av MIKA kan företaget jämföra olika 
alternativ till en investering och på så sätt välja det mest lönsamma förslaget. I vanliga fall så 
ser företaget en investering med en payback-tid under två år som lönsam dock föredras en 
payback-tid på 1 år vid det nuvarande ekonomiska läget (år 2012). 

De ekonomiska aspekter som tas hänsyn till vid investeringskalkylering enligt Niclas är 
kapacitet, cykeltider, höga underhållskostnader på enskilda maskiner, metodbyten, antal 
maskiner samt utrymme.  

Vid en investering gör Scania även en teknisk-ekonomiskbedömning. De tekniska aspekterna 
för en investering värderas genom betygsättning från 1-3. På så sätt rangordnas betygen på de 
tekniska ingående komponenterna såsom nödvändig grunddata, layout, metod, service, 
reservdelar och underhållsarbete. När varje del är betygssatt så vinner den investeringen med 
högst poäng.  

Scania försöker titta brett på leverantörer, försöker skapa en konkurrens situation mellan olika 
leverantörer. De går till slutförhandlingar med minst tre leverantörer och kravspecifikationer 
skickas ut till 4-6 olika leverantörer. Scania vill att en maskin ska hålla i 15 år istället för det 
”vanliga” 10 år, så de förhandlar fram att till exempel reservdelar skall finnas att tillgå i 15 år 
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istället för 10. Scania provkör alltid sin utrustning hos leverantör enligt den tidigare nämna 
PEIP modellen.  

Beroende på investeringens storlek genomgår den ett antal olika nivåer inom Scania. Inga 
investeringar skall komma som någon överraskning för ledningen utan varje avdelning är 
skyldiga att beskriva vilka investeringsbehov de har från kvartal till kvartal. Det läggs även 
upp 1 års och 5 års planer för framtida investeringar. Om någon stor investering tvingas 
genomföras oväntat exempelvis en maskin som går sönder oväntat så behandlas denna 
separat.  

4.2.3 Realiseringsfasen  

Här analyserar Scania projektets framgång under den sista fasen i Scanias investeringsprocess 
som de kallar garantiuppföljning. Efter installation enligt PEIP går garantitiden igång, denna 
ska följas upp och leverantören ska åtgärda de fel som uppstått. Dessutom görs en uppföljning 
av teknisk tillgänglighet då företaget vill se ifall utrustningen inte klarat den tillgänglighet 
som utlovades. Scania har oftast garantier på två år och under den tiden är de skyldiga att göra 
kontroller. Svaga punkter i maskinen burkar oftast komma fram efter 2 till 3 månader, då man 
märker att något är fel.  

Vad gäller efterkalkyler upplever Niclas att det är något Scania i dagsläget är dåliga på även 
om det nämns i investeringsprocessen att det ska utföras enligt PEIP modellen. Dock loggar 
underhåll vilka åtgärder som gjorts på varje specifik maskin.  

4.3. GKN Driveline 

GKN Driveline är en ledande leverantör av system för fyrhjulsdrift. Sverigefabriken ligger i 
Köping med ca 700 anställda och köptes upp av GKN den 30 september 2011, fabriken var 
tidigare ägd av Getrag, Volvo Cars och Dana. GKN Driveline är världsledande som leverantör 
av drivelinesystem och lösningar i fordonsindustrin. Företaget är en global koncern som 
utvecklar, tillverkar och tillhandahåller ett sortiment av drivelinesystem till kunder som t.ex. 
Volvo, Landrover, Ford och BMW. GKN finns i 30 länder världen över och har över 40 000 
anställda, GKN Driveline koncernen står för den största delen med 22 000 anställda i 23 olika 
länder. Övriga delar av GKN är Power metallurgy, Aerospace och Landsystems.   

På GKN intervjuades Roland Lindskog och Peter Fredriksson vid ett och samma 
intervjutillfälle. Under intervju framkom det hur GKN ser på en investering. En investering 
anses vara en kapitalinsats(normalt en utgift på pengar) som planeras ge en viss avkastning 
under en viss tidsperiod. Företaget såg ersättningsinvesteringar som en investering som 
ersätter befintlig kapacitet som av någon anledning behöver ersättas. Företaget klassificerar 
sina olika investeringar på följande sätt:  

 Ersättningsinvestering  
 Kapacitetsinvestering 
 Förbättringsarbete 
 Rationaliseringar 
 ”Nya lagar”   

