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Sammanfattning  

 
Titel:  En studie om skillnader och likheter i beslutsprocessen mellan IT-

investeringar och traditionella investeringar. 
 
Författare:     Per Karlsson och Fredrik Peterson 
 
Handledare:   Emil Numminen  
 
Institution:     Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  
 
Kurs:              Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng 
 
Syfte: Uppsatsen skall försöka ge en bild av hur företag resonerar när de 

gör en IT-investering för att på så vis ta reda på varför 

beslutsprocessen ser ut som den gör. 

 
Metod: Studien är gjord med en kvalitativ ansats, studie har genomförts på 

Tarkett Sverige AB i Ronneby. Vi har genomfört intervjuer med 

ekonomichef på Tarkett Sverige AB i Ronneby. 

 
Teori: De vanligaste metoderna för investeringsbedömning är 

nuvärdesmetoden, internräntemetoden och paybackmetoden. 

Forskare anser dock att dessa metoder inte är lämpliga att använda 

vid bedömning av IT – investeringar då de inte är gjorda för IT – 

investeringars karaktäristiska egenskaper såsom nyttor som 

uppstår sent och omfattande indirekta kostnader som kan vara väl 

dolda.  

 
Slutsats: Studien visar att alla investeringar följer samma procedur och 

bedöms med hjälp av samma modell, men att skillnaden ligger i 

vilken personal som berörs av de olika investeringarna då det är 

den personal med mest expertis i området som arbetar med 

investeringen. 

 
Nyckelord: IT-investering, kassaflöde, investeringsbedömning, beslutsprocess. 
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Abstract 

 

Title:  A study about the differences and similarities in the decision-

making between IT investments and traditional investments. 

  
Author:   Fredrik Peterson and Per Karlsson 

 
Supervisor:   Emil Numminen  

 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 

 
Course:  Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 

  
Purpose: The essay will try to provide a representation of the company's 

reasoning when making an IT investment in order to find out why 

the decision-making look like it does. 

 
Method: The study is done with a qualitative approach, a study has been 

carried out in Tarkett in Ronneby. We have conducted interviews 

with the CFO on Tarkett in Ronneby. 

 
Theory:  The most common methods of investment appraisal are the net 

present value method, the internal rate of return and the payback 

method. Scientists believe that these methods are not suitable for 

use in the evaluation of IT-investments since they aren’t made for 

characteristics of IT - investment such as benefits that arise late 

and wide indirect costs that can be well hidden. 

 
Results: The study shows that all investment follows the same procedure 

and are assessed using the same model, but the difference lies in 

the staff affected by the various investments since it is the staff 

with the most expertise in the field working with the investment. 

   
Keywords:  IT-investement, Cashflow, investment valuation, decision making 

process. 
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1. Inledning 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till den forskningsfråga vi kommer att undersöka, 

problematisera vår forskningsfråga samt syftet med uppsatsen. Här presenteras också 

uppsatsens disposition samt dess avgränsningar.  

1.1 Definitioner 
Vi vill här klargöra vad vi avser med två termer som används genom uppsatsen. 

1.1.1 IT-investering 

IT-investering är en investering som gäller affärssystem, produktionsstyrningssystem och 

andra typer av större IT-system som företag investerar i.  

1.1.2 Traditionell investering 

En traditionell investering definieras i denna studie som materiella investeringar i 

produktionen. 

 

1.2 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har IT varit en av grunderna för framgång. När IT först började 

tillämpas i verksamheten handlade det om automatisering och förenkling av enskilda 

operationer. Inom tillverkningsindustrin handlade det om övervakning av tillverkningen och 

inom ekonomi och administration om informationsinsamling och presentation. När 

tillämpningen, i början av 90-talet, spred sig till relationen till kund blev detta inledningen av 

en ny fas, företag kunde nu skapa affärer med hjälp av IT. IT användes inte bara för enklare 

tillämpningar utan var nu ett avancerat verktyg och det nya stora investeringsområdet, där 

begränsningarna låg i kreativiteten istället för i tekniken. Den som bäst tog tillvara på 

möjligheterna med IT skulle få betydande konkurrensfördelar (Lundberg, 2004). 

IT används både i ett operativt perspektiv likväl som i ett företagsstrategiskt perspektiv i 

många moderna företag. I ett operativt perspektiv kan det handla om att underlätta för 

företagsledning att ta rätt beslut i en komplicerad situation, IT ska då fungera som ett analys- 

och beslutsverktyg. I det strategiska perspektivet kan IT verka som redskap för att nå 

konkurrensfördelar gentemot andra företag eller som att etablera sig på nya marknader 

(Hedman & Kalling, 2002). 

6 
 



1.3 Problemdiskussion 
I rapporten Företagens användning av IT 2008 från Statistiska Centralbyrån framkom det att 

företags utgifter för mjukvara uppgick till 21,5 miljarder kronor under 2008. Anandarajan & 

Wen (1999) skriver att utgifterna för IT-investeringar fortsätter att öka drastiskt och att det 

finns uppgifter som säger att en tredje del av de utgifter som företag har går till IT-

investeringar. Trots detta så påvisar många organisationer att de inte få ut all nytta av sina IT-

investeringar.  

 

Ny teknologi och de affärsmöjligheter som uppkommer vid IT-investeringar är enorma och 

ledningen i företagen blir presenterade dessa möjligheter i mycket snabb takt. Det kan vara 

allt från att delta i viktiga affärsnätverk till att binda ihop sina leverantörer och kunder på ett 

bättre sätt till verksamheten som att t.ex. använda sig av olika IT-system som innebär att den 

manuella hanteringen minskar. Under lång tid har ekonomer haft en nyckelroll gällande beslut 

angående IT-investeringar och pga. den bakgrund som de vanligtvis har så fokuserar de på att 

söka sina svar i monetära mått. De vanligaste metoderna som då används är nuvärdesmetoden 

och internräntemetoden. Dessa metoder, som är en del av kapitalbudgeteringsmodeller, 

används för att utvärdera de ekonomiska utsikterna för investeringen alltså se om de är 

lönsamma ur en ekonomisk synvinkel. (Anandarajan & Wen, 1999) 

 

Men IT-investeringar har karaktäristiska drag som försvårar utvärderingen. Anandarajan och 

Wen (1999) skriver att det finns två avgörande aspekter som gör IT-investeringar svårare att 

värdera och bedöma i jämförelse med vanliga investeringar; 

 

• IT-investeringar innehåller en rad olika strategiska fördelar som är väldigt svåra att 

kvantifiera. 

• Det finns många omständigheter kring IT-investeringar som väldigt snabbt kan 

förändras. 

 

Alshawi, S. Irani, Z. Baldwin, L. (2003) menar att ledningen måste gå bortom traditionella 

metoder som bara utgår från de ekonomiska måtten och istället även fokusera på mjuka mått 

och indirekta kostnader i beslutsprocessen. Gyampoh-Vidogah et al (1999) för samma 

resonemang och skriver att om företagen vill ha ut den fulla potential som finns i IT, både 

strategiskt och operativt, måste de även identifiera de direkta och indirekt nyttan samt de 
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direkta och indirekta kostnaderna. 

 

Anandarajan & Wen (1999) nämner i sin studie den huvudsakliga kritiken gentemot de 

traditionella kapitalbudgeteringsmodellerna på följande sätt; 

 

• De tar inte hänsyn till dolda kostnader. 

• De kvantifierar inte många omätbara nyttor. 

• De tar inte, på ett förnuftigt sätt, hänsyn till risk. 

 

Flera forskare anser att metoder avsedda för bedömning av traditionella investeringar inte är 

lämpliga vid bedömning av IT-investeringar (Hochstrasser 1992, Irani 1999, Anandarajan & 

Wen 1999). Trots detta använder sig företag i stor utsträckning fortfarande av metoderna för 

just IT-investeringar.  

 

I Ballantines & Strays (1999) undersökning om skillnaden mellan utvärderingsmetoder för IT-

investeringar och traditionella investeringar i företag visar att 88,9 % av företagen har 

definierade procedurer för utvärdering av traditionella investeringar medan endast 46,3 % har 

definierade procedurer för utvärdering av IT-investeringar.  

 

Svårigheten att identifiera och uppskatta de möjligheter och kostnader som ett IT-projekt 

medför beror till stor del av den osäkerhet som finns gällande vad en IT-investering ska bidra 

med till verksamheten. På grund av detta gör många verksamheter ineffektiva utvärderingar 

som ofta ger ett dåligt resultat som saknar tillräcklig information för att göra en bra 

bedömning av investeringen (Love, Irani et al, 2005).  

 

Hur ser egentligen beslutsprocessen ut då företag ska investera i IT? Behandlas en IT-

investering likt andra investeringar eller läggs det större vikt vid att IT-investeringar är 

komplexa i sin natur och att det finns kostnader och nyttor som är svåra att värdera? Används 

samma modell för samtliga investeringar eller väljs modell utefter investeringens karaktär? 

8 
 



1.4 Syfte 
 
Uppsatsen skall försöka ge en bild av hur företag resonerar när de gör en IT-investering för att 

på så vis ta reda på varför beslutsprocessen ser ut som den gör. 

 

1.5 Forskningsfråga 
 
Skiljer sig beslutsprocessen mellan en IT–investeringen och en traditionell investering i ett 

företag, och i så fall hur?  

 

1.6 Avgränsningar 
 

Den typ av investeringar som vi kommer att undersöka är olika typer av IT-system, 

affärssystem och produktionsstyrningssystem. Vi kommer även att avgränsa oss till att 

undersöka ett företag som nyligen har genomfört en IT-investering. Vi har valt Tarkett Sverige 

AB i Ronneby som vårt fallföretag för att beskriva och besvara vår forskningsfråga, detta 

innebär att vi begränsa oss till en bransch och en typ av tillverkande företag. 
 

1.7 Disposition 
 

Kapitel 1. Bakgrund – Problem – Syfte. 

 I detta kapitel ger vi en bakgrund till den forskningsfråga vi kommer att undersöka, 

problematisera vår forskningsfråga samt syftet med uppsatsen. 

 

Kapitel 2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för vilken vetenskaplig ansats vi har använt oss av i vår 

undersökning samt hur vi har gått tillväga för att genomföra undersökningen.  

