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Förord 

Efter många timmar, dagar, veckor och månader är denna kandidatuppsats i 
företagsekonomi färdigställd. Trots att c-uppsatsen är ett självständigt arbete hade den inte 
varit möjlig att framställa i färdigt skick om det inte vore för ett antal personer som har varit 
delaktiga i processen. 
 
Författarna vill först och främst tacka respondenterna. Tack för att ni tog er tid till 
intervjuerna och i efterhand fanns tillgängliga då era svar behövde förtydligas. Ni skall även 
ha en eloge för ert välkomnande och trevliga bemötande.  
 
Vi önskar även rikta ett särskilt tack till vår handledare Hans Mörner. Tack för att du alltid har 
funnits tillgänglig och engagerat dig i uppsatsen. Då vi har känt oss vilsna eller stött på 
motgångar har du aldrig varit längre än ett telefonsamtal bort. Tack! 
 
Vi vill dessutom tacka opponenter och övriga kurskamrater. Er konstruktiva kritik har 
medverkat till att förbättra uppsatsen. 
 
Johan önskar rikta ett tack till sin mamma Iréne. Tack för att vi fick låna din bil för transport 
till och från intervjuer och för alla sena kvällar då du har hjälpt till med utskrift av material till 
uppsatsen. Tack även till övrig familj och vänner för ert stöd under denna, ibland, 
påfrestande process. 
 
Mattias vill först och främst tacka sin mor Ingela. Tack för att du alltid har funnits där, även i 
stunder då uppsatsprocessen har varit slitsam. Jag vill även rikta ett tack till min gode vän 
Martin. Tack för alla de skratt och goda idéer du har bidragit med under dessa månader.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Högskolan i Halmstad 
 
Maj 2012 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Johan Persson  Mattias Falkenström  
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Sammanfattning 

Bakgrund: Investeringen kännetecknas av att någon, företag eller privatperson, avsäger sig 
möjlighet till konsumtion idag för ökad konsumtion i framtiden. Den är en faktor som kan 
öka företagets värde och det är därför viktigt att rätt investering väljs. 
Investeringskalkyleringen ger företaget värdefull information om en investering. De 
vanligaste kalkylmetoderna är NPV, IRR, payback och diskonterad payback. Payback är en 
särskilt intressant metod av två anledningar. För det första är den, enligt ett flertal 
undersökningar, den mest använda metoden. För det andra är den idogt kritiserad av 
akademiker för dess teoretiska brister. Det finns därmed en paradox mellan metodens 
användning och kritiken som framförs mot den, en paradox som denna uppsats djupdyker i. 
 
Syfte: Vi vill undersöka hur småföretag resonerar vid investeringskalkylering då payback 
används för att finna de kännetecken som gör metoden välanvänd. 
 
Genomförande: För att besvara problemformuleringen har en kvalitativ undersökning 
genomförts. Sex besöksintervjuer med småföretag inom olika branscher har utförts. 
 
Slutsatser: Vi har funnit att endast en av paybacks teoretiska tillkortakommanden verkar 
existera i praktiken. Payback innehar dessutom ett antal egenskaper som gör den välanvänd 
i praktiken för småföretag.  
 
Dessa egenskaper kan delas upp i två kategorier. För det första kännetecknas metoden av att 
den är ett universellt verktyg vid investering; den är snabb, enkel att använda och 
kommunicera, den är högst justerbar och den visar tydligt på likviditetspåverkan.  
 
För det andra drar vi slutsatsen att payback är en metod för alla; den används med fördel 
både för de som sysslar med avancerad kalkylering och för de med mindre avancerade 
tillvägagångssätt. Metoden kan användas som ett inledande filtreringsverktyg för de 
avancerade användarna. Den kan även bidra med ekonomiska beräkningar för de användare 
som är mindre avancerade och som annars endast förlitar sig till "magkänslan". 
 
Originalitet: Vi gör något originellt med denna uppsats, en kvalitativ studie vars mål är att 
se småföretags resonemang kring payback. En sådan har så vitt vi vet inte genomförts 
tidigare. 
 
Nyckelord: diskonterad payback, diskontering, investeringskalkylering, IRR, 
kalkyleringsmetod, kassaflöde, likviditet, likviditetsmått, lönsamhet, NPV, payback, riskindex, 
småföretag, tidsvärde, återbetalningstid. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi har upptäckt tre forskningsfrågor för fortsatt forskning.  
 

1. Är payback trots allt ett mått på lönsamhet? 
2. Kan payback användas som ett riskindex vid investering? 
3. Hur ser investeringskalkyleringens användning i Sverige under det senaste decenniet? 
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Abstract 

Background: What characterizes capital budgeting is that a corporation or an individual 
forfeits his/hers/its ability to consume today in order to raise his/her/its ability to consume 
tomorrow. Capital budgeting has an inherent ability to increase the value of a corporation 
and for this reason it is of great importance that the optimal investment is chosen. Capital 
budgeting techniques provides a company with valuable information regarding an 
investment. The most commonly used techniques are NPV, IRR, payback and discounted 
payback. Payback is a particularly interesting technique for two reasons. Firstly, according to 
a number of scientific studies, it is the most widely used capital budgeting technique. 
Secondly, it is frequently criticized for its theoretical flaws by scholars. There appears to be a 
paradox between the employment of the technique and the critique it is facing, a paradox 
that this thesis wishes to address.  
 
Purpose: We wish to investigate small businesses' thoughts on capital budgeting, when 
payback is used, in order to discover the traits that make the technique popular. 
 
Methodology: We have conducted a qualitative study in order to give an effective answer 
to our research question. Six interviews with small businesses in various industries have 
been carried out. 
 
Conclusions: We have concluded that only one of payback's theoretical deficiencies seems 
to exist in practice. Furthermore, payback contains a number of traits that makes it widely 
used in practice by small businesses. 
 
These traits can be divided into two categories. Firstly, the technique can be said to be a 
universal tool of capital budgeting; it is fast, simple to use and to communicate, it is highly 
adjustable and it offers a clear implication of liquidity. 
 
Secondly, we conclude that payback is a technique for all; it is used with advantage both for 
those that conduct advanced costing and for those with simpler approaches. For the 
advanced users, the technique can be used as a simple way of doing a first separation 
between investments alternatives. It can also contribute with costing for the users with 
simpler approaches that otherwise only rely on "gut feel". 
 
Originality: This thesis is original. It is a qualitative study which goals comprise of small 
businesses' thoughts on payback. As far as we know, such a study has not yet been done. 
 
Keywords: capital budgeting, capital budgeting technique, cash flow, discounted payback, 
discounting, IRR, liquidity, measure of liquidity, NPV, payback, payback period, profitability, 
risk index, small business, time value of money.  
 