GKN arbetar med ett system som samlar alla dokument, regler och vilka riktlinjer de jobbar 
efter. Där finns något som heter ”maskinanskaffningspärmen” som beskriver de olika stegen i 
en maskinanskaffning, Peter som är ny teknologiansvarig berättar att han ganska strikt jobbar 
utifrån den. Företaget skapar en budget för de kommande åren där de försöker lägga in 
prognoser på vilka utrustningar som skall köpas, dels sådana som kommer ingå i nya projekt 
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men även maskiner som behöver ersättas. Gällande en ersättningsinvestering i en situation 
liknande den nuvarande ekonomiska så kan den hängt med i några år som tänkbar kandidat 
för att bytas ut eftersom rätt läge för investeringen inväntas. Roland berättar att GKN vill 
hålla ner investeringarna under 2013 då försäljningen inte blir vad de förutspått, men företaget 
vet att det kommer blir en ökning under 2014. Då tittar de på olika tänkbara kandidater för att 
ersätta, för att se på vilka som kan skjutas fram ytterligare något år.  

4.3.1 Initieringsfasen  

Inom GKN uppkommer en ersättningsinvestering oftast inom produktion eller 
teknikorganisationen. Företaget har ett system där anställda kan lämna in förslag på 
förbättringar eller nya idéer. Men det gäller inte kapacitetsinvesteringar eller 
ersättningsinvesteringar, för dessa typer av investeringar finns idag inget systemstöd för att se 
vart ifrån och av vem idén ursprungligen tagits fram. Medarbetarna stimuleras till att initiera 
investeringsidéer via företagets förslagsverksamhet. Beslutet om ett inlämnat förslag blir ett 
investeringsprojekt tas av en förslagskommitté. Detta gäller inte kapacitets- och 
ersättningsinvesteringar utan dessa beslut tas inom projektorganisationen alternativt 
produktion. För kapacitetsinvesteringar tas besluten utifrån projektvolymer och 
volymprognoser. Vad gäller ersättningsinvesteringar används underlag kring 
duglighetsmätningar, ergonomiska riskanalyser, mätningar av tillgänglighet, bedömningar av 
risker på grund av tillgång på reservdelar m.m. för att ta ett beslut.  

De som har störst roll i när och varför en ersättningsinvestering sker är enligt Roland och 
Peter underhåll. De märker när det blir svårt att underhålla och serva maskinen eller om 
kvalitén blir svår att upprätthålla, företaget klarar inte den utlovade kvalitén. Företaget 
försöker titta individuellt på varje utrustning när den ska bytas ut. Om maskinen är ledig, kan 
någon annan ha nytta av den. Ett system som gör att även om maskinen ur 
produktionssynpunkt blir till övers, så kan den användas någon annanstans. Ren ersättning 
blir det om maskinen är så dålig att ingen annan är intresserad.  

De risker som uppdagas angående en föråldrad maskinpark enligt Roland och Peter är att det 
är svårt att få tag på reservdelar, om tillverkaren inte finns längre eller tillverkning har 
upphört så får företaget leta efter komponenter på andrahandsmarknaden. Dessutom saknas 
kompetens i avseende på äldre styrsystem och elektronik och de är svårt att få tag på folk som 
är insatta i hur styrsystemen fungerar. Roland berättar att företaget ibland brukar behålla lite 
äldre maskiner, då de vet att en viss maskin behöver klara sig några år till. Då används de 
äldre maskinerna som någon form av donator genom att plocka delar för att maskinen ska 
klara tiden. Idag investerar företaget i begagnade maskiner endast i väldigt specifika fall.   

4.3.2 Bedömningsfasen 

Skillnaden idag när företaget blivit GKN är att beslutsvägarna är betydligt längre än de är 
vana vid sedan tidigare. Alla investeringsprojekt förbereds mer noggrant och det finns 
beslutsfattare på olika platser runtom i världen som alla måste säga sitt. Beroende 
investeringens storlek rent ekonomiskt så är beslutsvägen olika lång. En lönsamhetskalkyl och 
andra motiverade dokument måste tas fram för investeringens godkännande. Vid en 
investering över 500 000 kr ska en internkalkyl enligt TARR-metoden upprättas. Vid 
investering under 500 000 kr krävs endast att en payback kalkyl genomförs. Tanken med 
kalkyleringen är att GKN ska kunna rangordna de olika investeringsförslagen för att se vad 
som är mest lönsamt. Det kan dock finnas lagkrav eller ergonomiska krav som gör att ett 
förslag ändå genomförs trots att det inte var det mest lönsamma. De faktorer som företaget tar 
hänsyn till vid investeringskalkyler är bland annat personalomkostnader, verktyg, reservdelar, 
energi, underhåll m.m.  
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För att få investeringen godkänd centralt används en kort rapport som beskriver investeringen 
och konsekvenserna det medför att inte genomföra investeringen. Olika alternativ presenteras 
och ett alternativ förordas. Till rapporten följer ett appendix där bilagor med volymscenario, 
miljöpåverkan, återbetalningstid osv finns angivna. Är det en simpel investering upplever 
Roland det som att det inte behövs så mycket till utredning men om det är något som kostar 
mycket pengar så behöver förslaget verkligen tänkas igenom. Alla tänkbara alternativ gås 
igenom för få en ”vattentät” motivering till genomförandet. Om investeringen kommer gå en 
lång väg inom företaget och bli godkänd på flera olika nivåer, måste den vara genomarbetad 
utan några som helst frågetecken för att undvika att investeringsförslaget nekas och sänds 
tillbaka.  

