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Sammanfattning 

 

Titel: Tid kontra pengar – Goal-gradient effekt vid valet mellan nettonuvärdesmetoden och 

återbetalningsregeln 

 

Författare: Fredrik Ormberger och Mikael Tanskanen 

 

Handledare: Henrik Sällberg 

 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera om det finns en målgradient vid 

investeringsbedömning som medför en preferens för alternativ med kort återbetalningstid och 

snabba belöningar.   

 

Metod: Vi har valt att genomföra denna studie med hjälp av en kvantitativ ansats, då vi 

kommer att genomföra ett experiment med studenter vid Blekinge Tekniska Högskola.  Detta 

motiverar vi med att utifrån vårt syfte och vår teoretiska referensram, ger det oss störst 

möjlighet att generera ett intressant och relevant resultat.        

 

Slutsats: Vårt resultat visar tydligt att beslutsfattare föredrar att använda återbetalningsregeln 

före nettonuvärdesmetoden i en beslutssituation, och därmed ett fokus på tidsaspekten och när 

en investering är återbetald. 81 % av våra respondenter valde tidsalternativet i minst ett av de 

två casen. Beslutsfattare verkar alltså ha en frestelse för snabba belöningar vilket ligger i linje 

med the goal gradient hypothesis. Att individers tidspreferenser skall vara negativt korrelerat 

med stora monetära summor, kan vår studie falsifiera, då personerna i vår studie i lika stor 

omfattning valde ett tidsalternativ när de monetära summorna var större. 
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Abstract 

 

Title: Time versus money – Goal-gradient effect at the choice between Net Present Value and 

The Payback Rule.    

 

Authors: Fredrik Ormberger and Mikael Tanskanen 

 

Supervisor: Henrik Sällberg 

 

Department: School of management, Blekinge Institute of Technology 

 

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

 

Purpose: The purpose of the thesis is to study if there is a goal gradient when choosing an 

investment model which leads decision makers towards alternative with short payback 

periods and fast rewards.  

 

Method: We have chosen to conduct this essay with a quantitative aim, by doing an 

experiment with students at Blekinge Institute of Technology. We think that this method, 

from our purpose and the previous studies within the field, gives us the best material for 

generating interesting results. 

 

Results: Our result claims that decision makers prefer to use The Payback Rule instead of Net 

Present Value, and therefore focusing on time and when an investment is repaid. 81 % of our 

respondents choose the alternative that was expressed in time, in at least one of the two cases.   

Decision makers seem to have a temptation towards fast rewards which is in line with the goal 

gradient hypothesis. Our study can also falsify the theory that individual time preferences is 

negatively correlated with big amounts, when the persons in our study choose the time 

alternative in the same extent when the amounts was bigger.     
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet diskuteras bakgrunden till uppsatsen som sedermera utmynnar i en 

problemdiskussion. Bakgrunden och problemdiskussionen leder oss sedan till syftet med 

uppsatsen. I slutet av kapitlet lägger vi fram våra hypoteser, det ges en överblick av vad 

investeringsbedömning är och vi förklarar arbetets disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Företag har ofta många olika investeringsalternativ att välja mellan vid ett specifikt tillfälle. 

De kan välja att investera i maskiner för att effektivisera en produktion, eller så kan de välja 

att investera i nya byggnader och marker för att expandera sin verksamhet. Dessa 

investeringar är exempel på så kallade realinvesteringar. Ett företag kan även investera i 

aktier eller andra värdepapper såsom obligationer. Då har investeringen ett finansiellt syfte 

och kallas kapitalinvestering. Ytterligare ett alternativ är att investera i humankapital, som 

innebär att man nyanställer personal för att möta ny efterfrågan, eller att vidareutbilda 

existerande anställda för att höja deras kompetens. I och med att det finns flera 

investeringsalternativ vid samma tidpunkt existerar det en konkurrenssituation mellan 

investeringsalternativen. Detta beror på att företag har begränsade resurser. Olika 

investeringar är också differentierade, vissa investeringar har många egenskaper som är 

kända, till exempel en obligation. Där vet man framtida betalningsströmmar, ekonomisk 

livslängd, risk med mera. En investering i humankapital har däremot fler aspekter som är 

okända för företaget, förutom de som nämndes i förra meningen är skrotvärde och 

reversibilitet andra osäkra kort. I och med denna osäkerhet om investeringar behövs det bra 

beslutsregler i företagen för hur man selekterar mellan potentiella alternativ. Gemensamt för 

alla investeringar är dock att de i grunden ska inbringa ett framtida värde till företagen då det 

ligger i linje med målfunktionen för organisationen, att maximera marknadsvärdet av ägarnas 

tillgångar
1
.  

 

När ett företag selekterar bland olika investeringsmöjligheter finns det idag en uppsjö av 

beslutsmodeller och tekniker att använda sig av, då man vill få fram ett beslutsunderlag för 

framtiden. Användandet av olika modeller kan också medföra olika utfall. Vid applicering av 

exempelvis återbetalningsregeln (PB) finns möjligheten att den visar att investering A är 

                                                
1 Berk, J. & DeMarzo, P. (2007) 
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bättre än B. Väljer vi däremot att använda den så kallade nettonuvärdesmetoden (NPV), kan 

den fastslå att B är bättre än A. Detta för att återbetalningsregeln fokuserar på tidsaspekten, 

när investeringen är återbetald, medan nettonuvärdesmetoden fokuserar på att få fram ett 

monetärt värde på investeringen. Modellerna tar alltså inte hänsyn till samma variabler. 

Samtidigt som ett företag har begränsade resurser för att fullfölja olika investeringsalternativ 

har företaget också begränsade resurser för att bedöma vilka de ska genomföra. Att göra en 

välgrundad prognos av framtida kassaflöden som om möjligt kommer erhållas flera år 

framöver och att beräkna en kostnad för att använda sitt kapital, så kallad alternativkostnad, 

kan vara en kostsam process för många företag. Visst kan man mellan tummen och pekfingret 

gissa hur stora kassaflödena kommer att bli, men man riskerar då att få en prognos som är lika 

sofistikerad som en omgång slantsingling. I så fall har man enbart dragit på sig kostnader till 

ingen nytta. Förutom att investeringsbedömning i många fall kräver en del resurser är det inte 

säkert att man kan få fram speciellt bra prognoser på grund av marknadens föränderlighet 

eller investeringens komplexitet.         

 

Empiriska studier har visat att egenskaper hos företagen styr vilken beslutsmodell som 

kommer att användas
2
. Till exempel storleken på företaget, bransch, struktur på den 

finansiella avdelningen och soliditets- och likviditets situation för företaget har förklarat 

varför företag applicerar olika metoder. Trots detta fastslås det i finansieringslitteratur att 

nettonuvärdesmetoden är en mer sofistikerad metod för bedömning av en investering än vad 

återbetalningsregeln är
3
. Nettonuvärdesmetoden visar vilket värde investeringen har idag 

utifrån prognostiserade kassaflöden och vald alternativkostnad. Återbetalningsregeln 

beskriver däremot när i tiden företaget får tillbaks det ursprungliga investerade kapitalet, 

varken med hänsyn till någon räntesats eller kassaflöden efter återbetalningsdatumet.  

1.2 Problemdiskussion 

Historien har visat att beslutsfattare applicerar återbetalningsregeln i större omfattning än vad 

teorierna säger borde vara lämpligt
4
. I och med att återbetalningsregeln inte tar hänsyn till 

tidsvärdet på pengar och kassaflöden efter återbetalningsdatumet, har teorin gett tekniken en 

mindre betydande roll vilket inte överensstämt med användandet av modellen i verkligheten
5
. 

Det finns alltså en diskrepans mellan teori och praktik. Det finns empiriska studier som 

                                                
2 Graham, J.R. & Harvey, C.A. (2002), Moore, J.S. & Reichert, A.K. (1983)   
3 Berk, J & DeMarzo, P, (2007)  
4 Gitman, L.J. & Forrester Jr, J.R. (1972), Moore, J.S. & Reichert, A.K. (1983)  
5  Berk, J & DeMarzo, P, (2007) 
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undersökt denna diskrepans. I dessa studier har företagsledare förklarat att teorierna och de 

empiriska studierna är svårförståliga, vilket medför ett hinder att applicera dem
6
.   

 

Ser man det från ett annat perspektiv kan det vara ett problem att finansieringsteorier dömer 

ut vissa modeller för dess lägre grad av riktighet
7
. En teori eller en investeringsteknik måste 

sättas in i ett sammanhang, eftersom beslutsfattande inte kan äga rum utan hänsyn till 

omvärlden
8
. Beslutsfattare har i empiriska studier beskrivit anledningar till varför 

återbetalningsregeln tillämpas, såsom att den varit lämplig ur ett likviditets- eller 

resursperspektiv
9
. Återbetalningsregeln är ett mått på hur lång tid det tar innan en investering 

är tillbaka på ett nolläge
10

. Ofta är tid en viktig aspekt då det är en knapp resurs och man säger 

ju att tid är pengar. Genom applicerandet av återbetalningsregeln får också investeringen en 

ändlig livslängd, man räknar fram ett visst datum där investeringen är återbetald och 

metodens funktion uppfylls därmed. Nettonuvärdesmetoden implicerar däremot en ändlig 

eller oändlig livslängd.  Syftet med tekniken är inte att få en tidpunkt utan ett monetärt värde 

på objektet. Intresset flyttas alltså från tid till pengar vilket i större grad ligger i linje med 

målfunktionen för företaget
11

. Tidsintervallet för ett nettonuvärde måste vara lika stor eller 

större än densamma för återbetalningsregeln. 

 

Anledningen till varför återbetalningsregeln och dess användning har varit ett omdiskuterat 

ämne är att metoden har en koppling till kortsiktigt tänkande. Istället för att fokusera på vad 

en investering är värd, blickar återbetalningsregeln mot när investeringen har gjort tillräckligt 

bra ifrån sig för att gå plus minus noll. Denna fokusering på tidsaspekten kan medföra en så 

kallad bias i beslutsprocesser, en benägenhet hos beslutsfattare att välja fel alternativ
12

.  

Däremot behöver inte kortsiktiga investeringar vara fel i alla lägen, det kan finnas situationer 

då ett företag är i behov av kapital och då underlättar återbetalningsregeln vägen dit. Värre är 

det om man konsekvent tänker kortsiktigt och blundar för vad som i långa loppet är optimalt 

för företaget. Exempel finns där kortsiktigt tänkande förorsakat smärre katastrofer. Den 

nuvarande lågkonjunkturen som delvis orsakats av kortsiktiga vinstincitament inom den 

                                                
6  Trahan, E.A. & Gitman, L.J. (1995) 
7  Berk, J & DeMarzo, P, (2007)  
8  Plous, S. (1993) 
9  Boardman, C.M. & Reinhart, W.J. & Celec, S.E. (1982) 
10 Berk, J & DeMarzo, P, (2007) 
11 Berk, J & DeMarzo, P, (2007) 
12 Shefrin, H. (2007) 
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amerikanska bostadsmarknaden och företaget Enron är två fall
13

. Dessa två katastrofer som 

inträffat i USA ligger i linje med Lavertys kritik mot mentaliteten i den amerikanska 

företagskulturen, där man systematiskt undervärderar långsiktighet och där bonussystemen 

späder på de kortsiktiga incitamenten
14

. När det finns personliga intressen som påverkar ens 

beslut, till exempel att öka sin egen status eller lön, existerar det ett Agent - Principal 

problem
15

. Man agerar då hellre utifrån sitt eget bästa än vad som ligger i linje med 

målfunktionen för företaget.  

