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Abstract 
This study presents a survey of the capital budgeting methods used in investment decisions by 

selected Swedish firms. The study has a qualitative approach where the main goal is to 

increase the understanding of why firms use “incorrect” capital budgeting methods like the 

payback method despite the well known fact that it is one of the most faulty methods, 

according to literature in business finance (Brealey. Myers). The study has specially 

researched the impact of company’s size, investments size, ownership structure, branch 

traditions and political risks influence on firms capital budgeting. 
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1. Introduktion 
 

Denna studie behandlar frågan om vilka kapitalbudgeteringsmetoder svenska företag 

använder idag med en kvalitativ utgångspunkt. I universitet och högskolor talas det om vikten 

av att använda rätt modell för kapitalbudgetering på grund av de fördelar och framförallt 

nackdelar som modellerna har. Den modell som framhävs som korrekt och ger högst värde för 

investeraren teoretiskt (Brealey. Myers) är Net Present Value-metoden (NPV i rullande text). 

Vid användning av NPV prognostiseras framtida kassaflöden och diskonteras sedan tillbaka 

med företagets diskonteringsränta. Emellertid har tidigare svensk forskning (Segelod 2000; 

Sandahl och Sjögren 2002; Holmén och Pramborg (2005)) inom området visat att svenska 

företag även använder alternativa modeller, främst paybackmetoden som ett komplement till 

NPV. Vidare har en rad utländska studier som gjorts (Sangster (1993); Graham och Harvey 

(2001, USA); Brounen, De Jong och Koedjik (2004 Västeuropa)) visat på liknande resultat 

som i de tidigare nämnda svenska studierna.  

 

1.1 Tidigare forskningsresultat 

De resultat som nämnda studier har fått fram visar att paybackmetoden trots sina teoretiska 

brister där den inte tar hänsyn till ”time value of money” och kassaflöden efter en viss 

tidpunkt, ändå har en stark position inom kapitalbudgetering idag. Det skall dock nämnas att 

graden av användandet av NPV och paybackmetoden skiljer sig markant mellan studierna. 

Detta kan delvis förklaras av tidsskillnaden mellan studierna som kan vara väsentlig, samt de 

olika regler, förutsättningar, möjligheter och tradition som skiljer finansiella marknader åt i 

olika geografiska områden. Exempelvis anger Holmén och Pramborg (2005) i en svensk 

studie att 68 % använder sig av NPV och 79 % av paybackmetoden vid utlandsinvesteringar 

medan en amerikansk studie av Graham and Harvey (2001) visar på att 76 % använder sig av 

NPV och 57 % av paybackmetoden. Båda studierna pekar vidare på att paybackmetodens 

största användningsområde är som komplement till NPV. Hur användandet av metoder skiljer 

sig åt mellan olika studier beror alltså till största delen på i vilket land man gjort 

undersökningen men även urvalet av företag och urvalets storlek har stor betydelse för 

resultatet. 

 

En studie gjord av Brounen, De Jong och Koedjik (2004) på 313 CFO:n i Storbritannien, 

Nederländerna, Tyskland och Frankrike visar att storleken på företaget har en betydelse för 

hur sofistikerad metod man använder för kapitalbudgetering. Ju större företag desto högre  
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användning av NPV. Samma resonemang förs i en brittisk studie av Pike (1996) och en 

amerikansk studie av Graham och Harvey (2001). Detta ger incitament till att undersöka om 

företagets storlek och resurser renderar till att man har mer kvalificerad personal som i högre 

utsträckning kan använda sofistikerade metoder än små företag har möjlighet och resurser till. 

En intressant slutsats som Holmén och Pramborg (2005) drog var att företag med 

utlandsinvesteringar utsatta för politisk risk tenderar att i högre grad använda sig av 

paybackmetoden för att skydda sig mot politiska händelser som kan skada investeringen. 

Vidare visade Holmén och Pramborg (2005) att 65 % av företagen i deras studie tog hänsyn 

till den politiska risken vid utlandsinvesteringar genom att antingen justera NPV (genom 

högre diskonteringsränta alternativt högre kassaflöden) eller genom att kräva kortare 

paybackperiod för acceptans av investeringen.  

 

Andra möjliga orsaker till paybackmetodens användande, enligt Segelod (2000), kan vara 

uppkomsten av den kvartalskapitalism som ökad kortsiktighet på kapitalmarknaderna har lett 

till. Studien visade att kortsiktigheten som råder på kapitalmarknaden har lett till att 

beslutsfattare i företag kan bli påverkade att se aktieägarvärdet i ett allt kortare perspektiv. 

Detta är enligt Segelod en förklaring till att man använder sig av paybackmetoden i vissa 

lägen som kortsiktigt kan generera ett högre resultat än att använda sig av NPV, som enligt 

teorin skall vara en långsiktigt mer fördelaktig modell, ur aktieägarsynpunkt. En förklaring till 

denna kortsiktiga kvartalskapitalism kan bero på att ett skifte av ägare till stora 

pensionsfonder och försäkringsbolag har skett under senare decennier (Segelod (2000)). 