För att ta hänsyn till osäkerheter i investeringskalkylen så brukar GKN göra en 
känslighetsanalys. De varierar parametrar som kan vara lite osäkra som t.ex. volym. ”Vad 
händer om inte volymen blir som man tänkt utan 15 % lägre, står företaget och faller med 
det?”.  De varierar alltså olika parametrar så besluten inte enbart innehåller fasta antaganden.  

4.3.3 Realiseringsfasen  

Peter och Roland upplever att efterkalkyler inte görs så ofta som det kanske borde. 
Konsekvenser från tidigare investeringar tas i beaktning när liknande investeringar genomförs 
i framtiden. När investeringar genomförs sker arbetet i en projektgrupp där underhåll, 
produktion och produktionsteknik kan ge sina synpunkter på vad som varit bra eller dåligt 
med liknande projekt. Enligt Roland borde egentligen en ordentlig efterkalkyl genomföras. 
Om denna skall göras riktigt ska lönsamhetskalkylen ses över för att få reda på ifall den vinst 
som prognostiserats har uppnåtts samt om volymförutsättningarna uppfyllts.  

4.4. Fallstudien på Meritor  
Vid fallstudierna uppdagades brister i uppföljningen då det inte var möjligt att binda 
reservdelar till en specifik maskin utan reservdelar binds till kostnadsställen som innefattar 
flera maskiner. Det är därför omöjligt att se vilken reservdel som bytts ut i vilken maskin. 
Uppföljningen vad gällde maskiners tillgänglighet i systemet ”timme för timme” fanns endast 
registrerat för ett fåtal kostnadsställen. Då blir det svårt för produktionstekniker och övrig 
personal att få reda på till exempel vilken tillgänglighet maskinerna har samt dess 
nyttjandegrad. Lyckligtvis fanns de 15 maskiner som är tänkta att bytas ut i det aktuella 
investeringsförslaget registrerade i systemet. Maskinernas tillgänglighet uppgick till mellan 
86 % och 96 % (se bilaga 2). Det hade även kunnat vara av intresse att följa upp maskinernas 
energiförbrukning men i dagens läge mäts energiförbrukningen enbart som en sammanlagd 
siffra på hela fabriken. Detta gör det omöjligt att bryta ner kostnaden för energiförbrukning 
hos enskilda maskiner.  

De övriga kostnadsfaktorerna som författarna studerade var underhållskostnader, reservdelar 
och personalkostnader vid maskinparken. Det aktuella investeringsförslaget gicks igenom 
med Mikael, vad de nya maskinerna skulle kosta(Grundinvestering) samt vilken personal som 
krävdes för att kunna fortsätta jobba 3-skift med samma kapacitet jämfört med de äldre 
maskinerna. Vid de äldre maskinerna jobbar idag 24 personer, vid en nyinvestering behövs 
endast 7 personer för att bibehålla kapaciteten. Underhållskostnaderna för de olika 
maskinerna följdes upp med hjälp av underhållsprogrammet Tecla. I det aktuella 
investeringsförslaget skall alla maskiner i ett och samma kostnadsställe bytas ut och därför var 
det även möjligt att följa upp den totala reservdelskostnaden för dessa maskiner. Genom att 
kontakta leverantör för framtida maskiner var det även möjligt att göra en uppskattning av vad 
kostnader för reservdelar samt underhåll skulle uppgå till för detta alternativ.   



 

24 
   

  



 

25 
   

5.  Analys 
I det här kapitlet jämförs och analyseras den teoretiska referensramen samt det empiriska 
material som samlats in genom intervjuer. Utgångspunkten är Meritor’s investeringsprocess 
och hur denna kan förbättras.  

