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Kapitel 1 

Introduktion 
 
 

  
 I detta kapitel ges en kort introduktion till den problematik  

 som uppsatsen behandlar samt formuleras ett syfte. 
 

 
 

1.1 Inledning 
 
Något som ligger till grund för en investering är att ett behov av något slag har uppstått. 
Behovet kan vara att man behöver utöka kapaciteten på sin produktionsapparat, anpassa 
produktionsapparaten till nya produkter eller helt enkelt byta ut sin produktionsapparat för att 
den är föråldrad. Dessa behov kan ha uppstått på grund av olika anledningar som till exempel 
att kunderna kräver högre volymer, att staten beslutat om att införa en hårdare 
miljölagsstiftning eller att ny teknik på marknaden leder till nya krav på kvalitet och 
prestanda. En annan orsak till varför en investering görs kan vara en chefs vilja att visa 
handlingskraft inför ledningen. Investeringsprocessen kan delas upp i följande steg: 
 
Initiering→Utveckling→Förankring→Framdrivning→Beslut →Genomförande→Uppföljning1 
 
Enligt Avinash K. Dixit och Robert S. Pindyck (1995) är dagens ekonomiska omgivning mer 
osäker och känslig än den var för tjugo år sedan. Den ökade globaliseringen, fluktuationer i 
växelkursen, snabbare teknisk utveckling är några av de bidragande faktorerna till att 
företagens situation är besvärligare idag än den var förr. De säger att företag gör 
kapitalinvesteringar för att skapa möjligheten att göra vinster. Investeringar i forskning och 
utveckling kan leda till patent och nya tekniker som öppnar upp dessa vinstmöjligheterna. 
Vidare säger de att även företag som stänger ner förlust drabbade verksamheter, investerar, 
genom att betala sig ur bindande kontrakt i syfte att reducera framtida förluster. 
 
Ett viktigt verktyg i konkurrensen om kunderna är företagens strategi och affärsidé. Frågor 
som måste vara väl genomtänkta är vilka behov som företaget skall tillfredsställa, vilka 
kunder man riktar sig till, hur man skall positionera sig och vilka marknader man vill arbeta 
på. Företagets framgång eller misslyckande är beroende av hur väl man lever upp till 
kundernas och marknadens förväntningar. I denna process spelar investeringar en betydande 
roll när det gäller aspekter som produktens kvalité, utformning, prestanda och pris.  
 
För företagen gäller det att hänga med i utvecklingen när det gäller forskning och ny teknik 
för att kunna mäta sig mot konkurrenterna. En miss när det gäller ny teknik kan leda till att 
företaget tappar betydande marknadsandelar och kunder.  
 
 
                                                             
1 Modellen är tagen ur Yard, (1991) s. 7. Den understrukna fasen är den jag avser att gå djupare in på i min 
uppsats.   
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Investeringsprocessen är väldigt komplex, inte bara ur synvinkeln att investeringsbesluten kan 
vara avgörande för företagets fortsatta överlevnad och konkurrenssituation men också ur 
perspektivet att det är många faktorer som påverkar investeringsprocessen som t ex företagets 
värderingar, kundernas attityder och förändringar i omvärlden. 
 
Esbjörn Segelod (1996) menar att man generellt kan säga att alla beslut tas under osäkerhet, 
vilket betyder att man aldrig med säkerhet kan veta hur resultatet av ett beslutet kommer att 
bli. En aspekt på osäkerhet är risk, vilket kan refereras till en situation där resultatet är okänt 
men där sannolikheten att utfallet skall bli på ett visst sätt är känt eller kan uppskattas. 
 
Avinash K. Dixit och Robert S. Pindyck (1995) säger att dagens omvälvande omvärlds 
situation ställer högre krav på företagen att hantera osäkerhet när det gäller att bedöma 
potentiella investeringar. Ett hjälpmedel för att hantera detta är att se 
investeringsmöjligheterna som köpoptioner - rättigheten men inte skyldigheten att handla på 
ett visst sätt i framtiden. Med hjälp av detta förfarande kan man uppskatta värdet på en 
möjlighet att investera och inte investera, vilket med andra ord betyder att det finns ett värde i 
själva möjligheten att kunna välja mellan de båda alternativen.  
 

1.2 Problemformulering 
 
Som tidigare nämnts är dagens ekonomiska omgivning mer osäker och känslig än den var för 
tjugo år sedan. Besluten om investeringar måste tas under osäkerhet om framtida utfall och en 
bedömning av de olika projektens risk måste göras. En kritisk framgångsfaktor är att ha en väl 
utvecklad och fungerande investeringsprocess som integrerar de övergripande strategierna 
med den dagliga verksamheten och ser till att företagets affärsidé förverkligas.  
 
Avinash K. Dixit och Robert S. Pindyck (1995) säger att traditionellt, har affärsskolorna lärt 
företagsledare att investeringsbeslut kan återkallas om förhållandena ändras, vilket betyder att 
de på något sätt kan göras ogjorda och att utgifterna kan återvinnas. Om det är så att 
investeringarna inte kan återkallas, är de en fråga om nu eller aldrig tillfällen, vilket innebär 
att möjligheten går förlorad om man inte tar tillfället i akt att göra investeringen.  
 
Dixit och Pindyck hävdar att de flesta affärsskolorna lär framtida företagsledare en enkel regel 
för att bedöma investeringar. Denna regel bygger på nuvärdemetoden som säger att om 
nuvärdet på investeringen är större än noll så skall man investera. Metoden utgår ifrån de 
ovanstående antagandena om att investeringar kan återkallas eller att de är en fråga om nu 
eller aldrig tillfällen, vilket författarna menar är felaktiga. De menar att även om vissa 
investeringar hamnar inom kategorin för dessa antagandena så är verkligheten den att de flesta 
investeringarna är oåterkalleliga men möjliga att fördröja.   
 
I sin artikel “The Options Approach to Capital Investment” (May-June 1995) säger Dixit och 
Pindyck att en växande del av forskningen på området visar att möjligheten att kunna fördröja 
oåterkalleliga investeringsutgifter kan påverka investeringsbesluten i hög utsträckning. 
Möjligheten att fördröja investeringarna raserar gradvis giltigheten för nuvärdemetoden som 
beslutsregel vilket skapar ett behov för ett bättre analys verktyg för investeringsbeslut. 
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Istället för att se på investeringar som antingen återkalleliga eller som att de inte kan fördröjas 
betonar den senaste forskningen på området det faktum att företagen har möjligheten att 
investera och att de måste utnyttja dessa möjligheterna mer effektivt. Forskningen bygger på 
att man ser investeringar som optioner dvs som rättigheten men inte skyldigheten att handla 
på ett visst sätt i framtiden, vilket är analogt med en finansiell köpoption (call option). När 
företaget gör en oåterkallelig investering använder de sin köpoption vilket man kan säga 
betyder att de ger upp sin möjlighet att vänta på bättre och nyare information som kanske kan 
påverka investeringens önskvärdhet eller samordning i tiden. Värdet på den förlorade 
optionen, alternativkostnaden, är något som måste tas med i beräkningen för hela 
investeringen.  
 