 

Kanske är det just så att det finns psykologiska förklaringar till varför investerare väljer 

kortsiktiga alternativ före långsiktiga, med andra ord återbetalningsregeln före 

nettonuvärdesmetoden. Användandet av olika modeller beror kanske inte bara på dess 

innehåll eller investeringens karaktär. Istället kan det finnas en psykologi i hur man hanterar 

tid i förhållanden till pengar. Som tidigare nämnts spelar personliga intressen hos 

beslutsfattarna roll när ett val ska göras. Ökad lön och ökad status medför psykologiska 

frestelser att snabbt generera vinst. Även om beslutsfattarens personliga incitament påverkar 

beslutsprocessen har flera faktorer än dessa lyfts fram för att förklara personers val i olika 

processer. Människor tenderar att förenkla den verklighet man lever i för att underlätta en 

beslutsprocess, genom skapandet av egna mentala modeller
16

.  På detta sätt minskar personer 

komplexiteten i olika situationer och begränsar den information som man måste ta hänsyn till. 

Vid dylika förenklingar skapas ofta så kallade, heuristics, som är tumregler för hur vi fattar 

beslut
17

. Dessa tumregler leder ibland till biases som innebär att det finns en systematik i att 

göra felbeslut.   

 

När en beslutsfattare väljer mellan att använda återbetalningsregeln eller 

nettonuvärdesmetoden, väljer individen även att förlita sig på ett tidsmässigt avstånd till målet 

eller en monetär variabel som beskriver belöningen. Förutom ovan nämnda psykologiska 

förklaringar till personers agerande, kanske det finns en psykologi i hur man förhåller sig till 

tid och pengar beroende på avståndet till målet. Människor har kanske olika preferenser 

angående tid och pengar när målet är nära, jämfört när målet är mer avlägset. Detta 

                                                
13 Dokumentären House of Cards (2009), Dokumentären Enron – The smartest guys in the room (2005) 
14 Laverty, K.J, (1996) 
15 Berk, J & DeMarzo, P, (2007) 
16 Schwenk, C.R. (1988) 
17 Plous, S. (1993) 
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resonemang ligger i linje med the goal gradient hypothesis (målgradient)
18

. En teori som 

ursprungligen presenterades år 1932 av Hull, om att i hans fall djur anstränger sig mer ju 

närmare en belöning de kommer. När han i sin studie testar denna hypotes görs detta med 

hjälp av en labyrint, där råttor hade ett visst fysiologiskt avstånd till en belöning. I vårt fall har 

vi ett tidsmässigt avstånd och där belöningen består av kassaflöden. Kivetz et al studerade i 

sin studie hur personers köpbeteende förändras när de befann sig i ett belöningsprogram, 

kopplat till goal gradient. De fann att individer tenderar att köpa en produkt mer frekvent ju 

närmare ett gratisexemplar de kom
19

. Vi tycker att det vore intressant att testa om detta 

tidsmässiga avstånd till pengar kan skapa en bias i beslutsituationer, som innebär att det finns 

skillnader i hur man uppfattar en tidsmässig- och en monetär belöning, när tidshorisonten är 

kort jämfört med när den är lång. Utifrån detta har vi utvecklat våra två hypoteser.       

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera om det finns en målgradient vid 

investeringsbedömning som medför en preferens för alternativ med kort återbetalningstid.   

1.4 Hypoteser 

De hypoteser som vi ska testa med hjälp av vårt experiment är: 

 

Hypotes 1: För investeringar med kort återbetalningstid, föredrar individer att använda 

återbetalningsregeln framför nettonuvärdesmetoden. 

Hypotes 2: För investeringar med längre återbetalningstid, föredrar individer att använda 

nettonuvärdesmetoden framför återbetalningsregeln. 

1.5 Överblick investeringsbedömning 

Investeringsbedömning är en del av företagens kapitalbudgetering och har genom åren varit 

ett livligt diskuterat område då dess applicering inte överensstämt med traditionella 

finansieringsteorier. När företag bedömer sina olika investeringsmöjligheter finns det idag 

många tekniker för att på bästa möjliga sätt rangordna alternativen. Exempel på dessa är 

nettonuvärdesmetoden, internräntemetoden, lönsamhetsindex samt återbetalningsregeln. 

Innehållet i modellerna skiljer sig åt, vissa modeller är mer uttömmande än andra och har då 

räknats som mer sofistikerade.
20

 Vi ska i fortsättningen koncentrera oss på 

                                                
18 Hull, C.L. (1932) 
19 Kivetz, R & Urminsky, O & Zheng, Y (2006) 
20 Berk, J & DeMarzo, P, (2007)  
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nettonuvärdesmetoden och återbetalningsregeln som är de två tekniker som vi kommer att 

ställa mot varandra. 

1.5.1 Nettonuvärdesmetoden 

NPV eller nettonuvärdesmetoden är en av de mest använda och sofistikerade teknikerna för 

bedömning av en investeringsmöjlighet. Formeln för nettonuvärde är NPV = - 

Grundinvestering + Summan av kassaflödena / kostnaden för att använda kapitalet, NPV = - I 

+ ∑ CF^t / (1+r)^t (r = ränta, t = tid). Grundinvesteringen är den initiala utgift som företaget 

måste betala för att investeringen ska vara möjlig att genomföra, de löpande kassaflödena är 

de betalströmmar in till företaget som man räknar med att få tillbaks vid olika tidpunkter. För 

att få fram ett nuvärde på dessa kassaflöden diskonterar man de med en lämplig räntesats, ofta 

kallad alternativkostnad eller cost of capital, som är det bästa alternativet som företaget ger 

upp om man väljer att fortsätta med investeringen.
21

       

 

Tack vare att modellen innehåller kostnaden för att använda kapitalet tar den hänsyn till det 

näst bästa investeringsalternativet som företaget har möjlighet att genomföra. Modellen tar 

även fasta på tidvärdet av pengar då man diskonterar framtida kassaflöden till ett nuvärde. 

Dessa prognostiserade inbetalningsströmmar ställs sedan i paritet med den initiala 

grundinvesteringen och därmed får man ett nuvärde på investeringen. Har en investering ett 

nuvärde på 0 kr innebär detta att investeringens lönsamhet ligger i linje med övriga alternativ. 

Är NPV större än 0 kr så ska investeringen genomföras.
22

   

1.5.2 Återbetalningsregeln 

Återbetalningsregeln (the payback rule) är en annan investeringsmodell som i sin natur är 

enklare och inte lika sofistikerad som nettonuvärdesmodellen. När man använder denna 

modell har man som syfte att undersöka hur lång tid det tar innan grundinvesteringen är 

återbetald. Formeln för återbetalningsregeln är PB = - Grundinvestering + Kassaflöden år 1 + 

Kassaflöden år 2 o.s.v., PB = - I + CF ^ t. Denna modell ignorerar tidvärdet på pengar och den 

tar inte heller hänsyn till kassaflöden efter det att investeringen är återbetald, vilket 

missgynnar långisktiga investeringar. Inte heller företagets kostnad för att använda kapitalet 

inkluderas i metoden vilket gör den mindre sofistikerad. Dess popularitet är ofta stor vid 

                                                
21 Berk, J & DeMarzo, P, (2007) 
22 Berk, J & DeMarzo, P, (2007)  
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mindre investeringar då man tycker att mer komplicerade modeller kräver mer resurser än vad 

som är rimligt.
23

  

1.6 Disposition 

Uppsatsen kommer att disponeras så att nästa kapitel innehåller en redogörelse för tidigare 

studier inom våra områden. Därefter förklaras metod- och designvalen. I kapitel 4 presenterar 

vi vårt resultat från vår insamlade empiri och som sedan analyseras utifrån vårt problem och 

vår teoretiska referensram. Uppsatsen avslutas med en diskussion om slutsatser, 

generaliseringar och förslag till vidare studier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Berk, J & DeMarzo, P, (2007)  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för kunskapsläget avseende investeringsmodellerna 

nettonuvärdesmetoden och återbetalningsregeln, men även för psykologiska aspekter inom 

beslutsfattande. 

 

För att få en bild av hur diskrepansen mellan teori och praktik ser ut vid 

investeringsbedömning, kommer vi i början av detta kapitel beskriva tidigare studiers resultat 

för hur investeringsbedömning genomförts i verkligheten. Detta ställs sedan i paritet med vad 

teorin säger om investeringsbedömning. Vi ska försöka belysa vilka komponenter i 

modellerna som kan förklara företagens applicerande av teknikerna. Förutom företagsmässiga 

förklaringar kommer vi att redogöra för teorier som handlar om individuellt beslutsfattande 

och hur psykologiska aspekter påverkar människors beslut. Till exempel hur tid, information 

och monetära värden ökar incitamenten till att tänka kortsiktigt och hur beslutsfattare utifrån 

detta tolkar modellernas data.      

 

2.1 Användandet av nettonuvärdesmetoden respektive återbetalningsregeln  

En studie av Graham och Harvey innehöll svar från 392 respondenter, personer som antingen 

var medlemmar i Financial Executives International
24

 eller som var med på Fortune 500
25

 

lista. Denna hade som syfte att undersöka vilka egenskaper hos personer eller företag som var 

avgörande för hur man investeringsbedömde. Större företag och aktiebolag applicerar 

nettonuvärdesmetoden mer ofta än mindre företag. Beslutsfattare med en MBA tenderar också 

att förlita sig på mer sofistikerade modeller emedan äldre företagsledare i större utsträckning 

väljer återbetalningsregeln än yngre. Populariteten hos de tillfrågade för återbetalningsregeln 

var strax över 50 % medan NPV låg på ett 70-80 % tillämpande. Utvecklingen går enligt 

författarna mot ett mer sofistikerat tänkande när det gäller investeringsbedömning.
26

   

 

Gitman och Forresters undersökning från 1972 visade att ledande företag i USA använder 

återbetalningsregeln lika frekvent som nuvärdesmetoden som huvudmodell. Däremot svarade 

de 103 respondenterna att återbetalningsregeln användes oftare som komplementär metod än 

                                                
24 Financial Executives International är en organisation för finansiella tjänstemän som erbjuder nätverk, rättslig 

hjälp och certifikat för engelska språkkunskaper.  
25 En lista av tidsskriften Fortune som rankar de 500 största företagen i USA.  
26 Graham, J.R. & Harvey, C.A. (2002) 
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vad nuvärdesmetoden gjorde (44 % kontra 25,8 %).
27

 Ovanstående resultat är i linje med 

Boardman, Celec och Reinharts diskussion angående återbetalningsregeln och dess betydelse 

inom kapitalbudgetering. De anser att denna metod har stora fördelar med tanke på 

funktionaliteten inom likviditets- och varaktighetsfrågor, men att den inte borde styra 

investeringsbedömningen i första hand
28

. Då företagen är i behov av likvida medel för att 

fortsätta sin verksamhet, måste de ibland fokusera på när kassaflödena infaller till företaget. 