Författarna upplever att Meritor bör arbeta likt de andra företagen med avseende på 
klassificeringar av investeringar. Det är viktigt att tydligt påvisa vilken investering som skall 
göras och att det finns en uppfattning bland personal vilka indelningar som finns. Dagens 
klassificering på Meritor innehåller inget angående hur företaget ska se på till exempel 
ersättningsinvesteringar. Författarna upplever att klassificeringen av investeringar är viktigt 
då de möjliggör ett mer standardiserat arbetssätt, ger möjlighet att se tillbaka på tidigare 
investeringar inom samma område samt gör det möjligt att skapa mallar och manualer 
specialanpassade för de olika investeringstyperna. Honko(1981) beskriver det som viktigt 
med indelning av investeringar då det kan finnas stora skillnader mellan hur olika 
investeringstyper genomförs. Exempelvis kan det finnas en typ av projekt där en välutformad 
investeringskalkyl går att genomföra kontra ett projekt som bedöms nästan enbart utifrån 
uppskattningar. Meritor har väldigt få olika klassificeringar medan de två andra företaget har 
en tydligare uppdelning med flera olika alternativ. Nedan följer en sammanställning av de 
olika klassificeringarna på företagen för att påvisa att de finns skillnader som finns kring hur 
företagen delar in sina olika investeringar.  

Scania GKN Meritor 

Ersättningsinvestering Ersättningsinvestering Kapacitetsinvestering 

Rationaliseringsinvestering Kapacitetsinvestering Kostnadsbesparingar 

Kapacitetsinvestering Rationaliseringar Ny produkt 

Kvalitetsökande investering Förbättringsarbete  

Investering för ny produkt ”Nya lagar”  

Miljö och skyddsinvestering   

Table 5-1 Sammanställning av investeringsklassificeringen på de olika företagen 

De företag som intervjuats jobbar alla efter olika manualer och instruktioner för 
investeringsprocessen. Scania följer sin PEIP process, Meritor följer sin C2C checklista och 
GKN följer sin maskinanskaffningspärm. Dessa hjälpmedel finns för att stödja de personer 
som är involverade i investeringsprocessen och med hjälp av olika riktlinjer guida dem 
igenom investeringsprocessen och dess faser. Dock skiljer det sig hur dessa instruktioner och 
manualer är uppbyggda samt hur aktivt företagen jobbar för att förbättra sin 
investeringsprocess. Exempelvis arbetar Scania med att ständigt förbättra sin 
investeringsprocess då det finns en förvaltningsgrupp som jobbar mot detta, dessutom håller 
Scania en kurs för anställda om investeringsprocessen. Författarna upplever att det är viktigt 
att personer inblandade i investeringsprocessen har en kunskap om hur processen går till. En 
permanent grupp som enbart arbetar mot förbättringar kanske endast är möjlig på en större 
fabrik likt Scanias men även på en mindre fabrik är det fördelaktigt att sträva mot ständig 
förbättring av investeringsprocessen.  



 

26 
   

Företagen har delat in sin investeringsprocess i olika antal steg och med olika benämningar. 
Författarna ser det som att benämning och antal steg inte är särskilt relevant utan det är vad 
som sker under de olika faserna som är av betydelse. Som nämnts tidigare har författarna 
därför valt att följa en indelning av processen i de tre faserna initieringsfasen, 
bedömningsfasen samt realiseringsfasen och nedan analyseras dessa tre faser var för sig.  

Initieringsfasen  

Det som Bower(1986) nämner som grundläggande orsaker till att en investering sker stämmer 
också överens med det som framkom under intervjuerna med företagen.  

Företagen jobbar idag på ett liknande sett vad gäller hur idéer till en investering uppkommer. 
Det är främst genom underhåll, produktion och produktionstekniker som ett idéförslag blir ett 
investeringsprojekt. Det finns inom företagen styr- och ledningsgrupper som ska godkänna 
idéförslaget. Det finns vissa kriterier som skall uppfyllas under initieringsfasen i de olika 
företagen som till exempel på Meritor där C2C checklistan behöver vara ifylld på ett korrekt 
sätt för att en idé ska bli ett investeringsprojekt. Detta är något författarna upplever fungerar 
bra. Dock nämner företagen att de inte på något sätt stimulerar medarbetarna till att komma 
med idéer vad gäller ersättning- och kapacitetsinvesteringar. Meritor nämner att det kan bero 
på att en idé har en lång väg att gå i beslutskedjan och att idéer från enskilda medarbetare 
rinner ut i sanden innan ett besluts nås. Teorin hävdar dock att det är viktigt att stimulera 
medarbetare till att ta initiativ gällande nya idéer. Författarna kan se flera fördelar med detta 
då det kan bidra till att medarbetarna känner sig mer involverade i företaget och känner sig 
betydelsefulla på sin arbetsplats. Det kan också vara en fördel att få input och nya idéer ur en 
annan synvinkel, det vill säga från personer som jobbar med maskinerna dagligen. Dock 
upplever författarna att de kanaler som finns idag på Meritor är tillräckliga för framtagande av 
idéer för den typ av investeringar denna rapport huvudsakligen behandlar.  