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel lämnas en redogörelse för relevant teori för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. 
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Kapitel 4. Empiri – Analys 

I detta kapitel redovisas det insamlade materialet. Det analyseras och kopplas samman med 

den teori som har använts i kapitel 3.  

 

Kapitel 6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras våra egna slutsatser efter genomförd undersökning. 

 

Kapitel 7. Referenser 

I detta kapitel finns en förteckning över de källor som vi har använt i uppsatsen. 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer vi att visa varför vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats och 

metod när vi har genomfört vår undersökning. Vi kommer att ge förklaringar till varför vi har 

gjort undersökningen på detta sätt, vem/vilka som har intervjuats. Samt hur datainsamlingen 

har gått tillväga.  

 

2.1 Uppsatsens ansats  
 
Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ ansats, detta med bakgrund till vår 

frågeställning som behandlar frågor om och i så fall hur. En kvalitativ ansats hjälper oss att få 

en förståelse för det problem som vi har för avsikt att angripa. Att se och förstå vilka 

egenskaper som en viss företeelse har, i vårt fall beslutsprocessen för en investering. 

Kunskapen om dessa kvalitéer eller egenskaper ger oss i slutändan möjlighet att förstå, 

analysera samt dra slutsatser om denna process (Allwod, 2004).  

 

Forskare med en positivistisk ansats använder sig oftast en deduktiv modell, man drar då 

slutsatser utifrån redan befintliga teorier för att sedan pröva dessa på enskilda fall. Det finns 

dock andra modeller som forskare som har en kvalitativ ansats använder sig oftare av, de heter 

induktion och abduktion. En forskare som jobbar efter en induktiv modell utgår från den 

insamlade informationen, empirin, och skapar där igenom nya generella teorier, detta är 

vanligt inom naturvetenskapen. Vi har valt en abduktiv modell som ansats i vår studie. 

Abduktion är en blandning av deduktiv- och induktiv modell. Vårt resultat av studien kommer 

till stor del att baseras på vårt empiriska material, detta gör att vi inte låser fast oss vid en 

speciell teori utan att vi är öppna inför de resultat som vi åstadkommer, via nya mönster, 

modeller och teorier (Patel & Davidsson, 2003).  

  

2.2 Genomförande 
 
Vi har lagt stor vikt vid att få en teoridel som gör det möjligt för oss besvara vår 

forskningsfråga. Vi har tillbringat många timmar i sökprocessen för att få fram relevant fakta 

där informationen har hämtats från vetenskapliga artiklar, rapporter, relevant litteratur samt 

tidigare kurslitteratur. Vi var under artikelsökning tvungna att vara väldigt noga med 

11 
 



sökkriterierna då det finns mycket information inom det område vi har valt att undersöka, IT- 

investeringar och traditionella investeringar. De sökord som vi har använt oss av är; IT-

investment, cashflow, discounted cashflow, evaluating IT-investments och decision making 

process. Detta har medfört att vi skaffat oss en bred kunskap om området som har gjort att vi 

har haft bra grund att stå på gällande vårt fortsatta arbete med uppsatsen.  

 

2.3 Val av respondent 
 
Vi har valt att göra vår undersökning på Tarkett Sverige AB i Ronneby, detta för att de passar 

in i den typ av företag som vår forskningsfråga berör. Dels för att de är ett tillverkande företag 

som årligen gör många traditionella investeringar i produktionsledet, samt att de nyligen gjort 

en stor IT- investering. Företaget har nyligen implementerat ett nytt IT-system och har för en 

kort tid sedan genomgått en stor beslutsprocess beträffande detta. Vi kontaktade Tarkett och 

frågade vilken person som hade störst kännedom i ämnet för att kunna delta studien och 

besvara våra frågor. Det ledde till att vi intervjuade deras ekonomichef, Maria Strand, som är 

delaktig i beslutsprocessen gällande både IT-investeringar och de traditionella investeringarna. 

 

2.4 Datainsamling  
 
Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer som har inneburit att respondenten fritt har 

kunna besvarat våra frågor. Vi skickade frågorna ett par dagar innan intervjun för att 

respondenten skulle kunna ha möjlighet att förbereda sig inför intervjun samt ha möjlighet att 

återkomma om det fanns frågetecken kring någon fråga. Detta för att vi då skulle kunna 

utveckla frågorna ytterligare och därmed ta bort eventuella oklarheter, allt för att göra 

intervjun så effektiv som möjligt. Intervjun gjordes med öppna frågor som gav oss möjlighet 

att ställa följdfrågor samt att respondenten därmed inte behövde känna sig låst vid ett visst 

svarsalternativ utan fritt kunna formulera sina svar utifrån sin värld och uppfattning om den 

berörda frågan (Patel & Davidsson, 2003). Vi har gjort en större intervju med Maria Strand, 

ekonomichefen i ca 1.5 timme, de frågor som har ställts har sin grund från den teori som 

presenteras i kapitel 3. Ekonomichefen valdes då den personen har störst kännedom om de 

investeringar som görs på Tarkett i Ronneby och är den person som är ytterst ansvarig för de 

investeringar som görs och att de följer de avkastningskrav som ägaren ställer.   
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I de fall där det fortfarande fanns oklarheter efter intervjun så har vi valt att kontakta 

respondenten igen för att komplettera svaren. Vi skickade e-post med följdfrågor någon vecka 

efter intervjun samt har vi även haft en kort telefonintervju för att klargöra vissa av svaren. 

Under intervjun gjorde vi båda anteckningar för att vi inte skulle missa något väsentligt som 

respondenten sade. Efter avslutad intervju diskuterade och sammanställde vi de svar som 

respondenten givit oss och tillsammans gjorde vi sedan en sammanfattning av det empiriska 

materialet. Detta gjordes i direkt anslutning till intervjun för bästa resultat. 
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3. Teoretisk referensram  
I detta kapitel går vi igenom varför företag gör investeringar i stort samt varför företag gör 

IT-investeringar. Kapitlet presenterar sedan de tre vanligaste bedömningsmodellerna för 

investeringar samt beskriver varför dessa bedömningsmodellen inte är lämpliga för IT-

investeringar. 

 

3.1 Ett företagets målfunktion 
 
Ross, Westerfield & Jaffe (2005) skriver att syftet med ett företag generellt kan förklaras som 

att företaget ska skapa värde för ägaren, value maximization. Det så kallade Set – of – 

contracts perspektivet grundar sig i att företag ska maximera aktieägarnas välmående genom 

att agera på ett sådant sätt att värdet på aktierna ökar. Denna teori beskriver ett företag som en 

uppsättning kontrakt där ett av kontrakten är det mellan aktieägarna och 

managementpersonalen. Detta kontrakt kan definieras som ett principal – agent – förhållande, 

där aktieägarna är principal och managementpersonalen är agent. Det förutsätts att dessa 

parter kommer att agera utifrån sitt eget bästa om de lämnas helt ensamma, varvid aktieägarna 

kan använda lämpliga metoder för att få önskvärd effekt. Men denna teori menar ändå att 

chefer och ansvariga för det mesta agerar såsom är bäst för aktieägarna. (Ross et al 2005) 

 

3.2 Varför företaget genomför investeringar 
 
En investering för ett företag är när en resurs anskaffas och nyttjas någon gång i framtiden. 

Det ekonomiska värdet av investeringen får självklart inte vara alltför obetydligt för att det 

ska få kallas för en investering samt att livslängden på resursen måste i varje fall vara ett par 

år (Greve, 2003).  
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Det finns olika typer av investeringar vars konsekvenser sträcker sig in i framtiden.  

 

• Materiella investeringar som vars beslut kan påverkar produktionskapaciteten det kan 

vara investeringar i anläggningstillgångar t.ex. byggnader, maskiner eller inventarier.  

• Finansiella investeringar alltså investeringar i aktier eller andra värdepapper 

• Immateriella investeringar eller strategiska investeringar, det kan vara t.ex. 

investeringar i forskning, IT, produktutveckling, utbildning 

 (Andersson, 1997) 

 
 
Earl (1987) ger fyra skäl till använda IT som en strategisk tillgång. Alla dessa skäl till att 

investera i IT utgår från en ekonomisk synvinkel och det är att i slutändan att öka vinsten för 

företaget och därmed värdet på aktien; 

• För att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot andra bolag 

• Förbättra produktiviteten och affärsprestationen 

• Att hitta nya vägar att styra verksamheten och organisationen på 

• Att utveckla nya affärer och affärsområden 

 

Ett sätt att förbättra ett tillverkningsföretags affärsprestation och konkurrenskraft är att 

investera i ett IT-system, som t ex ett övervakningssystem av produktionsprocessen (MRP-

system)1, som skapar en stadig IT-infrastruktur och grund att stå på (Wight 1994). Dock finns 

det vissa begränsningar med dessa IT-system då företag blir mer och mer globala och det blir 

än viktigare med ökad direktkontakt med sina leverantörer över Internet. Detta har medfört att 

företagen ökar sina investeringar i lösningar av affärssystem (ERP-system)2, för styrning och 

administration.  

 

Dessa system är inte heller felfria eller utan begränsningar, utan det kan istället uppkomma 

problem som svårigheter med att integrera de olika systemen med varandra. Detta är en av de 

största svårigheterna som företag nu står inför (Irani et al 2001). Det finns dock inte många 

undersökningar kring detta, och Irani (2002) tror att det beror på att företagen inte vill 

offentliggöra sina misslyckade projekt. Ward & Murray (1997) menar i sin tur att inga IT-

investeringar i sig generar nytta till verksamheten utan det är hur verksamheten utnyttjar 

1 Manufacturing Resource System   
2 Enterprise Resource Planning 
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investeringen på bästa sätt, alltså vilken ökad kapacitet som investeringen ger samt till vilken 

ökad affärsnytta det resulterar i. 

 

3.3 Klassificering av investeringar 
 
Persson och Nilsson (2001) talar om olika typer av investeringar, de nämner till att börja med 

inriktnings- och anpassningsinvesteringar. Med inriktningsinvesteringar menar de sådana 

investeringar som följer den inriktning som företaget valt, alltså strategiska investeringar. 

Detta konkretiseras såsom behov av nya produkter, förändrad kapacitet eller ny 

produktionsteknik. Anpassningsinvesteringar i sin tur är en följd av de 

inriktningsinvesteringar som företaget har gjort, det kan t.ex. vara investeringar i nya 

maskiner och utrustning för att klara av att fullfölja den inriktning som företaget har bestämt 

och preciserats med hjälp av de strategiska investeringar som har gjorts (Persson & Nilsson, 

2001). 