Detta beror ju givetvis på hur mycket resurser företaget har. För att upprätthålla en 

tillfredställande grad av likviditet och därmed varaktighet, ska organisationen se 

återbetalningsregeln som ett bra komplement till mer sofistikerade tekniker, så som 

nettonuvärdesmetoden.  

 

En studie av Shall m.fl. avslöjade att återbetalningsregeln tillämpas tillsammans med andra 

modeller i 74 % av de 189 företag som studerades
29

. NPV däremot praktiserades bara av 56 % 

av respondenterna i relation med andra metoder. Ett intressant resultat i deras studie var att 

respondenterna medgav att i vart femte fall så genomförs ingen bedömning av 

investeringarna. De kom även fram till att det inte fanns någon korrelation mellan storlek på 

företag och användandet av modeller.   

 

En studie av Moore och Reichert beskrev att av de 269 företag som svarade på deras frågor, 

använde 80 % av dem återbetalningsregeln i stor utsträckning medan samma siffra för 

nuvärdesmetoden var 68,1 %. De såg däremot en tendens att företag med omsättning större än 

5 miljarder, applicerade NPV mer frekvent än mindre företag.
30

 Återbetalningsregeln har som 

tidigare nämnts fått en stämpel inom teorin att vara naiv och ofullständig, och en studie 

genomfördes år 1985 där man experimenterade med en grupp som bytte till 

nettonuvärdesmetoden och en kontrollgrupp som behöll återbetalningsregeln. Resultatet 

visade att bytet till mer sofistikerade modeller inte har någon effekt på företagets resultat på 

lång sikt, emellertid uppvisades ett ökat resultat inom de första 2,5 åren efter förändringen
31

. 

Intressant då denna slutsats motsäger att återbetalningsregeln gynnar kortsiktiga investeringar. 

I detta fall presterade mer sofistikerade modeller bättre i ett tidigt skedde medan skillnaden 

mellan resultaten minskade när tidshorisonten ökade.    

                                                
27 Gitman, L.J. & Forrester Jr, J.R. (1972)  
28 Boardman, C.M. & Celec, S.E. & Reinhart, W.J. (1982)  
29 Schall, L.D & Sundem, G.L & Geijsbeek Jr, W.R, (1978) 
30 Moore, J.S. & Reichert, A.K. (1983)  
31 Gordon, L.A. & Haka, S.F.& Pinches, G.E. (1985) 
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För att få en bild av hur utvecklingen sett ut för dessa båda modeller gjorde Pike en 

sjuttonårig studie från 1975-1992, där han redogjorde för modellernas popularitet. 

Återbetalningsregeln gick från ett 73 % användande år 1975 till att tillämpas av 94 % av 

företagen år 1992, en ökning med 21 %. Nettonuvärdesmetoden gick från en tillämpningsnivå 

på 32 % år 1975 till att år 1992 praktiseras hos 74 % av de tillfrågade, en ökning med det 

dubbla kontra PB, alltså 42 %. NPV användes aldrig som ensam teknik vilket var fallet med 

återbetalningsregeln i ungefär 10 % av fallen.
32

  

 

Klammer betonade i sin studie att nettonuvärdesmetoden fått en ökad betydelse inom företag, 

då det mellan åren 1959-1970 skedde ett ökat praktiserande av tekniken, från 19 till 57 %. 

Under samma tidperiod uppvisade återbetalningsregeln en motsatt trend, från 34 till 12 % 
33

. 

Om möjligt en trend eller så påverkar andra egenskaper hos företagen applicerandet av olika 

modeller. I en senare artikel där han tillsammans med Walker diskuterade anledningar till 

varför mer sofistikerade modeller gjort framteg inom investeringsbedömning, kom de fram till 

att företagsledare och chefer i allt större utsträckning har en akademisk bakgrund, vilket 

bidrar till en medvetenhet om skillnader mellan olika metoder. Marknadens tilltagande 

osäkerhet bidrar till en ökad hänsyn till modeller som diskonterar kassaflöden. Författarna 

myntade också ett begrepp som de kallade ”follow-the-leader”, som betyder att man sneglar 

på hur användningen av investeringsmodeller ser ut och hur konkurrenterna agerar när de 

selekterar bland potentiella investeringar.
34

   

 

Många av ovan nämnda studier har gjorts med företagsledare i större företag, men för att 

skildra hur det ser ut bland mindre organisationer gjorde Block en studie där han utifrån deras 

perspektiv beskrev verkligheten. Utfallet blev att återbetalningsregeln användes i 42,7 % av 

fallen kontra 11,2 % för nuvärdesmetoden och den tid som beslutsfattarna ställde som krav på 

sina investeringar var 2,81 år
35

. Block förklarade detta tillämpande med att mindre företag 

ofta är i ett större likviditetsbehov jämfört med större företag och därmed fokuserar man på 

när i tiden investeringen genererar kassaflöden. Tillgång till kapital är också korrelerat med 

hur resurskrävande olika bedömningsprocesser är, vilket också motiverar användandet av 

återbetalningsregeln för småföretag. 

                                                
32 Pike, R. (1996)  
33 Klammer, T. (1972) 
34 Klammer, T & Walker, M.C. (1984) 
35 Block, S. (1997) 
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Uppenbarligen så har det funnits och än idag finns det en diskrepans mellan teori och praktik 

när det gäller investeringsbedömning. Trahan och Gitman undersökte detta område och kom 

fram till att företagsledare och chefer önskade att teorierna och de empiriska studierna kunde 

göras mer lättförståliga för att underlätta användandet av dem. Deras förslag var att man 

arbetade fram manualer eller applikationer för metoderna. Trots detta intresse för att öka 

kunskapen om sofistikerade tekniker var nettonuvärdesmetoden en betydligt mer vanligt 

förekommande investeringsmodell än återbetalningsregeln, vilket styrker betydelsen av 

densamma.
36

 

 

I denna del av teorikapitlet har vi redogjort för olika studier som styrkt betydelsen för både 

återbetalningsregeln och nettonuvärdesmetoden. Beroende på när och vem man frågade blev 

resultaten differentierade. Tydligt är dock att återbetalningsregeln använts i större omfattning 

än vad finansieringslitteratur föreslår.  

2.2 Investeringsbeslut och kortsiktigt tänkande  

Kortsiktig 

 

”som gäller inom ett kort tidsavstånd och som på grund av det snåla perspektivet 

ofta är förhastad” (Nationalencyklopedin, sökord: kortsiktig)   

 

Vi har i tidigare avsnitt diskuterat att återbetalningsregeln är starkt förknippad med kortsiktigt 

tänkande och en snedvriden uppfattning gentemot långsiktiga investeringar
37

. Det här är en av 

de mest betydande anledningarna till varför PB har blivit så omdiskuterad.  

 

En studie gjord av Narayanan belyste vilka incitament som styr beslutsfattare mot icke-

rationella investeringar, d.v.s. investeringar som inte har högst nettonuvärde. De mest 

framstående var att företagsledare känner behov av att vinna ökat förtroende genom 

kortsiktiga vinster och möjlighet till ökade löneförmåner. Däremot var prestationsbaserade 

lönesystem inte orsaken till varför man agerade irrationellt, om beslutsfattaren handlar utifrån 

information som är känd. Har personen unik information som inte är allmänt känd, ökar 

incitamenten att välja tvivelaktiga lösningar. Då är det intressantare att prioritera situationer 

                                                
36 Trahan, E.A. & Gitman, L.J. (1995) 
37 Berk, J & DeMarzo, P, (2007) 
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som kan inbringa kortsiktiga vinster istället för att tänka på de långsiktiga mål företaget har. 

Hans studie visade även att äldre företagsledare och anställda med längre anställningskontrakt 

i mindre omfattning investerar på kort sikt jämfört med yngre personer och konsulter. När 

risken i organisationens affärer är hög, tenderar beslutsfattare att vara mindre benägna att 

investera i kortsiktiga lösningar.
38

 Narayanans studie är i linje med Aaker & Jacobsons 

resultat
39

.    

 

Den rådande finanskris som startade i USA och som fortfarande påverkar världsekonomin, 

uppstod av bland annat kortsiktiga vinstincitament i den amerikanska bostadsmarknaden. 

Denna tragedi ligger i linje med Kevin G Lavertys kritik angående mentaliteten i USA:s 

företagskultur
40

. Han påstår att det finns en karakteristik i USA som undervärderar framtiden 

och som medfört misslyckade investeringar och därmed också minskad konkurrenskraft mot 

exempelvis Tyskland och Japan. Lavertys respondenter förklarade att de enligt dem finns en 

svårighet att värdera investeringar som har utgifter och inkomster som infaller under olika 

tidsperioder, och detta gör det svårare att evaluera alternativen på kort och lång sikt. Så kallad 

intertemporal choice eller intertemporära val. Vidare diskuteras att många företagsledare 

skyller sitt kortsiktiga tänkande på aktiemarknadens fokusering på kvartalsmässiga vinster, 

och därmed pressen att leverera snabba vinster. Detta styr beslutsfattarna mot kortsiktigt 

tänkande och i och med detta minskade långsiktiga investeringar. Laverty, liksom Narayanan, 

framhåller informationsskillnader mellan företagsledare och marknaden som en anledning till 

varför beslutsfattarna kan motivera kortsiktiga investeringar.
41

    

 

Givetvis är det kortsiktiga beslutstänkandet inget unikt för USA utan det finns många företags 

investeringar. Tankesättet eller beteendemönstret blir än mer irrationellt när man tänker på en 

av företagens grundprinciper, fortlevnadsprincipen. 

 

”Fortlevnadsprincipen eller Going Concern på engelska innebär att alla 

värderingar av tillgång och skulder utgår ifrån ett antagande om att företaget 

kommer att fortsätta sin verksamhet i all framtid, såvida den inte är uppenbart 

begränsad i tiden” (Thomasson, J. Arvidson, P. Lindquist, H. Larson, O, Rohlin, 

L. Den Nya Affärsredovisningen. (2007). 17 upplagan, s. 111)  

                                                
38 Narayanan, M.P, (1985) 
39 Jacobson, R. & Aaker, D. (1993) 
40 Dokumentären House of Cards (2009) 
41 Laverty, K.J, (1996) 
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Just redovisningsprinciper är enligt Omer och Shelley ännu en förklarning till företagens 

kortsiktiga tänkande. Svårigheter att redovisa immateriella tillgångar på ett rättvist sätt medför 

enligt författarna att långsiktiga investeringar, såsom investeringar i humankapital, väljs bort 

då det ”förstör” resultatet på kort sikt vilket även påverkar bonusarna
42

. Stein argumenterar 

för att hot från att bli uppköpt av en konkurrent genererar ett motiv att tänka kortsiktigt och 

därmed undvika att aktien är undervärderad
43

.    

2.3 Individuellt beslutsfattande, investeringsbeslut och biases  

 

”As the models grow more and more complicated, agents are assumed to have 

more and more rationality” (Kagel, H.J. & Roth, E.A. (1995 s.587) The handbook 

of experimental economics.) 