Ett problem som företagen upplevde med föråldrad maskinpark var att tillgången på 
reservdelar blir begränsad och detta kunde även vara en anledning till varför en investering 
bör ske. Något som kan dras lärdom av är att företaget bör se till att det finns en tillgång på 
reservdelar under så lång tid maskinen är tänkt att kunna användas. Detta nämns av Scania 
som förhandlar fram med sina leverantörer en tillgång på reservdelar under 15års tid istället 
för i normal fall 10år. Detta då de vill kunna utnyttja sina maskiner i minst 15års tid. Detta 
skulle även kunna vara en anledning till varför Meritor bör se över sina vanor med att 
investera i begagnade maskiner. Ett annat problem med en föråldrad maskinpark är problem 
med tillgängligheten, Scania vill ha en nyttjandegrad på 85 % samt en hög tillgänglighet på 
runt 97-98%. Detta är något som även handledaren på Meritor framhåller som viktigt vid 
investeringsbedömning. Därför anser författarna att Meritor bör ställa samma krav på sina 
maskiner vilket kan vara ett incitament till en nyinvestering.  

Bedömningsfasen 

Författarna upplever att de på Meritor i dagens läge inte uppnår en helhetssyn på en 
investerings lönsamhet, då de idag enbart baserar sina investeringskalkyler enligt pay-off 
metoden. Framför allt eftersom denna metod innebär att det bortses från alla ränteeffekter 
samt de betalningar som sker efter payback-tiden då Meritor fått tillbaka sitt investerade 
kapital. De övriga företagen använder sig också av pay-off metoden men de kombinerar 
metoden med uträkning med de mer långsiktiga metoderna Internräntemetoden samt 
nuvärdesmetoden. Det är förståeligt att Meritor utnyttjar pay-off metoden vid investeringar då 
ledningen vill se hur snabbt de kan få tillbaka sitt investerade kapital. Dock kan författarna 
tycka att det trots allt kan vara fördelaktigt att veta mer om investeringens lönsamhet på 
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långsikt. Därför bör även Meritor använda sig av en modell som tar hänsyn till 
internräntemetoden samt nuvärdesmetoden.    

Meritor har idag ingen utarbetad modell likt Scanias MIKA-kalkyl eller GKN´s TARR-metod 
för att beräkna lönsamheten för produktionsutrustning. Författarna tror det kan vara till fördel 
att genom en sådan kalkyl standardisera investeringsprocessen på ett företag. Om en 
standardiserad modell finns tillgänglig är det lättare för företaget att jämföra olika 
investeringsförslag och dessutom innefattar modeller fler kalkylmetoder än enbart payback-
metoden vilket gör att hänsyn tas till in- och utbetalningar efter payback tidens slut. Då 
författarna anser att en standardiserad modell är något Meritor bör utnyttja, har författarna 
påbörjat arbetet med en sådan som företaget kan vidareutveckla och använda (Se Bilaga 3). 
Modellen som tar hänsyn till internräntan och nuvärde är uppbyggd av faktorer som kan 
tänkas vara av betydelse enligt författarna för utformandet av en investerings kalkyl. Dessa 
faktorer är personalkostnader, reservdelar, underhållskostnader, grundutrustning samt 
energiförbrukning. Modellen kan brytas ner ytterligare om så önskas. Utöver 
kostnadsfaktorer, är kapacitet och cykeltider bra faktorer att lägga till i kalkylen för att få en 
mer tydlig bild av investeringen.  