  

En annan typ av kategorisering är oberoende och beroende investeringar. Där en oberoende 

investering inte har något samröre med övriga investeringar i företaget, medan en beroende 

investering har koppling till företagets uppsatta kurs gällande investeringar. Vidare finns det 

även följdinvesteringar som är ett led av tidigare beroende investeringar (Alpenberg & 

Karlsson, 2005).  Här finns det likheter med den kategorisering som Persson & Nilsson 

(2001)  beskriver.  

 

Det finns skäl att klassificera eller kategorisera olika typer av investeringar, detta för att det 

finns behov av att bedöma och behandla investeringar olika. Samt för att lyfta fram de 

karaktäristiska drag som finns för olika investeringar, vilket även kan medföra att företagen 

tillämpar olika bedömningskriterier. Detta skriver Alpenberg & Karlsson (2005) i sin 

avhandling.  

 

Nedan följer den vanligaste indelningen/klassificeringen som används enligt Alpenberg & 

Karlsson (2005); 

 

• Expansionsinvesteringar – Det kan handla om antingen kapacitetsinvesteringar eller 

nyinvestering. Där kapacitetsinvesteringar handlar om att öka kapaciteten för 

befintliga produkter eller tjänster men där nyinvestering gäller för att öka kapaciteten 
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för nya produkter eller tjänster. 

• Kvalitetsförbättrande investeringar – Denna typ av investering rör sig om att uppnå en 

högre kvalité. 

• Rationaliseringsinvesteringar – Via en investering i denna typ så har man som avsikt 

att sänka sina kostnader genom att automatisera eller mekanisera en del av 

produktionen. 

• Investeringar i inre eller yttre miljö – Kan vara investeringar som måste göras enligt 

lag men kan även vara investeringar som förbättrar arbetsförhållanden. 

• Ersättningsinvesteringar – Denna typ av investeringar handlar om att ersätta gammal 

och utsliten utrustning 

• Försörjnings- och serviceinvesteringar – Är investeringar som görs till följd av en 

större investering.  

• Forsknings- och utvecklingsinvesteringar – Handlar om investeringar i produkt- och 

process förnyelse. 

• Strategiska investeringar – Denna typ av investeringar ses på långsikt och är oftast 

väldigt svårbedömda vid investeringsbedömning (Alpenberg & Karlsson, 2005). 

 

Med detta vill vi visa att det finns många olika sätt att kategorisera investeringar. Först och 

främst används klassificeringar för att kunna bedöma olika typer av investeringar på ett enkelt 

sätt och hur man väljer att kategorisera sina investeringar beror i stor del på vilken 

investeringsprocess och investeringsbedömning som används (Persson & Nilsson, 2001). 

 

3.4 Bedömningsmodeller  
 

3.4.1 Kassaflöden 

 
I följande stycken presenteras de tre vanligaste modellerna för utvärdering av investeringar; 

nuvärdesmetoden, interräntemetoden och paybackmetoden. Det gemensamma för dessa 

metoder är att de alla bygger på kassaflöden, det vill säga det flöde av in- och utbetalningar 

som genereras av investeringen som står inför bedömning (Avinash K. Dixit & Robert S. 

Pindyck 1995). Det fundamentala med kassaflöden är att samtliga variabler som ekonomiskt 

påverkar investeringen skall vara medräknade i kassaflödena. På detta sätt får man reda på om 
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de förväntade betalningsströmmarna genererar positivt pengaflöde eller ej. Det som skiljer 

metoderna åt är hur dessa kassaflöden sedan används; nuvärdesmetoden diskonterar 

kassaflödet till dess nuvärde, internräntemetoden använder kassaflödet till att beräkna 

investeringens internränta medan payback-metoden använder kassaflödena till att beräkna 

investeringens återbetalningstid. Detta förklaras mer ingående nedan.  

 

3.4.2 Diskonterade kassaflödesmodeller 

 
Nuvärdesmetoden anses vara den bäst lämpade metoden för investeringsbedömning då 

metoden diskonterar investeringens alla kassaflöden till deras nuvärde. Ross et al (2005) 

skriver att värdet av ett företag kan ses som summan av alla dess investeringar, denna value – 

additivity – princip innebär att det värde som en investering ger företaget är projektets 

nuvärde. Att acceptera en investering med positivt nuvärde ger alltså värde åt företaget och 

gynnar då aktieägarna. (Ross et al 2005) 

 

Nuvärdesmetodens grundläggande egenskaper är att kassaflöden för hela investeringen räknas 

in och att den tar hänsyn till tidsaspekten i och med att betalningsströmmarna diskonteras. 

Ekvationen för nuvärdesmetoden skrivs som; 

 

 
 

Där -C0 är grundinvesteringen vid år noll, Ci är betalningsströmmarna, N är antal år, i är för 

ett visst år och r är diskonteringsräntan. Diskonteringsräntan används för att bestämma 

nuvärdet av framtida betalningsströmmar. Denna ränta kan bestämmas på flera olika sätt där 

det vanligaste är att man utgår från alternativkostnaden för investeringen, den avkastning som 

pengarna hade gett om inte investeringen hade genomförts. I det allra enklaste fallet är 

alternativkostanden bankens ränta då det är en säker avkastning av kapitalet om investeringen 

inte genomförs. Framtida betalningsströmmar är dock endast uppskattade, det finns ingen 

säkerhet för hur stora de kommer att vara eller om de över huvud taget kommer att äga rum. 

(Ross et al 2005) 

 

För investeringar med hög osäkerhet bör diskonteringsräntan höjas, men vad som är en 

18 
 



lämplig nivå är en subjektiv fråga. Den grundläggande regeln för nuvärdesmetoden är; 

 

• Acceptera om nuvärdet är större än noll 

• Acceptera inte om nuvärdet är mindre än noll  

(Ross et al 2005) 

 

Det finns kritik gentemot nuvärdesmetoden. Avinash et al (1995) förklarar att företag gör 

kapitalinvesteringar för att skapa förutsättningar för ökat vinstresultat och att dessa 

investeringar är alternativa och är inte tvingande. Att se på kapitalinvesteringar som 

alternativa förändrar teorin och användandet av kapitalinvesteringar. Avinash et al (1995) 

skriver att ekonomer traditionellt sätt har lärt lär sig att investeringsbeslut kan bli återkallade 

om förhållanden ändras. Alternativt att investeringar är nu eller aldrig och att de inte kan bli 

återkallade. Så snart man ser på investeringar som alternativa så ändras förutsättningarna då 

oåterkallelighet, osäkerhet och val av när investeringen ska utföras ändrar investeringsbeslutet 

på kritiska sätt. En investering är således en möjlighet och investeringsbedömningen ska 

därför ge svar åt hur man kan utnyttja dess på bästa möjliga sätt. (Avinash et al 1995) 

 

Avinash et al (1995) skriver att även fast nuvärdesmetoden är lätt att använda så bygger den 

på felaktiga antaganden då den antar att investeringen är återkallig eller att investeringen är nu 

eller aldrig. Även fast dessa antaganden stämmer för vissa investeringar så menar Avinash et 

al (1995) att det inte stämmer för de flesta investeringar och tillägger att investeringar i de 

flesta fallen är oåterkalleliga men med förmågan att bli uppskjutna. Att nuvärdesmetoden inte 

tar hänsyn till företagets förmåga att skjuta fram en investering underröjer validiteten för 

nuvärdesmetoden då det behövs ett större ramverk för investeringsbedömningen, ett ramverk 

som tar hänsyn till problemen med oåterkallelighet, osäkerhet och timing. När ett företag 

väljer att utföra en investering så har de valt att verkställa denna möjlighet varvid möjligheten 

försvinner. Företaget ger upp möjligheten att invänta ny information som kan påverka hur 

gärna företaget vill göra investeringar och när de vill göra investeringen. Värdet av den 

förlorade möjligheten är en alternativkostnad som bör vara med som en kostnad för 

investeringen. Regeln för nuvärdesmetoden måste därför modifieras. Det räcker inte med att 

nuvärdet är positivt, nuvärdet måste också överstiga investeringens alternativkostnad. 

(Avinash et al 1995) 
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Internräntemetoden är det viktigaste alternativet till nuvärdesmetoden. Ross et al (2005) 

menar på att internräntemetoden är så lik den kan bli nuvärdesmetoden utan att faktiskt vara 

den. Det grundläggande med internräntemetoden är att den summerar en investering till ett 

enda tal. Detta tal avgörs inte av räntan på kapitalmarknaden, varav den heter den ”interna” 

räntan. Internräntan för en investering är istället den ränta då investeringens nuvärde är noll.  

 

Således bör ett företag vara lika angelägna som motvilliga att investera i ett projekt där 

diskonteringsräntan är den samma som internräntan. 

 

Ekvationen för internräntemetoden skrivs som nedan och bygger på samma variabler som 

nuvärdesmetoden, förutom att diskonteringsräntan är utbytt mot internräntan; 

 

 
 

Där IRR är den ränta som ger nuvärdet noll. Regeln för internräntemetoden är att man bör 

acceptera en investering om diskonteringsräntan är mindre än internräntan och avvisa om 

diskonteringsräntan är högre än internräntan. Genomförs enbart investeringar där 

diskonteringsräntan är mindre än internräntan så genomförs de som endast har ett positivt 

nuvärde. (Ross et al 2005) 

 

Dock finns det problem med internräntemetoden;  

 

• Regeln fungerar omvänt i de fall då en investering inleds med ett inflöde av pengar, då 

ska investeringen accepteras om diskonteringsräntan är högre än internräntan. 

• Internräntemetoden kan inte användas i sin grundläggande form om tecken skiftar i 

betalningsströmmarna (inbetalning följs av utbetalning), för varje teckenskifte 

tillkommer det nämligen ytterligare en internränta. Det går dock att använda sig av en 

modifierad form av internräntemetod; då diskonterar och adderas de olika 

betalningsströmmarna så att bara ett teckenskifte finns kvar. I dessa fall med skiftande 

tecken fungerar nuvärdesmetoden som vanligt men då bör diskonteringsräntan ligga i 

det intervall som uppstår mellan de olika internräntorna.  
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De två återstående problemen behandlar svårigheterna med att jämföra olika investeringar 

med hjälp av internräntemetoden. 