David Jansson (1992) berättar att tidigare studier som har gjorts av exempelvis Renck 1965, 
Andersson mfl 1977 och Tell 1978, har varit fokuserade på vilka kalkylmetoder som använts 
inför investeringsbeslut och på vilket sätt de använts. I sin egen undersökning fokuserade 
David Jansson (1992) på varför och hur projektledare egentligen använde 
investeringskalkyler. Något som forskare och teoretiker i mindre utsträckning har undersökt 
och vet relativt lite om är hur företagen hanterar osäkerhet i sina investeringsbeslut.  
 

1.3 Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka och analysera hur ett mindre företag hanterar osäkerhet 
inför ett investeringsbeslut samt undersöka vilka bedömningar som ligger till grund för 
beslutet. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Först och främst har jag avgränsat mitt arbete till att endast undersöka ett företag. 
Anledningen till det är att jag anser att arbetet kan bli mer kvalitativt vid en fallstudie och 
begränsningen till ett företag görs i huvudsak för att jag arbetar på egen hand och för att jag 
har en begränsad tid på tio veckor till mitt förfogande. 
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Kapitel 2 

Kunskapsläget idag 
 
 

 
I detta kapitel ger jag en bild av hur kunskapsläget ser ut idag  

när det gäller att förstå hur investeringsbeslut tas.  
   

 

2.1 Investeringsprocessen 
 
Sven-Åke Nilsson och Ingvar Persson (1993) menar att investeringsprocessen är den process 
som styr valet mellan att investera eller inte investera. Vidare säger de att en investering är ett 
sätt att skapa konkurrensfördelar, att utveckla nya affärsmöjligheter eller ett sätt att lösa 
operativa problem.  
 
Modellen2 nedan ger en grundläggande bild av investeringsprocessen: dess interna delar och 
kringliggande faktorer. Modellen är en förenkling av verkligheten och kan ses som en “guide” 
i investeringsprocessens värld. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                                             
2 Modellen är tagen ur Lindahl A-S. och Nilsson M. (1997) D-uppsats 

Investeringsplanering 

Figur 2.1: Investeringsprocessens interna delar och några externt påverkande faktorer 

Investeringsprocessen 

 
Beslut 

Budgetering Strategiplanering 

Idé och framdrivning Genomförande och 
uppföljning 
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I den fas av investeringsprocessen då ett formellt beslut skall tas om en investering skall 
genomföras eller inte är investeringskalkylen ett viktigt underlag. Som tidigare nämnts kan 
man säga att alla beslut måste tas under osäkerhet. Med osäkerhet menas att utfallet av 
beslutet är okänt eller osäkert. Denna osäkerhet kan uttryckas i sannolikhetstermer. Om det 
föreligger en logisk eller frekvensbaserad sannolikhet brukar man tala om beslut under risk. 
Annars klär man osäkerheten i s.k. subjektiva sannolikheter.  
 
 
I sin bok “Spelet kring investeringskalkyler” berättar David Jansson (1992) att  forskarna ofta 
har föreställt sig praktikerna som beslutsfattare vars problem består i okunnigheten om vilket 
som är det bästa sättet att uppnå givna mål. Med detta som utgångspunkt har de utvecklat en 
normativ lära som till stor del bygger på den rationella beslutsmodellen: Formulera först mål, 
tag därpå reda på olika alternativ för handling, undersök sedan de olika alternativens 
konsekvenser och välj det alternativ vars konsekvenser ger den högsta graden av 
måluppfyllelse. 
 
 
Vidare säger han att den rationella beslutsmodellen beskriver steg som i stort sett är lämpliga 
att följa i all slags planering på alla slags nivåer i organisationer och att en hörnsten i den 
normativa läran om investeringsbeslut är, att sådana skall vila på en analys av alternativens 
ekonomiska fördelaktighet. Han säger att analysen skall utföras med hjälp av beräkningar 
eller kalkyler, som ger något slags mått på ekonomisk fördelaktighet och en beskrivning av 
alternativens konsekvenser som är användbar för att bestämma värdet på det måttet. Exempel 
på sådana mått är nuvärde, annuitet, internränta och återbetalningstid. 
 
 
I sin egen undersökning konstaterade David Jansson (1992) att projektledarnas syfte var att 
genomföra en vald investering istället för att välja den bästa investeringen bland en rad olika 
alternativ. Investeringskalkylerna var betydelsefulla i processen. Det typiska i 
investeringsprocessen var att projektledarna var inställda på att den tänkta investeringen 
skulle genomföras och att de inte arbetade med några andra alternativ förrän de av en eller 
annan anledning insåg att de inte kunde genomföra den. David Jansson menade att då 
projektledarna stötte på svårigheter med att få igenom den tänkta investeringen försökte de 
anpassa projektets intäktssida eller projektets kostnadssida för att motivera investeringen. 
Projektledarna försökte med andra ord att påverka andra personers bild av projektet med hjälp 
av investeringskalkyler, så att dessa personer också tyckte att investeringen var motiverad. 
 
 
I en annan empirisk undersökning3 av investeringsbedömning gjord av Edward J. Farragher, 
Robert T. Kleiman och Anandi P. Sahu (1999) fann de att många av respondenterna försökte 
koppla ihop företagsstrategin med investeringsanalyserna. Vidare kom författarna fram till att 
nästan alla använde sig av strategiska analyser för att identifiera vilka deras 
konkurrensfördelar var och för att få indikationer på hur de skulle kunna utnyttja dessa på 
bästa sätt.  
 
 
                                                             
3 Data for the study were obtained from responses to a questionnaire mailed to the chief financial officer of each 
of the 379 U.S companies in the Standard dE Poor´s Industrial Index. One hundred twenty-eight questionnaires 
were returned (34 %). 
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Mer än 80 % av respondenterna satte upp strategiska mål, och 62 % hävdade att strategiska 
faktorer (mål) var viktigare än enskilda projekts lönsamhet/risk när det gällde val av 
investeringar. 93 % av respondenterna gjorde prognoser över investeringarnas lönsamhet i 
form av kassaflödes analyser. Vidare visade undersökningen att respondenterna starkt 
föredrog att använda nuvärdemetoden framför andra metoder. Det mest populära verktyget för 
att bedöma investeringars osäkerhet var känslighetsanalyser och scenarioanalyser. Författarna 
konstaterade också att företagen mer använde sig av riskjusterade diskonteringsräntor än 
riskjusterade kassaflöden. 
 