 

Vi ska i denna del av kapitlet gå in på hur individer fattar beslut, dels skillnader mellan 

individuella val och när besluten tas i grupper, men även utifrån ett kognitivt perspektiv. 

Kognitiv psykologi innebär att man studerar hur människor agerar utifrån den information de 

får
44

. Både hur den insamlas, bearbetas och används. När beslutsfattare väljer vilken modell 

eller vilken investering de ska välja, måste de samla in information och ta ställning till den. 

Dessutom ska vi inkludera tid och pengar för att se hur dessa variabler påverkar personers 

beslut när de ska välja mellan ett tidsalternativ (PB) och ett monetärt alternativ (NPV). 

 

När investeringsbedömning genomförs måste beslutsfattarna samla in relevant information 

angående investeringens egenskaper, såsom förväntade intäkter och kostnader, livslängd och 

resursutnyttjande. Information om företagets interna situation är en förutsättning för att en 

bedömning skall vara möjlig, men även externa faktorer måste analyseras. Till exempel 

konkurrenter och deras potentiella hot mot ditt företags framtid. Efter att information är 

insamlad måste den bearbetas, här finns det flera fallgropar som beslutsfattare kan ”ramla ner 

i” under selektionsprocessen. Confirmation bias innebär att man sätter en för hög tro till 

information som stöder ens egna åsikter och illusion of control är när man överskattar sin 

förmåga att kunna kontrollera en händelse. Overconfidence är en egenskap som enkelt 

                                                
42 Shelley, K.M. & Omer, C.T. (1996) 
43 Stein, J.C. (1988) 
44 Nationalencyklopedin, sökord: kognitiv psykologi. 
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uttryckt betyder att personer anser sig vara bättre på att göra bedömningar än vad de i själva 

verket är. Vid situationer då egenskaper av detta slag spelar roll, kommer den information 

som används att vara antingen vinklad eller rent felaktig i proportion till dess ändamål. 

Beslutsfattaren har en bias som medför att felaktiga beslut tenderar att inträffa oftare än vad 

som är normalt och detta grundar sig på dessa irrationella egenskaper.
45

 Vid 

investeringsbedömning är det viktigt att se objektivt på de olika investeringsmöjligheterna, för 

att på så sätt vara kapabel till att genomföra en rättvis bedömning. Biases försvårar denna 

process då både valet av modell och hur man beräknar modellernas variabler kommer 

påverkas negativt.     

 

Kagel och Roth diskuterar i sin bok om varför individuellt beslutsfattande har blivit ett alltmer 

viktigt område att studera. På grund av de möjliga misstag som nämndes i förra stycket, måste 

någon ta konsekvenserna för detta handlande eller i alla fall rätta till dessa snedsteg. 

Författarna resonerar om att företag i allt större utsträckning tenderar att ta på sig denna roll 

och detta är ingen vidare strategi med tanke på att individer idag har alltmer ansvar i 

företagen.
46

 Vi har tidigare i detta kapitel sett att företag fattar beslut på ett sätt som inte 

överensstämmer med hur de borde fatta beslut. Detta hänger ihop med att marknader blivit 

mer och mer komplexa, vilket även gäller modellerna då de idag omfattar variabler som till 

exempel risk och osäkerhet. Det är alltså viktigt att beslutsfattare kan välja mellan 

återbetalningsregeln och nettonuvärdesmetoden på ett rationellt sätt för att inte riskera lägre 

ekonomisk effektivitet.   

 

Kagel och Roths oro över individuellt beslutsfattande och dess irrationalitet stöds också av 

Loewenstein och Mannix undersökning. De visade genom sin studie att grupper tenderar att ta 

beslut med längre tidshorisont jämfört när besluten tas av en enskild person utan påverkan av 

någon annan
47

. Deras syfte med undersökningen var att förklara en del av det kortsiktiga 

tänkande som finns i USA:s företagskultur. Paul Slovic gjorde även han en studie om 

gruppers beslutstagande i relation till individer. Han drog slutsatsen att gruppers beslut har 

högre risk än den genomsnittliga individens. När tidshorisonten ökar, så ökar även 

osäkerheten beträffande framtida kassaflöden och därmed också risken
48

. 

 

                                                
45 Shefrin, H. (2007) 
46 Kagel, J.H. & Roth, A.E. (1995) 
47 Mannix, A.E. & Loewenstein, F.G. (1994) 
48 Slovic, P. (2001) 
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Enligt de föregående artiklarna finns det tendenser att individer i sitt beslutsfattande inte alltid 

agerar rationellt. Edwards diskuterar bland annat ämnet om riskfria val, där han benämner en 

person som har full information, som äger känslor och som är rationell, i termen av en 

ekonomisk man. Med rationell menar han att beslut tas för att maximera nyttan och att om 

man har två alternativ, A och B, så måste man kunna säga att man föredrar A eller B eller att 

man är indifferent. Han skall även vara konsekvent, om A är bättre än B och B bättre än C, så 

måste A vara bättre än C. Kärnan i beslutsfattande är att en ”ekonomisk man” skall maximera 

nytta, detta antagande görs även i riskfria beslut.
49

 Edwards funderingar angående en 

ekonomisk man, stämmer bra överens med hur beslutsfattare ska tänka när de väljer mellan 

olika investeringar. Kärnan är att maximera nyttan för företaget och de måste välja mellan 

olika alternativ då företaget ofta har flera potentiella investeringsmöjligheter. Hur 

konsekventa personer är i sina beslut, kommer vi att studera i vårt experiment när personer i 2 

olika case kommer få välja mellan antingen tidsalternativet (PB) eller det monetära 

alternativet (NPV). Väljer man att använda olika modeller i de två casen är respondenterna 

inte konsekventa i sitt agerande.    

 

I och med att både marknader och modeller blivit alltmer komplexa så krävs det en större 

ansträngning av personer för att i slutändan antas vara rationella. När vi fattar beslut som i sin 

natur är komplexa, måste vi förenkla verkligheten för att ha möjlighet att förstår den. Detta 

gör vi genom att skapa egna mentala modeller över hur vi uppfattar situationen och med hjälp 

av dessa selekterar vi sedan bland våra iakttagelser. Då får vi fram de variabler som vi anser 

vara relevanta. Genom egna mentala modeller och våra utvalda variabler och egenskaper 

skapas så kallade heuristics, tumregler för hur vi kommer agera i olika situationer. Vid 

beslutssituationer medför ofta heuristics att man effektiviserar processen genom att man 

bortser från vissa dimensioner. Detta kan vara farligt då risken att misstag görs ökar.
50

Att man 

bär med sig åsikter och vanor i sitt beslutsfattande har konstaterats, men även att ens 

tillgångar påverkar valen man gör. Tversky och Kahneman beskrev det så att ens referenser 

påverkar ens preferenser, den ryggsäck som man bär med sig in i en beslutsprocess, kommer 

att påverka utgången. Till exempel, har ett företag stora resurser ökar det möjligheten till mer 

omfattande investeringsbedömningar och därmed också ”korrekta” val.
51

     

 

                                                
49 Edwards, W. (1954) 
50 Schwenk, C.R. (1988) 
51 Tversky, A. & Kahneman, D. (1991) 
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En studie gjord av Budescu med flera, konstaterade att människor i en beslutssituation har ett 

motstånd mot numeriska värden och att siffror försvårar vägen fram till ett beslut. Personer 

önskar istället få informationen i naturligt språk eller verbalt. Naturligt språk har också en 

längre historia än siffror. Siffor är mer precisa och har ett högre anseende och auktoritet. Ord 

däremot är mer flexibla och mindre precisa vilket innebär att de är mer lämpliga att sätta i 

samband med vad folk tycker och tror.
52

   

 

Prelec och Loewenstein resonerar i sin artikel om beslutsfattande under tid och osäkerhet. Om 

man ignorerar existerande tillgångar, är sannolikheten stor att en person som väljer 300$ om 

ett år istället för 200$ idag, kommer ändra sitt beslut om tidshorisonten och summorna delas 

upp proportionerligt. Då anser beslutsfattaren att 100$ idag är mer värt än 150$ om ett år. När 

det gäller sannolikheter kommer en person som är indifferent mellan 25 % chans att vinna 

2500$ och 50 % att vinna 1000$, välja 2,5 % möjlighet att vinna 2500$ istället för 5 % att 

vinna 1000$. The common-difference effect som är den mest fundamentala avvikelsen inom 

intertemporära val, innebär en minskad känslighet för tidsdimensionen. Sker det en 

fördröjning eller försening så försvagas betydelsen av tidsaspekten och vikten av pengar ökar. 

Exempel, en person som har samma åsikt om 20$ idag och 25$ om en månad, väljer 

antagligen 25$ om elva månader istället för 20$ om tio månader. Pengar blir mer viktigt när 

tidshorisonten ökar. Personerna bakom artikeln nämner även begreppet increasing relative 

sensitivity, som är att vi människor hyser en större känslighet för större vinster. Om man 

tycker att 1000$ idag är lika bra som 2000$ om ett år, ändrar man åsikt om vi ökar summorna 

till 2000 respektive 3000. Då väljer man den summan som ligger närmast i tiden på grund av 

dess storlek. Alltså finner vi människor stora tal mer intressanta. Deras studie kom även fram 

till att personer som får välja mellan 37 semesterdagar två år i rad, eller 44 första året och 30 

andra, i större utsträckning väljer det alternativ som maximerar nyttan på kort sikt.
53

     

 

Prelec och Loewenstein myntade också begreppet the delay-speed up asymmetry som innebär 

att man värdesätter pengar som ligger närmare i tidshorisonten till ett högre värde jämfört 

med kassaflöden längre bort i tiden. Personer kräver alltså en större kompensation för att 

skjuta upp en belöning än vad de är villiga att offra för att korta vägen till ett kassaflöde.
54

   

                                                
52 Budecsu, W.D. & Weinberg, S. & Wallsten, S.T. (1988)  
53 Prelec, D. & Loewenstein, G. (1991) 
54 Prelec, D. & Loewenstein, G. (1992) 
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2.4 Goal gradient hypothesis 

Clark L. Hull presenterade år 1932 en teori som han valde att kalla the goal gradient 

hypothesis. Utifrån experiment drog han slutsatsen att varelser, i hans fall råttor, kommer att 

välja den korta vägen av två alternativ för att nå sitt mål och att hastigheten ökar när avståndet 

till målet krymper. Hans studieobjekt uppvisade alltså en större ansträngning för att nå sitt 

mål ju närmare målet de kom.
55

 I vår studie undersöker vi hur människor väljer mellan olika 

investeringsalternativ som är uttryckta i antingen en tidsmässig- eller en monetär variabel. Då 

den tidsmässiga variabeln har ett slutdatum eller en återbetalningstidpunkt som är kortare än 

investeringens livslängd, vill vi studera om individer har en preferens för alternativet som 

beskriver vägen till belöningen.    