Denna nya ägarstruktur har oftast ingen kunskap om företagets bransch och långsiktiga 

utveckling och är inte heller intresserade av en sådan roll. Det enda som är intressant är högsta 

möjliga avkastning på kortast möjliga tid.  Vidare kan traditionen och kulturen (Segelod 

(2000)) påverka användandet av modell inom företaget. Gamla verkstadsföretag har större 

tendens att använda sig av DCF-modeller än vad nya IT-företag har. Just inom IT-företagen 

(stora immateriella tillgångar) visar studien att man på grund av svårigheten i att prognostisera 

kassaflöden och utveckling, använder den teoretiskt mindre korrekta och enklare 

paybackmetoden, och motivet till detta är att osäkerheten om de ingående faktorerna i NPV 

skulle bli stor att resultatet inte skulle bli pålitligt. 
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1.2 Studiens mål 

Målet med denna studie är att försöka få en inblick i vad som ligger bakom svenska 

börsnoterade företags val av kapitalbudgeteringsmetod. Vilka metoder används och tillämpas? 

Hur går urvalet av budgeteringsmetod till? Vilka anledningar, syften och motiv ligger bakom 

besluten att använda sig av alternativa modeller som komplement till NPV? Hur hanterar man 

utlandsinvesteringar med den politiska risk som de medför? Finns det andra risker som man 

beaktar? I studien görs vidare en jämförelse mellan hur stora företag skiljer sig från små i sitt 

agerande. Hur påverkar ekonomiavdelningens storlek och utbildningsnivå val av 

kapitalbudgeteringsmetod?  

 

1.3 Kvalitativ undersökning 

Denna studie skiljer sig från tidigare studier genom att den har gjorts med en kvalitativ 

utgångspunkt på ett litet urval av sju svenska börsnoterade företag (fem stora, två små), till 

skillnad från tidigare studier (exempelvis, Graham och Harvey 2001; Holmén och Pramborg 

(2005)) som baserats på stora enkätundersökningar med stora urval. Vidare ger den kvalitativa 

ansatsen en möjlighet att i studien få en bättre förståelse för företagens agerande.  Följdfrågor 

kan ställas under intervjuer, vilket ger möjlighet till en djupare insikt till tankarna bakom 

metodval vid investeringsbeslut. Emellertid är det statistiskt svårare att hävda ett resultat 

baserat på en kvalitativ undersökning, beroende på det begränsade urvalet som man baserar 

studien på. Ett mindre urval leder till en högre risk att inte få ett representativt resultat. Dock 

har tidigare kvantitativa studier redan visat vilka kapitalbudgeteringsmetoder som används 

idag. Jag hoppas att den kvalitativa ansatsen ger en möjlighet att försöka få en inblick till 

varför svenska företag agerar som de gör. Vad är deras egna förklaringar till deras beteende? 

En annan fördel med att genomföra intervjuer är att det vid enkätundersökningar finns en risk 

att respondenten som besvarar frågorna är en person med lägre befattningsgrad (Aggarwal 

(1980), Arnold and Hatzopoulos (2000)), och därmed går man miste om en del av studiens 

syfte, vilket är att få svar från beslutsfattarna.  Det kvantitativa angreppssättet är dock det 

vanligaste och har fördelen av att vara starkt statistiskt sett då resultatet inte är lika beroende 

av urvalet. Sannolikheten att resultatet är beskrivande för populationen är högre. Dock saknas 

den djupa insikt som kan fås med personliga intervjuer.  

 

1.4 Resultat 

Studiens uppnådda resultat visar att tre metoder; NPV, IRR och Payback är entydigt 

dominerande bland företagen i studien. Alla respondenterna har NPV som förstaval, 
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framförallt vid stora och viktiga investeringar. Vid små investeringar var resultatet blandat, 

exempelvis ett av de stora företagen använde bara paybackmetoden för små investeringar. 

Argumentet för NPV:s användande var hos alla respondenterna att det är den teoretiskt 

korrekta metoden. Payback används av alla respondenterna, dock skiljde sig motiven till 

användandet åt. Största anledningen till användandet var att payback är en historiskt 

beprövad, enkel, snabb och lättförståelig metod som i första hand uppfyllde en funktion som 

ett komplement till NPV. Exempelvis menade respondenten från ett av de stora företagen att 

paybackmetoden gjorde det lättare för ickeekonomer högre upp i ledningen att förstå och 

bilda sig en uppfattning om investeringen. Detta kan tyckas vara en märklig syn, då man 

högre upp i ledningen kan fatta beslut på teoretiskt felaktig grund. Vidare visar studien att alla 

respondenterna från de stora företagen tar hänsyn till den politiska risken vid 

utlandsinvesteringar, dock på olika sätt. Ett av de stora företagen garderade sig genom att i 

största möjligaste mån hyra och undvika stora investeringar, medan övriga stora bolag 

garderade sig genom att justera NPV (högre diskonteringsränta eller högre kassaflöden) eller 

genom att kräva kortare paybackperiod. De små företagen tog ingen hänsyn till politisk risk.  