2.2 Utvärdera beslutet med hjälp av ett beslutsträd 
 
Esbjörn Segelod (1996) menar att ett sätt att ta med osäkerhet i sin investeringsbedömning är 
att illustrera beslutssituationen med hjälp av ett beslutsträd samt att detta också är ett sätt att 
bedöma investeringens flexibilitet. Varje gren i beslutsträdet representerar ett visst 
handlingssätt som är kopplat till ett visst utfall som också kan tilldelas en viss sannolikhet. 
Detta kan illustreras med en grundläggande modell. I modellen nedan är sannolikheten 1/3 för 
varje tänkbart utfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En investering som bedöms ge tillräcklig avkastning i alla uppskattade utfall kan sägas vara 
flexibel. Jämför man det bästa uppskattade utfallet med det sämsta säger han att skillnaden där 
emellan är ett mått på kostnaden för att välja en flexibel strategi. Vidare menar han att 
känslighetsanalysen nog är den mest använda tekniken för att uppskatta hur känslig en 
investering är när osäkerhet är en bedömningsfaktor. 
 
 

2.3 Optioner 
 
Grubbström R. och Lundquist J. (1996) berättar att under det senaste decenniet har handeln 
med en speciell typ av rättigheter, s k optioner, gjort att man kunnat utjämna risken mellan 
olika personer. Optioner är knutna till underliggande värdepapper, t ex en viss typ av aktier, 
och innebär att innehavaren antingen har en rätt att inhandla ett visst aktieslag till ett 
förutbestämt pris (lösenpriset), vilket är en så kallad köpoption (call), eller att man har rätt att 
sälja en aktiepost  till ett förutbestämt pris, vilket är en så kallad säljoption (put). Innehavet av 
en option innebär att man har en rätt att genomföra ett köp eller en försäljning men innebär 
inte att man är tvungen att göra så. 
 

Beslut 

Utfall 1 

Utfall 2 

Utfall 3 

Figur 2.2 En grundläggande modell för ett beslutsträd 
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Vidare säger de att optionens värde beror på vilket värde de underliggande värdepapperna 
ifråga har vid tillfället och hur lång tid det är kvar till tidpunkten då optionen kan utnyttjas 
(den återstående löptiden). Man skiljer mellan europeiska och amerikanska optioner på grund 
av att den europeiska har en fast tidpunkt för tillfället då optionen kan utnyttjas medan den 
amerikanska kan utnyttjas under ett tidsintervall. 
 

2.3.1 Olika sätt att klassificera optioner 
 
Synsättet att se investeringar som optioner som Avinash K. Dixit och Robert S. Pindyck 
(1994) använder sig av är huvudsak baserat på amerikanska köpoptioner (call). De jämför 
möjligheten att investera med en finansiell köpoption dvs att  
företaget har en rättighet men ingen skyldighet att köpa en tillgång4, någon gång i framtiden 
när de så väljer. Köpoptionen ger alltså innehavaren en rättighet att under en bestämd tid ha 
möjligheten att investera i en tillgång till ett visst värde. Vidare menar de att optionen “dödas” 
när den används eller när man utövar rättigheten som optionen innebär, vilket innebär att 
företaget ger upp möjligheten att vänta på bättre information angående investeringen.  
 
Precis som en finansiell köpoption är denna optionen värdefull på grund av att det framtida 
värdet på investeringen är osäkert. Stiger värdet på den framtida investeringen, stiger även 
nettoavkastningen på investeringen. Faller värdet på investeringen behöver inte företaget göra 
investeringen och kommer då endast att förlora vad de spenderat på att erhålla möjligheten att 
investera. För att hålla begreppen finansiell option och det de menar med option isär, 
benämner de deras option som en realoption.   
 
Några som delar Dixit och Pindycks (1994) synsätt är Tom Copeland och Vladimir Antikarov 
(2001). Enligt dem kan man klassificera realoptioner efter vilken grad av flexibilitet de 
erbjuder.  
 
En “deferral option” är en realoption som innebär att man har rätten att skjuta upp starten av 
ett projekt och kan jämföras med en amerikansk köpoption. Kostnaden för att använda 
realoptionen är lika med den kostnaden som man investerat i, för att kunna starta projektet. 
 
En “switching option” är en realoption som innebär att man har rätten att välja mellan två 
alternativa handlingssätt. Som t ex möjligheten att lämna en marknad för att sedan bryta sig in 
på samma marknad igen. Realoptionen kan liknas en portfölj av amerikanska köp och 
säljoptioner. Optionen att lämna ett projekt till ett fast pris är formellt en säljoption och 
optionen att expandera ett projekt genom att betala mer för att göra projektet större är en 
köpoption.  
 
Det finns också realoptioner på realoptioner som de kallar för “compound options”. 
Investeringar som kan delas in i olika faser passar in denna kategorin. Vid byggandet av en 
fabrik kan man välja att stoppa projektet vid olika faser som till exempel när man byggt 
färdigt en etapp kan man välja att stoppa projektet för att man fått tag på bättre information 
som ger indikationer på att det inte är lönsamt att slutföra hela projektet. 
 
 
                                                             
4 “Namely, the entitlement to the stream of profits from the project” Avinash K. Dixit, Robert S. Pindyck, 
(1995), The Option Approach to Capital Investment. 
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En realoption som påverkas av olika sorters osäkerhet kallar de för “rainbow options”. De 
menar att de flesta realoptioner påverkas av osäkerhet angående kostnaden för produktion, 
vilka volymer man kommer att sälja och vilken ränta som är den riktiga att räkna med för att 
få fram det rätta nuvärdet på projektet/investeringen. 
 
Till sist säger de att realoptioner i det verkliga livet är en kombination av “compound 
options” och “rainbow options”. Investeringar i forskning och utveckling, utveckling av nya 
produkter och investeringar i produktionsanläggningar är några exempel på vad de kallar för 
“compound rainbow options”. 
 

2.3.2 Vidgat perspektiv 
 
Tom Copeland och Vladimir Antikarov (2001) menar att tillvägagångssättet med realoptions 
tänkandet förgrenar beslutsträdet ytterligare. Med detta menar de att det finns ett värde i 
möjligheten att vänta på bättre information som även Dixit och Pindyck (1994) menar. Deras 
tankesätt kan illustreras med nedanstående modell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Väljer man att vänta på bättre information till exempel ett år, menar de, att nästa beslut är 
beroende av vilket utfall som inträffar. Blir utfallet sämre än man förväntat  
kan beslutsfattaren välja att förskjuta det slutgiltiga beslutet ytterligare för att få ännu bättre 
information. För att förstå tankesättet bättre föreslår de att man använder en investering i t ex 
forskning och utveckling. Denna investering menar de är av karaktären att den kan generera 
bättre information.  
 