 

• Internräntemetoden i sin grundform tar inte hänsyn till skalor när två olika 

investeringsalternativ jämförs. Enligt internräntemetoden ska det alternativet med 

högst internränta väljas alltså går internräntemetoden på vilket alternativ som växer 

mest i jämförelse med alternativets grundinvestering. Således ignoreras en investering 

som har en mycket större grundinvestering även om den har större nuvärde. Om valet 

står mellan två olika investeringar där det skiljer sig markant mellan kostnaderna så 

kan man lösa detta på tre olika sätt; Det första sättet är att helt enkelt välja det 

alternativ med högst nuvärde. De två andra sätten använder sig av incremental 

internränta. Men denna metod användes bara av skillnaden mellan 

investeringsalternativen för att räkna ut antingen; internräntan, om internräntan är 

högre än diskonteringsräntan som företaget valt bör man gå på den mer kostsamma 

investeringen; nuvärdet, om det är positivt bör man även här välja den mer kostsamma 

investeringen. 

• Internräntemetoden i sin grundform tar inte hänsyn till tidsaspekten. Även om 

grundinvesteringen för två alternativ är densamma så ger internräntan missvisande 

information om inbetalningsströmmarna infaller vid olika tidpunkter för de olika 

investeringarna. Men som i fallet med skalor så bör man först och främst ta reda på 

vilket alternativ som har högst nuvärde alternativt använda incremental internränta. 

(Ross et al 2005) 

 
En av anledningarna till att internräntemetoden har överlevt är på grund av att metoden fyller 

en funktion som nuvärdesmetoden saknar; företag vill ha en regel som summerar en 

investering i ett enda avkastningstal. Detta enda tal underlättar för ansvariga att diskutera 

olika projekt. Enligt Ross et al (2005) verkar det som om de som använder sig av 

internräntemetoden är medvetna om dess svagheter. (Ross et al 2005) 

 

Lefley & Morgan (1999) skriver att trots alla försök att övertyga chefer om att 

nuvärdesmetoden är den korrekta metoden för investeringsbedömning, så visar nyligen gjorda 

studier att de fortfarande föredrar internräntemetoden. De skriver vidare att ingen enskild 

metod kan ge det korrekta svaret för alla investeringsbedömningar och hänvisar till studier där 

det framkommer att företag använder ett större antal metoder nu än tidigare. Det bredare 
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metodanvändandet grundar sig på att mjukvara nu är tillgänglig som snabbt kan utföra 

beräkningar av olika finansiella bedömningar såsom payback, internräntemetoden och 

nuvärdesmetoden. Lefley & Morgan (1999) pekar dock på problemet med nuvärdesmetodens 

antagande om att det inte finns några restriktioner för hur mycket pengar företaget kan 

investera. Denna princip gör då att den upphöjer de investeringar som höjer aktieägarvärdet 

och att företaget därför bör investera i alla de investeringar som visar positivt nuvärde.
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3.4.3 Icke – diskonterade kassaflödesmodeller 
 
Payback – metoden är ett av de populäraste alternativen till nuvärdesmetoden. Metoden 

kartlägger återbetalningstiden för investeringar; efter att ett krav på återbetalningstid har satts 

så tar man reda på vilka investeringar som klarar den utsatta betalningstiden. 

 

Det finns tre stora problem med payback-metoden;  

 

• Det första problemet är att metoden inte tar hänsyn till när betalningarna infaller under 

den satta betalningstiden. Är återbetalningstiden satt till tre år och valet står mellan tre 

olika investeringar så får det alternativet som återbetalas fortast inte någon fördel 

gentemot de övriga två alternativen där flödet av pengar inte kommer jämt in under de 

tre åren. Resonemanget om att pengar idag är värda mer än pengar i framtiden, som 

nuvärdesmetoden grundar sig på, är med andra ord inget som payback-metoden tar 

hänsyn till.  

• Det andra problemet är att payback-metoden har ett mer kortsiktigt perspektiv vilket 

gör att lönsamma långsiktiga investeringar väljs bort. En investering som har ett stor 

inflöde av pengar efter den utsatta betalningstiden får ingen fördel gentemot de andra 

alternativen.  

• Det tredje problemet är att det för payback-metoden inte finns något sätt för att 

uppskatta en återbetalningstid, till skillnad från nuvärdesmetoden där man med olika 

hjälpmedel kan uppskatta diskonteringsräntan. Valet av återbetalningstiden är med 

andra ord helt godtyckligt. (Ross et al 2005) 

 

Payback-metoden används oftast av stora sofistikerade företag då för att fatta mindre beslut. 

Metoden är populär just för att den är väldigt enkel. Chefer på en lägre nivå, som tar många 

mindre beslut, skulle lägga en alldeles för stor tid på dessa beslut om de använt sig av någon 

mer avancerad metod. En annan aspekt som gör payback-metoden populär är att det i ett 

tidigare skede går att utvärdera investeringsbeslut; när nuvärdesmetoden används kan det 

dröja en lång tid innan företaget vet huruvida det var rätt beslut att investera eller inte. Det har 

också diskuterats om att företag med goda investeringsmöjligheter men med dålig likviditet 

med all rätt kan använda sig av payback-metoden; små privata företag med dessa egenskaper 

får med snabb ekonomisk återhämtning möjlighet att återinvestera. (Ross et al 2005) 
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De som använder payback-metoden menar att akademiker överdriver problemet med 

metoden, till exempel genom att illustrera exempel där en av investeringsmöjligheterna har 

lågt inflöde av pengar i början för att sedan få ett enormt inflöde mot slutet och menar att 

företag istället bör använda sig av en ad hoc regel, så att just den investeringen godtogs, i en 

sådan situation. En del chefer menar också att användande av nuvärdesmetod och payback- 

metod leder till samma investeringsbeslut. (Ross et al 2005) 

 

3.5 Kassaflödesmodellers tillämplighet på IT-investeringar 
 

3.5.1 Risk och osäkerhet  

 
Hartmann & Ashrafi (2002) tar i sin studie upp att IT-projekt är kända för att de i hög grad 

misslyckas och att beslutsfattare måste förbättra sin förmåga att behandla IT-investeringars 

risk så att dessa kan bli framgångsrika.  

 

Att ta hänsyn till den osäkerhet och risk som finns vid en IT-investering är mycket viktigt för 

att det ska bli ett lyckat projekt, men trots detta så är det många verksamheter som inte tar 

detta arbetet på fullt allvar. Beslutfattares avsaknad av att identifiera risken/osäkerheten i 

investeringen gör att många projekt misslyckas (Baccarini, Salm P.E.D & Love, 2004). 

 

3.5.2 Indirekta kostnader 

 
Love & Irani (2005) hittade i sin undersökning bevis på att de största direkta kostnaderna som 

företagen har är kostnader för hårdvara (servrar och datorer), kopplingen mellan hårdvara och 

mjukvara samt övergripande kostnader för projektet (rörliga kostnader). De största indirekta 

kostnaderna som framkom i undersökningen var utgifter för personal samt kostnader för 

support och teknisk hjälp. 

 

En typ av direkt kostnad som är svår att bedöma är de inledande kostnaderna som uppkommer 

i planeringsstadiet. Dessa kostnader, som exempelvis kan vara ökade kostnader för hårdvara, 

har ofta en tendens att förändras under projektets gång. Andra typer av direkta kostnader är 

installationskostnader, underhållskostnader samt olika typer av supportkostnader. (Ballantine 

et al, 1998). 
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Indirekta kostnader är däremot svårare att bedöma då dessa inte bara är begränsade till 

mänskliga faktorer utan sträcker sig även till strukturella faktorer såsom förändrat arbetsätt. 

Vid en implementering av ett nytt IT-system uppkommer det alltid en typ av produktivitets 

minskning, de anställda går igenom en inlärningsprocess för att anpassa sig till det nya 

systemet och det nya arbetssättet som det kan innebära. Denna typ av minskad produktivitet är 

väldigt svår att bedöma. Dock är det kostnader för planering, ledning och anpassning till det 

nya systemet som är den största indirekta kostnaden för de flesta verksamheterna (Ballantine 

et al, 1998). 

 

Alshawi, Irani & Baldwin (2003) skriver att beslutfattare har svårigheter att värdera IT-

investeringar och att detta till stor del beror på att det saknas en bra struktur när det kommer 

till att bedöma och värdera IT-investeringar. Företag missar ofta att bedöma de dolda och 

indirekta kostnaderna som uppkommer vid en IT-investering, dessa kostnader kan många 

gånger bli upp till fyra gånger så hög som de direkta kostnaderna för investeringen. Om 

företagen i beslutsprocessen bortser från dessa indirekt och dolda kostnaderna kan detta skapa 

obehagliga ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Ett exempel på en indirekt kostnad 

kan vara att de anställda inte får tillräcklig utbildning i systemet vilket gör att de inte kan få ut 

allt av investeringen, vilket medför att konkurrens–fördelen gentemot andra företag uteblir. 

 

Love, Irani et al, (2005) hittar följande punkter gällande indirekta kostnader som är viktiga att 

ta hänsyn till; 

• Ökade lönekostnader 

• Ansträngda personalresurser 

• Strukturella förändringar 

 

3.5.3 Kvalitativa nyttor 

 
Att med traditionella metoder mäta den strategiska nyttan är svår, detta beror på att den 

strategiska nyttan är mjuk och svårmätbar samt innehåller ofta hög grad av osäkerhet. Den 

taktiska och operativa nyttan är däremot enklare att identifiera och kvantifiera beroende på att 

man här fokuserar på nyttoeffekter i t.ex. olika processer, funktioner och avdelningar. (Farbey 

et al 1995).  
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Lin & Pervan (2003) förklarar att ett lyckat arbete med att identifiera investeringens nytta 

bidrar till ett framgångsrikt IT-projekts implementering, men verksamheten och beslutsfattare 

tenderar ändå att spekulera och godtyckligt uppskatta nyttan. Love, Irani et al (2004) menar 

att detta till stor del beror på att denna typ av företag inte ha tillräcklig IT-kompetens och 

förståelse för hur IT:s möjlighet kan komma att påverka verksamheten positivt. 