Research suggestions: We have discovered three research questions. 
 

1. Is payback a measure of profitability after all? 
2. Has payback the ability to be used as a risk index when investing? 
3. What characterizes capital budgeting in Sweden during the last decade? 
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1 Inledning 

I inledningen presenteras problembakgrund och problemdiskussion som leder fram till 
problemformuleringen. Syftet med undersökningen redovisas och de avgränsningar som är 
aktuella för uppsatsen. Vidare presenteras centrala begrepp, detta för att läsaren skall 
definiera viktiga begrepp på samma sätt som författarna. Kapitlet avslutas med uppsatsens 
disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Vårt samhälle genomsyras av utveckling, och i hjärtat av det vi kallar utveckling ligger 
investeringen. Investeringar kännetecknas av ”positiva förväntningar på framtiden” 
(Wramsby & Österlund, 2006, s. 1).  
 
Enligt Cooper, Morgan, Redman och Smith (2002) är investeringsbeslutet en avgörande 
framgångsfaktor för företaget. Det är komplext, svårdefinierat och har inspirerat ett otal 
forskare att utföra närmare undersökningar.   
 
Vad är då egentligen en investering? ”En investering innebär att någon, - privatperson, 
företag eller organisation - avstår konsumtionsutrymme idag för att erhålla ett större 
konsumtionsutrymme i framtiden.” (Wramsby & Österlund, 2006, s. 1). Litteraturen 
beskriver ett flertal olika typer av investeringar. Block (1997) nämner ersättnings- och 
underhållningsinvesteringar, utvidgning av befintliga produktionslinjer, investering i nya 
verksamhetsområden och säkerhets- och miljöinvesteringar. Segelod (2000b) beskriver tre 
vanligt förekommande investeringar: ersättningsinvestering, nyinvestering i befintliga 
områden, och nyinvestering i helt nya områden.   
 
Enligt Wramsby och Österlunds (2006) definition är det lätt att förstå vikten av att de 
satsade pengarna ökar i värde. Cooper et al. (2002) framhäver ett par faktorer som belyser 
värdet av korrekta investeringsbeslut. Först och främst kräver investeringar att stora belopp 
sätts åt sidan, kapital som ett företag på något sätt måste finna (ibid.). Vidare kräver 
investeringen långsiktigt åtagande, då kapital och verksamhet är låsta under längre tid (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2009; Cooper et al., 2002). Detta leder oss in på 
investeringskalkyleringens betydelse, eftersom behovet av korrekta beslut är avgörande för 
ett företags framgång (Cooper et al., 2002). Med hjälp av investeringskalkylering kan vi 
maximera värdet av de satsade ekonomiska resurserna (Ax et al., 2009) och även allokera 
desamma på bästa sätt (Cooper et al., 2002).  
 
Ax et al. (2009) menar att det finns en rad aspekter som investeringskalkyleringen bör 
belysa. Den ska beräkna lönsamheten och kunna rangordna alternativ efter densamma. 
Andra viktiga punkter är bedömning av investeringens inverkan på likviditeten samt hur 
riskfylld investeringen anses vara (ibid.). Dessa aspekter ger beslutsfattare ett bättre 
underlag till beslut (ibid.). 
 
Det finns en mängd olika investeringskalkylmetoder. De vanligaste metoderna är dock NPV 
(nettonuvärdemetoden), IRR (internräntemetoden) och payback (återbetalningsmetoden) 
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enligt en undersökning utförd i USA, Storbritannien, Holland, Tyskland och Frankrike 
(Brounen, De Jong & Koedjik, 2004). Graham och Harveys (2001) studie, utförd i USA, når 
samma slutsats, det vill säga att NPV, IRR och payback är de klart vanligaste metoderna vid 
investeringskalkylering. En svensk studie av Sandahl och Sjögren (2003) visar med all 
tydlighet hur metoderna NPV och payback är de mest använda även bland svenska företag. 
IRR är enligt samma studie inte bland de tre vanligaste metoderna i Sverige, men kommer 
dock inte långt efter.  
 
Definitionen av NPV är att addera alla inbetalningar och subtrahera alla utbetalningar av 
investeringen och diskontera dessa in – och utbetalningar med en uträknad 
diskonteringsränta (Brealey, Myers & Allen, 2011). IRR innebär kort att finna den ränta som 
gör att nettonuvärdet av investeringen är lika med noll (Osborne 2010). Payback visar på den 
tid det tar för investeringen att betala sig själv, utan hänsyn till pengars tidsvärde, det vill 
säga diskonteringsränta används inte (Lefley, 1996). Investeringen accepteras endast om den 
betalar sig själv inom en viss tid, denna tid kallas också återbetalningstiden, och är satt i 
förväg (ibid.) En variant på payback är diskonterad payback, vilken fungerar på samma sätt 
men med den skillnaden att kassaflödena är diskonterade och därmed tas hänsyn till 
pengarnas tidsvärde (Lefley, 1996). 

1.2 Problemdiskussion 

Payback har som metod fått utstå mycket kritik, bland annat på grund av brister som 
teoretiker pekar på, trots det är den oerhört vanlig i praktiken (Cooper et al., 2002; Yard, 
2000). Brien (1997) menar att i teorin övervinner metodens svagheter dess styrkor. En studie 
utförd i Sverige av forskarna Sandahl och Sjögren (2003) påvisar att payback är den klart 
dominerande metoden bland företag i Sverige, även om den i vissa fall kombineras med 
andra metoder såsom NPV (ibid.). Ett par av de brister teorin pekar ut är att metoden inte 
tar hänsyn till pengars tidsvärde eller de kassaflöden som uppstår efter att 
återbetalningsperioden har uppnåtts (Cooper et al., 2002; Yard, 2000). Den är dessutom 
inget lönsamhetsmått utan beskriver endast likviditetspåverkan av en investering (Yard, 
2000). En skara akademiker hävdar att metoden kan ge resultat som skiljer sig mot mer 
teoretiskt korrekta metoder, såsom NPV och IRR (Brealey et al., 2011). Resultat som därmed 
är felaktiga enligt dessa akademiker (ibid.).  
 