Ett exempel som Dixit och Pindyck (1994) använder sig av är ett företag som funderar på att 
investera i en produktionsanläggning för ett nytt läkemedel. Genom att göra en initial 
investering i forskning och utveckling kan de få bättre information angående 
produktionskostnaden och den eventuella avkastningen. Med detta menar de att företaget 
skapar en realoption genom investeringen i forskningen och utvecklingen av läkemedlet. 
Bättre information får de genom att de under arbetets gång ser problemen som kan uppstå vid 
framställningen av läkemedlet. T ex att de upptäcker att det är svårare att få fram en renare 
slutprodukt än de förutspått. (För beräkningar på exemplet se bilaga).  
 
 

Beslut 

Utfall 1 

Utfall 2 

Utfall 3 

Beslut 

Utfall 1 

Utfall 2 

Utfall 3 Beslut 

Utfall 1 

Utfall 2 

Utfall 3 

Utfall 4 

Figur 2.3 En  modell för tankesättet vid tillvägagångssättet med optioner 
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De vill dock påpeka att det inte alltid är möjligt för företagen att fördröja sina investeringar. T 
ex vid en situation då företagen måste göra strategiska övervägande. Dessa övervägande kan 
tvinga företagen att investera fort för att hindra nuvarande konkurrenter eller potentiella 
konkurrenter ifrån att hinna före dem.  
 
Angreppssättet som de utgår ifrån bygger på nuvärdemetoden men är annorlunda på det sättet 
att deras angreppssätt tar hänsyn till att det finns ett värde på möjligheten, “realoptionen” att 
vänta på bättre information. De menar att nuvärde regeln som säger att man skall investera när 
nuvärdet är positivt eller lika med noll måste modifieras.  
 
Enligt dem bör regeln säga, investera när nuvärde är lika stort som värdet för att hålla 
“realoptionen” levande. Vidare säger de att studier som är gjorda på senare år visar att 
alternativ kostnaden för att investera är stor och att investeringsregler som ignorerar detta kan 
vara väldigt felaktiga. 
 
 
Fortsättningsvis i detta arbete försöker jag beskriva och analysera hur ett mindre företag 
hanterar osäkerhet inför ett investeringsbeslut. 
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Kapitel 3 

Egen undersökning 
 
 

 
I detta kapitel presenterar jag min egen  
undersökning på Perstorp Declam AB. 

 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
 

3.1.1 Val av företag 
 
Att företaget blev just Perstorp Declam AB kan sägas vara mer än slump än ett medvetet val. I 
inledningsskedet av uppsatsarbetet rekommenderade min dåvarande föreläsare mig att 
kontakta en kollega till honom för att få hjälp med uppslag till uppsatsen, vilket jag gjorde. 
Detta ledde till att jag fick kontakt med VD för Perstorp Declam AB*. VD informerade mig 
om att jag kunde få tillgång till företagets dokumentation angående investeringar vilket ledde 
till att jag bestämde mig för att göra en kvalitativ fallstudie. Anledningen till detta var att jag 
ville gå djupare in på hur företaget hanterade osäkerhet i sina investeringsbedömningar. 
 

3.1.2 Val av intervjupersoner 
 
Primärdata som jag presenterar i min egen undersökning är baserad på ett antal 
besöksintervjuer med personer från ledningen på Declam samt några av de inblandade 
personerna i projektet LA18. Syftet med intervjuerna av personer från ledningen var att jag 
ville göra en generell beskrivning av investeringsprocessen på Declam för att skapa en bättre 
förståelse för beslutsgången i projektet LA18. Anledningen till att jag valde att intervjua några 
av dem som var inblandade i projektet LA18 var att jag ville göra en detaljrik beskrivning av 
hur företaget hanterade osäkerhet i sitt investeringsbeslut och en beskrivning av vilka 
bedömningar som beslutet grundade sig på.  
 

3.1.3 Val av intervjufrågor 
 
Intervjufrågorna var av karaktären sådana att intervjupersonen skulle komma ihåg det aktuella 
tillfället för investeringen. Frågorna var dels grundade på mitt syfte för uppsatsen och dels på 
informationen som jag funnit i den erhållna dokumentationen från företaget. Ett exempel på 
en fråga är; gjorde man några försök att bedöma vilken osäkerhet investeringen innebar med 
hjälp av några analyser?  
 
 
 
                                                             
* Fortsättningsvis kommer företaget benämnas “Declam” 
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Frågorna följdes upp med kompletterande frågor och påstående för att få intervjupersonerna 
att utveckla sina svar mer och ge en fylligare beskrivning av händelserna. Då jag genomfört 
intervjuerna och sammanställt dem till ett färdigt material återförde jag det till 
intervjupersonerna i syftet att eliminera eventuella fel och missförstånd. Genom detta 
förfarande och det faktum att intervjuerna varit relativt spontana ser jag ingen anledning till 
att misstänka att informationen varit vinklad eller styrd i en viss riktning. Jag anser inte heller 
att mina intervjufrågor har påverkat respondenternas svar på mina frågor. 
 
 

3.2 Egen undersökning 

3.2.1 Beskrivning av företaget idag 
 
Företaget producerar laminat till golv med tillbehör, har cirka 180st anställda och ingår i 
koncernen Perstorp AB som ett fristående dotterbolag. År 2000 hade företaget en omsättning 
på cirka 600 miljoner kronor, där 97 % av produkterna levererades inom koncernen. 
Produktionen uppgick samma år till cirka 21 miljoner kvadratmeter laminat. Kunder är Pergo 
AB i Trelleborg, Pergo Inc. i Garner, USA och Göteborgs List & Trä AB. 
 

3.2.2 En generell beskrivning av dagens investeringsprocess på Declam 
 
I Declams fall är strategiplaneringen lika med långtidsplaneringen, som de kallar PLA. I 
PLA:n fastställs det vilken inriktning verksamheten skall ha de kommande tre åren. Mål, 
affärsidé och strategi arbetas fram av ledningsgruppen och investeringarna är förankrade i 
treårsplanen. I budgetarbetet arbetar man fram en “ram” för investeringarna och när budgeten 
presenteras tar även styrelsen ställning till om investeringsvolymen är godkänd eller ej. Denna 
total används sedan som en referensram under året. Varje kvartal görs prognoser inför 
framtiden vilket kan leda till att “ramen” revideras. Även om investeringarna är kopplade till 
strategiplaneringen så är de mer detaljerade och definitiva på budgetnivå, dvs man vet mer om 
verksamheten på denna nivå. På styrelsenivå och ledningsnivå tittar man också på om en 
investering är av strategisk karaktär eller inte. I ett läge då man upplever problem kan en 
strategisk investering prioriteras framför en “vanlig” underhållsinvestering. 
 