 

1.5 Studiens upplägg 

Upplägget på studien är på följande vis. I nästa sektion tar jag upp payback- och NPV-

metodens fördelar och nackdelar. I sektion tre går jag sedan in på studiens design och 

redovisar kort statistik över de studerade företagen samt studiens frågeställning. I sektion fyra 

redovisas det empiriska resultatet med påföljande diskussioner och anknytningar till tidigare 

forskning. Studien avslutas sedan med reflekterande slutsatser och funderingar. 

 
2. Diskussion: Payback versus NPV 

Paybackmetoden har sin främsta styrka genom sin enkelhet och snabbhet. Man behöver inte 

ha någon vidare utbildning för att förstå konceptet som går ut på att beräkna det antal år som 

krävs för att få grundinvesteringen tillbaka. Tidigare studier över kapitalbudgeteringsmetoder 

Renck (1966) och Tell (1978) har visat på ett större användande av payback för några 

decennier sedan för att i senare studier (Graham and Harvey (2001); Sandahl och Sjögren 

(2003)) få en stark konkurrent i NPV-metoden, som har nått en storleksmässigt liknande stark 

position som payback under senare år. De stora svagheterna med paybackmetoden är som 

tidigare nämnts att den inte tar hänsyn till ”time value of money” och kapitalströmmar efter en 

viss tidpunkt. NPV-metoden som tar hänsyn till företagets kapitalkostnad och diskonterar de 

framtida kapitalströmmarna med företagets diskonteringsränta framställs i kurslitteratur i  
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finansiering (Brealey, Myers) som den korrekta kapitalbudgeteringsmetoden. Vid positivt 

NPV ökar aktieägarnas kapital. För investeringar med kapitalströmmar över en längre 

framtida period används ofta en slutvärdeberäkning för kapitalströmmar efter ett visst antal år, 

normalt från och med den period då tillväxten stabiliserats. Detta kan medföra problem för 

företaget då det är svårt att beräkna när pengarna egentligen kommer. För företag med 

begränsade resurser kan intäkter som delas upp över många år leda till finansiella problem 

och föranleda användande av kortsiktig kapitalbudgetering (Weston and Brigham (1981). 

Vidare har NPV-modeller en brist i att det i vissa branscher inte alltid är lätt att spå framtida 

tillväxtfaktorer och kapitalströmmars storlek. Vid för diffusa framtidsberäkningar kan en 

enkel paybackmetod vara att föredra. Speciellt i IT-branschen med mycket osäkra 

framtidsprognoser, har payback visat sig ha fått stor användning (Sandahl och Sjögren 

(2003)).   

 

3. Design av studie 
3.1 Procedur och urval 

Målet är att undersöka vilka kapitalbudgeteringsmetoder som svenska börsnoterade företag 

använder sig av och studera vilka faktorer; exempelvis företagets storlek, politisk risk och 

investeringens storlek som påverkar valet av metod. Urvalet består av sju företag noterade på 

stockholmsbörsen, varav fem stora från A-listans mest omsatta (Atlas Copco, Astra, Ericsson, 

FSB, Scania) och två små (Consilium, VM-data) från O-listan. Ett krav för urvalet är att 

företagen har högkvarteret beläget i Stockholm för att underlätta personliga intervjuer med 

ledande befattningshavare på respektive bolags ekonomiavdelning. Då studien kommer att 

bedrivas på ett fåtal bolag är det viktigt med att få ett så representativt urval som möjligt. 

Härvid har jag valt ut bolag i olika branscher (läkemedel-, verkstads-, bank- och IT-

branschen). Vidare har alla företagen i studien en betydande del av omsättningen i utlandet. 

Detta ger en bra studiegrund för att utvärdera om val av modell och eventuella justeringar 

görs för politiskt riskabla länder samt för eventuella andra påverkande orsaker (exempelvis 

kulturens och inflationens påverkan) som inte fångas upp vid en studie med företag med 

endast inhemsk försäljning.  
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3.2 Intervjuernas upplägg 

Intervjuerna har gått till på följande vis. Jag har genom kontakt av respektive företags 

telefonväxel blivit hänvisad till varje företags ekonomiavdelning. Vid kontakt med  

 

ekonomiavdelningen har jag bett om att få en intervju med en respondent med erfarenhet i 

företagets hantering av kapitalbudgetering. Varje intervju tog upp till en timme att genomföra 

och alla intervjuade har varit anställda inom investeringsverksamheten i respektive bolag. 

Respondenternas genomsnittliga anställningstid var ca: fem år i sitt nuvarande företag. 

Resultaten av intervjuerna har spelats in och antecknats. 

 

3.3 Studiens frågeställning 

Den frågeställning med påföljande följdfrågor (när? var? hur?) som jag kommer att undersöka 

i denna studie är: 

 

• Vilken/vilka kapitalbudgeteringsmetoder som används vid investeringar? 