De kostnader som ställts upp för personal har en hyfsat god säkerhet då det är lätt att följa upp 
hur stora personalkostnaderna är just nu för de maskiner som används och det går utan 
problem att beräkna personalkostnaden för det nya antalet anställda. I modellen finns med i 
beräkningen att de anställdas löner ökar från år till år, detta innebär dock endast att just denna 
kostnads del blir mer och mer lönsam om en investering genomförs för varje år som går. 
Kostnaderna för reservdelar samt underhåll innehåller större osäkerheter. De kostnader som 
ställts upp för nuläget är hämtade från den uppföljning som gjorts av kostnaderna under det 
senaste året men det är möjligt att det finns en variation i dessa kostnader från år till år och att 
detta års kostnader inte är helt representativt för ett längre perspektiv. De siffror som används 
för nyinvesteringen gällande underhåll och reservdelar bygger på uppgifter från leverantören 
och det är svårt att bedöma hur pass pålitliga dessa siffror är. Det är även troligt att dessa 
siffror ökar under den sjuårsperiod som kalkylen täcker då maskinerna kan komma att behöva 
fler underhållstimmar ju äldre de blir. Dock är det svårt att uppskatta hur stor en sådan ökning 
skulle kunna vara. I övrigt tror författarna att energifrågan vid investeringsbeslutet kan vara 
viktig, de vill säga att få reda på maskinernas energiförbrukning. Om 15 stycken maskiner 
skall bytas ut mot sex kan energiförbrukningen vara av betydelse. Även med tanke på 
maskinernas höga ålder bör detta undersökas. Siffror för detta var dock inte möjligt att finna 
då energiförbrukningen för enskilda maskiner i dagsläget inte mäts. 

Ytterligare fördelar med denna typ av investering är att den frigör yta i fabriken, yta som då 
skulle kunna användas till att producera nya produkter till nya kunder och på så sätt ge en 
ökad intäkt till företaget. Dessutom leder färre antal maskiner till en minskad förbrukning av 
emulsion. 

Något som Meritor gör bra är hänsynen företaget tar till osäkerheter med hjälp av en 
känslighetsanalys. Författarna tycker att det är något företaget bör fortsätta med då det inte går 
att förutspå exakt vilka volymer kunderna kommer beställa.  

Författarna upplever att standardisering av arbetet med den tekniska bedömningen är något 
som också kan tänkas vara viktigt. Att likt Scania använda sig av mallar för att värdera en 
maskins olika tekniska förutsättningar genom betygsättning är något som Meritor bör satsa på. 
Standardisering av detta kan underlätta jämförelser mellan olika alternativ vid framtida 
tekniska bedömningar av investeringar.  

Realiseringsfasen 
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Samtliga företag var dåliga på att genomföra uppföljning av investeringens ekonomiska 
resultat. Detta skulle kunna bero på att de upplever att när väl en investering är genomförd så 
ses det som ett avslutat kapitel. Samt att företagen möjligtvis upplever att deras 
investeringskalkyl är tillräckligt väl genomförd och en efterkalkyl är därför inte nödvändig. 
Företagen lägger dock vikt vid att dokumentera erfarenheterna från projekten, så de kan föras 
vidare till liknande projekt i framtiden. Enligt Junnelius(1974) är det viktigaste efter ett 
genomfört projekt uppföljning av investeringens avkastning då detta ska kontrollera om de 
antaganden som gjorts i förväg stämmer överens med det verkliga utfallet. Av denna 
anledning kan tyckas att företagen bör satsa mer på att genomföra efterkalkylering. Dock 
nämner Junnelius att det finns svårigheter med uppföljning då det kan vara både tidskrävande 
och kostsamt för företagen. Detta tror författarna är en stor bidragande faktor till att de företag 
som intervjuats så sällan genomför uppföljning av en investerings ekonomiska resultat.  

Uppföljningen av investeringens tekniska resultat sker främst genom en uppföljning av 
maskinen under dess garantitid. Längden på garantitiden är något som varierar mellan 
företagen detta då garantitiden är något som förhandlas fram vid maskininköp och det är en 
avvägning som företagen måste göra mellan garantitid och kostnad för investering. Övrig 
uppföljning sker genom underhållsarbete. Författarna upplevde att det på Meritor fanns brister 
i denna uppföljning efter garantitidens slut. Då reservdelar inte kunde bindas till en specifik 
maskin upplever författarna att det är problematiskt att det inte går att följa upp i efterhand 
hur stora kostnader en viss maskin har. Detta gör det dels svårt att avgöra hur pass lönsam en 
investering verkligen varit dels blir det svårt att avgöra om en nyinvestering kommer vara 
lönsam om inte ett helt kostnadsställe ska bytas ut.  
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6. Slutsats  
Investeringsprocessen är en komplex process som består av flera olika delar, författarna har 
efter genomfört arbete sett att Meritor på många punkter kan göra förbättringar i sin 
investeringsprocess. Det är viktigt att företaget ser till att samtliga medarbetare involverade i 
investeringsprocessen har förståelse för hur processen går till och att det finns ett 
standardiserat sätt för hur en investering genomförs. Det är även av stor betydelse att se till att 
dokumentation sker för att underlätta uppföljning av investeringar.  