Enligt Lefley (1996) fortsätter payback att vara populär och välanvänd, bland annat i 
Storbritannien och USA, trots den kritik som metoden har fått utstå jämfört med mer 
sofistikerade metoder som IRR och NPV. Såsom nämnts ovan utnyttjas den i hög 
utsträckning även på den svenska marknaden (Sandahl & Sjögren, 2003). Hur går detta ihop? 
Hur kommer det sig att payback är populär och livskraftig, som metod, trots all kritik den har 
fått utstå av akademiker? Har den fördelar som akademiker och andra matematiska 
modeller förbiser? Hur uppfattar egentligen företagen metoden? Sandahl och Sjögren (2003) 
är överraskade över metodens popularitet i praktiken med tanke på den omfattande kritik 
som har framförts på universitetsnivå. Den vidsträckta användningen av payback är enligt 
Grinyer och Green (2003) ett tecken på att den ger fördelar åt beslutsfattare vid 
investeringsbeslut gällande att göra goda investeringsval. Enligt Dobbs (2009) är det 
osannolikt att en investeringskalkyleringsmetod som används i hög utsträckning skulle 
påverka verksamhetens ekonomiska värde negativt. Metoden är dessutom extra vanlig bland 
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småföretag (Graham & Harvey, 2001; Danielson & Scott, 2006) och det väcker särskilt stort 
intresse. Ger payback fördelar åt småföretag, oförutsedda av teoretiker? Gynnar metoden 
denna kategori av företag? Lefley (1996) menar att det existerar faktorer, som skiljer sig 
ifrån de som författare av läroböcker skriver om, som förklarar varför företagsledare ofta 
väljer att använda payback som investeringskalkyleringsmetod. 
 
Skillnaden mellan teori och verklighet är fängslande, det gör metoden intressant för djupare 
undersökning. Det existerar sannolikt en paradox här, en paradox vi önskar utforska 
närmare. Problemdiskussionen leder odiskutabelt fram till uppsatsens problemformulering.  

1.3 Problemformulering 

Utifrån svenska småföretags synvinkel vad kännetecknar investeringskalkyleringsmetoden 
payback som gör den välanvänd i praktiken? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur småföretag resonerar vid investeringskalkylering 
då payback används för att finna de kännetecken som gör metoden välanvänd. Vi vill 
ingående förstå företagens tankegångar vid investering med fokusering på denna metod. 
Den har kritiserats av akademiker för de begränsningar som har beskrivits i 
problemdiskussionen, trots detta är den välanvänd. Målet är att undersöka denna paradox.  
 
Eftersom majoriteten forskning inom området är baserad på kvantitativa studier (Brien, 
1997; Block, 1997; Sandahl & Sjögren, 2003; Danielson & Scott, 2006) är ett vidare syfte med 
uppsatsen att göra intervjuer, det vill säga att utföra en kvalitativ studie, för att fylla ut det 
vetenskapliga tomrum som existerar. Det är delvis detta tomrum som agerar 
inspirationskälla för undersökningen. Ett resultat baserat på kvalitativ forskning kan bidra 
med djupare förståelse kring ämnet och även till större incitament för vidare forskning 
eftersom det öppnar nya dörrar kring företagens faktiska resonemang i praktiken. 
 
Uppsatsen bör vara av intresse för småföretag som främst verkar på den svenska 
marknaden. Den kan även vara intressant för teoretiker och forskare inom området 
investeringskalkylering, samt ekonomistudenter som önskar fördjupa sin förståelse hur 
kalkylmetoder används i praktiken.  

1.5 Avgränsningar 

Ett företags storlek påverkar dess investeringsbeslut och val av kalkyleringsmetod (Danielson 
& Scott, 2006). Block (1997) påpekar vikten av investeringskalkylering bland mindre företag 
eftersom dessa har svårare att få tillgång till likvida medel. Vidare menar Graham och Harvey 
(2001) att payback används i högre utsträckning för små än för stora företag. Inom området 
är det övervägande antalet vetenskapliga undersökningar under de senaste 40 åren gjorda 
på stora företag (Block, 1997; Danielson & Scott, 2006). Det finns alltså en kunskapslucka för 
mindre företag, och det är därför angeläget att avgränsa uppsatsen till småföretag för 
tillförande av ny kunskap.  
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Ett antal kvantitativa undersökningar har utförts i Sverige på payback (Sandahl & Sjögren, 
2003; Yard, 2000). Det finns därmed ett kunskapshål i detta land gällande företagens 
resonemang kring investeringar. Som tidigare nämnts är uppsatsens syfte att göra en 
kvalitativ undersökning och det faller sig naturligt att utföra en sådan inom detta geografiska 
område. Eftersom vi dessutom studerar i Sverige har vi goda kunskaper om svenska företag 
och förhållanden kring dessa. Vi är även intresserade av att se hur svenska företag fungerar i 
praktiken då vi har erhållit stora mängder teoretiska kunskaper från utbildningen på 
Högskolan i Halmstad men har få praktiska erfarenheter.  

1.6 Centrala begrepp 

Nedan presenteras begrepp som kan ge upphov till ambivalenta tolkningar. 

1.6.1 Småföretag 
Det existerar ett antal olika definitioner på småföretags storlek i litteraturen. SCB avgränsar 
småföretag till verksamheter under 50 anställda (”Sveriges småföretag,” 2009). I Block 
(1997) definieras småföretag som rörelser under 1000 anställda samt under fem miljoner 
dollar i omsättning. Enligt artikeln The Capital Budgeting Decisions of Small Businesses av 
Danielson och Scott (2006) definieras småföretag som företag under 250 anställa.  
 
US Small Business Administration (SBA) (”Small Business Administration,” u.å.) definierar 
småföretag som verksamheter under 500 anställda. Det är en definition som är vald till 
denna uppsats. Merparten av studiens teori är inhämtad från amerikanska vetenskapliga 
artiklar och författarna menar att det är en god motivering till detta val.  

1.6.2 Svenska företag 
I Sandahl och Sjögrens (2003) vetenskapliga artikel är definitionen för svenska företag 
följande: ett företag med svenskt ägandeskap samt huvudkontor i Sverige. En definition som 
är vald till denna uppsats. 

1.7 Uppsatsens disposition 

Teoretisk referensram är inledningskapitlets närmast efterföljande kapitel. Där läggs grunden 
till arbetet med att besvara problemställningen. I kapitlet presenteras vetenskaplig teori 
kring paybacks paradoxala popularitet. I Metod redogörs uppsatsens förhållningssätt till 
metodikens grundläggande ansatser och problem samt vilka val författarna har gjort. Valen 
motiveras med hjälp av metodikreferenser. I efterföljande kapitel, Empiri, presenteras det 
empiriska material. De undersöktas åsikter lyfts fram och kapitlet följer i stort samma 
struktur som i teoretisk referensram. Teori och empiri analyseras i kapitel 5 Analys där 
likheter och skillnader framhävs och utvecklas. I kapitel 6 Slutsats redovisas uppsatsens 
resultat samt förslag till vidare forskning. Sist följer Källförteckning, Bilaga 1, Bilaga 2 och 
Bilaga 3. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en vidare förklaring av payback som metod. Därefter följer fyra 
avsnitt (2.2 – 2.5) som var och en beskriver payback utifrån befintlig vetenskaplig teori. I 2.2 
sker en diskussion huruvida paybacks teoretiska brister även finns i praktiken. Avsnitt 2.3 ser 
till metodens popularitet utifrån två teorier. I 2.4 förs ett resonemang kring paybacks 
användning i samband med andra metoder. Slutligen presenteras teorier gällande payback 
och dess koppling till småföretag i avsnitt 2.5.  