• Vad som påverkar val av metod? 

• Om man agerar olika beroende på om det är utlandsinvesteringar i förhållande till 

investeringar i det egna landet. I de fall man gör det, vilka områden behandlar man på 

vilket sätt. Hur sker rangordningen och bedömningen ut? Justeras exempelvis 

diskonteringsräntan i NPV eller använder sig av en kortare payback, vilka faktorer 

påverkar (exempelvis politisk risk, inflation) 

• Hur har det sett ut historiskt i företaget? 

• Skiljer sig kapitalbudgeteringen åt mellan branscher? 

• Vem beslutar, regionalt/centralt? 

• Är användandet av kapitalbudgeteringsmetoder olika beroende på företagens storlek? 

• Kan ägarstrukturen i företagen leda till kortsiktighet i kapitalbudgeteringen och 

därmed ökat användande av payback? 

 

3.4 Kort statistik över intervjuade företag 

De undersökta företagen hade följande karakteristika. Alla sju företagen valdes ut från 

stockholmsbörsen varav fem stora från A-listans mest omsatta, och två små från O-listan. De 

ingående företagen har alla sitt högkvarter i stockholmsområdet och har en betydande andel 

av omsättningen utomlands (se tabell 1).  
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Tabell 1. Korta fakta om företagen i studien 

  Scania Ericsson At.Copco FSB Astrazen Consilium VM-Data
Omsättning (Md SeK) 58,5 132 48,7 35,41 160 0,6 8,2
Soliditet 30 43 47 4,6 57 19 44
Utlandsförsäljning 95,0% 95.0% 98,0% 10,0% 28,0% 98,0% 50,0%
Anställda 30000 50500 25000 15000 64200 400 7000

 

3.5 Kort beskrivning av företagens verksamhet och ägarstruktur 

Atlas Copco  

Verksamhet: Internationell verkstadsgrupp som utvecklar, tillverkar och marknadsför 

produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, 

monteringssystem, service och maskinuthyrning 

 

AstraZeneca  

Verksamhet: Läkemedelsföretag verksamt inom segmentet receptbelagda läkemedel. 

Huvuddelen av produktionen och forskning sker i Sverige.  

 

Consilium  

Verksamhet: Bedriver utveckling, tillverkning och försäljning av komponenter för marina och 

industriella system. 

 

Ericsson  

Verksamhet: Störst i världen på mobilsystem som står för över 90 % av omsättningen.  

Ericsson fokuserar på utveckling och försäljning av avancerade system och produkter för fast  

och mobilkommunikation i både allmänna och privata nät. Tillverkar  

mobiltelefoner i samarbete med Sony. 

 

Föreningssparbanken  

Verksamhet: Bankkoncern verksam i Sverige, övriga nordiska länder och baltikum. 

Tillsammans med de samverkande sparbankerna har man 750 kontor i Sverige och 250 i 

Baltikum. 

 

 

                                                 
1 Föreningssparbankens angivna siffra avser de ränteintäkter som banken hade 2004. För finansbolag och banker             
är omsättningen inte jämförbar med andra bolags omsättningar.  
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Scania 

Verksamhet: Tillverkar tunga lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och 

marinmotorer. Etablerade i främst Västeuropa, Asien och Sydamerika.. 

 

VM-data  

Verksamhet: Bedriver konsultverksamhet samt utveckling och försäljning av högteknologiska 

produkter inom IT. 

 
4. Resultat och analys 
I denna sektion görs en redovisning av det empiriska materialet och en reflekterande 

diskussion till de uppställda frågorna i sektion tre. Vid redovisning av empirin görs 

jämförande återkopplingar till tidigare studiers resultat och antaganden. Dock bör läsaren ta 

fasta på att de studier som tidigare har gjorts tenderar att ha olika resultat beroende på vilka 

länder de är gjorda i. Jag kommer i första hand att jämföra resultaten med studier gjorda i 

Europa (Sangster (1993); Pike (1996); Brounen, De Jong, och Koedijk (2004)) och i synnerhet 

Sverige (Renck (1966); Tell (1978); Yard (1987); Segelod (1995, 2000); Sandahl och Sjögren 

(2003); Holmén och Pramborg (2005)) för att få en mer adekvat jämförande bild. 

 

4.1 Val av metoder 

Den första frågan behandlar vilka kapitalbudgeteringsmetoder företagen i studien använder 

sig av. Tabell 2 nedan visar respondenternas svar på denna fråga och resultatet är klart och 

entydigt. Svaren visar på att en stor majoritet av företagen i studien använder sig av NPV, 

IRR och payback, med undantag för VM-data som endast använder paybackmetoden. Varken 

användning av multiplar, real options eller någon annan metod verkar ha haft något 

genomslag, trots att flera av företagen är internationellt stora och stöter på många olika typer 

av risker och varierande affärsförslag.  