En investering inom Declam är ett inköp av en anläggning, vilket vanligtvis brukar vara en 
maskin eller en inventarie av något slag, som skall användas för en längre tids bruk. 
Kostnaden för investeringen fördelas ut över en längre period. 
 
3.2.2.1 Inledningsskedet  
 
När det gäller strategiska investeringar föranleds dessa oftast av att ledningsgruppen arbetat 
fram en marknadsplan och en långtidsplan. I planerna ingår det bland annat att göra en 
SWOT-analys, Porters Five Forces analys, en analys av prisutvecklingen på  
råmaterial etc. Detta arbete brukar leda fram till att man identifierar olika  
investeringsbehov av strategisk karaktär. När det gäller övriga investeringar så  
föranleds dessa oftast av att det uppstått ett “problem” eller behov i verksamheten. Dessa 
behov kan ha identifierats genom en utredning, av ett projekt eller av någon 
medarbetare ute i verksamheten. 
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3.2.2.2 Framdrivning 
 
Innan beslut tas om vilka investeringar som skall göras använder sig Declam av payback 
metoden för att utvärdera investeringarna. Generellt gäller en payback tid på maximalt tre år. I 
sina beräkningar på återbetalningstiden använder de sig inte av någon kalkylränta och tar inte 
hänsyn till varken inflation eller skatt. Användandet av payback metoden motiveras genom att 
den är enkel att använda och fullt tillräcklig, när det gäller val och beslut av investeringar. Om 
de av någon anledning vill analysera en investering djupare erhålls kalkylräntan av 
koncernledningen. I dagsläget är diskonteringsräntan satt till 8,5 %, vilket är en total 
värdering av bankränta, risk, affärsplanering, trender etc. Uppdelningen mellan de olika 
faktorerna är konfidentiell. Generellt görs inga marknadsundersökningar inför 
investeringsbeslut. 
 
 
3.2.2.3 Beslut 
 
När det gäller beslut av investeringar måste större investeringar godkännas av styrelsen. Detta 
görs via signering av styrelsemötesprotokollet. Mindre investeringar kan godkännas direkt av 
VD. VD brukar ta investeringsbesluten i samråd med ledningsgruppen. När det gäller 
investeringar under 250.000 kronor, som t ex datorer och mindre inventarier, kan 
produktionschefen ta besluten. Generellt är det så att VD är inblandad i alla investeringar. 
Varje investering kräver ett skrivet “investeringsäsk”. Detta “äsk” skall innehålla en 
beskrivning av investeringen och en ekonomisk bedömning (payback) samt vara 
undertecknad av attestberättigade.   
 
 
3.2.2.4 Genomförande och uppföljning 
 
När det gäller genomförandet av investeringar på Declam är det generellt sett så att 
investeringarna har identifierats av ett pågående projekt och att denna projektgrupp planerar, 
genomför och följer upp investeringen. Har investeringen identifierats på något annat sätt så 
bildas det antingen en ny projektgrupp eller så tilldelas ett närliggande projekt investeringen. 
Själva genomförandet karaktäriseras av en noggrann planering, där alla aktiviteter skall 
samordnas, entreprenörer skall hyras in och leverantörer skall väljas ut. 
 
Uppföljningen som görs är inte av karaktären efterkalkyl utan mer av karaktären kontroll av 
investeringens kostnad under projektets gång. Detta betyder att någon i projektet har blivit 
tilldelad ansvaret att kontrollera investeringens kostnad så att den ligger i linje med den 
beräknade kostnaden. I dagsläget görs ingen uppföljning av investeringarna för att se om de 
uppfyllt de förkalkylerade volymerna eller de förkalkylerade försäljningsintäkterna. 
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3.2.3 Beskrivning av investeringen LA18 
 
3.2.3.1 Historik 
 
När investeringen LA18 gjordes såg inte organisationen ut på samma sätt som den gör idag. 
Vid denna tidpunkten ingick Declam i koncernen Perstorp AB som en division och då som en 
del av Perstorp Surface Materials.  
 
Det var i början av 1980-talet som Perstorp AB byggde upp marknaden för laminatgolv och 
hade då ca 70-80% av den totala marknaden. Med en stark dominerande ställning på 
marknaden var Perstorp AB den enda leverantören som kunde hålla en så hög kvalité på sina 
produkter.  
 
Under åren 1989-1994 skedde en förvandling av företaget. Från att ha varit en flexibel 
laminatfabrik för full sortiment förvandlades den del av företaget som idag är Declam till en 
specialtillverkning för golvlaminat. Detta gjordes genom att man flyttade sin tillverkning av 
dekorativt laminat till fabriker i Finland, England och Spanien. Under början av 1990 blev 
konkurrensen större och det var först då som konkurrenterna kunde börja mäta sig med 
Perstorp AB gällande kvalitetsaspekterna och pris. Tillverkningsvolymerna låg på cirka 5-6 
miljoner m2 per år 1990 och fördubblades varje år.  
 
Under åren 1994-1995 hade Perstorp AB en marknadsandel som var mellan 30-40% vilket 
motsvarar en tillverkningsvolym på cirka 16 miljoner m2 per år. Idag ligger den totala 
tillverkningsvolymen i Europa på mellan 100-110 miljoner m2 per år varav Perstorp AB har 
cirka 10% av marknaden vilket motsvarar cirka 10 miljoner m2 per år. Till USA levereras 
cirka 6 miljoner m2 per år.  
 
3.2.3.2 Bakgrunden till investeringen 
 
Under början av 1990-talet var Perstorp AB inne i en expansiv fas, efterfrågan på marknaden 
var mycket stor (vilket beskrivs ovan) och Perstorp AB var i behov av ökad kapacitet. För att 
möta den ökade efterfrågan beslutade man år 1992-1993 att investera i impregneringsflödet 
för att utöka kapaciteten. Första investeringen gjordes i en enstegsimpregneringsmaskin som 
fick namnet LA16. Kort därefter gjorde man ytterligare en investering vilket var en 
tvåstegsimpregneringsmaskin som fick namnet LA17.  
 