 

Ballantine & Stray (1998) skriver att företag vet att en IT-investering skapar oförutsedd nytta 

men att de inte kan uppskatta dessa, eller att effekten av ett IT-system sprider sig över 

funktionella delar eller avdelningar så att företaget inte kan tillföra kostnader eller fördelar till 

en specifik avdelning eller funktion. Det är uppkomsten av olika system såsom CRM3 och 

ERP4 som gör att verksamheten vävs ihop och olika avdelningar och funktioner blir beroende 

av varandra vilket gör det än svårare att identifiera och kvantifiera nyttan av investeringen.  

 

Anandarajan & Wen (1999) refererar till Farbey et al. (1993) som menar på att de 

konventionella metoderna är opassande blanda annat då nyttan med ett IT-projekt är så 

sammansvetsad med produktionen och affärsutvecklingen att användandet av de 

konventionella metoderna då kan leda till att ett felaktigt och utgånget system implementeras.  

 

Anandarajan & Wen (1999) refererar också till Rivard & Kaiser (1989) som har noterat att 

faran med att lägga vikt på kvantitativa nyttor är att man då förbiser nya system som erbjuder 

hög avkastning från omätbara nyttor. De noterade att nyttor såsom förbättrat beslutsunderlag, 

kundnöjdhet och ökad produktivitet hos de anställda medverkar påtagligt till de flesta 

verksamheter men är inte korrekt införlivade in beslutsfattarmodellen. Det är nödvändigt att 

sådana nyttor, när det är möjligt, är kvantifierade och involverade in i beslutsmodellen. 

 

Hochstrasser (1992) menar att de existerande teknikerna för bedömning är alltför finansiellt 

orienterade med tydlig betoning på vinst, och att detta i sin tur ger negativ effekt för projekt 

med mål att t.ex. förbättra kundsupport eller att ge bättre marknadsinformation, då de på kort 

sikt kan vara omöjliga att kvantifiera. Irani (1999) är inne på samma spår och beskriver den 

oförmåga som dessa metoder har att se hela det spektra som en IT-investering inrymmer. De 

gynna bara den kvantifierbara finansiella nyttan och kostnaderna och bortser från de omätbara 

och icke finansiella nyttan som en IT-investering medför. 

3 Customer Relationship Management 
4 Enterprise Resource Planning 
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Love, Iran et al (2004) tar i sin studie upp att problemet med de traditionella metoderna är att 

de lägger tyngd på att kostnaden uppkommer direkt men att nyttan av investeringen 

uppkommer i framtiden. Ju längre tid det tar innan investeringens nytta uppkommer ju större 

risk har investeringen, denna risk måste beslutfattare ta hänsyn till i sitt beslut gällande 

investeringen. Den verkliga realisationen av investeringens nytta beror på hur framtiden 

utvecklar sig och gör det med det svårt för beslutsfattare att skapa sig en uppfattning om den, 

vilket ger väldigt subjektiva bedömningar för framtida kostnader och för kvantifieringen av 

nyttan. 

 

3.5.4 Försvar av kassaflödesmodellerna 

 
Trots att kritiken gentemot kapitalbudgeteringsmodellerna så finns det litteratur i 

företagsekonomi som menar på att kapitalbudgeteringsmodeller är lämpliga tekniker att 

använda för utvärdering av alla kapitalinvesteringar. Dessa argument kommer från det 

grundläggande antagandet att ett företags primära uppgift är att maximera aktieägarnas 

välmående och att investeringsbedömning således bör göras i syfte att uppfylla detta mål 

Nuvärdesmetoden går i linje med denna tanke om att maximera aktieägarnas bästa medan en 

metod som payback-metoden även den används flitigt, trots att den inte överensstämmer med 

det konceptet (Ballantine & Stray 1998). 

 

Lumby (1981) menar att det behövs en generell metod för bedömning av hela det breda 

spektra av investeringsbeslut skall vara förenliga med varandra. Lumby (1981) menar vidare 

att det inte finns någon metod som kan ge ett definitivt svar för ett investeringsbeslut. Den 

kan inte berätta för beslutstagaren om denne ska investera eller inte, utan skall bara fungera 

som en vägledning i beslutstagande. Det utvärderingsmetoderna gör är att förse beslutstagaren 

med information, men när väl beslutet är taget så är det grundat med hänsyn till många olika 

aspekter, och dessa är omöjliga att trycka ihop till ett allmänt beslutsfattarformulär. Boaden & 

Dale (1990) delar Lumbys syn på det breda utbudet av olika bedömningsmetoder och menar 

att detta kan leda till att många organisationer inte vet vilken/vilka som ska användas, något 

som kan ge resultatet att man inte använder någon alls.  

 

Syftet med en IT-investering är oftast att förbättra effektiviteten men ändå anses de 

traditionella metoderna vara mest lämpliga, då denna typ av investeringar är mer kopplad till 

lättillgängliga och mätbara nyttor som är enklare att bedöma och som baseras på direkta 
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projektkostnader (Irani 2002). Enligt Primrose (1991) påstår vissa forskare till och med att 

alla konsekvenser kan rymmas inom traditionella metoder och bedömas med hjälp av dessa. 
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4. Empiri/Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera det material som vi har samlat in via de 

intervjuer som har genomförts hos Tarkett Sverige AB i Ronneby. 

4.1 Tarkett Sverige AB 
 
Tarkett Sverige AB ingår i koncernen Tarkett AG, som är en sammanslagning av Sommer och 

Tarkett och bildades 1997. Tarkett Sverige AB har 1010 anställda varav 650st finns i Ronneby 

och omsättningen för Tarkett i Ronneby var år 2007, 3 078 232 TSEK och resultat efter 

finansnetto uppgick till 75 981 TSEK. Tarkett i Ronneby producerar golv och vägg för 

hemmiljö som t.ex. plastgolv, trägolv, laminatgolv och våtrumsgolv. Tarkett Sverige AB har 

sina rötter ifrån den skånska träindustrin, på stockholmsbörsen noterade de 1967. De största 

ägarna under 1970-talet och 1980-talet var bolagen Swedish Match och STORA men det 

såldes under 1990-talet vidare till stora internationella investerare, detta var grunden till den 

sammanslagning som senare gjordes med Sommer.  

 

Tarkett Sverige AB:s affärsidé är följande; 

• Ta fram nyskapande produkter med inspirerande design som bidrar till 

trivseln både hemma och i yrkeslivet. 

• Erbjuda intelligenta golv- och sportgolvslösningar till beslutsfattare i 

offentlig miljö så de får högre avkastning på gjorda investeringar. 

• Uppmuntra talang och företagsamhet hos våra anställda så att vi når ett 

resultat som tillfredsställer både kunder och aktieägare. 

 
(http://www.tarkett-commercial.com) 

4.2 En investerings väg genom företaget 
 
Tarkett gör mestadels investeringar i produktionen i form av säkerhets- ersättnings- och 

kapacitetsinvesteringar och investeringar i nya produkter. Det finns på Tarkett klara 

procedurer för hur investeringsbedömningen bör gå till, dessa procedurer skiljer sig inte 

mellan IT- och traditionella investeringar. Dock skiljer sig bedömningsprocessen i avseendet 

vilken väg genom företaget investeringen tar; När det gäller en IT-investering börjar 

processen hos IT-staben, när det gäller de traditionella investeringarna går det från den 
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avdelning som investeringen berör vidare till den lokala ledningsgruppen.  

 

Ekonomichefen tar del av, i form av att bedöma och godkänna, både traditionella 

investeringar och IT-investeringar. Det innebär att ekonomichefen ansvarar för att attestera 

samtliga investeringar. Det kan skilja mycket i frågan om hur mycket resurser som ska läggas 

på en investering, till stor del beror det på investeringens utgift, oberoende av investeringens 

karaktär. Om ett investeringsförslag har en total utgift som inte överstiger det belopp som den 

lokala ledningsgruppens har möjlighet att godkänna så tas beslutet om investeringen skall 

genomföras eller ej där. Men överstigs investeringens utgift, alltså investeringen överstiger det 

belopp som ledningsgruppen på lokal nivå har möjlighet att godkänna, så lämnas frågan över 

till koncernen som där tar beslut om investeringen ska göras eller ej, med stöd från 

ledningsgruppen i Ronneby. Tarkett kan även få direktiv ifrån centralt håll om vilka typer av 

investeringar som ska prioriteras, som ett exempel togs säkerhetsinvestering upp. 

 

När det gäller traditionella investeringar så är det produktionsledare eller personal i 

produktionen som vanligtvis lägger fram förslag på nya investeringar i produktionen. Dessa 

förslag på nya investeringar i produktionen lämnas till en produktionsledning, som 

konsulterar med produktionsteknikerna för att diskutera om investeringen är utförbar. 

Produktionsteknikern bedömer sedan kostnad, tid, effekt, risk samt de begränsningar som 

finns för investeringen. Dock kan det variera vem som bedömer kostnad, tid, effekt men oftast 

är det en produktionstekniker eller en konstruktör som sköter detta. Storleken på investeringen 

och dess komplexitet avgör om det enbart är produktionsteknikern som engageras eller om det 

finns behov av att tillsätta en projektgrupp, för att ta fram en förstudie. Även andra 

avdelningar kan bli involverade i ett tidigt skede, såsom inköp och underhåll. Beroende på hur 

stor investering det är avgör hur många som blir involverade i förstudien. När förstudien 

gällande investeringen är klar så är det upp till den lokala ledningsgruppen att bedöma, 

värdera och besluta om investeringen skall göras. Som vi nämner ovan så är det 

investeringens storlek som avgör om det är koncernen eller den lokala ledningsgruppen som 

tar beslutet om investeringen skall genomföras eller ej.  

 

Vid investeringar i IT är det IT-staben som tar de flesta besluten om investeringen ska göras. 