2.1 Payback 

Payback är den dominerande matematiska kalkylmetoden vid investering, både ensam och 
tillsammans med andra metoder (Lefley, 1996; Sandahl & Sjögren, 2003). Metoden är också 
en av de äldsta kalkyleringsmetoderna vid investering (Cooper et al., 2002). 
 
Payback är en investeringskalkyleringsmetod som visar hur lång tid grundkostnaden av en 
investering tar att återbetala (Cooper et al., 2002; Lefley, 1996). Enkelt uttryckt har en 
investering ett utgående kassaflöde vid investeringsögonblicket, därefter sker ett antal 
ingående kassaflöden och någonstans existerar en brytpunkt där de ingående kassaflödena 
överstiger det ursprungliga utgående kassaflödet (Lefley, 1996). Metoden visar på ett enkelt 
och överskådligt sätt vid vilken tidpunkt denna brytpunkt sker (ibid.). Brytpunkten kallas 
även återbetalningstiden. Användaren bestämmer själv tidskravet på denna brytpunkt för 
att investeringen skall vara acceptabel, utifrån hans/hennes egna kriterier (Brien, 1997; 
Lefley, 1996). Eftersom ett högt ingående kassaflöde tidigt ger en kortare brytpunkt och en 
mer positiv likviditetspåverkan är en kortare återbetalningstid normalt att föredra (ibid.).  
 
Ett stort antal undersökningar visar på liknande resultat; att återbetalningstiden hamnar på 
omkring tre år, mellan 2,7 - 3,7 år (Sandahl & Sjögren, 2003; Segelod, 2000b; Yard, 1987). 
Enligt Segelod (2000a) är kravet på återbetalningstiden lägre, det vill säga att en längre 
återbetalningstid accepteras, för strategiska investeringar som ofta beslutas på koncernnivå 
än för mindre investeringar som beslutas av företaget självt, oftast då av VD eller 
ekonomichef. Brien (1997) konkluderar i sin undersökning att strategiska investeringar 
accepteras även då de överstiger kravet på återbetalningstiden. 

2.2 Existerar paybacks brister i praktiken?  

I detta avsnitt studeras några av paybacks brister. Utifrån befintlig teori skall det visas att 
dessa tillkortakommanden inte är så uppenbara som de först verkar. Nedan åskådliggörs 
motargument mot dessa svagheter.  

2.2.1 Payback tar inte hänsyn till pengars tidsvärde 
Enligt Brien (1997) är idén om pengars tidsvärde enkel att förstå, även de individer som inte 
är utbildade i ekonomi kan ta till sig konceptet. Ett känt amerikanskt finansiellt uttryck 
menar att: “a dollar today is worth more than a dollar tomorrow” (Brealey et al., 2011, s. 
49). Varför är det så? Detta beror på att pengar förräntas (ibid.). Om du lånar ut pengar idag 
får du en betalning för dessa imorgon. Det innebär att den krona du håller i handen just nu 
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förräntas till ett större värde i framtiden (ibid.). Enligt (Lewellen, Lanser & McConnell, 1973; 
Brien, 1997) är diskonterade kassaflöden att föredra framför odiskonterade, eftersom dessa 
ger ett sundare värde för företagen att analysera vid investeringsmöjligheter. 
 
Payback ignorerar tidsvärdet (Brien, 1997; Lefley, 1996). Yard (2000) hävdar att de flesta 
läroböcker inom finansieringsområdet styrker detta påstående. Brealey et al. (2011) är ett 
exempel på en av dessa, de uttrycker dock detta lite annorlunda. Payback behandlar alla 
kassaflöden lika oavsett när i tiden de inträffar (ibid.). I nästa stycke visas hur denna svaghet 
kan hanteras och elimineras. 
 
Diskonterad payback syftar till att övervinna problemet med tidsvärde (Lefley, 1996; Yard, 
2000; Lefley & Morgan, 1999). Diskonterad payback uppfanns år 1965 av Alfred Rappaport 
och i den tas hänsyn till pengars tidsvärde (Lefley, 1995; Lefley & Morgan, 1999). Metoden 
fungerar på samma vis som vanlig payback, den enda skillnaden är att kassaflödena 
diskonteras för beräkning av återbetalningstiden (Lefley, 1996; Lefley & Morgan, 1999). Yard 
(2000) uttrycker definitionen av diskonterad payback på följande vis; nuvärdesberäkna 
kassaflödena och sök efter tidpunkten då det initiala utlägget är återvunnet. Diskonteringen 
utgår ifrån diskonteringsräntan. Räntan sätts utifrån alternativkostnaden för investeringen, 
det vill säga den avkastning som investeringsbeloppet hade kunnat skapa vid annan 
investering med samma risk (Brealey et al., 2011).  
 
I USA används diskonterad payback i omfattande utsträckning, särskilt i tillverkningsindustrin 
(Lefley, 1996). Detta indikerar att metoden har betvingat problemet med tidsvärdet (ibid.). 
Det som vanlig payback innehar jämfört med dess diskonterade kusin är enkelhet (Yard, 
2000). Enligt Brien (1997) är diskonteringsräntan en osäkerhetsfaktor som gör 
diskonteringen opålitlig eftersom den ökar osäkerheten i uträkningen. Paybacks enkelhet 
diskuteras i avsnittet 2.3.2 Den enkla metoden. Yard (2000) menar att diskonterad payback 
med jämna ingående kassaflöden endast är ett onödigt komplicerat sätt att utföra samma 
sak som vid vanlig payback, och det enda som inträffar är att återbetalningstiden blir något 
längre.  Diskonterad payback är en förbättring gentemot vanlig payback endast då de 
ingående kassaflödena är belopps- och/eller tidsmässigt oregelbundna (ibid.).  

2.2.2 Payback ignorerar kassaflöden efter återbetalningstiden 
Payback ignorerar kassaflöden som infaller efter att återbetalningsperioden har uppnåtts, 
vilket är en stor avigsida med metoden (Yard, 2000; Lefley, 1996; Lefley & Morgan, 1999). 
Enligt Brealey et al. (2011) kan det innebära att en felaktig investering väljs i val mellan flera 
alternativ.  
 