3.2.4 Bedömningar, val och strategiska beslut i tidigare skede 
 
3.2.4.1 Bedömningar 
 
Problemet som man hade var en “flaskhals” i produktionen som gjorde att man inte kunde få 
ut de volymerna man ville. Som man såg situationen då fanns det tre alternativa 
tillvägagångssätt, det ena var att ignorera de nya kraven på högre volymer, det andra var att 
köpa in halvfabrikat från legotillverkare för att möta kraven på högre  
volymer och det tredje var att investera i en produktionsapparat som kunde producera de 
önskade volymerna.  
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Efter en del beräkningar kom man fram till att det tredje alternativet skulle vara mest lönsamt 
genom att dels beräkna payback tiden för den tänkta investeringen, dels beräkna kostnaden för 
att köpa in halvfabrikat från legotillverkare och dels försöka uppskatta vad kostnaden och 
konsekvenserna av att ignorera kundernas krav skulle bli. I denna bedömningen kom man 
fram till att alternativet att ignorera kravet kunde leda till att man tappade marknadsandelar 
och att alternativet att köpa in halvfabrikat endast skulle skjuta på investeringen cirka två 
månader. Som Perstorp AB såg det hade de egentligen inget val när det gällde att investera 
eller inte, då efterfrågan på produkterna var mycket hög. 
 
3.2.4.2 Val 
 
För att välja leverantör för LA16 och LA17 gjorde man en utvärdering av ett antal olika 
leverantörer på marknaden. I utvärderingen kom man fram till att ett företag vid namn VITS 
var det klart bästa alternativet när det gällde leverantör. Detta grundade man på att VITS var 
världsledande på marknaden när det gällde den här sortens maskiner, de var finansiellt starka 
och kunde erbjuda de bästa funktionsgarantierna. Andra aspekter på valet av leverantör var att 
Perstorp AB under en längre tid gjort affärer med dem och hade byggt upp en bra 
affärsrelation med dem. Valet grundades dock endast på “hårda” fakta vilket innebar att man 
enbart tog hänsyn till garantier som företaget utlovade, kvalité och prestanda på maskinen 
samt lättillgängligheten på reservdelar mm. Trots detta kom man fram till att VITS var 
överlägsna, de “mjuka” faktorerna som etablerad affärsrelation och vetskapen om deras goda 
service var något som låg utanför som en extra förmån. 
 
När investeringarna LA16 och LA17 köptes in gjordes detta genom en “option” som innebar 
att Perstorp AB kunde välja tekniken i maskinerna senare än vid beställnings tillfället. I 
samma avtal kom man överens om att VITS skulle vara beredda på att leverera ytterligare två 
maskiner när Perstorp AB kände behov av detta. Avtalet innebar att Perstorp AB kunde välja 
om de ville ha ytterligare maskiner levererade eller inte samt vilket teknik som skulle finnas i 
dem. Att LA17 blev en tvåstegsimpregneringsmaskin var inget som var på förhand bestämt 
utan det beslutet kunde Perstorp AB ta en kort tid innan maskinen levererades.  
 
3.2.4.3 Strategiska beslut 
 
När de två investeringarna, LA16 och LA17 varit i bruk en tid och tekniken med 
tvåstegsimpregnering utvecklats tog företagsledningen ett strategiskt beslut om att detta var 
den teknik som skulle tillämpas i fortsättningen. Detta ledde till att man beställde ytterligare 
en tvåstegsimpregneringsmaskin som fick namnet LA18. Genom avtalet med “optionen” 
bestämde Perstorp AB att maskinen skulle färdigställas helt förutom på en detalj, 
mellanvåtpartiet, som skulle väljas vid ett senare tillfälle.  
 
Något som var relevant för beslutssituationen var att i samband med investeringarna hade en 
ny teknik lanserats på marknaden vilket innebar att man skulle kunna tillverka ett laminatgolv 
som höll en tillfredsställande kvalité till ett lägre pris. Detta var man 
medveten om på Perstorp AB men man ansåg inte att den tekniken skulle kunna komma upp i 
samma kvalitetsklass som den befintliga vilket ledde till att den  
ignorerades. Anledningen var att man inte ville ge sig in på lågprismarknaden.  
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Strategin var att fortsätta på samma linje som förut och erbjuda kunderna ett  
högkvalitetsgolv till ett något högre pris varför man valde att genomföra investeringarna. 
Konkurrensmedlet var hög kvalité och en innovativ yta som var reptålig. Beslutet grundades 
dels på den ökade efterfrågan, dels på kundernas ökade krav på kvalité och dels på resultatet 
av en utredning som företagsledningen hade beställt av en grupp konsulter. Konsulterna hade 
granskat den aktuella konkurrens situationen som företaget befann sig i och stödde 
företagsledningens valda strategi inriktning. 
 

3.2.5 Investeringen LA18  
 
Investeringen LA18 var en kapacitetsinvestering där en ny melaminimpregneringsmaskin 
skulle installeras för att öka produktionskapaciteten på golvlaminat med 6 miljoner m2/år. 
Total melaminimpregneringskapacitet efter ombyggnaden skulle uppgå till 32 miljoner m2/år 
färdigt golvlaminat. Ekonomisk och teknisk livslängd beräknades till 15 år. Projektet 
omfattade även en tillbyggnad av en befintlig byggnad på 900 m2. Tillbyggnaden innehöll 
förutom produktionshall även ett pappersrullager, elrum, ventilationsrum samt toalett. 
Återbetalningstiden på maskinen hade uppskattats till cirka 1,3 år. Maskinen utgjorde strax 
över 50 % av den totala kostnaden på investeringen. 
 
Då man konstaterat att kapaciteten var den svagaste länken i kedjan var investeringen i 
maskinen LA18 inte något som behövdes övervägas utan den var en nödvändighet för att få ut 
de önskade volymerna. 
 
 
3.2.5.1 Bedömningar av osäkerhet 
 
Då projektledningen bedömde att den “nya” tekniken på marknaden var en osäker faktor 
gjordes en utvärdering av tekniken. Utvärderingen som projektledningen gjorde med hjälp av 
del konsulter visade att den “nya” tekniken hade stora potentialer att få genomslags kraft när 
det gällde kvalité och pris. Detta bedömde projektledningen som en risk vilket de 
rapporterade till företagsledningen. Beskedet från ledningen var att man skulle fortsätta i linje 
med den valda strategin vilket innebar att man lade en beställning på LA 18 hos VITS i 
Tyskland. I beställningen utnyttjade man det tidigare avtalet om köp med “option”, som 
tidigare nämnts, vilket innebar att maskinen färdigställdes med all teknik förutom 
mellanvåtpartiet som man ville ha möjlighet att välja vid ett senare tillfälle. 
 