 

Tabell 2. Vilken/Vilka kapitalbudgeteringsmetoder använder ert företag löpande? 

  Scania Ericsson AtCopco FSB Astraz Cons VM-D Antal Ja Andel
NPV Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 6 85,7%
IRR Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej 5 71,4%
Payback Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 7 100,0%
Earn.m Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 0 0,0%
Real.opt Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 0 0,0%
Annan Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 0 0,0%
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Studiens resultat bekräftar senare gjorda svenska och utländska kvantitativa studiers resultat 

som visade på ett dominerande användande av NPV, IRR och payback2.  

 

Tabell 3. Resultat från senare kvantitativa studier 

      Payback NPV  IRR 
Graham and Harvey (2001, n = 392) 56,7% 74,9% 75,6%

Sandahl och Sjögren (2003, n = 128) 78,1% 52,3% 22,7%

Brounen, De Jong and Koedjik  (2004, n = 313) 58,7% 48,9% 49,9%

Pramborg och Holmén FDI:s (2005, n = 145) 79,0% 68,0% 63,0%
 

Trots den mängd metoder som finns att tillgå enligt kurslitteratur i finansiering (Brealey. 

Myers), så verkar alltså bara NPV, IRR och payback fått förtroendet att användas i de 

undersökta företagen.  

 

4.2 Motiv för val av kapitalbudgeteringsmetod 

Varför ser det då ut på det här viset? Alla företagen i studien är medvetna om att NPV är den 

teoretiskt korrekta metoden att använda som speglar investeringars fördelar och nackdelar 

bäst, och majoriteten har NPV som givet förstaval vid stora investeringar. Undantaget är VM-

data som endast använder payback för alla investeringar, dock undantaget vid företagsförvärv 

då de använder NPV-metoden. Den främsta anledningen och motiveringen till payback-

metodens användande är likalydande i de studerade företagen. Payback representerar ett 

historiskt förankrat synsätt inom ekonomiskt beslutstänkande där investeringar bedöms efter 

hur snabbt de ger det investerade kapitalet tillbaka i form av avkastning. En av de stora 

företagens respondent ger ytterligare en vinkling av paybacks fördel. 

 

”Payback har en stor användning som ett komplement till NPV och IRR och vi redovisar alla 

tre modellerna i våra investeringsprospekt. Den stora fördelarna som vi framförallt ser med 

payback är att den är enkel, snabb och framförallt lätt för ickeekonomer att förstå.”  

Respondent, stort företag 

 

Den högre ledningens förståelse och tolkning av investeringars vara eller icke vara värdesätts 

alltså. Det är viktigt att ickeekonomer lättare kan förstå sammanhanget vilket kan vara en 

                                                 
2 De företag som ingår i studierna redovisade i tabell 3 använder också andra metoder, t ex vinstmultiplar, i viss 
mån.          

 10



anledning till att ingen annan metod än NPV, IRR och payback har fått något genomslag i de 

studerade företagen. Respondenterna från de fem stora företagen menade att de inte tyckte att 

användningen av övriga kapitalbudgeteringsmetoder som exempelvis real options och 

multiplar gav så mycket mer än NPV, IRR och payback. De ansåg att real options var av 

alltför krånglig natur och svårförståelig, både för personerna på ekonomiavdelningen och för 

högsta ledningen. Vidare menade nämnda respondenter att anledningen till att multiplar ej 

användes var att de ansågs vara alltför slumpartade och enkla. Huvudargumentet för 

användningen av payback som alternativ och jämförande metod till NPV och IRR, enligt alla 

stora företagen i studien är alltså att den är historiskt förankrad, snabb, enkel och 

lättförståelig.  

 

4.3 Frekvens av NPV, IRR och payback  

Hur ser då användningen av NPV, IRR och payback ut? När använder man varje metod och 

vad kan anledningen vara till valet i just den situationen? Frågor om detta ställdes till 

respondenterna och i synnerhet studerades vilken påverkan investeringens storlek, företagets 

storlek, ägarstrukturen samt vilken effekt den politiska risken vid utlandsinvesteringar hade på 

valet.  

 

4.4 Investeringstorlekens påverkan på val 

Här skiljer sig svaren åt då två av de fem stora företagen alltid använder alla tre metoderna 

oavsett investeringens storlek, dock med tyngdpunkt på NPV ju större investeringen är.  

Resterande tre stora företag och Consilium använder payback för små investeringar och NPV, 

IRR för stora investeringar. VM-data använder payback för alla investeringar oavsett storlek. 

Vad som kallas för små investeringar skiljer sig åt mellan företagen men ligger i spannet 

500 000 – 5 000 000 för de stora företagen och 200 000 till 300 000 för de små företagen. Allt 

under den nedre gränsen kallar de för diverse löpande utgifter. En av de stora företagens 

respondenter motiverade sitt synsätt för användning av payback för små investeringar och 

NPV, IRR för stora investeringar med följande citat;  

 

”För små investeringar ger det inte något nämnvärt mervärde att använda sig av NPV och 

IRR, utan en enkel och snabb metod som payback är tillräcklig och fyller behoven.” 