Denna brist kan illustreras med följande exempel. En investering ”A” konkurrerar med en 
investering ”B”. Båda investeringarna har ett utgående kassaflöde på fyratusen kronor år ett. 
”A” genererar ett ingående flöde på fyratusen kronor år två vilket ger en payback-period på 
två år, det är också det enda ingående kassaflödet för investeringen. ”B” genererar däremot 
ett kassaflöde på tvåtusen kronor år två och för all framtid. Detta ger en återbetalningstid på 
tre år. Ett beslut enbart baserat på payback ger därmed ett lägre värde åt företaget (Brealey 
et al., 2011). Hur ser det då ut i praktiken? Förlorar användaren av payback värde åt sitt 
företag? 
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Enligt en studie genomförd på Irland, publicerad 1997, påvisades det att cirka 73 % av 
användarna av metoden tog hänsyn till tiden även efter återbetalningsperioden (Brien, 
1997). Flertalet av de tillfrågade företagen i Briens studie såg alltså längre än vad metoden 
säger att de bör göra (ibid.). I verkligheten existerar kanske inte denna brist. Respondenterna 
i Briens (1997) undersökning menade att de gjorde kvalitativa och/eller kvantitativa 
bedömningar även efter periodens slut. Det felaktiga val som enligt Brealey et al. (2011) kan 
komma att utföras kanske inte alls sker i praktiken. 

2.2.3 Payback är inget lönsamhetsmått 
Enligt Brien (1997) och Lefley (1996) är payback inget lönsamhetsmått utan fokuserar endast 
på likviditeten. Lefley (1996) menar att metoden skall inrikta sig på investeringens 
likviditetspåverkan snarare än på lönsamhetspåverkan. Bedömningen upphör då de satsade 
pengarna har återvunnits och det är först efter denna tidpunkt som möjligheten finns att se 
om projektet kan bli lönsamt eller inte (Brien, 1997). Cooper et al. (2002) hävdar att en 
betydande anledning till metodens popularitet är dess fokus på ”kortsiktig lönsamhet". 
Beslutsfattaren kan tidigt se vilken investering som visar tecken på lönsamhet i ett senare 
skede (ibid.). Utmärkande för profitabilitet är att den skapar värde åt företaget, eftersom 
den har förmågan att maximera värdet åt organisationen och dess ägare (Brealey et al., 
2011). Investeringen är viktig för företagets lönsamhet och det är av vikt att utse en 
kalkylmetod som mäter lönsamheten, för att därigenom kunna finna rätt investering (ibid.). 
Varför är det då ingen brist för vissa företag att payback endast ser på likviditetspåverkan av 
en investering? 
 
Enligt Danielson och Scott (2006) har många företag inte behov att följa grundläggande 
lönsamhetsidéer i praktiken. De hävdar att samtliga verksamheter sannolikt inte har behov 
av samma kalkyleringsmetoder (ibid.). Block (1997) menar att det existerar företag där 
kunskapen om en investerings likviditetspåverkan väger starkare än hos andra. En anledning 
till detta kan vara bristen på kapital hos företaget (Danielson & Scott, 2006). Enligt Block 
(1997) är det en självklarhet att vissa företag har stort behov av att se investeringens 
likviditetspåverkan. För dessa företag är payback därmed ett naturligt val och en anledning 
till metodens dominans (ibid.). Cooper et al. (2006) påpekar att metoder som mäter 
lönsamhet och sålunda använder diskonterade kassaflöden är komplicerade och att många 
företag därför föredrar enkla kalkyleringstekniker. Payback är en enkel metod och är mer 
lämplig för vissa företag (Graham & Harvey, 2001). I avsnitt 2.3 följer en utvidgad teoretisk 
diskussion till varför paybacks enkelhet och fokus på tydlig likviditetspåverkan gör den 
välanvänd och populär.  

2.3 Teorier kring paybacks popularitet 

I detta avsnitt presenteras tre teorier kring paybacks ihärdiga popularitet. Målet med 
rubrikerna nedan är att strukturera teorin på ett överskådligt sätt.  

2.3.1 Likviditetsmåttet payback  
Payback är ett likviditetsmått (Brien 1997; Sandahl & Sjögren, 2003) som fokuserar på 
likviditetspåverkan av ett investeringsprojekt (Block, 1997). Det är också en huvudanledning 
till varför payback bevarar sin dominerande ställning som investeringskalkyleringsmetod 
(ibid.). Brien (1997) kopplar paybacks popularitet till de begränsningar i likvida resurser som 
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användaren kan tänkas inneha. Cooper et al. (2002) menar att metoden förser ledning med 
viktig information angående när den initiala utgiften är återbetalad. Grinyer och Green 
(2003) utvecklar resonemanget i sin artikel och drar slutsatsen att paybacks popularitet 
bland annat vilar på att metoden indikerar hastigheten med vilken det ”förlorade” kapitalet 
återfås.  
 
Wambach (2000) utvecklar ovan förda resonemang och menar att företag med begränsade 
likvida medel bör satsa på investeringar som återbetalar sig hastigare. I dessa situationer är 
payback att föredra eftersom investeringskalkyleringens viktigaste mått i detta fall är det 
som visar på kapitalets återvinning (Brien, 1997; Lefley, 1996; Wambach, 2000). Lefley 
(1996) nämner lågkonjunktur som ett scenario då payback är extra lämplig. Enligt Brounen et 
al. (2004) är användningen av payback rationell då företaget har kraftigt begränsade likvida 
resurser. Genom att använda metoden undviks nämligen satsningar på investeringar som 
kan tvingas avbrytas i förtid på grund av utarmad likviditet (ibid.). Block (1997) för ett 
meningsutbyte om bankers, och mer allmänt låneinstitutens, inflytande över företagen. En 
finansiär är nämligen mer intresserad av att återfå sitt satsade kapital än att gynna 
företagets ägare (ibid.). En metod som hastigt kan visa på likviditetspåverkan får därmed en 
konkurrensfördel gentemot andra metoder. Kan företaget visa att investeringen betalar sig 
snabbt är det en gynnsam investering ur låneinstitutets synvinkel (ibid.).  

2.3.2 Den enkla metoden  
Enligt Sandahl och Sjögren (2003) och Block (1997) kännetecknas payback av enkelhet, både 
vad gäller användning och förståelse. Metoden har en stark ställning som traditionellt 
brukad investeringskalkyleringsmetod bland användarna (Sandahl & Sjögren, 2003). Cooper 
et al. (2002) menar att metodens popularitet tillskrivs dess okomplicerade natur både vid 
utförande- och kommunikation. Lefley (1996) menar att payback ofta agerar kommunikatör 
mellan användare. Metoden gör det enkelt att visa för relevant omgivning när en 
investerings likviditetspåverkan upphör att vara negativ (Brealey et al., 2011; Cooper et al., 
2002; Grinyer & Green, 2003). Det är nämligen avgörande för investeringsförslagets 
framgång att de som utför kalkylen på ett korrekt sätt kan förklara och beskriva hur god en 
tänkt investering är (Brealey et al., 2011).  
 