IT-staben utgörs av ekonomichefen, en central IT-chef som rapporterar till ekonomichefen 

samt en styrgrupp för IT. Styrgruppen representeras av ansvariga för de olika divisionerna 

samt andra representanter från ledningsgruppen som t.ex. produktionschefen. IT-staben lägger 
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fram förslag på en IT-investering där de sedan gör en utvärdering av investeringen 

tillsammans med ekonomichefen. Om investeringen överstigen det belopp som den lokala IT-

chefen har rätt att besluta om så skickas förslaget om investering vidare till den lokala 

ledningsgruppen. Förslag på IT-investeringar kommer dock inte bara från IT-staben, utan 

många förslag kommer direkt från verksamheten, eftersom det är där behoven finns. IT-staben 

har det fullständiga ansvaret när det gäller tekniska miljön och säkerheten kring IT. IT-staben 

ansvarar över att göra uppskattningar av indirekta kostnader och nyttor för IT-investeringar, 

men de använder andra delar av verksamheten som support för att göra en så säker bedömning 

som möjligt. På detta sätt behandlas IT-investeringarna av personer med rätt kompetens och 

med kännedom av de kostnader och nyttor som IT kan ge. Vilket förstärker det Love, Irani et 

al (2004) skriver om att det är företagets brist av kompetens och insikt som gör att indirekta 

kostnader och nyttor förbises. Detta gäller inte bara för IT-investeringar, investeringsförslag 

skapas av de som är mest insatta i området och behandlas sedan av samma personer. Att 

bedömningen görs av en grupp med kompetens inom både IT och ekonomi torde bidra till den 

bästa möjliga mix av personal för att göra en så korrekt bedömning som är möjligt av en 

investering inom IT. 

 

Vi kan även se att det finns en tydlig struktur för hur investeringar ska behandlas på Tarkett. 

Irani & Love (2001) betonar vikten av att ha en tydlig struktur som innebär att personer med 

rätt kunskap ska behandla och ta beslut om de investeringar som de har mest kunnande om. I 

och med att Tarkett har en speciell enhet för IT, vilket innebär att de samlar IT-kompetensen i 

en enhet, så kan de koncentrera sig på företagets IT-struktur och de investeringar som krävs 

för att upprätthålla den på en accepterad nivå. Alshawi et al (2003) beskriver de svårigheter 

som kan uppkomma med att värdera och bedöma IT-investeringar om företag saknar en sådan 

struktur. 

 

Vår reflektion över att ge IT-enheten full bestämmande rätt gällande IT-investeringar är att det 

kan begränsa samt ge oförutsedda effekter på företaget om dessa investeringar inte går i 

samma riktning som företagets övergripande strategi. 
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4.3 Investering i ett nytt produktionsstyrsystem 
    
Tarkett gjorde för ett tag sedan en investering i ett nytt produktionsstyrsystem. Detta 

styrsystem ersatte ett gammalt och uttjänat system och integrerades med företagets befintliga 

affärssystem. Produktionsstyrsystemet avser att rapportera kvantitativa produktionsuppgifter 

till affärssystemet. Detta är ett koncernsystem som alla produktions-siter i koncernen 

använder eller kommer att använda sig utav inom en snar framtid. Detta innebär att Tarkett 

inte kunde påverka om investeringen skulle genomföras eller ej, utan kunde enbart bestämma 

tidplanen för implementeringen. En central styrgrupp ansvarade för implementeringen av 

styrsystemet på Tarkett, i styrgruppen fanns lokala platschefen samt produktionsansvarig samt 

ytterligare ansvariga för de olika divisionerna, i styrgruppen togs sedan beslutet när 

implementering skulle göras. En orsak till att Tarkett genomförde en investering av ett nytt 

produktionssystem var för att förbättra stabiliteten i produktionsledet. Med det gamla 

systemet fanns det risk för produktionsstopp, samtidigt som det inte fanns någon möjlighet till 

extern support för det gamla styrsystemet från leverantören. På frågan om det nya 

produktionsstyrsystemet har gett den förväntade nyttan, svarade respondenten att det var allt 

för tidigt att säga. Vid denna typ av koncernövergripande IT-investeringar gör inte samma typ 

av bedömning/värdering som det görs vid andra typer av IT-investeringar utan det är ett mer 

koncernövergripande beslut som ska främja koncernen i stort.  

 

Vår reflektion kring detta är att Tarkett inte själva har möjlighet att påverka de konsekvenser 

som större IT-investeringar ger. Vilket vi ser som en stor svaghet i och med att detta kan 

innebära stora problem med integreringen med andra system där en ökad kostnad för 

anpassning till andra system innebär en väldigt svår bedömd indirektkostnad (Ballantine et al, 

1998)  

 

4.4 Bedömningsmodell 
 
Vid investeringsbedömning använder sig Tarkett av Payback-metoden för samtliga 

investeringar, detta är ett koncernövergripande beslut. I detta beslut finns också krav om 

vilken payback-period som en investering ska ha för att godkännas, vilken payback–period 

som ska användas vid bedömning beror på det ekonomiskt klimat som råder . Det är således 

koncernen och inte Tarkett i Ronneby som bestämmer över payback–modellens egenskaper. 
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I tidigare studier diskuteras om kapitalbudgeteringsmodellerna är opassande att använda för 

IT-investeringar. De nämner även att payback-metoden är den allra minst lämpade metoden av 

dessa, även vid vanlig kapitalbudgeteringsbedömning. Dock så förklarade Ross et al (2005) 

att det att det ändå var den mest populära alternativet till nuvärdesmetoden och menade vidare 

att den kunde användas av företag för att fatta mindre beslut då den är enkel att använda. Men 

vetskap om detta borde det inte vara någon förvåning att företag använder sig av payback- 

metoden. Men att det undersökta företaget enbart använder sig av denna metod, oavsett vad 

det handlar om för investering, är dock något överraskande då Lefley & Morgan (1999) i sin 

studie visar att företag använder ett allt större antal metoder då olika typer mjukvara har gjort 

det smidigare att arbeta med de olika metoderna. Med hänvisning till payback-metodens 

egenskaper om en bra likviditet, vilket är av intresse för små likväl som större företag, så är 

payback-metoden inte lika värdeskapande som nuvärdesmetoden. Därav torde det vara rimligt 

att använda sig av payback-metoden för schablon investeringar och att sin tur använda sig av 

nuvärdesmetoden för mer omfattande, framtidsbyggande och strategiska investeringar. Tarkett 

anser dock att andra modeller såsom internräntemetoden och nuvärdesmetoden inte skulle 

kunna ge ett bättre underlag vid bedömning av investeringar då Tarkett oftast jobbar med 

investeringar som har kort återbetalningstid och att de olika bedömningsmodellerna då ger 

ungefär samma resultat. Eftersom Tarkett enbart använder sig av payback-metoden kan detta 

stärka risken till en kortsiktigt tänkande såsom Ross et al (2005) beskriver. Även om Tarkett 

mestadels gör investeringar med kort återbetalningstid så bör det finnas investeringar som 

bygger på längre tidshorisont och som med hjälp av payback-metoden inte kan jämföras med 

de övriga investeringarna i form av bedömningsmodell. En reflektion som görs med bakgrund 

till detta är att investeringar som inte kan påvisa en tillräckligt bra återbetalningstid inte görs, 

vilket kan innebära oanade konsekvenser för företaget i framtiden såsom att de inte gör 

viktiga investeringar som konkurrenterna gör vilket i slutändan kan komma att innebära 

minskad marknadsandel. 

 

Tarkett anser att payback-metodens fördelar är lättförståelig samt relativt enkel att genomföra 

en nackdel är att metoden inte tar hänsyn till strategiska aspekter Detta stämmer väl in med 

resonemanget som Ross et al (2005) nämner; modellens enkelhet var motiveringen till dess 

popularitet men att metoden inte tar med de strategiska aspekterna är inget som är unikt just 

för payback-metoden utan kännetecknas av samtliga modeller inom kapitalbudgeteringsteorin, 

då dessa aspekter är svåra att kvantifiera och därmed få in i modellen.  
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Tarkett försöker dock ta hänsyn till strategiska fördelar i bedömningen. När det för en 

investering inte går att kvantifiera en nytta t.ex. en strategisk fördel, så väljer Tarkett istället 

att använda andra underlag som inte beskrivs i monetära mått. De som sedan ska besluta om 

investeringen ska göras eller ej får då beakta både den kvantitativa modellen samt underlag 

om investeringens kvalitativa variabler. Tarkett använder sig av ad hoc regler såsom Ross et al 

(2005) beskriver att utövare gör då de använder payback-metoden, till exempel väljer Tarkett 

att utveckla och investera i nya produkter trots att payback-modellen inte påvisar detta.  

 

Respondenten uppgav arbetsmiljö och stress som aspekter som inte berörs vid användning av 

payback-metoden. Tarkett upplever svårigheter med att använda payback-metoden på alla 

typer av investeringar, dock är dessa svårigheter inte unika för just payback-metoden. Till 

exempel så finns det svårigheter med att veta hur mycket effektivera produktionen blir efter 

att en utbytesinvestering har gjorts (kvantifiera förbättringar) eller hur payback-metoden ska 

användas på en säkerhetsinvestering, dessa investeringar behandlas då istället som alternativa 

investeringar. I den mån det går gör Tarkett payback-bedömning på IT-investeringar, dock 

nämner Tarkett att det är svårt att få fram en givande payback-analys på en IT-investering, vid 

bedömning av IT-investering använder de istället sig av andra underlag som påvisar nyttan för 

verksamheten. Detta förklaras tydligare nedan. 

 

Tarkett använder sig av en typ scenario bedömning för payback-modellen, för att granska 

alternativa payback-utslag, för att på detta sätt bedöma osäkerheten kring investeringen. När 

olika scenarion för en investerings payback-period är fastställda så försöker de att väga ihop 

det mest sannolika scenariot, för att sedan utgår från detta. Hartman & Arsrafi (2002) tar i sin 

studie upp vikten av att bedöma risken/osäkerheten vid en IT-investering, allt för att 

investeringen ska bli så framgångsrik för verksamheten som möjligt. Tarkett har valt, som 

nämns ovan, att arbeta efter olika scenarion för att på detta sätt ta hänsyn till osäkerheten i 

investeringen. Vi anser att detta är ett sätt att göra en enklare riskbedömning av investeringen 

för att se vad en förändring av in- och ut betalningar ger för konsekvenser för företaget i form 

av försämrat kassaflöde. 