Resultatet av arbetet tyder på att ett mer långsiktigt tänkande skulle vara gynnsamt för 
företaget. Även om den kalkylering som gjorts i bilaga 3 inte är helt fullständig så pekar 
denna på att den aktuella investeringen skulle vara gynnsam för företaget. Paybacktiden på 
1,4 år anses som god och ur diagrammet kan utläsas att en investering på lång sikt skulle vara 
lönsam för företaget. Ur bilaga 2 kunde även tydas att tillgängligheten hos maskinerna i 
dagsläget var låg. Av denna anledning kan författarna dra slutsatsen att en investering i detta 
specifika fall bör genomföras.  

Arbetet har resulterat i ett antal konkreta rekommendationer som författarna hoppas kunna 
bidra till en förbättrad investeringsprocess på Meritor. 

Författarna rekommenderar Meritor att:  

 Uppföljning av reservdelar från underhållsarbete bör få nya rutiner. Underhåll bör 
registrera byten av reservdelar och kostnaderna av detta direkt i TECLA efter utförda 
jobb mot maskininventarienummer. 

 Uppföljningen av maskiners tillgänglighet bör innefatta alla maskiner i fabriken. För 
att de ska gå lätt och se vilka maskiner som inte fungerar som de ska.  

 Inte enbart utgå från payback-metoden när en investering görs, utan jobba mer 
långsiktigt. Samt utgå från en utformad standardiserad mall likt den författaren tagit 
fram.  

 En teknisk rangordningskalkyl bör inskaffas, för att standardisera arbetet med den 
tekniska bedömningen av en investering. 

 Göra efterkontroller av investeringslönsamhet speciellt med tanke på att företaget 
förhoppningsvis inte enbart utgår från payback-metoden i framtiden.  

 Undvika att investera i begagnad utrustning med tanke på de problem som uppstår på 
reservdelsmarknaden m.m.  

 Fortsätta förbättra investeringsprocessen samt standardisera och utveckla mallar för 
dess olika faser.  

 Införa ett tydligare system för klassificeringar av en investering.  
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7. Diskussion  
I detta kapitel följer en diskussion kring de metoder författarna valt och en rekommendation 
kring hur studien kan vidareutvecklas.  

Författarna upplever lösningsmetoden som passande för att lösa syftet med detta arbete. Om 
exempelvis en enkätundersökning hade konstruerats och delats ut hos företagen bland 
personer involverade i företagens investeringsprocess, så hade vi möjligtvis nått ut till fler 
personer. Men författarna tror att svaren inte varit tillräckligt uttömmande för att ge oss ett 
underlag för att analysera företagens investeringsprocess. Intervjuer ger möjligheten att ställa 
följdfrågor vilket är viktigt för att förstå och kunna värdera svaren som fås utifrån 
intervjuerna. Därför tror författarna att personliga intervjuer är den mest lämpliga metoden i 
denna form av undersökning. Dock kan en nackdel med intervjuer vara att det endast är den 
eller de intervjuade som ger sin syn på området och det finns en möjlighet att väsentlig 
information glöms bort. Detta har författarna försökt att undvika genom att intervjufrågorna 
konstruerats för att täcka en så stor del som möjligt av området och att följdfrågor har ställts 
för att säkerställa att den information som behövdes verkligen erhållits.  

Ett alternativt sätt att tackla problemet med detta arbete skulle kunna vara att hitta ett företag 
där en investering skett som liknar den investering Meritor har tänkt genomföra. Då skulle 
den investeringen följas upp och kostnader för den skulle kunna identifieras. Därefter skulle 
detta fall kunna appliceras på Meritor tänkta investering. Troligen skulle inte ett sådant fall 
kunna appliceras rakt av men de skulle vara till stor hjälp vid bedömning av investeringens 
lönsamhet. Författarna upplever att det skulle vara svårt att hitta ett liknande fall då maskiner 
ofta är speciellt byggda för varje enskild fabrik. Dessutom kan det vara svårt att kompensera 
för skillnader i årtal, produktionsvolym och användningsområde hos maskinerna.  

Intervjuer med personal som arbetar med investeringsprocessen skedde på två företag inom 
liknande industri och storlek som Meritor. Företag valdes ut där författarna trodde att olika 
former av maskinvesteringar sker frekvent och där företagen har stor erfarenhet av 
maskinvesteringar. Författarna anser att det ur ett tidsperspektiv var tillräckligt att genomföra 
referensstudier på två företag. Möjligtvis skulle det kunna varit fördelaktigt att intervjua fler 
personer på varje företag men det kan vara svårt att hitta personer som kan avsätta tid för att 
delta vid intervjuer och det krävs också att de intervjuade har de rätta kunskaparna inom 
ämnet. Författarna upplever att tillräcklig information erhölls ur de intervjuer som gjordes.  