Enligt Cooper et al. (2002) och Grinyer och Green (2003) är det en stor fördel för payback 
som matematisk metod att kalkyleringen av återbetalningstiden är okomplicerad. Den enda 
information som krävs för att utföra kalkylen är kassaflöden in och kassaflöden ut samt när 
dessa infaller (Lefley, 1996). Metoden lämpar sig därmed väl då tidsbrist för 
kalkyleringsarbete existerar (Danielson & Scott, 2006). Grinyer och Green (2003) menar att 
metodens kalkyleringshastighet ger fördelar vad gäller att se initiala konsekvenser av en 
investering innan djupare uträkningar inleds. Enligt Grinyer och Green (2003) är payback 
kostnadseffektiv i rätt sammanhang tack vare dess simpla uppbyggnad, de hävdar att 
metoden även kan vara den mest kostnadseffektiva kalkylmetoden.  
 
Danielson och Scott (2006) menar att ett nära samband existerar mellan nyttjande av relativt 
osofistikerade kalkyleringsmetoder och användarens utbildningsnivå. Payback beskrivs som 
osofistikerad av Graham och Harvey (2001). Danielson och Scott (2006) motiverar detta 
nyttjande genom att företagsledare med lägre utbildning har mindre kännedom om 
investeringskalkylering. 
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2.3.3 Payback som riskindex 
Brien (1997) och Lefley (1996) menar att populariteten som metoden åtnjuter delvis kopplas 
till att den mäter investeringens risk. Payback har en inbyggd skyddsmekanism mot finansiell 
osäkerhet, vilket innebär att ju tidigare återbetalningen sker desto säkrare upplevs 
investeringen (Lefley, 1996; Remer & Nieto, 1995). I de fall då användaren uppfattar längre 
tidsperioder som en osäkerhetsfaktor gör payback att denne litar på kalkylen i högre 
utsträckning då metoden fokuserar på kassaflöden nära i tiden (Grinyer & Green, 2003). 
Lefley (1996) menar vidare att risk är intimt förknippad med tid eftersom lång 
återbetalningstid ökar risken för att investeringens förtjänst aldrig förverkligas.  
 
Lefley (1996) menar att kravet på återbetalningstiden kan justeras efter investeringens risk, 
som är ett enkelt sätt att riskjustera en investering. Brighams (1975) undersökning visar att 
vid större projekt används metoden som riskindex.  

2.4 Paybacks användning i samband med andra metoder  

Lefley och Morgan (1999) menar att ingen kalkyleringsmetod ger en korrekt bedömning 
allena. Det är endast genom användning av flera metoder tillsammans som användaren kan 
säkerställa att de väsentliga aspekterna av en investering belyses. Dessa är 
likviditetspåverkan, lönsamhet och risk (ibid.). Enligt flera undersökningar används payback 
ofta i samband med mer avancerade metoder såsom NPV och IRR (Brien, 1997; Lefley, 1996; 
Sandahl & Sjögren, 2003). Samtidigt som payback och diskonterad payback fokuserar på 
likviditet och risk fokuserar NPV och IRR på lönsamhet (Lefley & Morgan, 1999). Brien (1997) 
menar att payback tar hänsyn till investeringsrisken. Genom att kombinera olika typer av 
metoder kan investeringens essentiella aspekter, likviditetspåverkan, lönsamhet och risk, 
uppfyllas och därigenom kan ett välgrundat investeringsbeslut fattas (Lefley & Morgan, 
1999).  
 
Enligt Yard (2000) fungerar payback ofta som ett inledande filtreringsverktyg innan 
beräkningar på diskonterade kassaflöden upptas, såsom NPV och IRR. Han menar att 
potentiella investeringar kan delas upp i tre grupper: lönsamma, olönsamma och 
svårkategoriserade (Ibid.). De olönsamma investeringarna kan omgående kasseras, de 
lönsamma kan raskt godkännas och de svårkategoriserade kan analyseras vidare (ibid.). 
 
”Magkänslan” är en metod där användaren utgår ifrån intuition och känsla för en särskild 
investering. Metoden ignorerar ingående kassaflöden och andra ekonomiska variabler 
(Graham & Harvey, 2001). Enligt Danielson och Scott (2006) använder små verksamheter 
magkänsla oftare än stora verksamheter. Företag som inte i hög utsträckning ser till 
kassaflöden vid investeringsarbetet tenderar att använda magkänslan (Danielson & Scott, 
2006). Sandahl och Sjögren (2003) konkluderar i sin undersökning att det existerar ett 
samband mellan stort förtroende för kvantitativa aspekter, såsom rena ekonomiska 
variabler, och användning av metoder som baseras på diskonterade kassaflöden. Det finns 
således ett samband mellan tilltro till kvalitativa aspekter, såsom magkänsla och andra mjuka 
värden, och användning av payback vid investering (ibid.). 
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2.5 Kopplingen mellan företags storlek och payback 

Enligt Graham och Harvey (2001) och Danielson och Scott (2006) existerar en koppling 
mellan företagets storlek och användning av kalkylmetod. Stora företag använder sig av 
metoder som är baserade på diskonterade kassaflöden. Små verksamheter förlitar sig 
däremot på payback och magkänsla (Graham & Harvey, 2001; Danielson & Scott, 2006). I 
motsats till detta drar Sandahl och Sjögren (2003) slutsatsen att användningen av payback är 
oberoende av rörelsens storlek.  
 
Blocks (1997) undersökning av 232 amerikanska småföretag resulterade i 42,7 procents 
användning av payback, enligt denna studie den mest använda metoden bland mindre 
företag. Enligt Brounens et al. (2004) studie är payback den mest populära metoden bland 
småföretag, förutom för företag från Storbritannien och då användaren är över 59 år. Lefley 
(1996) hävdar å ena sidan att större företag logiskt sett borde använda mer sofistikerade 
metoder än småföretag, av resurs- och kunskapsskäl, å andra sidan förutsätter det att de 
mer sofistikerade metoderna ger ett mer korrekt resultat och en mer korrekt bedömning, 
någonting han inte alls är säker på (ibid.). 
 