 

4.5 Indirekta kostnader och kvalitativa nyttor 
 
Den största indirekta kostnad som Tarkett anser sig har är arbetstid samt kostnader på ej 
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genomförda projekt. Angående karaktäristiska indirekta kostnader för de olika typerna av 

investeringar så uppger Tarkett att IT-investeringar oftast är mer arbetstidsintensiva i 

förhållande till hårdvara och att de ofta använder externa konsulter i större utsträckning 

jämfört med övriga investeringar. IT-investeringar är ofta arbetskrävande av sin natur då de 

ofta hänger samman med olika delar av företaget. Investeringar i nya system som CRM5 och 

ERP6 gör att det blir svårare att bedöma nyttan för verksamheten då det är fler avdelningar 

inom företaget som blir beroende av varandra. Detta innebär också att det blir svårare att se 

effekten för hela verksamheten (Ballantine & Stray, 1998). Vi har vår undersökning inte hittat 

ett svar på om Tarkett tar hänsyn till dessa effekter på verksamheten samt om detta ingår i den 

bedömning som görs av IT-investeringen. Om Tarkett inte tar hänsyn till detta kan det 

innebära att IT-investeringar som är opassande för verksamheten görs, detta kan i slutändan 

påverka kundnöjdheten som troligtvis innebär försämrat resultat, det kan även påverka de 

anställda som kan bli mindre effektiva, vilket även det kan påverkar företagets resultat. 

 

Hos Tarkett tas indirekta kostnader med i payback-modellen om de gör en bedömning att det 

är en stor del av investeringen. De påpekar dock svårigheten att uppskatta de indirekta 

kostnaderna som exempel nämner de kostnader för elförbrukningen vid en investering i en ny 

anläggning.  

 

Tarkett nämner också att om de har vetskap om att det kan uppstå effekter för verksamheten 

vid en investering, men att finns svårigheter att uppskatta den så försöker de ändå göra en 

övergripande bedömning av dessa effekter.  Tarkett nämner även att det troligtvis är vanligare 

att det medför en positiv effekt som är svår att bedöma i pengar, t.ex. att en arbetsuppgift 

effektiviseras utan att det för den skull bör innebära en minskning av antalet anställda. Dessa 

typer av effekter tas inte med i payback-beräkningen, däremot nämns och beskrivs dessa 

effekter på verksamheten i det underlag som utformas för att motivera investeringen. När det 

gäller svårmätbara kvalitativa nyttor så försöker Tarkett att bedöma dessa i monetära mått, 

som exempel nämner Tarkett ökad produktivitet i produktionen. De nyttor som inte kan 

beräknas, eller som de väljer att inte värdera i pengar, läggs då istället in i det underlag som 

används för att motivera investeringen. Tarkett försöker beräkna strategiska fördelar i 

monetära mått t.ex. större marknadsandel eller högre volym, och att även små strategiska 

fördelar tas med t.ex. en ökad marknadsandel på en specifik marknad. 

5 Customer Relationship Management 
6 Enterprise Resource Planning 
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Att Tarkett har svårare att uppskatta investeringars nytta än att uppskatta investeringars 

indirekta kostnader borde med fördel vara positivt ur ett ekonomiskt perspektiv, Alshawi, 

Irani & Baldwin (2003) tar i sin studie upp att indirekta kostnaderna för en investering kan bli 

så mycket som fyra gånger högre än de direkta kostnaderna. Att Tarkett väljer att fokusera på 

att uppskatta de indirekta kostnaderna och att sedan förklara icke kvantifierbara variabler i 

icke monetära mått, såsom nyttan med investeringen, som presenteras i det underlag som 

används för att motivera investeringen anser vi är ett tryggt tillvägagångssätt för 

investeringsbedömning. 

 

Tarkett nämner dock att även de operativa nyttorna kan vara svåra att mäta t.ex. hur mycket 

effektivare produktionen blir av en utbytesinvestering, detta gäller både före och efter att 

investeringen ägt rum. Detta bör ställas i motsats till det Farbey et al (1995) tar upp i sin 

studie om att den operativa nyttan oftast är enklare att mäta än den strategiska nyttan.  

 

Vi kan se att Tarkett använder två huvudkomponenter för investeringsbedömning av IT-

investeringar likväl traditionella investeringar; payback-metoden samt underlag för 

motivering av investeringens effekter och nytta för verksamheten. Payback-metoden är med 

andra ord inte den enda metod som används av Tarkett när de gör en investeringsbedömning.  

 

• Tarkett är medvetna om de brister som kan uppstå då enbart payback-metoden 

används.  

 

• Tarkett använder det resultat som payback-metoden ger för att sedan komplettera med 

informationen som payback-metoden inte klarar av att ge beslutsfattarna.  

 

Den kritik som framkommer i tidigare studier gentemot kapitalbudgeteringsmodellerna kan 

därmed inte stärkas då payback-metoden inte utgör hela bedömningsgrunden. Att använda 

annan typ av underlag för motivering till att investeringen skall göras ger därmed ett 

komplement till payback-modellen som innebär att Tarkett får en översikt av de konsekvenser 

som investeringen ger även om de inte klarar av att kvantifiera samtliga variabler. Detta 

tillvägagångssätt anser vi med fördel kan användas och bör ge ett bra resultat vid värdering av 

en investering.  
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4.6 Uppföljning 
 
Tarkett anser att det inte skiljer något mellan att bedöma investeringens nytta innan 

implementeringen som att bedöma den efter att investeringen är genomförd utan fanns det 

svårigheter att uppskatta nyttan tidigare uppkommer dessa problem även efter att 

investeringen är gjord. Det anses dock inte vara någon skillnad mellan efterarbetet mellan 

traditionella investeringar och IT-investeringar.  

Vid större investeringar händer det att oförutsägbara problem inträffar, när detta sker försöker 

de snabbt göra en utvärdering för att se vad detta beror på. De tar sedan med sig den 

kunskapen till framtida investeringsprocesser för att inte samma problem ska uppstå igen, 

oftast är det någon form av ändrade rutiner som krävs. Tarkett nämnde ett exempel som gällde 

ändrade ansvarsdefinitioner, konsekvensen innebar att de blev mer tydliga i organisationen; I 

just detta exempel, innebar det att produktionsansvarig är ytterst ansvarig för att budgeten för 

investeringen följs, i detta exempel investeringar i produktionen, och att 

produktionsteknikerna inte får ta egna beslut som kan påverka totalkostnaden för projektet. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har dragit utifrån vår analys. Kapitlet avslutas 

med en redovisning av studiens begränsningar samt förslag till vidare forskning.  

6.1 Slutsatser 
 

• Personal specialiserad på IT; 

 

De tidigare studiernas kritiska syn på användande av traditionella modeller för bedömning av 

IT-investeringar har främst handlat om att IT-investeringar har en stor mängd kvalitativa 

nyttor och indirekta kostnader som är svårmätbara samt svåra att identifiera, och att detta 

resulterar i en dålig bedömningsgrund då kassaflödena är ofullständiga och innehåller 

felaktigheter. Denna kritik skulle vara rättfärdigad om Tarkett hade låtit investeringar i IT-

investeringar enbart passera ekonomiavdelningen och om de enbart hade använt payback- 

modellen vid bedömningen. Men i och med att Tarkett låter IT- investeringar gå genom deras 

IT-stab och att Tarkett väljer att ta upp de icke kvantifierbara variabler i bedömningen i form 

av text, så behandlas dessa investeringar med den expertis som de kräver och med en 

bedömningsgrund som tar samtliga variabler i bejakande.  

 

• Text som komplement till bedömningsmodell; 

 

De tidigare studier som vi hänvisat till har mer eller mindre haft uppfattningen att ett företag 

använder en kvantitativ modell, där investeringens kassaflöde behandlas, för 

investeringsbedömning. Och om en variabel inte kan kvantifieras så tas de inte med i 

bedömningen. Vår studie av Tarkett visar att ett företag kan använda en traditionell modell för 

investeringsbedömning utan att riskera att kvalitativa aspekter faller bort. Så även om ett 

företag använder samma bedömningsmodell till IT-investeringar som de använder till 

traditionella investeringar så hindrar detta inte Tarkett från att göra en korrekt 

investeringsbedömning.  
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• Investeringar behandlas av de med mest expertis; 

 

Sett till användande av bedömningsmodell så skiljer sig inte IT-investeringar från traditionella 

investeringar då payback-metoden används för samtliga investeringar som företag gör. De två 

olika investeringarna skiljer sig inte heller åt av mängd tid och resurser som läggs ner på 

investeringarna då det är investeringens omfattning som avgör detta. Däremot skiljer sig 

investeringarna åt när det kommer till vilka som ingår i investeringsprocessen då det är de 

personer med mest expertis på investeringens område som utgör den personal som arbetar 

med investeringsprocessen.  

 

6.2 Svar på forskningsfrågan 
 
Vår studie visar att beslutsprocessen på Tarkett i Ronneby gällande IT-investeringar och 

traditionella investeringar enbart skiljer sig i fråga om vilken personal som jobbar med 

processen. IT-investeringar behandlas av en IT-stab och traditionella investeringar behandlas 

av den personal som anses vara mest lämplig. 

 

6.3 Begränsningar i studien 
 
I denna uppsats har Tarkett beslutsprocess berörts gällande IT-investeringar och traditionella 

investering. I och med detta så ger vårt arbete enbart en fingervisning av hur ett företag kan 

behandla IT-investeringar och vilka bedömningsmodeller de använder, för att få möjlighet att 

generalisera beslutsprocessen för IT-investeringar och traditionella investering bör fler företag 

undersökas. Tarkett använder sig enbart av en bedömningsmodell vilket har lämnat de övriga 

två modellerna, som förklarats i teorin, oberörda. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
 

Studien skulle kunna genomföras med ett större urval av företag där beslutsprocessen för IT–

investeringar och traditionella investeringar undersöks och jämförs, vilket skulle öka 

generaliserbarheten av en liknande studie. Vi har i denna uppsats inte haft som avsikt att göra 

studien generaliserbar utan istället försöka förstå hur Tarkett resonera när de gör en IT-

investering. Studien skulle även kunna utökas till att jämföra olika typer av investeringar, 
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jämföra olika branscher samt se hur det skiljer sig mellan olika typer av IT-investeringar.  