Det fanns tre olika alternativ för hur man skulle utforma byggnaden för maskinen LA18. Det 
första var en byggnad för en impregneringsmaskin, det andra var en byggnad för två 
impregneringsmaskiner som skulle byggas ut i två etapper och det tredje var en byggnad som 
skulle anpassas till två maskiner i en etapp. 
 
Som en försiktighetsåtgärd valde projektledningen det andra alternativet för att kunna hålla en 
flexibilitet i anläggningen. Blev utfallet som prognoserna förutspådde kunde man enligt 
projektledningen snabbt bygga ut den andra etappen eftersom byggnaden  
var förberedd för det. Skulle utfallet bli sämre än prognoserna kunde man vänta med 
utbyggnaden. Då volym utfallet blev sämre än prognoserna förutspått utnyttjades möjligheten 
att vänta med att ta “hem” maskinen LA18.  
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I detta läge innebar “optionen” att de var tvungna att ta hem investeringen men att de hade rätt 
att skjuta på hemleveransen och installationen. Kostnaden för detta var att de fick betala för 
lagerlokalen som VITS använde sig av och ränta på kapitalet för investeringen vilket 
avtalades till ett fast pris för en ett års period. Avvägningen som gjordes var att 
kostnaden var fördelaktigare för Perstorp AB i det läget jämfört med att ta hem investeringen. 
Fördelen var att man då kunde skjuta på investeringen av ombyggnaden också och på så sätt 
inte binda upp kapital.  
 
Beslutet om när investeringen skulle tas hem låg vid denna tidpunkt hos divisionschefen för 
Perstorp Surface Materials som också var ansvarig för golvtillverkningen i Trelleborg. 
Divisionschefen valde att inte släppa “pengarna” till investeringen förrän han såg att företaget 
skulle kunna sälja volymerna som investeringen hade kapacitet för. 
 
 
3.2.5.2 Beslutet 
 
Beslutet om att ta “hem” maskinen togs i januari 1997 när man såg att trenden hade vänt 
uppåt och att kapacitetsbehovet fanns. Som nämnts innan var detta en del i den strategiska 
inriktningen och byggde på de ovan nämnda bedömningarna. Produktionen kördes igång på 
allvar i november 1997. 
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Kapitel 4 

Analys och avslutande diskussion 
 
 

 
I detta kapitel redogör jag för vilka slutsatser jag har kommit fram till.  

Kapitlet inleds med en analys av kunskapsläget idag som sedan leder till en analys av min 
egen undersökning och en slutlig diskussion som kan ses som en sammanfattning. Kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatta studier. 
 

 

4.1 Analys av kunskapsläget idag 
 
Genom mina studier av kunskapsläget idag tycker jag att jag kan se indikationer på att synen 
på investeringar har förändrats. En traditionell syn har varit att se  investeringsprocessen just 
som en process, som man kunnat illustrera med grundläggande modeller. T ex den jag 
använder mig av i kapitel 2 under rubriken investeringsprocessen. På det sätt som jag ser det 
på har man jämfört investeringsprocessen med en teknisk process. Den tekniska processen 
kännetecknas ofta av att den är kontinuerlig och att man efterhand förfinar processen med 
hjälp av “feedback” och uppföljning. I investeringsprocessen har man traditionellt varit mer 
fokuserad på olika slags kalkylmetoder och hur man skall gå tillväga för att använda dessa, än 
på hur man skall kunna fatta det mest rätta beslutet.  
 
Tankesättet att se investeringar som realoptioner är för mig mer ett strategi tänkande än en 
metod för att bedöma investeringar på och skall därför inte jämföras med traditionella 
metoder som t ex nuvärdemetoden. Genom detta tillvägagångssätt har metoderna för att 
utvärdera investeringar på fått en underordnad betydelse, speciellt i strategiska situationer. 
Tillvägagångssättet är inte revolutionerande utan mer en utveckling av tidigare modeller som 
har lett till att man fört tanken ett steg längre.  
 
På senare tid har man också studerat olika sätt att hantera osäkerhet i investeringsbeslut. 
Forskare och teoretiker har skapat förenklade modeller för att hantera osäkerhet vilket har lett 
till att fokuseringen kring olika kalkylmetoder har avtagit något. Min bedömning är dock att 
de fortfarande finns med i modellerna som skapats på senare tid. Trenden jag tycker mig 
kunna se med hjälp av mina studier är att investeringsbesluten eller investeringarna mer och 
mer har blivit integrerad i strategi tänkandet. Detta betyder inte att jag tycker att 
investeringsbesluten eller investeringsbedömningen har varit avskild från strategi tänkandet 
förr utan mer att de har fått en centralare del i strategiplaneringen idag.  
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4.2 Analys av min egen undersökning 

4.2.1 Vilka bedömningar ligger bakom ett investeringsbeslut? 
 
Det jag tycker är intressant med investeringen i maskinen LA18 är företagets aktuella 
situation inför investeringen. I bakgrunden hade företaget erfarenheten av att ha varit den 
största leverantören av laminatgolv under 1980-talet. En storhetstid som innebar att man 
kunde känna sig någorlunda säker på vad framtiden hade att vänta. Företaget hade under åren 
1989-1994 genomgått en förändring, man hade lagt om sin strategi och format 
produktionsapparaten för att bli en specialtillverkare av laminatgolv. I samband med 
omstruktureringen hade man börjat känna av en ökad konkurrens men detta sågs inte som 
något hinder eftersom prognoserna förutspådde att volymerna skulle öka. Då skall man också 
veta att utfallen på försäljningsvolymerna hade ökat varje år i stil med vad man 
prognostiserat. Inställningen till framtiden var positiv, man trodde på ökade volymer som 
innebar att man kunde erbjuda sina kunder en produkt av högkvalité till ett något högre pris. 
Genom detta drar jag slutsatsen att tidigare erfarenheter är en påverkande faktor när det gäller 
framtida investeringsbeslut. Har man tidigare haft framgångar med en vald strategi är det 
lättare att hålla fast vid den. 
 
I fallet med investeringen i maskinen LA18 gjorde man bedömningar av vilka konsekvenser 
olika handlingsalternativ skulle få. Med detta refererar jag till bedömningen av att inte sälja, 
att köpa in av legotillverkare eller att investera som finns beskrivet i min undersökning.  
 
När man valt handlingsalternativ gjorde man en bedömning av vilken leverantör som bäst 
kunde uppfylla ens krav, där man bortsåg från de “mjuka” värdena som affärsrelation och 
servicegrad för att få en objektiv bild av hur företagen förhöll sig till varandra. Viktigt att 
notera här är att VITS trots detta var överlägset gentemot konkurrenterna. Hade man sedan 
lagt till de “mjuka” värdena i värderingen är min uppfattning den att avståndet bara hade ökat 
gentemot konkurrenterna. Det finns ett värde i att, som en av intervjupersonerna uttryckte sig, 
“att kunna ringa till en leverantör och säga, vi klarar inte av den här biten av installationen, vi 
vill ha herr X på plats imorgon för att kunna färdigställa installationen, och få det”. Min 
slutsats av detta är att det är viktigt att värdera uppbyggda affärsrelationer. 
  