Enligt Danielson och Scotts (2006) undersökning finns det flera orsaker till varför små företag 
förhåller sig annorlunda till investeringsprocessen än stora företag. En anledning är att 
småföretag inte har samma finansiella kunskapsresurser som större etablissemang har, detta 
kan bero på brist i formell utbildning såväl som att företaget kan sakna kompetens bland 
personal (ibid.). Ang (1991) menar att små firmor ofta lider brist på exempelvis finansiell 
expertis eller tid, och de kan även sakna humanresurser.  Han menar att det kan vara en 
möjlig förklaring till varför dessa företag inte använder metoder baserade på diskonterade 
kassaflöden. Brounen et al. (2004) konkluderar i sin undersökning att stora företag vars VD 
dessutom har en masterexamen i företagsekonomi använder sofistikerade metoder såsom 
NPV i högre utsträckning. 
 
Ang (1991) och Danielson och Scott (2006) menar att det för småföretag kan finnas andra 
syften med investeringar än maximal lönsamhet. I vissa fall har småföretag inget annat val 
än att göra en investering (Danielson & Scott, 2006). Det kan gälla ersättningsinvesteringar 
som företaget måste göra för fortlevnad. Det kan exempelvis röra sig om ett maskinbyte för 
fortsatt drift. Vid dessa typer av investeringar är lönsamhetsmått av underordnad betydelse 
(ibid.). 
 
Block (1997) menar att det är av större vikt för små- än för stora verksamheter att ha god 
kontroll över sin likviditet. Enligt Danielson och Scott (2006) finns det rationella anledningar 
till varför små företag är mer intresserade av att se på en investerings likvida påverkan, än 
stora företag, då de ofta har begränsade kapitalresurser. Ang (1991) påpekar att det kan 
vara dyrt eller ibland omöjligt för småföretag att få lån, i vidare mening sämre förutsättning 
att utnyttja kapitalmarknader. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens metod. Metodval diskuteras inklusive bakgrund till 
metod och den ansats som har valts. Vidare redogörs hur teoretisk respektive empirisk 
insamling har gått till, där kritiska aspekter diskuteras. Resonemang förs kring studiens 
kvalité, såsom reliabilitet och validitet. Slutligen sker en genomgång av tänkbar metodkritik. 

3.1 Val av metod 

Under rubriken Metodansats beskrivs grundläggande metodansatser samt hur denna 
uppsats förhåller sig till dessa. Den kvalitativa metoden förklarar kvalitativ samt kvantitativ 
metod och varför valet föll på den förstnämnda. I Den abduktiva metoden diskuteras 
skillnaderna mellan induktiv, deduktiv och abduktiv metod samt vilken av dessa som har 
valts till denna uppsats. 

3.1.1 Metodansats 
Enligt Jacobsen (2002) finns det ur forskningssynpunkt två olika sätt att se på verkligheten, 
det objektiva- och det tolkningsbaserade synsättet. Andra namn för dessa är positivism och 
hermeneutik. Dessa synsätt är två ytterpunkter på samma skala vid grundläggande 
forskningsrelaterade frågor (ibid.).    
 
Positivismens ontologiska utgångspunkt (läran om hur verkligheten faktiskt ser ut) antar 
lagbundenhet, det vill säga att det finns vissa allmängiltiga lagar (Jacobsen, 2002). Denna 
lagbundenhet finns i allting, i sociala såväl som i fysikaliska sammanhang (ibid.). 
Samhällsvetenskapen skall därmed försöka kartlägga dessa lagbundenheter (Grönmo, 2006). 
Utifrån denna ontologiska ansats påstår positivisterna att det finns en objektiv värld som är 
skild från individen och som kan studeras objektivt (Jacobsen, 2002). Det går alltså att 
genom idogt arbete fastställa hur denna ser ut, och dessutom förklara dess uppbyggnad 
(ibid.). Enligt ett positivistiskt synsätt är slutsatsen en perfekt avbildning av verkligheten, och 
den är generaliserbar. Förutom det som sagts ovan skall all forskning vara kumulativ, det vill 
säga utgå från tidigare vetenskap. 
 
I kontrast till positivismens ontologiska utgångspunkt står hermeneutikens antagande att 
sociala kontexter saknar lagbundenhet (Jacobsen, 2002). Dessa hävdar att det mycket väl går 
att förklara specifika händelser, men att dessa inte kan generaliseras för att förklara några 
andra händelser (ibid.). Vidare menar hermeneutikerna i rak motsats till positivisterna att 
det inte finns någon objektiv verklighet för sociala sammanhang. Det enda som kan sägas 
existera är olika synsätt och utsiktspunkter, olika illustrationer av verkligheten, av världen 
(Jacobsen, 2002). Denna tolkningsbaserade världsbild flyttar fokus från det objektiva till det 
subjektiva. Det konstateras att eftersom inga generella lagbundenheter går att finna är det 
ingen mening att försöka upptäcka dem. Det är endast meningsfullt att studera hur 
människor resonerar kring- och tolkar sin omgivning (ibid.). I linje med detta menar Jacobsen 
(2002) att det tolkningsbaserade synsättet avvisar idén att forskningen är kumulativ. Det 
finns ingen anledning att tro att en företeelse kan förklara någon annan.  
 
Denna uppsats utgår ifrån en pragmatisk ansats. Enligt Jacobsen (2002) finns det en tredje 
väg att gå, en väg som kombinerar de båda ytterligheterna. Denna förkastar både 
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positivismen och hermeneutiken i deras renaste former. Detta innebär att det finns 
sannolika samband mellan sociala system, men att dessa inte är starkare än att utrymme ges 
för oregelbundenheter och överraskningar (Jacobsen, 2002). Genom objektiva 
undersökningar kan vi se sannolika samband mellan olika förhållanden, men då dessa 
samband inte är absoluta måste vi också se till det subjektiva för att finna förståelse för det 
enskilda (ibid.). Uppsatsens ansats vilar på en medelväg mellan positivismen och 
hermeneutiken. Vi menar att lagbundenheter i sociala kontexter finns, samtidigt är det 
viktigt att studera det subjektiva för att förstå hur individen funderar och agerar. Eftersom 
uppsatsen önskar besvara frågan hur företaget resonerar kring användningen av 
investeringskalkyleringsmetoder är denna ansats essentiell för uppsatsen.      

3.1.2 Metodikens grundläggande problem 
Utifrån dessa ontologiska och kunskapsteoretiska grundantaganden framkommer frågan: 
Hur skall vi samla in data på bästa sätt? (Jacobsen, 2002). Förutom problemen induktion 
kontra deduktion och kvantitet kontra kvalitet som redogörs för under respektive rubrik 
finns två andra problem att besvara. 
 