40 
 



7. Referenser 
 

7.1 Litteratur 
 
Allwod, Carl Martin. (2004) Perspektiv på kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund 

 

Alpenberg, Jan., Karlsson, Fredrik (2005) Investeringar i mindre och medelstora tillverkande  

företag, Lund Business Press, Lund 

 

Alshawi, S. Irani, Z. Baldwin, L. (2003) ”Benchmarking information technology investment 

and benefits extraction” Benchmarking An International Journal, Vol. 10, No.4, pp 414-424 

 

Anandarajan, A. Wen, H. J. (1999) “Evaluation of information technology investment” 

Management Decision, Vol. 37, No.4, pp 329-337 

 

Andersson, Göran (1997) Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Lund 

 

Avinash, K. Dixit. Robert S. Pindyck (1995) “The Options Approach to Capital Investment” 

Harvard Business Review, maj-juni, pp 104-115  

 

B. Farbey, D. Targett, F. Land (1995) ”Evaluating business information systems: reflections 

on an empirical study” Information Systems Journal, Vol. 5, pp 235-252 

 

Bacon, J.C. (1992) “The use of decision criteria in selecting information systems technology 

investments, MIS Quarterly, 16 (3), pp 335-353 

 

Ballantine, J. Stray, S. (1998) “Financial appraisal and the IS/IT investment decision making 

process” Journal of Information Technology, 13, pp 3-14 

 

Ballantine, J. Stray, S. (1999) “Information systems and others capital investments: evaluation 

practices compared” Logistics Information Management, Vol 12, No ½, pp 78-93 

 

 

41 
 



Björklund, Maria., Paulsson, Ulf.(2003) Seminarieboken, Studentlitteratur, Lund 

 

C. Lin, G. Pervan (2003) ”The practise of IT/IS benefits management in large Australian 

organizations” Information and Management, Vol 41, No1, pp 13-24 

 

Clemons, E. K. Weber, B. W. (1990) “Making the Information Technology Investment 

Decision: A Principled Approach” System Science, Vol. 4, pp 147-156 

 

D. Baccarine, G. Salm, P.E.D. Love (2004) ”Management of risks in information technology 

projects” Industrial Management and Data systems, Vol 104, No4, pp 286-295 

 

F. Hartmann, R.A. Ashrafi (2002) ”Project management in the information systems and 

information technologies industries” Project Management Journal, Vol. 33, No3, pp4-14 

 

F.W McFarlan (1981) ”Portfolio approach to information systems” Harward Buisness Review 

September-October. pp 142-150 

 

Farbey, B. Land, F och Targett, D. (1992) ”Appraising investments in IT” Journal of 

Information Technology 7, pp 109-122 

 

G. Peters, (1994) ”Evaluating you computer investment strategy”, L. Willcoocks (Ed) 

”Information Management: the Evaluation of Information Systems Investments”Chapman & 

Hall, London pp 99-111 

 

Greve, Jan. (2003) Modeller för finansiell planering och analys, Studentlitteratur, Lund 

 

Gyampho-Vidogah, R., Proverbs, D., Chen, D., Hold G.D. and Moreton, R. (1999), “Cutting 

construction costs: EDMS as an administrative and communication tool” The International 

Journal of Construction Information technology; special edition on Information Technology 

for Effective Construction Management, Vol 7 No 2 pp 59-72 

 

Hedman, J., Kalling, T. (2002) IT and Business Model Concepts and Theories, Liber, Malmö 

 

Hochstrasser, B. (1992) “Justifying IT investments” Proceedings of the Advanced Information 

42 
 



Systems Conference, London, juni, pp 17-28  

 

Irani, Z. Love, P.E.D. (2001) “The Propagation of technology management taxonomies for 

evaluating investments in manufacturing resource planning” Journal of Management 

Information Systems, Vol. 17, No.3, pp 161-177 

 

J.G, Demmel. R.G, Askin. ”Multiple-objective evaluation of advanced manufacturing system 

technology with risk” IIE Transactions, Vol. 28, No3, pp 249-259 

 

L. Wilcocks, H. Margetts (1994) ”Risk assesment and information systems” European 

Journal of Information Systems, Vol. 3, No2, pp 127-138 

 

Love, P.E.D. Irani, Z. Standing, C. Lin, C. Burn, J.M. (2003) “The enigma of evaluation: 

benefits, costs and risks of IT in Australian small – medium – sized enterprises” Information 

& Management, Vol. 42, (2005), pp 947 - 964 

 

Love, P.E.D. Irani, Z. Standing, C. Lin, C. Burn, Janice (2005) ”The Enigma of evaluation: 

benefits, costs and risks of IT in Australian small-medium-sized enterprises” Information & 

Management, Vol. 42, pp 947-964 

 

Lumby, S. (1981) “Investment Appraisal and Related Decisions” Van Nostrand Reinhold, 

London 

 

Lundberg D. (2004) IT och affärsnytta, Studentlitteratur, Lund 

 

M.J. Earl. (1987) ”Information systems strategy formation” Critical issues in information 

Systems Reasearch, pp 157-178 

 

McCosh, A.M. Rahman, M. and Earl, M.J. (1981) “Developing Managerial Information 

Systems” Macmillan Press 

 

Patel, Runa., Davidsson, Bo.(2003) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 

 

Persson, Ingvar., Nilsson Sven-Åke (2001) Investeringsbedömning, Liber Ekonomi, Malmö 

43 
 



 

Ross, S.A. Westerfield, R.W. Jaffe, J. (2005) “Corporate Finance” McGraw-Hill/Irwin 

 

SCB, Företagens användning av IT 2008. 

Ward, J. Murry, P. (1997) “Benefit Management Best Practice Guidelines” Cranfield School 

of Management, Cranfield 

 

Z. Irani, P.E.D. Love, (2002) ”Developing a frame of referens for ex-ante IT/IS investment 

evaluation” Eurpean Journal of information Systems, Vol. 11, No1, pp 74-82 

 

44 
 



8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1. Intervjufrågor  
 
Intervju: Tarkett Sverige AB i Ronneby 2009-05-04 

Respondent: Maria Strand, Ekonomichef och ansvarig över IT-investeringar och traditionella 

investeringar. 

 

Frågor rörande respondenten 

 Vilken befattning har Du? 

 Vilken roll har Du i beslutsprocessen gällande investeringar?  

 Gäller denna roll både IT-investeringar och traditionella investeringar? 

Allmänna investeringsfrågor 

 Vilken typ av investeringar görs i företaget? 

 Vilket syfte har dessa investeringar?  

Frågor om det nya produktionssystemet 

 Förklara innebörden av det nya produktionssystemet. 

 Förklara hur beslutsprocessen såg ut för denna investering. 

 Har Ni fått ut den förväntade nyttan? 

Frågor om IT/traditionella – investeringar 

 Vilka modeller används för värdering av investeringar? 

 Varför används just dessa? 

 Skiljer sig valet av modell beroende på vilken typ av investering ska värderas 

eller någon annan faktor? 

 Vilka för- och nackdelar upplever Ni med modellerna?   

 Räknas risken in?  

 Hur uppskattas risken? 

 Justeras diskonteringsräntan? 

 Finns det några särskilt viktiga aspekter vid bedömningen? 
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 Finns det någon formell procedur som följs vid investeringsbedömning? 

 Gäller denna även för IT – investeringar? 

 Är det skillnad i resurser som läggs på bedömningen? 

 Investeringar kan vara förenade med en del ekonomiskt svårhanterbara faktorer, hur 

tas dessa hänsyn till vid värderingar (kvalitativa nyttor och indirekta kostnader)? 

 Finns det skillnader i svårigheter med bedömning? 

 Görs det någon uppföljning av investeringarna?  

 Skiljer sig detta arbete beroende på om det är en IT-investering eller en 

traditionell investering? 

 Gör ni efterutvärderingar av era investeringar, i vilka intervall? 

 Ser ni skillnad i dessa utvärderingar mellan IT-investeringar och traditionella 

investeringar 

 Vad för slags åtgärder vidtas om utfallet skiljer sig ifrån beslutsunderlaget 

 Hur mycket skall det skilja sig för att åtgärder skall vidtas 

 Vilken/vilka position(er) i företaget är ansvarig för framtagningen av 

underlaget och efterarbetet? 

 

8.2 Bilaga 2. Uppföljningsfrågor 
 

Intervju: Tarkett Sverige AB i Ronneby 2009-05-08 

Respondent: Maria Strand, Ekonomichef och ansvarig över IT-investeringar och traditionella 

investeringar. 

 
 
 Kan Du utveckla de två vägarna som en investering kan ta (via IT – staben och den 

traditionella vägen)?  

 Är det enbart IT – stabens expertis på IT – området som gör att IT – 

investeringarna går annan väg än de traditionella eller är det något ytterligare 

som skiljer vägarna åt? 

 

 Förutom CFOn, vilka mer utgörs IT – staben av? 

 

 Är det IT – staben som gör uppskattningar av indirekta kostnader och nyttor för IT – 

investeringar? 
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 Du sa att Du i slutändan tar del av båda investeringarna (IT & traditionella). På vilket 

sätt tar Du del av investeringarna? 

 

 Vilka var delaktiga vid bestämmande av tidplanen för Hydra? 

 
 

 På vilket sätt var IT – staben delaktiga vid arbetet med Hydra? 

 

 Är det enbart IT – staben som kommer med förslag på IT – investeringar? 

 

 Vilka anser Du är de största indirekta kostnaderna för de investeringar som Tarkett 

gör?  

 

 Finns det några karaktäristiska indirekta kostnader för IT- kontra traditionella 

investeringar? 

 

 

 Stämmer denna text? ”Tarkett gör mestadels investeringar i produktionen, i form av 

säkerhets- ersättnings- och kapacitetsinvesteringar och investeringar i nya 

produkter.” 

 

 Anser Du att andra modeller såsom internränta – metoden och nuvärdesmetoden skulle 

kunna ge ett bättre resultat vid bedömning av investeringar?  

 Finns det några egenskaper/aspekter som Du saknar hos payback – metoden? 

 

 Görs det payback – uträkning på IT – investeringar? 

 

 Är svårmätbara kvalitativa nyttor medräknade i paybacken av de olika investeringarna 

(IT och traditionella) såsom kundnöjdhet och ökad produktivitet hos de anställda?  

 Görs det försök att någorlunda uppskatta dessa i kvantitativa termer? 
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 Stämmer detta; ”Ni motiverar en investering med text istället för en payback om 

investeringen ger strategiska fördelar”?  

 

 Förklaras de strategiska fördelarna alltid vid en investering eller är det bara om 

det handlar om omfattande strategiska fördelarna? 

 

 Om en investering har strategiska fördelar, som förklaras med text istället för 

uträkning, hur mycket vikt läggs då åt paybacken? Görs det någon payback alls? 

 

 När olika scenarion för en investerings payback är fastställda, hur går Ni vidare med 

dessa? Med andra ord; hur används de olika scenariorna när de väl har arbetats fram? 
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