En annan bedömning som gjordes var den där projektledningen försökte uppskatta den nya 
teknikens potential. Detta tycker jag visar tecken på en medvetenhet från företagets sida om 
föränderligheten och osäkerheten på marknaden. En fråga som man kan ställa sig är, hade en 
förskjutning av beslutet lett till att företaget haft en bättre position idag? Frågan är omöjlig att 
besvara med säkerhet men öppen för spekulationer. Säg att företaget hade skjutit fram 
beslutet, vilket scenario kunde ha inträffat då? Jag ser två möjliga scenario, det första är att 
företaget hade förlorat betydande marknadsandelar då de inte uppfyllt kundernas krav vilket 
också hade skadat deras anseende gentemot potentiella kunder. Det andra är att företaget hade 
kunnat vänta på bättre information angående den “nya” tekniken för att sedan tillämpa den 
“nya” tekniken om försäljningsvolymerna varit tillfredsställande. Detta kunde ha lett till att 
företaget hade tagit marknadsandelar ifrån konkurrenterna och fått en starkare position på 
marknaden samt att de kunnat tillverka ett laminatgolv av samma höga kvalité som innan men 
till ett något lägre pris. 
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4.2.2 Hur hanterades osäkerhet inför investeringsbeslutet? 
 
Då företaget förhandlade in “optioner” i avtalet med VITS, som innebar att man hade 
möjligheten att fördröja valet av teknik för mellanvåtpartiet, är min uppfattning den att man 
reducerade en hel del av den osäkerhet som investeringen innebar. Genom detta förfarande 
kunde företaget vänta på bättre information angående vilken teknik de skulle tillämpa. Även 
möjligheten som de hade att välja när de skulle ta “hem” investeringen är enligt mig ett sätt att 
reducera osäkerheten angående framtiden. När chefen för Perstorp Surface Materials tog 
beslutet att “släppa” pengarna för investeringen hade han genom att titta på volymutfallen 
reducerat en stor del av osäkerheten. 
 
En annan aspekt på hur de hanterade osäkerhet är då projektledningen valde att utforma 
byggnaden på ett sådant sätt att det fanns en flexibilitet i den. Detta innebar att om det skulle 
bli aktuellt att genomföra ytterligare en investering, som det egentligen var tänkt, skulle man 
enkelt kunna göra utbyggnaden. Detta genomfördes dock aldrig då försäljningsvolymerna 
stagnerade. 
 
Dessa tillvägagångssätt tycker jag visar mönster på att företaget ser investeringsbesluten som 
oåterkalleliga men möjliga att fördröja. Genom detta drar jag slutsatsen att det är mycket 
viktigt för företaget idag att kunna förhandla in flexibilitet i sina investeringar. 
 

4.3 Avslutande diskussion 
 
Jag har i denna kandidatuppsats försökt undersöka hur ett företag hanterar osäkerhet 
inför ett investeringsbeslut samt vilka bedömningar som legat till grund för beslutet. Att dra 
några generella slutsatser av mina studier är inte möjligt med tanke på att jag enbart studerat 
ett företag och en investering. Trots detta tycker jag att min analys har gett en god bild av hur 
företaget hanterar osäkerhet inför sina investeringsbeslut samt vilka bedömningar som ligger 
bakom besluten. 
 
Företaget verkar medvetet om föränderligheten som råder på dagens marknad och medveten 
om vikten av att ha en strategi som är anpassad till den miljö som de befinner sig i. T ex 
satsningen på en specialiserad tillverkning av laminatgolv. Företaget är även medvetet om hur 
viktigt det är att göra en investering så flexibel som möjligt så att förändrade omständigheter 
inte gör att investeringen går helt i baklås.  
 
Något som jag också tycker mig se indikationer på i företagets bedömning är att de tagit fasta 
på de “mjuka” värdena när det gäller att bedöma olika alternativ. Detta tycker jag visar på en 
medvetenhet om den aktuella debatten om intellektuellt kapital och balanserade styrkort. 
Exempel på detta är att företaget gör antydningar på att man kan sätta ett värde på en bra 
affärsrelation och på medarbetarnas kunskap.   
 
Slutligen skulle jag vilja påstå att modellen eller tillvägagångssättet att se investeringarna som 
“realoptioner” ger en bättre bild av hur verkligheten ser ut än modellen som beskriver 
investeringarna som en process. Enligt en av intervjupersonerna är förfarandet att förhandla in 
“optioner” i avtalen ett vanligt sätt att förhandla på.  
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Efter min undersökning är min uppfattning den att genomförandet av investeringar inte är en 
process utan mer en serie av olika beslut som måste tas efter  varandra. När investeringen är 
gjord kan man betrakta den som en ”sunk cost” vilket betyder att tillfället är förbi och att 
kostnaden för investeringen inte kan återvinnas. När beslutet är taget måste man inrikta sig 
och förbereda sig för att ta nästa beslut. Besluten kan sägas vara beroende av varandra i en 
strategi istället för att vara beroende av utfallet på föregående investering. Tillvägagångssättet 
att se investeringar som realoptioner är enligt mig ett bättre sätt att se på verkligheten än 
modeller som visar genomförandet som en process. Detta på grund av att jag tycker mig 
kunna se mönster på att det inte förekommer uppföljning ute i företaget då nya beslut måste 
tas kontinuerligt. Min uppfattning är att realoptionstänkandet framhäver betydelsen av 
flexibilitet i investeringarna samt ger företaget incitament att tänka mer långsiktigt.    
 

4.4 Förslag till framtida studier 
 
Avslutningsvis skulle jag vilja ge några förslag till framtida studier och uppsatsämne. Min 
undersökning av hur ett företag hanterar osäkerhet i sina investeringsbeslut lämnar utrymme 
för andra studier, till exempel: 
 
∗ En liknande undersökning kan göras på ett större antal företag för att man skall kunna dra 

generella slutsatser av hur företagen hanterar osäkerhet. 
 

∗ En studie kan göras på hur företag går tillväga för att följa upp investeringar som de gjort 
eller kan man undersöka om uppföljning av investeringar är nödvändigt.   
 

∗ En undersökning skulle kunna göras om vilken betydelse flexibla investeringar har för 
företagets konkurrenskraft 

 