 

Hull påvisade även att när skillnaden mellan två horisonter är större, kommer den korta vägen 

väljas mer frekvent. Med hjälp av vår studie ska vi försöka att urskilja ett mönster i hur 

personer selekterar mellan investeringsalternativ, när tidshorisonten är kort jämfört när den är 

längre. För att om möjligt upptäcka om respondenterna ändrar uppfattning om vägen till målet 

är mer avlägset, alltså om individerna byter till att fokusera på pengar. The goal gradient 

hypothesis kom även fram till att djur tenderar att välja en direkt väg istället för att ett 

alternativ som innebär att de måste vända om, och att desto mer komplicerad väg fram till 

målet, desto svårare har objektet att lära sig vägen dit.
56

  

 

The goal gradient hypothesis är ursprungligen baserad på ett experiment med råttor. Kivetz et 

al applicerade Hulls teori på människor i en köpsituation. De undersökte hur avståndet till en 

belöning, i deras fall en gratis kopp kaffe i ett kundbelöningsprogram, påverkade personernas 

köpbeteende. De fann att det finns psykologi i hur människor uppfattar belöningar och 

avståndet till dem. Efter att ha köpt tio koppar kaffe bestod belöningen av att de fick en kopp 

gratis. Individerna i deras studie tenderade att köpa fler koppar ju närmare gratis koppen de 

kom. Författarna bakom studien stärkte därmed betydelse av goal gradient från ett 

människoperspektiv.
57

  

 

Hulls teori är applicerbar på fler områden än bara råttor och ostar, vi har efter att vi läst in oss 

i ämnet observerat flera situationer i vårt dagliga liv som kan jämföras med the goal gradient 

                                                
55 Hull, C.L. (1932) 
56 Hull, C.L. (1932)  
57 Kivetz, R & Urminsky, O & Zheng, Y (2006) 
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hypothesis. Till exempel, ju närmare examen vi kommer desto större prestation är vi villiga 

att bidra med. Ackordlöner är ett annat exempel, desto snabbare jobbet blir klart desto mer 

betalt.  

2.5 Avslutande diskussion 

Vi har i detta kapitel redogjort för empiriska studier som beskrivit användandet av våra två 

modeller, vilka fördelar och nackdelar de har i olika sammanhang och hur applicerandet av 

dem kan påverka resultatet. Tydligt är att återbetalningsregeln har en större tilltro hos 

företagen än bland teoretiker. Beskrivningar om psykologiska bitar inom beslutsfattande har 

lyfts fram, hur människor fattar beslut utifrån information, hur tid och pengar påverkar 

människors preferenser och att individer har en tendens att förenkla sin verklighet och därmed 

också möjliggöra att felbeslut tas. Människor har en stor preferens för pengar som ligger nära 

i tidshorisonten och när tidsförskjutningar sker ökar betydelsen av de monetära summorna. 

Till sist beskrev vi the goal gradient hypothesis som innebär att varelser anstränger sig mer ju 

närmare en belöning de kommer. Utifrån dessa områden och teorier anser vi att det finns ett 

potentiellt kunskapsbidrag som vi med hjälp av denna studie kan generera. När beslutsfattare 

selekterar mellan olika investeringsalternativ, finns det då oregelbundna och irrationella 

beteendemönster som i det ena fallet leder personer till den korta vägen till belöning, men i 

det längre perspektivet till en fokusering på pengar?      
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3. Metod 

I metodkapitlet kommer vi att redogöra för hur vi har tänkt genomföra vår uppsats för att i 

bästa möjliga mån uppfylla våra mål. Diskussioner angående vald metod och praktiskt 

tillvägagångssätt kommer att inkluderas. 

  

3.1 Val av metod – Experiment 

 

”Experiments are helpful because they naturally give simultaneous observations 

of individual and aggregate activity, which are the best raw material for judging 

whether individual errors are present and important for aggregate behavior.” 

(Kagel, H.J. & Roth, E.A. (1995 s.589) The handbook of experimental 

economics.)   

 

Experimentlära och dess applicerande har en lång historia, redan på 20-talet började man i 

vetenskapliga syften använda experiment som en metod för att undersöka sitt studieobjekt. 

Dess popularitet har ökat markant under de senaste 30 åren och är idag en vanligt 

förekommande metod i både avhandlingar och uppsatser. Det finns olika former av 

experiment, den kanske mest vanliga och den vi kommer tillämpa är test of behavioral 

hypothesis. Där testar man sin hypotes utifrån existerande teorier för att se om den 

överensstämmer med verkligheten. Man simulerar en modell som i miniformat ska återspegla 

verkligheten och där resultatet ska visa hur de beteendemässiga aktionerna faller ut. En annan 

form av experiment är theory stress test där man med hjälp av en stressfaktor försöker 

reflektera hur en verklig situation påverkar personers agerande. Det kanske mest kända 

exemplet på ett experiment är fångarnas dilemma som innebär att två fångar i ett fängelse har 

två alternativ, antingen att tala sanning och därmed tillhandahålla ett mildare straff eller att 

förneka och riskera ett längre straff. I och med den ena fången inte vet hur den andra tänker 

och om kompisen talar sanning, så innebär det en risk för ett längre straff för han själv och ett 

mildare för medbrottslingen.
58

   

 

                                                
58 Davis, D.D & Holt, C.A. (1993)  
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Empiriinsamling har som målsättning att upptäcka aktioner som utifrån existerande teorier 

anses vara oväntade och icke motiverande och som genomförs på en regelbunden basis
59

. 

Denna målsättning är en av de avgörande faktorerna till varför vi valde att använda oss av ett 

experiment istället för i C-uppsatser mer frekvent använda metoder, såsom intervjuer eller 

enkäter. Vi anser att med hänsyn till vår problemställning och vårt syfte är experiment den 

metod som i slutändan kan ge oss mest relevanta svar till varför människor agerar som de gör. 

Detta för att vi i vårt experiment kan styra den oberoende variabeln och hålla allt annat 

konstant. Experiment ger oss möjligheten att finna orsak - verkan samband. Vi kommer även 

att dela in respondenterna i en kontrollgrupp och en experimentgrupp, där vi med hjälp av en 

ökning av en variabel kan påvisa hur denna förändring påverkar folk beteende. Vårt 

experiment är ett så kallat laborationsexperiment, där personerna i studien tar ställning till en 

fiktiv situation och där de investerar med fiktiva pengar, istället för ett reellt experiment där 

respondenterna ”leker” med riktiga pengar. Anledningen till varför vi valt att genomföra 

experimentet som en fiktiv situation, är dels en resursfråga men framför allt för att vi ville 

undvika att studenterna enbart skulle delta i syfte att erhålla en monetär summa.    

 

Under vårt experiment har respondenten ingen möjlighet att kommunicera med personerna 

som ligger bakom experimentet vilket ökar chansen till en objektiv studie. Detta förutsätter 

dock att experimenten är utformade på ett sådant sätt att det inte finns någon tendens eller risk 

att respondenterna vägleds mot vissa svar, eller känner att det finns ett förväntat svar. Flera 

vanligt förekommande fel i experiment är att man inte ger personerna som ska genomföra 

experimentet kompletta instruktioner eller att den är snedvriden. Att man har för få eller fel 

kontrollvariabler som granskar resultatet, att man är för generell i sin ansats och därmed inte 

kan urskilja sitt specifika syfte med experimentet. Men även att man utformar experimenten 

på ett felaktigt sätt då man med hänsyn till komplexiteten misslyckades med att återskapa en 

verklig situation
60

. Vi anser att vi har undvikit dessa fallgroppar i vårt experiment genom 

skapandet av enkla och tydliga instruktioner, genom att vi bytt plats på de beskrivande 

variablerna och med hjälp av våra konkreta hypoteser.     

 

                                                
59 Davis, D.D & Holt, C.A. (1993)  
60 Davis, D.D & Holt, C.A. (1993)  
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3.2 Praktiskt tillvägagångssätt - Design 

Vi använder studenter i vårt experiment, något som varit vanligt genom åren
61

. Studenter är 

en lättillgänglig grupp och de representerar en homogen grupp, vilket är positivt ur en extern 

validitetssynpunkt
62

. I experimentet ska respondenterna välja mellan två alternativ med full 

information. De behöver alltså inte räkna fram någonting vilket inte begränsar oss till att 

vända oss till personer som läst finansiering. Respondenterna ska inte känna att det finns ett 

rätt eller fel och de ska inte heller ledas till något specifikt svar. Formuleringen måste också 

överensstämma med vårt problem och vårt syfte, för att studien ska inneha en hög validitet
63

. 

Att vi mäter det vi avser att mäta. Ett vanligt förekommande fel vid experiment är att man har 

svårigheter att skapa ett intresse och ett behov för studien hos respondenten. Denna brist på 

saliency
64

 medför att svaren kan bli chansartade och icke välgrundade. Vi väljer termer som 

studenterna kan identifiera sig med, exempelvis nudlar, spagetti, studera utomlands, starta 

egen firma och stipendium, och därmed uppfylls förhoppningsvis saliency. Under 

genomförandet av experimentet ska möjligheten till att ställa frågor vara begränsad, då vi inte 

vill påverka respondenterna i någon riktning. Det ges tillräcklig information för att välja 

mellan våra alternativ. Förutom att vi inte kommer svara på några frågor som kan vägleda 

respondenterna, kommer de inte få samarbeta med varandra utan vårt experiment är en 

individuell uppgift. Vi ska meddela respondenterna att undersökningen är frivillig och för de 

som vill veta mer om resultatet och syftet med undersökningen, kan de skriva ner sin 

mailadress för ytterligare information i efterhand.  

  

Urvalet ska innehålla mellan 40-50 studenter, för att på så sätt se till att vårt urval är 

representativt för vår population. Experimentet kommer genomföras på slumpvis valda 

studenter som läser; ekonomi, samhällsvetenskap, civilingenjör och fysiskplanering vid 

Blekinge Tekniska Högskola. Studenterna som vi använder oss av läser både på campus i 

Ronneby och i Karlskrona. Att vi går ut i klasser förklaras med att vi på kort tid kan samla in 

ett relativt stort urval och att vi undviker bortfall, som antagligen hade varit stort om vi hade 

stått i en lobby och försökt få respondenter att svara. Vi ser dock inte detta som ett problem. 

Våra respondenter kommer vara indelade i fyra olika grupper, A1, A2, B1 och B2. 

Respondenter inom samma bokstav, A eller B, kommer svara på samma frågor och med 

samma förutsättningar. Enda skillnaden är att vi byter plats på den variabel som beskriver vad 

                                                
61 Davis, D.D & Holt, C.A. (1993) 
62 Sällberg, H. (2010) 
63 Björklund, M & Paulsson, U (2003) 
64 Davis, D.D & Holt, C.A. (1993) 
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de ska investera i, nudlar versus spagetti och dra igång en egen firma versus läsa utomlands, 

för att undvika att de har en inverkan på personers preferenser. Vi kommer alltså använda en 

rotation för att undvika detta. I övrigt är A1 och A2 identiska. Skillnaden mellan A- och B-

grupperna är att de monetära beloppen i B är större än vad som är fallet i A. Detta för att testa 

hur tidspreferenserna påverkas när vi ökar en monetär summa. A-respondenterna är 

kontrollgruppen medans B-respondenterna är experimentgruppen. Bortsett från den monetära 

skillnaden är A- och B formulären identiska. När vi går ut till en klass kommer vi slumpvis 

dela ut lika många A1, A2, B1 och B2 formulär, för att på så sätt få en rättvis bild av hur 

personer agerar, en A1-A2-B1-B2- rotation.       