Den teoretiska referensramen är enbart skriven utifrån källor i form av tryckt litteratur, för att 
på så sätt höja reliabiliteten i arbetet. Utöver intervjuerna tillkommer källor i empiri avsnittet i 
form av utdelat material från Meritor, Scania och GKN angående företagens 
maskininvesteringsprocess.  

Ett sätt att vidareutveckla denna studie skulle kunna vara att bryta ner kostnadsfaktorerna i 
investeringskalkylen ytterligare då den utförda kalkylen är väldigt grundläggande.  

Ett fortsatt arbete skulle även kunna innebära att utreda till vilken grad maskinernas 
energiförbrukning inverkar på investeringskalkylens resultat. Ett första steg i detta är att göra 
individuella mätningar på maskinernas elförbrukning.   
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Bilaga 1 – intervjumall  
1. Vad är en investering för dig? 

– Vad är en ersättningsinvestering för dig? 

 

2. Hur uppkommer idén till en ersättningsinvestering? 

– Kan man se varifrån investeringsidéerna kommer? t.ex. styrelse, personal etc.  

– Stimuleras medarbetare till att initiera investeringsidéer? Om "ja" hur? 

 

3. Vart tas beslutet om en idé blir ett investeringsprojekt? 

– När tas beslut om att en idé blir ett investeringsprojekt? 

– Vem tar beslutet att en idé blir ett investeringsprojekt? 

– Vilka underlag lägger grunden för detta beslut? 

 

4. När och varför sker ersättningsinvesteringar? 

 

5. Beskriv ett investeringsärende från ide till beslut. 

– Arbetar ni efter någon förbestämd arbetsgång?  

 

6. Vilka kalkylmetoder används?  

– Varför?  

 

7. På vilket sätt tar ni hänsyn till osäkerheter vid ett investeringsbeslut?  

 

8. Hur ser ett beslutsunderlag ut?  

‐ Finns det någon mall?  
‐ Påverkar storleken av investeringen viken hänsyn som tas till ekonomiskt 

svårvärderade konsekvenser?  

 

9. Följer ni upp tidigare maskininvesteringar?  

‐ Om ja, hur?  
‐ Om nej, varför inte?  

10. Vi utformande av en investeringskalkyl, vilka faktorer tar ni hänsyn till?  

‐ Varför just de?  
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11. Ser du någon förbättringspotential i nuvarande investeringsprocess?  

 

12. Vilka risker upplevs med föråldrad maskinpark?  

    – Investeras det något i begagnad maskinutrustning?  

    – Om ja varför? Om Nej varför inte?  

  

13. För ni statistik på driftstörningar, hur mycket varje maskin producerar och 
reservdelsförbrukning för varje maskin? 

   – Om ja varför? Om Nej varför inte? 

 

14. Finns material vi kan få ta del av som visar investeringsprocessen på företaget?  

  



 

iii 
   

Bilaga 2 – Utdrag från timme för timme 

 

  

Bemannad 
tid: 

Störn.tid 
netto: 

OEE tillg: Prod.mål 
netto: 

Prod.antal: OEE 
effektivitet:

Kass/Just 
antal: 

Prod.antal: OEE 
kvalitet: 

OEE tot:

5997 580,8 90% 152 009 110 724 73% 989 110 724 99% 65%
5881 700,9 88% 167 280 127 577 76% 996 127 577 99% 67%
5903 461,6 92% 153 350 105 110 69% 496 105 110 100% 63%
5521 415,2 92% 135 349 108 583 80% 203 108 583 100% 74%
5500 456,1 92% 131 626 116 873 89% 145 116 873 100% 81%
5772 664,6 88% 98 391 73 352 75% 377 73 352 99% 66%
4016 562,8 86% 85 780 60 044 70% 292 60 044 100% 60%
5237 702,0 87% 113 932 64 869 57% 273 64 869 100% 49%
5663 819,3 86% 149 632 117 925 79% 226 117 925 100% 67%
5776 741,5 87% 160 391 98 365 61% 599 98 365 99% 53%
6067 617,3 90% 189 760 134 302 71% 202 134 302 100% 63%
5669 628,0 89% 115 567 98 256 85% 506 98 256 99% 75%
4972 483,1 90% 103 213 83 145 81% 622 83 145 99% 72%
4826 410,8 91% 189 613 115 737 61% 200 115 737 100% 56%
3870 145,2 96% 70 854 20 007 28% 32 20 007 100% 27%
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Bilaga 3 – Modell investeringskalkyl 
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