     Respondent, stort företag 
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Investeringens storlek är alltså en del av förklaringen till skillnad i användandet av NPV, IRR 

och payback. Ingen av de tidigare kvantitativa undersökningarna (ex. Graham and Harvey 

(2001), Sandahl och Sjögren (2003)) har lagt någon större vikt på investeringsstorlekens 

betydelse för val av metod, dock visar denna studie på att det finns ett samband för 

användandet av payback vid små investeringar med huvudmotiveringen att användande av 

NPV i sådana situationer skulle ge en marginell skillnad i jämförelse med payback. 

 

4.5 Vilken påverkan för val av metod har företagets storlek? 

Ett antagande gjort av tidigare studier (Sangster (1993); Pike (1996); Graham och Harvey 

(2001)) inom området är att större företag på grund av dess resurser av kompetent personal 

skulle använda sig mer av sofistikerade och mer korrekta metoder än små företag. Denna 

studie kan varken förkasta eller stödja den teorin då VM-Data bara använder payback medan 

Consilium ej skiljer sig nämnvärt från de stora bolagen. Dock underströk Consiliums 

respondent att man tidigare använde sig mer av payback än i dagsläget. De senaste årens 

utveckling pekade mot att användningen av NPV har en stark trend uppåt i Consilium. Jag har 

därmed inte funnit belägg för att mindre företag skulle kunna använda sig mer av payback 

istället för NPV då de två små bolagen har olika syn, dock skall det nämnas att stickprovet på 

två företag naturligtvis är alldeles för litet. Men det ger ändå en viss inblick i hur det kan se ut 

i mindre företag. De mindre bolagen Consilium och VM-data redovisar därmed en splittrad 

bild i jämförelse med de stora företagen i studien  

 

4.6 Vilka risker tar företagen hänsyn till vid utlandsinvesteringar 

De risker som företagen i studien nämnde för sina investeringar var till största del, den 

politiska risken och valutarisken (se tabell 4). 

 

Tabell 4. Vilka risker tar ni hänsyn till? 

Scania Ericsson Atlas Copco FSB Astrazeneca Consilium VM-Data 
Politisk risk Politisk risk Politisk risk Politisk risk Politisk risk Valutarisk Strategisk risk 
Valutarisk Valutarisk Valutarisk Valutarisk Valutarisk  Valutarisk 
  Teknisk risk     
    Integrationsrisk         

 

Atlas Copco skiljde sig från mängden då de även tar hänsyn till teknisk risk och 

integrationsrisk. Risken för inflation verkar ha en underordnad betydelse då inget av företagen 

nämner den. Detta förklarade respondenten från ett av de stora företagen med att man inte tog 

någon notis om inflationen, då man tyckte att den skiljde sig marginellt mellan länder. De 
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länder som det var en stor inflation i var försäljningen så pass liten att man förbisåg den. En 

risk som alla respondenter nämnde var valutarisken, vilket kanske inte är konstigt med tanke 

på senaste årens stora valutafluktuationer, framförallt när det gäller kursen mellan den 

svenska kronan och dollarn. Men den risken hanteras (valutahedging) på respektive företags 

treasuryavdelning.  

 

4.6.1 Hantering av politisk risk vid utlandsinvesteringar 

De risker som företagen i denna studie i första hand tar hänsyn till (tabell 4) relateras i 

huvudsak till den politiska risken. Hanteringen av den politiska risken sker på olika sätt av de 

undersökta företagen. Exempelvis ett av de stora företagen föredrar att gardera sig genom att 

hyra lokaler och utrustning i största möjliga mån för att snabbt kunna dra sig ur vid behov. 

Emellertid medgav respondenten på det företaget att det för acceptans av investeringsförslag i 

vissa situationer krävdes kortare paybacktid eller högre NPV och IRR för att få acceptans av 

CFO. Medan tre av de fem stora företagen som regel hanterade den politiska risken genom att 

justera paybacktiden, kassaflödena eller diskonteringsräntan. De små företagen hanterade inte 

utlandsinvesteringarna på annorlunda sätt än de inhemska investeringarna. Liknande resultat 

visade Holmén och Pramborg (2005) då deras studie av svenska företags utlandsinvesteringar 

visade på att stora företag tenderade till att i högre grad ta hänsyn till den politiska risken. De 

små företagen i denna studie (Consilium, VM-Data) bekräftade detta samband då ingen av 

dem tog hänsyn till den politiska risken. Detta kan bero på att de är så små, att deras utländska 

investeringar oftast är i närområdet till Sverige dvs. i politiskt stabila länder. Eller som en av 

de små företagens respondenter uttryckte det; 

 

” Vårt företag är koncentrerat till den nordiska marknaden och är därför inte utsatta för den 

politiska risken i samma grad som större multinationella företag med försäljning i exempelvis 

3:e världen.” 