 

Kriterierna för valet av tidsperioder och summor har grundats på att alla variabler skall vara 

rimliga och användbara utifrån vårt syfte. I och med att vi testar hur avståndet till belöning 

påverkar personers preferenser, är våra valda återbetalningstider relativt korta. Hade vi valt 20 

år som återbetalningsperiod hade detta gjort studien mindre relevant. De monetära värden 

som används exkluderar extremvärden såsom tio miljarder eller tio kronor. Studenterna 

kommer få svara på två case, det första caset innehåller investeringar med en kort livslängd 

(1år) och det andra caset investeringar med lite längre livslängd (3år). Både 

återbetalningsperiod och monetära värden ökas proportionellt mellan case 1 och 2, genom en 

multiplikation med tre, exempelvis återbetalningstid 0,7 år i case 1 och 2,1 år i case 2. För att 

de två casen ska vara jämförbara är det en förutsättning att variablerna förändras 

proportionerligt mellan casen. Annars hade det varit två isolerade situationer som 

respondenterna hade tagit ställning till.   

 

När vi i B-formulären ökat summorna som investeringarna är värda, har detta gjorts i en sådan 

omfattning att det finns en betydande skillnad gentemot A, men att värdena fortfarande är 

rimliga. I stycket där vi ger studenterna information om investeringarna kommer det stå att 

båda kräver samma satsade summa pengar. Anledningen till varför vi inte skriver ut en 

monetär summa istället, är att vi tror att respondenterna hade jämfört denna summa med 

värdet på investeringen. Alltså hade vi påverkat studenterna vilket vi vill undvika. 

Experimentformulären bifogas i appendix.   
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redogör vi för resultatet av vårt experiment och utifrån vårt problem och vår 

teoretiska referensram, analyserar vi vår insamlade empiri för att belysa hur vårt resultat 

står sig i relation med tidigare studier. 

 

Vi kommer att presentera resultatet från vårt experiment i tabellform, dels svarsfrekvens på 

A- och B formulären, svarsfördelningen på Case 1 och Case 2 separat, men även 

svarsfördelningen kombinerat mellan Case 1 och 2. Innan vi presenterar empirin vill vi bara 

förklara att svar A i experimentet, alltid står för det alternativ som är uttryckt i tid. 

Svarsalternativet B är det alternativ som är uttryckt i pengar, d.v.s. ett värde på investeringen. 

Några få respondenter genomskådade vår information och svarade att de både 

investeringsmöjligheterna var identiska och de benämns i tabellerna som ”Båda är 

likvärdiga”. Experimentformulären är som sagt bifogade i appendix om något mer behöver 

förtydligas. 

 

4.1 Analysnivåer 

När vi analyserar svaren från respondenterna har vi tagit fram en modell som på ett enkelt sätt 

beskriver vad det är vi jämför mellan olika delar av experimentet. Både hur vi jämför de olika 

gruppernas resultat mellan varandra men även vad det är vi testar mellan de två casen i 

experimentet.  
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Figur 1. Analys mellan Case 1 och Case 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Resultat av Case 1 och analys av svaren utifrån hypotes 1 

 

 

Tabell 2: Svarsfördelning Case 1 (Investeringar med livslängd 1 år) 

 

                       Svar: 

Experiment: 
Tid (PB) Pengar (NPV) Båda är likvärdiga 

 

NPV: 100 000 kr 

PB: 0,7 år 

(A1) 

 

15 

 

8 

 

1 

 

NPV: 100 000 kr 

PB: 0,7 år 

(A2) 

 

15 

 

7 

 

1 

 

NPV: 1 000 000 kr 

PB: 0,7 år 

(B1) 

 

15 

 

6 

 

0 

CASE 1 

A (PB 

0.7år) 

B (NPV 

100.000kr) 

0.7år) 

 

Tid Pengar 

CASE 2 

A (PB 

2.1år) 

B (NPV 

300.000kr) 

 

Tid Pengar 

Förhållandet mellan tid och pengar 

när de ökar proportionerligt 

A (PB 

0.7år) 

 

B (NPV 

1,000.000kr) 

 

A (PB 

2.1år) 

B (NPV 

3,000.000kr) 

Exp A1 

& A2 

Exp B1 

& B2 
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NPV: 1 000 000 kr 

PB: 0,7 år 

(B2) 

 

12 

 

11 

 

0 

 

Totalt: 

 

57 st 

 

32 st 

 

2 st 

 

 

Vi börjar med att analysera svaren på de två casen var för sig och utifrån våra två hypoteser, 

för att sedan koppla de till varandra. Case 1 i vårt experiment innehöll två investeringar med 

en livslängd på ett år, den ena investering var uttryckt i återbetalningstid (0,7 år) medan den 

andre beskrev ett värde (100 000 eller 1 000 000 kr beroende på om det var en A- eller B-

grupp). Ur vår population på 91 respondenter valde 57 personer att genomföra investeringen 

som beskrev ett återbetalningsdatum, i detta fall 0,7 år. 32 respondenter förlitade sig på 

investeringen som uppvisade ett monetärt värde. Alltså, över 62 % föredrog ett alternativ som 

beskrev när i tiden en investering var återbetald. Bara två personer svarade att valet är 

oväsentligt, de medför samma utfall. Detta resultat stämmer bra överens med vår första 

hypotes: för investeringar med kort återbetalningstid, föredrar individer att använda 

återbetalningsregeln istället för nettonuvärdesmetoden. Vi kan därmed bekräfta denna 

hypotes. I och med att vi utgick ifrån the goal gradient hypothesis när vi utformade våra 

hypoteser, ser vi i Case 1 en överensstämmelse mellan våra svar och teorin om målgradient. 

Att när avståndet till en belöning är kort fokuserar man på vägen dit och i vårt fall en ignorans 

mot ett monetärt värde vilket kan kännas tvivelaktigt. 

  

Av studenterna som svarade på ett ”A-experiment” (där värdet på ena investeringen var 

100 000 kr), valde 30 av 47 personer tidsalternativet. 15st valde att använda nuvärdesmetoden 

(NPV) för att komma fram till ett optimalt val. När B-respondenterna (värde på ena 

investeringen som var 1 000 000 kr) selekterade mellan de två valen, föredrog 27 av 44 

återbetalningsregeln. 17 valde alternativet som var uttryckt i pengar. Utifrån detta ser vi att 

trots att vi ökar ett monetärt belopp, så förändras beslutsfattarnas preferenser angående tid i en 

väldigt liten utsträckning. Vi fann därmed ingen större tendens i Case 1 som skulle styrka 

vikten av stora tal, som bland annat Prelec och Loewenstein resonerat om. Förklaringar till 

varför beslutfattarna i denna situation valde att fokusera på tidsaspekten, kan vara att 

återbetalningstiden 0,7 år låter bra i relation med investeringarnas livslängd som var 1 år. Att 

man fokuserar på hur lång tid det är kvar innan en belöning infaller, stöds av flera teorier som 

vi lyft fram i teorikapitlet. Goal gradient hypothesis är en men även Prelec och Loewenstein 
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visade att människor föredrar belöningar som inom en snar framtid ska komma de tillhanda. 

Till sist såg vi ingen uppenbar tendens att nudlar eller spagetti, påverkat våra respondenter till 

icke välgrundade svar. Vi ser istället den lilla skillnaden mellan B1- och B2-svaren, som ett 

resultat av förändringen av de monetära beloppen.     

4.3 Resultat av Case 2 och analys av svaren utifrån hypotes 2 

 

Tabell 3: Svarsfördelning Case 2 (Investeringar med livslängd 3 år) 

 

                       Svar: 

Experiment: 

Tid (PB) Pengar (NPV) Båda är likvärdiga 

 

NPV: 300 000 kr 

PB: 2,1 år 

(A1) 

 

12 

 

11 

 

1 

 

NPV: 300 000 kr 

PB 2,1 år 

(A2) 

 

14 

 

8 

 

1 

 

NPV: 3 000 000 kr 

PB: 2,1 år 

(B1) 

 

17 

 

4 

 

0 

 

NPV: 3 000 000 kr 

PB: 2,1 år 

(B2) 

 

12 

 

11 

 

0 

 

Totalt: 

 

55 st 

 

34 st 

 

2 st 

 

 

I Case 2 var förutsättningarna ändrade, de två investeringsalternativen var uttryckta i antingen 

en återbetalningstid (2,1 år) eller ett värde (300 000 eller 3 000 000 kr beroende på om det var 

en A- eller B-grupp). Vi hade alltså multiplicerat värdena i Case 1 med tre, vilket även gäller 

livslängden som var tre år. Totalt valde 55 av våra 91 respondenter A-alternativet som var 

investeringen som beskrevs med hjälp av återbetalningsregeln. 34 individer föredrog ett värde 

medan två personer uppfattade vår information korrekt och svarade att investeringarna var 

identiska. Att vi i detta Case fick ett resultat som ser ut så här var oväntat för oss och det 

ligger inte i linje med vår andra hypotes: för investeringar med längre återbetalningstid, 

föredrar individer att använda nettonuvärdesmetoden istället för återbetalningsregeln. Vårt 
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resultat fastslår tydligt att trots att återbetalningstiden är längre, väljer beslutsfattare ändå att 

ta ett beslut som är grundat på tidsperspektivet. Detta är för oss ett intressant resultat och 

styrker betydelsen av the goal gradient hypothesis. Det verkar alltså finnas en målgradient 

som styr beslutsfattare mot att fokusera på vägen och avståndet till en belöning.     

 

I A-gruppen som innehöll 47 respondenter, svarade 26 personer att de föredrog 

återbetalningsregeln. 19 stycken valde ett värde och två personer svarade att det inte spelade 

någon roll vilken de valde, utfallet blir detsamma. I B-gruppen valde 29 av 44 personer 

alternativet som var beskrivet i tid, 15 individer valde att ta sitt beslut med hjälp av ett värde 

på investeringen. Här finns en intressant aspekt att diskutera. A-gruppen hade i Case 2 ett 

värde på den ena investeringen som var 300 000 kr, B-gruppens värde var 3 000 000 kr. Trots 

att värdet på B-formulären var tio gånger större än i A, valde fler respondenter tid och dess 

funktion i B än i A (29 kontra 26). Detta resultat motsäger Prelec och Loewensteins 

funderingar om att människor hyser en större tilltro till stora tal och att när en tidshorisont 

ökar, då väljer individer att fokusera på storleken på de monetära värdena istället för tid. Vårt 

resultat fastslår istället att, även när vi ökar en monetär summa, har det ingen effekt på 

personers preferenser utan tid är fortsatt mest populärt att förlita sig på i en beslutsprocess. 

Även i Case 2 såg vi inga tendenser på att de variabler som förklarade casens karaktär (ex 

starta egen firma), hade en inverkan på personernas val. Tidalternativet valdes mest frekvent 

oberoende på vad investeringen innebar.  

 

4.4 Resultat och analys av svaren på Case 1 och Case 2 i aggregerad form 

 

Tabell 4: Svarsfördelning kombination Case 1 och Case 2 

 

Svar: 

 

Experiment: 

 

Tid-Tid  

(PB-PB) 

 

Tid-Pengar 

(PB-NPV) 

 

Pengar-Tid 

(NPV-PB) 

 

Pengar-Pengar 

(NPV-NPV) 

 

Båda är 

likvärdiga 

 

NPV: 100 000 

och 300 000 kr 

PB: 0,7 och 2,1 

år 

(A1) 

 

9 

 

6 

 

3 

 

5 

 

1 

 

NPV: 100 000 

och 300 000 kr 

PB: 0,7 och 2,1 

 

9 

 

6 

 

5 

 

2 

 

1 
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år 

(A2) 

 

NPV: 1 000 000 

och 3 000 000 

kr 

PB: 0,7 och 2,1 

år 

(B1) 

 

13 

 

2 

 

4 

 

2 

 

0 

 

NPV: 1 000 000 

och 3 000 000 

kr 

PB: 0,7 och 2,1 

år 

(B2) 

 

7 

 

5 

 

5 

 

6 

 

0 

 

Totalt: 

 

38 st 

 

19 st 

 

17 st 

 

15 st 

 

2 st 

 

 

Nu ska vi analysera svaren på Case 1 och 2 i relation till varandra. Ur vår population på 91 

personer, valde 38 stycken det alternativ som var uttryckt i tid i båda casen. Den kombination 

som fick näst flest svar var kombinationen tid i Case 1 och pengar i Case 2 (19 stycken). 

Tendensen att välja tid blir än mer stark när vi tittar på individernas svar på båda casen. 17 

personer valde kombinationen pengar-tid och 15 stycken föredrog ett värde i båda fallen. 41 

% valde alltså alternativet som beskrev när i tiden en investering var återbetald i båda casen, 

81 % valde tid i något av fallen. Det verkar vara så att individer hyser en större känslighet för 

pengar i en beslutsprocess. Man föredrar istället att fatta beslut med en variabel som är 

uttryckt i tid. Om det är för att det är enklare att relatera till sin verklighet eller om det är så att 

pengar har en större auktoritet än tid, är svårt att säga men tydligt är att vi i stor utsträckning 

fokuserar på tidsaspekten. Budescu diskuterade just det här med numeriska värden i en 

beslutsprocess och att det försvårar ett val, då man har ett motstånd och en svårighet att sätta 

de i samband med sina åsikter
65

. Vi tror att en egenskap som ånger kan ha en inverkan på hur 

individer resonerar i en beslutssituation som denna. Att när man fattar beslut på en monetär 

variabel, känner personer en större ånger om utfallet inte blir det förväntade. Ifall man 

beslutar med hjälp av en tidsvariabel, kanske denna ånger är mindre och inte lika betydande, 

vilket leder till att man föredrar att förlita sig på tidsaspekten och därmed också 

återbetalningsregeln.     

                                                
65 Budecsu, W.D. & Weinberg, S. & Wallsten, S.T. (1988) 
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Ett intressant mönster i våra svar är också att de som svarade på ett B-experiment (med ett 

större värde än i A) i större omfattning fokuserade på tid i båda fallen än respondenterna i A-

gruppen. 20 kontra 18 svar. Som vi nämnt tidigare är detta inte förenat med teorier om att 

människor fokuserar på stora tal. Våra respondenter valde tid trots att talen var större, dock 

finns ett annat samband med Prelec och Loewenstein funderingar. I A-experimenten valde 30 

personer tid när värdet på ena investeringen var 100 000 kr i Case 1. När det i Case 2 istället 

var ett värde på 300 000 kr försvagades populariteten för tid till 26 svar. I B-gruppen fanns ett 

motsatt mönster, 27 stycken valde tid i Case 1 medans 29 valde tid i Case 2 när värdet ökade. 

Detta överensstämmer med teorin om att när man dubblar eller tripplar en lägre summa, till 

exempel 100 000 till 300 000 kr, har det en större effekt än när vi gör samma ökning av större 

belopp.   

 

Hur väl står sig då våra två hypoteser i relation med resultatet? Första hypotesen tycker vi 

ligger i linje med resultatet, att när återbetalningstiden är kort, föredrar individer att välja 

alternativet som beskriver tidsfunktionen. Den andra hypotesen är däremot inte lika självklar. 

Den löd att när en återbetalningstid är längre, då byter beslutsfattarna uppfattning och väljer 

att fokusera på ett värde istället. Vi såg i våra resultat att skillnaden mellan svaren i Case 1 

och 2 enbart var två svar, och man i Case 2 uppvisade en fortsatt hög tilltro till 

återbetalningsregeln. Sen är ju frågan, och detta tror vi handlar om vem man tillfrågar, vad är 

en lång återbetalningstid? Det kan ju ha varit så att våra tillfrågade ansåg att 2,1 år fortfarande 

är en kort återbetalningstid och för att man ska byta preferens till att fokusera på ett värde, 

kräver en längre återbetalningshorisont än vår valda. Det kan man bara spekulera i men vi 

tycker fortfarande att 2,1 år var ett lämpligt val för vår studie.  

 

Så utifrån det vi diskuterat kan vi koppla the goal gradient till vår studie. The goal gradient 

hypothesis innebär att ju mindre avståndet är till en belöning desto mer anstränger man sig för 

att ta sig dit. Svaren i Case 1 tyder just på detta, att när avståndet till målet (kassaflöden) är 

kort då väljer man att fokusera på den aspekten. Beroende på hur man tolkar the goal gradient 

i relation till vår studie, så kan man tycka att den överensstämmer olika bra. Våra 

respondenter valde ju tid mer frekvent även i Case 2 vilket enligt vissa kanske gör Hulls teori 

mindre applicerbar. Vänder man på det så kanske det istället styrker betydelsen av the goal 

gradient hypothesis, på grund av fokuseringen på avståndet till målet så valde beslutsfattarna 

tid i båda casen. Man var allstå mer intresserad av att veta hur långt avståndet var till ett mål 

än vad belöningen innebar. 2,1 år som var återbetalningstiden i det andra caset, anser vi inte är 
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en speciellt lång tidshorisont för en investering, vilket kan påverkat respondenterna till valet 

av alternativet.     

4.5 Övergripande analys av svaren 

Av våra 91 respondenter svarade 38 stycken att de föredrog tidsalternativet i båda casen, 74 

stycken eller 81 % valde tidsalternativet i minst ett av casen. Alltså över 41 % av 

beslutsfattarna valde att förlita sig på återbetalningsregeln i båda fallen, när de valde mellan 

olika investeringsalternativ. Detta resultat överensstämmer med många av de empiriska 

studier inom investeringsbedömning som presenterades i teorikapitlet, beslutsfattare har en 

tendens eller en förkärlek mot att använda återbetalningsregeln, och därmed en fokusering på 

tidsaspekten. Vi tycker det här är mycket intressanta svar, varför har vi människor en sådan 

stark besatthet av när i tiden pengar infaller? När beslutsfattare i företagen använder 

återbetalningsregeln kan man ha en viss förståelse för att de ibland tänker på när i tiden en 

investering börjar betala tillbaka det investerade beloppet. I vårt fall, där vi simulerade en 

fiktiv situation där personerna i studien fick investera med ”låtsaspengar”, blir förståelsen för 

respondenternas benägenhet att välja alternativ som är uttrycka i tid mindre, vilket gör en mer 

konfunderad. Varför fokuserade de inte på vad de skulle kunna få ut av investeringarna 

istället? De hade ju knappast något att riskera.  

 

Eftersom vi i vår studie inte har någon möjlighet till uppföljning av svaren kan vi bara 

resonera kring potentiella anledningar. Vi har i de föregående delarna diskuterat våra svar i 

relation till teorier som behandlar individuellt beslutfattande med hänsyn till tid och pengar. 

Nu tänkte vi lyfta upp vår analys till att omfatta även andra faktorer som spelar roll i en 

beslutsprocess, till exempel samhällsmässiga förklaringar. Känslan är, och detta är bara vår 

känsla, att vi går mot ett samhälle där tid är en alltmer begränsad resurs. Personer stressar mer 

idag än förr i tiden, folk går in i väggen då de inte hinner med allt de åtar sig och mängder av 

nya produkter dyker upp inom många olika marknader som inriktar sig på att effektivisera en 

process och därmed spara tid. Exempel är dyra träningsredskap som syftar till att du skall 

kunna träna din kropp samtidigt som du bland annat tittar på tv eller stryker en skjorta. Vår 

matkultur håller på att förändras där vi mer och mer förlitar oss på snabbmat, vilket har 

bevisats inte är en hållbar taktik i det långa loppet. Denna allmänna besatthet om att man ska 

hinna med så mycket som möjligt, påverkar säkerligen valet av investeringar, både i ett 

personligt men även i ett företagsperspektiv. Beslutsfattare tar med sig sina referenser från sitt 
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vardagliga liv när de ska bedöma investeringar på sin arbetsplats. Ordspråket ”tid är pengar” 

blir mer och mer övertygande. 

 

Som togs upp i vår teoretiska referensram diskuterade Tversky och Kahneman om att 

människors referenser påverkar deras preferenser, ett val är aldrig isolerat från ens vardag 

utan man bär alltid med sig en ryggsäck eller vissa åsikter som påverkar de val man gör. 

Stämmer vår känsla att tidspressen ökar i dagens samhälle finns det en given risk att detta 

även påverkar valet av investeringsmodell. Vårt resultat visar i alla fall att personer i stor 

utsträckning föredrar en tidsmässig belöning. Kopplar man sedan samman detta med Kagel 

och Roths oro över individers alltmer självständiga roll i företagen, förstår man plötsligt 

varför det ibland genomförs tveksamma investeringar. Är inte individerna bakom 

beslutsprocessen rationella i sig själva, ökar det svårigheten för företagen att välja rätt 

investeringar.  

 

Att beslutsfattare bär med sig åsikter från det förflutna eller från ett annat sammanhang, kan 

leda till heuristics. Att man skapar tumregler för hur man förhåller sig till tillgänglig 

information och hur man utifrån detta fattar beslut. Respondenterna i vårt fall var studenter, 

en grupp som ofta är under tidspress och som i sin vardag har många tidsmässiga deadlines 

för olika projekt. Många har jobb vid sidan om studierna vilket medför en ökad tidsbrist. 

Detta kan om möjligt förklara varför våra deltagare valt att fokusera på tidsalternativet. De tog 

med sig sin vardag in i en isolerad situation. Denna tidsbrist är inget unikt för studenter utan 

säkert något som många företagsledare känner. Många heuristics leder till att beslutsfattare 

utvecklar en så kallad bias, ett beteendemönster som innebär att man tar felbeslut. Förutom 

tidsaspekten var det bara två personer som genomskådade att investeringsalternativen var 

identiska, trots att det klart och tydligt stod i informationen att de krävde samma satsning och 

att de beräknades vara värda lika mycket i framtiden. Även här kan man tänka sig att 

beslutsfattarna bar med sig heuristics, de hade vissa åsikter eller vanor för hur de brukar eller 

borde fatta beslut. Istället för att läsa igenom den tillgängliga informationen en extra gång och 

därmed undvika tvivelaktiga svar gav de efter för sin magkänsla och därmed blev resultatet 

som det blev. De förenklade situationen genom skapandet av en egen mental modell. 