                                            Respondent, litet företag 

 

Vidare visade den svenska studien av Holmén och Pramborg (2005) på 145 svenska företags 

användande av kapitalbudgeteringsmetoder vid utlandsinvesteringar, att vid 

utlandsinvesteringar i länder med politiskt hög risk, läggs större tyngdpunkt på 

paybackmetoden som ett komplement till NPV. Studien fann att 79% av bolagen använde 

payback och 68% NPV vid utlandsinvesteringar. Holmén och Pramborg fann vidare att 65%  
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av bolagen hanterade den politiska risken genom justeringar av antingen kassaflödena, 

diskonteringsräntan eller paybackperiodens längd. En viktig anledning till paybacks  

 

popularitet vid utlandsinvesteringar, enligt Holméns och Pramborg studie, var att det skulle 

krävas alltför osäkra justeringar av kassaflödena och diskonteringsräntan i NPV, att 

användande av payback framstod som ett gynnsammare alternativ. Detta verifieras av tre av 

de fem stora företagen i denna studie som har ett liknande resonemang där man fäster större 

vikt på paybackmetoden och justeringar av denna vid investeringar i politiskt riskabla länder. 

Holmén och Pramborg (2005) pekade vidare på att den tekniska risken och den risk som avtal 

med stora kunder och leverantörer medför (ex. avtal kan sägas upp), kan ha en liknande 

påverkan som den politiska risken. På lång sikt är det troligt att den tekniska utvecklingen kan 

ha en påverkan på företagets marknadsförutsättningar. Inte minst i IT-branschen som präglas 

av hög teknisk utveckling under korta tidsperioder (Sandahl och Sjögren (2003)).  

 

4.7 Hur har det sett ut historiskt i företaget? 

De intervjuade respondenterna hade en genomsnittlig arbetserfarenhet på fem år och kunde 

inte påstå att de hade agerat på olika sätt under deras anställningstid. Consiliums respondent 

var dock av den meningen att de ansåg att de använde sig mindre av payback och mer av NPV 

och IRR under senare år. Dock kan man inte dra några större slutsatser från respondenternas 

uppfattning i denna fråga då en genomsnittlig anställningstid på fem år är för kort för att några 

långtgående slutsatser ska kunna dras. Däremot kan en jämförelse göras med tidigare svenska 

studier (se tabell 5 och diagram 1). 

 

Tabell 5. Resultat från tidigare svenska kvantitativa studier  

     Payback NPV  IRR
Renck (1966), n = 32  78,6% 10,7% 53,5%
Tell (1978), n = 32  87,0% 33,0% 53,0%
Yard (1987), n = 200  78,8% 37,6% 33,8%
Segelod (1995), n = 29 100,0% 52,0% 45,0%
Sandahl och Sjögren (2003), n = 128 78,1% 52,3% 22,7%
Holmén och Pramborg FDI:s (2005), n = 145 79,0% 68,0% 63,0%
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 Diagram 1. Resultat från tidigare svenska kvantitativa studier 
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Vid jämförelse av tidigare svenska studier resultat (Tell (1966); Renck (1978); Yard (1987); 

Segelod (1995); Sandahl och Sjögren (2003); Holmén och Pramborg (2005)), synliggörs en 

tydlig ökning av NPV:s användande under senare decennier (se trendlinje, diagram 1). Dock 

har inte den förväntade minskningen av payback skett, vilket vore naturligt att anta. 

 

4.8 Kapitalbudgetering i olika branscher 

Någon skillnad mellan branscherna kan inte tydas ur det empiriska materialet med ett stort 

undantag, VM-data i IT-branschen. Studien av Sandahl och Sjögren (2003) har visat att nya 

och mindre företag, framförallt i IT-branschen tenderade att använda sig mer av payback. 

Detta verifieras av VM-datas respondent som svarade att ingen annan metod än payback 

används, inte ens som komplement till payback. Motivet för detta var att IT-branschen är en 

känslig bransch, speciellt inom konsultverksamheten där en avhoppad storkund äventyrar hela 

investeringen och därmed lämpar sig payback bättre än NPV (Weston and Brigham (1981)).   

 

4.9 Vem beslutar, regionalt/centralt? 

Alla stora företagen hade riktlinjer där man hade en maxsumma (små bolag (200 000-

300 000), stora bolag (500 000-5 000 000)) som de kunde bestämma över regionalt. För större 

investeringar krävdes beslut från CFO. I de små företagen var det så få medarbetare i de 

ekonomiska avdelningarna att deras CFO oftast var delaktig. 

 

4.10 Ägarstrukturens betydelse för användning av kapitalbudgeteringsmetod 

Enligt Segelod (2000) har den ökande andelen kortsiktiga ägare som endast tar hänsyn till 

snabb avkastning utan att ha någon djupare kunskap i företagens kärnverksamhet, lett till ökad 

kortsiktighet i agerandet av företagsledningar. De sju bolag som har valts ut i denna studie har 
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skiftande ägarstruktur där en del har majoritetsägande av pensionsfonder och investmentbolag 

medan andra har stora ägare med grundläggande kunskap och intresse av kärnverksamheten 

och drift. Av de sju företagen har Föreningssparbanken (Sparbanksstiftelserna), Scania 

(Volkswagen) och Consilium (Platanen Holding) ägare med starkt intresse och kunskap av 

företagens kärnverksamhet, medan övriga till stor del har ägare som kännetecknas av att vara 

stora pensionsfonder, stiftelser och investmentbolag (uppgifter om företagens ägarstruktur har 

hämtats från tidningen Affärsvärldens hemsida (www.affarsvarlden.se)). Då användandet av 

metoder inte skiljer sig åt mellan Föreningssparbanken, Scania och Consilium i jämförelse 

med övriga bolag (se tabell 2), kan inte något samband påvisas i denna studie mellan 

ägarstrukturen och användandet av kortsiktiga metoder som payback. 

 

5. Slutsatser och funderingar 
I kontrast med kurslitteratur inom finansiering (Brealey. Myers) och i enlighet med tidigare 

studier (Sandahl och Sjögren; Holmén och Pramborg (2005)) visar alltså denna studie på att 

paybackmetodens position är stark i svenskt näringsliv, och den används i av alla sju företag 

ingående i studien. Här kan tilläggas att kurslitteratur inom finansiering (bl.a. Brealey. Myers) 

behöver ha större verklighetsanknytning när det gäller kapitalbudgeteringsmetoder. 

Skillnaden mellan teori och praktik är väsentlig då payback har ett stort användande trots dess 

teoretiska tillkortakommanden enligt kurslitteraturen. Studenter inom finansierings-

utbildningarna lär sig en sak i universitet och högskolor, och en annan ute i verkligheten. 

Studien visar inget genombrott för andra kapitalbudgeteringsmetoder än NPV, IRR och 

payback (se tabell 2). Anledningen till detta kan tydas till att de helt enkelt är för 

komplicerade (real options) eller för enkla (multiplar). Alla respondenter är medvetna om att 

NPV är den teoretiskt korrekta metoden att använda, och använde sig av den vid framförallt 

stora investeringar med undantag för VM-Data. Argumenten för paybacks användande är 

enstämmigt bland företagen, där den framförallt framställs som enkel, snabb och lätt för 

ickeekonomer att förstå. Någon skillnad i beteende beroende på företagets storlek vilket 

tidigare studier (Sangster (1993); Pike (1996); Graham och Harvey (2001)) har funnit, kan 

inte beläggas då ett av studiens små bolag använde metoder i samma utsträckning som de 

stora bolagen, medan det andra (VM-data) bara använde sig av payback. Investeringens 

storlek har hos majoriteten av respondenterna betydelse för vilken vikt man lägger på NPV. Ju 

större investering, desto högre vikt på NPV. Eller som respondenten på ett av de stora 

företagen motiverade sig med, där han menade att det vid små investeringar är en så marginell 

fördel med NPV i jämförelse med paybackmetoden, att den ignoreras. När det gäller 
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utlandsinvesteringar är alla stora företag medvetna om framförallt den politiska risk som finns 

och majoriteten av företagen garderar sig mot den på olika sätt, främst genom justeringar av 

kassaflöden, diskonteringsräntan eller genom paybackperiodens längd. De små bolagen tog 

inte hänsyn till den politiska risken. Detta kan bero på att de investerar i politiskt stabila 

länder, oftast i norden. Inget av företagen nämnde inflationsrisken som en viktig risk att hedga 

sig mot. Detta kan bero på att inflationen skiljer sig marginellt i viktiga och stora 

handelsländer. 

 

Som förslag till vidare forskning kan man undersöka vilken effekt stora bonusprogram för 

ledningen kan ha för påverkan för val av kapitalbudgeteringsmetod. Stora bonusprogram i 

kombination med marknadens ökande kortsiktighet kan ha en ökad påverkan för 

paybackmetodens fortsatta popularitet. Exempelvis kan nämnas Ericssons bonusprogram som 

under 2001 hade som villkor att ett positivt kassaflöde renderade till utfallna bonusar för en 

stor del av ledningen3. Under 2001 och åren före hade Ericsson stora ekonomiska problem 

med kraftigt vikande försäljning. För att uppnå ett positivt kassaflöde sålde helt enkelt 

Ericssons ledning en mängd tillgångar. Man sålde kundkrediter, fastigheter (bl.a. såldes 

kontorsfastigheter för flera miljarder i London och Stockholm strax innan bokslutet för att 

sedan hyras tillbaka), samt minskade antalet dagar i kundfordringarna4. Detta agerande ledde 

till en ökad press på Ericssons långsiktiga lönsamhet. Andra bolag har optionsbaserade 

bonusprogram som kan föranleda en kortsiktig företagsledning att öka användandet av 

payback, beroende på att dess kortsiktiga ekonomiska fördelar i förhållande till NPV kan öka 

utfallet av utdelade bonusoptioner.   
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