 

Enligt finansieringslitteratur är ett beräknat värde alltid ett mer sofistikerat resultat än en 

återbetalningstidpunkt. Ett värde omfattar fler variabler och därmed blir prognosen mer 

noggrann. Vi har resonerat kring tidspreferenserna och oförmågan att tyda information, som 
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två fallgropar i vårt experiment. Fallgropar som leder till biases. Nästan 40 % av 

respondenterna, eller 36 stycken, bytte fokus mellan de två casen. Antingen tid i första och 

pengar i andra eller tvärtom. Man var alltså inte konsekventa i sina svar. Skillnaden mellan 

casen var ju bara att vi hade multiplicerat variablerna med tre i Case 2. Vår tro och 

förhoppning är att respondenterna inte kände att det fanns något rätt eller fel som medförde att 

de bytte preferens mellan de två casen. Utan att det var personernas rationalitet/irrationalitet 

som bidrog till svaren.         
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5. Slutsats 

I det sista kapitlet kommer vi sammanfatta vårt resultat, ställa det i proportion med 

existerande teorier och försöka generalisera det vi har kommit fram till och därmed göra det 

jämförbart med annat utanför vårt studieområde. Även förslag till vidare studier kommer 

inkluderas. 

 

5.1 Resultat 

Vårt resultat visar tydligt att beslutsfattare föredrar att använda återbetalningsregeln före 

nettonuvärdesmetoden i en beslutssituation, och därmed ett fokus på tidsaspekten och när en 

investering är återbetald. 81 % av våra respondenter valde tidsalternativet i minst ett av de två 

casen. Av våra hypoteser kunde vi bekräfta den första som innebar att individer föredrar att 

använda återbetalningsregeln när investeringar har en kort återbetalningstid. Beslutsfattare 

verkar alltså ha en frestelse för snabba belöningar vilket ligger i linje med the goal gradient 

hypothesis. Endast två personer uppfattade utifrån den givna informationen, att de två 

investeringarna var identiska, vilket även det är förvånansvärt. Att beslutsfattare i en 

beslutsprocess i så ringa omfattning tar hänsyn till information, utan istället ger efter för sin 

personliga magkänsla, styrker vår övertygelse om människors irrationalitet när det kommer 

till hur man förhåller sig till information. Att individers tidspreferenser skall vara negativt 

korrelerat med stora monetära summor, kan vår studie falsifiera, då personerna i vår studie i 

lika stor omfattning valde ett tidsalternativ när de monetära summorna var större. 

5.2 Förankring av resultatet    
Resultatet från vår studie ligger i linje med många av de empiriska studier som vi 

presenterade i teorikapitlet och som berörde applicerandet av våra två modeller i verkligheten; 

att återbetalningsregeln är populär att använda när man bedömer en investering. Våra 

beslutsfattare valde även att använda återbetalningsregeln då tidshorisonten och de monetära 

summorna var större, vilket inte är förenligt med Prelec och Loewensteins teorier om att när 

tidshorisonten ökar, stärks betydelsen av pengar. Inte heller stora summor hade i vår studie 

någon effekt på personers preferenser vid valet av investeringsmodell. Däremot visade vårt 

resultat att, liksom det Hull la fram (the goal gradient) som i och för sig berörde djur, att 

varelser föredrar belöningar som inom en snar framtid ska komma de tillhanda. Man 

fokuserar i stor utsträckning på avståndet till ett mål. Beteendemönstret hos våra respondenter 
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kan i många aspekter kopplas samman med diskussionen om biases, individer tenderar att 

fatta beslut på ett irrationellt sätt.   

5.3 Generalisering av resultatet   
Lyfter vi vårt resultat en nivå och väljer att se det i ett större perspektiv, verkar det vara så att 

människor har en stark fokusering på tid och hur snabbt man kan ta sig till olika tillstånd och 

belöningar. Denna benägenhet att föredra tidsmässiga fördelar kan enligt oss grunda sig i den 

kultur som finns idag i samhället, där tid är en alltmer begränsad resurs. Därmed ser man 

hellre en ersättning som positiv ifrån ett tidsperspektiv än utifrån andra former.  

5.4 Förslag till vidare studier  
Vi tycker att det skulle vara intressant att göra en liknande studie som denna, fast på personer 

ute i arbetslivet, som om möjligt är i en position som innebär ansvar för bedömning av diverse 

investeringsmöjligheter. För att se om deras beteendemönster och preferenser 

överrensstämmer med våra respondenters och därmed en stark tilltro till återbetalningsregeln 

och ett fokus på tid. Andra intressanta dimensioner i vårt resultat tycker vi är just förhållandet 

mellan tid och pengar och hur dessa variabler påverkar individers preferenser när de har olika 

värden, om möjligt kanske man kan hitta något uppsatsämne i det spåret. Även beslutsfattares 

inkonsekvens och oförmåga att tolka information är intressanta områden att studera.  
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7. Appendix 

 

7.1 Bilaga 1 - Experimentformulär 

 

Experiment A1 

 

Undersökning   
 

Case 1 

 

Du som student har erhållit ett stipendium för goda studieresultat och du har nu två alternativ 

som du kan investera dessa pengar i. Båda kräver samma satsade summa pengar och beräknas 

vara värt lika mycket i framtiden. Investeringarna kommer att gälla för 1 år framöver. 

 

A. Den ena investeringen är att börja sälja nudlar och den betalar tillbaks den satsade summan 

efter 0,7 år 

 

B. Den andra investeringen är att börja sälja spagetti och den har ett värde idag på 100 000 kr 

 

Utifrån den givna informationen, vilken investering väljer du att genomföra? 

 

 

 

 

 

Case 2 

 

Du som student har vunnit en uppsatstävling och erhållit en summa pengar. Dessa kan du 

välja att investera i två olika alternativ. Båda kräver samma satsade summa pengar och 

beräknas vara värt lika mycket i framtiden. Investeringarna kommer att gälla för 3 år 

framöver.  

 

A. Den ena investeringen är att dra igång en egen firma och den betalar tillbaks den satsade 

summan efter 2,1 år  

 

B. Den andra investeringen är att fortsätta läsa ett år utomlands och den har ett värde idag på 

300 000 kr. 

 

Utifrån den givna informationen, vilken investering väljer du att genomföra? 
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Experiment A2 

 

Undersökning 
 

Case 1 

 

Du som student har erhållit ett stipendium för goda studieresultat och du har nu två alternativ 

som du kan investera dessa pengar i. Båda kräver samma satsade summa pengar och beräknas 

vara värt lika mycket i framtiden. Investeringarna kommer att gälla för 1 år framöver. 

 

A. Den ena investeringen är att börja sälja spagetti och den betalar tillbaks den satsade 

summan efter 0,7 år 

 

B. Den andra investeringen är att börja sälja nudlar och den har ett värde idag på 100 000 kr 

 

Utifrån den givna informationen, vilken investering väljer du att genomföra? 

 

 

 

 

 

Case 2 

 

Du som student har vunnit en uppsatstävling och erhållit en summa pengar. Dessa kan du 

välja att investera i två olika alternativ. Båda kräver samma satsade summa pengar och 

beräknas vara värt lika mycket i framtiden. Investeringarna kommer att gälla för 3 år 

framöver.  

 

A. Den ena investeringen är att fortsätta läsa ett år utomlands och den betalar tillbaks den 

satsade summan efter 2,1 år 

 

B. Den andra investeringen är att dra igång en egen firma och den har ett värde idag på 

300 000 kr 

 

Utifrån den givna informationen, vilken investering väljer du att genomföra? 

 

 

 

 

 
Experiment B1 

 

Undersökning  

Case 1 

Du som student har erhållit ett stipendium för goda studieresultat och du har nu två alternativ 

som du kan investera dessa pengar i. Båda kräver samma satsade summa pengar och beräknas 

vara värt lika mycket i framtiden. Investeringarna kommer att gälla för 1 år framöver. 
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A. Den ena investeringen är att börja sälja nudlar och den betalar tillbaks den satsade summan 

efter 0,7 år 

 

B. Den andra investeringen är att börja sälja spagetti och den har ett värde idag på 1 000 000 

kr 

 

Utifrån den givna informationen, vilken investering väljer du att genomföra? 

 

 

 

 

 

Case 2 

 

Du som student har vunnit en uppsatstävling och erhållit en summa pengar. Dessa kan du 

välja att investera i två olika alternativ. Båda kräver samma satsade summa pengar och 

beräknas vara värt lika mycket i framtiden. Investeringarna kommer att gälla för 3 år 

framöver.  

 

A. Den ena investeringen är att dra igång en egen firma och den betalar tillbaks den satsade 

summan efter 2,1 år  

 

B. Den andra investeringen är att fortsätta läsa ett år utomlands och den har ett värde idag på 

 3 000 000 kr. 

 

Utifrån den givna informationen, vilken investering väljer du att genomföra? 

 

 

 

 

 

 

Experiment B2 

 

Undersökning 
 

Case 1 

 

Du som student har erhållit ett stipendium för goda studieresultat och du har nu två alternativ 

som du kan investera dessa pengar i. Båda kräver samma satsade summa pengar och beräknas 

vara värt lika mycket i framtiden. Investeringarna kommer att gälla för 1 år framöver. 

 

A. Den ena investeringen är att börja sälja spagetti och den betalar tillbaks den satsade 

summan efter 0,7 år 

 

B. Den andra investeringen är att börja sälja nudlar och den har ett värde idag på 1 000 000 kr 

 

Utifrån den givna informationen, vilken investering väljer du att genomföra? 
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Case 2 

 

Du som student har vunnit en uppsatstävling och erhållit en summa pengar. Dessa kan du 

välja att investera i två olika alternativ. Båda kräver samma satsade summa pengar och 

beräknas vara värt lika mycket i framtiden. Investeringarna kommer att gälla för 3 år 

framöver.  

 

A. Den ena investeringen är att fortsätta läsa ett år utomlands och den betalar tillbaks den 

satsade summan efter 2,1 år 

 

B. Den andra investeringen är att dra igång en egen firma och den har ett värde idag på  

3 000 000 kr 

 

Utifrån den givna informationen, vilken investering väljer du att genomföra? 

 

 

 

 

 

 

7.2 Bilaga 2 – Tabell svarsfrekvens 

Tabell 1: Svarsfrekvens 

 

Experiment: Antal svar: 

 

NPV: 100 000 och 300 000 kr 

PB: 0,7 och 2,1 år 

(A1) 

 

24 

 

NPV: 100 000 och 300 000 kr 

PB: 0,7 och 2,1 år 

(A2) 

 

23 

 

NPV: 1 000 000 och 3 000 000 kr 

PB: 0,7 och 2,1 år 

(B1) 

 

21 

 

NPV: 1 000 000 och 3 000 000 kr 

PB: 0,7 och 2,1 år 

(B2) 

 

23 

 

Totalt: 

 

91 st 

 

 

 