Det första av dessa problem är kontrasten mellan holism, det helhetliga synsättet, och 
individualism (Jacobsen, 2002). Enligt holismen kan ett fenomen endast förstås i dess rätta 
sammanhang (ibid.). Detta synsätt är knutet till den hermeneutiska ansatsen (Jacobsen, 
2002; Grönmo, 2006). Enligt individualismen är det individens beteende och uttryck som 
skall ligga till grund för forskningen eftersom individens agerande anses oberoende av den 
omgivande miljön. Detta synsätt är starkt förknippat med positivismen (ibid.). 
Utgångspunkten för denna uppsats är individualistisk, författarna tror exempelvis på det 
sannolika i att gemensamma drag hos de resonemang som företag för står att finna. 
Uppsatsen kan dock sägas inneha vissa holistiska egenskaper då företagens situation bör 
beaktas för att förstå det resonemang som förs kring användning av en viss 
investeringskalkylmetod. 
 
Det andra problemet som litteraturen tar upp är närhet i konkurrens med distans (Jacobsen, 
2002). I närhet är forskaren nära det som forskas, åtminstone rent metaforiskt. Närhet är 
viktig för att förstå individers varierande uppfattningar om verkligheten (ibid.). Den 
hermeneutiska metoden lägger tyngdpunkten på detta synsätt (ibid.). I kontrast till detta 
befinner sig distans. Vid detta synsätt försöker forskaren distansera sig från det han/hon 
undersöker, för att på så sätt nå en större objektivitet (Jacobsen, 2002). Forskaren ska på alla 
sätt möjliga undvika att påverka det som undersöks (ibid.). I den positivistiska skolan är detta 
synsätt allenarådande. Författarna till denna uppsats ser närhet som viktig då möjlighet till 
förståelse av det som undersöks ges. I linje med uppsatsens problemställning behövs inblick i 
de undersöktas värld för att kunna förstå deras tankegångar. Skribenterna bifaller dock 
Jacobsens (2002) påstående att ett överdrivet nära förhållande till det som undersöks 
resulterar i förlust av kritiskt förhållningssätt. Detta är nödvändigt för att behålla en analytisk 
och objektiv inställning (ibid.). Författarna eftersträvar sammantaget närhet, för förståelsen, 
samtidigt aspireras distans, för att kunna uttala sig om undersökningens resultat.  

3.1.3 Den kvalitativa metoden 
Ett grundläggande vägskäl i varje undersökning är valet mellan kvalitativ och kvantitativ 
metod (Jacobsen, 2002). Noterbart är att den ena inte är principiellt bättre än den andra, 
valet skall baseras på problemställningen som undersökaren önskar besvara (Jacobsen, 
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2002; Bryman, 1997). Den kvantitativa metoden lämpar sig till extensiva studier, det vill säga 
studier där många enheter men få variabler skall undersökas (Jacobsen, 2002). Eftersom vi 
på ett mer djupgående plan önskar förstå respondenternas resonemang är den kvalitativa 
mer ändamålsenlig (Jacobsen, 2002; Repstad, 1993). Vi är inte intresserade av att studera 
omfattningen av ett fenomen, till exempel ”hur många som använder en specifik 
investeringskalkyleringsmetod”, då sådana studier i stor utsträckning redan har gjorts inom 
området. En för oss mer intressant vinkling är att förstå företagens tankegångar vid 
användning av en viss metod. Problemställningen kan anses oklar varför det dessutom hade 
varit svårt, om inte omöjligt, att på förhand konstruera en enkät med lämpliga frågor och 
svarsalternativ som den kvantitativa metoden kräver (Jacobsen, 2002). Den kvalitativa 
metoden är dock inte klanderfri. Vi är införstådda i det stora arbete denna metod kräver då 
långa intervjuer skall transkriberas och analyseras. Ytterligare ett problem som är förenat 
med en kvalitativ undersökning är huruvida resultaten av undersökningen är generaliserbara 
från respondenterna till en större population eller inte (ibid.). Vi kan med andra ord inte 
statistiskt säkerställa att de svar vi får är giltiga för andra än de undersökta. En stor fördel 
med kvalitativa undersökningar är att svaren avspeglar de undersökta verkliga åsikter utan 
att de tvingas ta ställning till på förhand skrivna svarsalternativ.  (ibid.). Vid ett kvantitativt 
upplägg hade vi löpt risken att gå miste om relevant information, vilket hade kunnat få en 
negativ inverkan på resultatet. Ett nyckelord vid kvalitativ undersökning är öppenhet till 
information och en sådan är därför mer lämplig för oss (ibid.). 

3.1.4 Den abduktiva metoden 
Valet mellan deduktiv och induktiv metod har sitt ursprung i huruvida undersökningen utgår 
ifrån tidigare framtagen teori eller inte (Jacobsen, 2002; Alvesson & Sköldberg, 2008). Ett 
alternativt sätt att se på detta val är hur öppen forskaren skall vara för information som 
framkommer under själva undersökningen. Den deduktiva metoden i sin renaste form säger 
att studien inte skall beakta sådan information. Det är alltså en sluten ansats, och är i denna 
form enbart tillämplig på fullständigt kvantitativa undersökningar (Jacobsen, 2002). I 
kontrast till detta är den induktiva metoden helt öppen och skall ta hänsyn till all ny 
information som månde framkomma (ibid.). Detta är ett ideal som i praktiken är omöjligt att 
uppnå. Jacobsen (2002) påpekar att vi människor inte har förmågan att studera verkligheten 
helt utan fördomar. Den induktiva metoden i sin renaste form är därför inte mänskligt 
möjlig. Det mest pragmatiska sättet att definiera en undersöknings ansats blir därför att 
placera den någonstans på en skala mellan ytterpunkterna induktiv och deduktiv (Jacobsen, 
2002). Danermark (1997) menar att en abduktiv ansats är en kombination av induktiv- och 
deduktiv ansats och uppsatsens författare menar att denna lämpar sig väl då studien varken 
är deduktiv eller induktiv i sina renaste former. Aspers (2007) menar att abduktion hänvisar 
till en pragmatisk filosofi där undersökaren försöker besvara forskningsfrågan genom att 
blanda induktiv och deduktiv ansats. Vår ansats kan därför sägas vara abduktiv med både 
induktiva och deduktiva inslag. 

3.2 Metod för teoretisk insamling 

För att till fullo förstå payback och dess popularitet har vi läst en mängd vetenskapliga 
artiklar inom området finansiering och även studerat kurslitteratur, för att få en vidare 
förståelse av payback och hur den förhåller sig till andra metoder. Nedan följer en 
presentation av hur teori sökts och valts ut. 
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3.2.1 Litteraturområde 
Inledningsvis ville författarna få en djupare förståelse kring området investeringskalkylering. 
Vi studerade kurslitteratur och vetenskapliga artiklar inom samtliga delar av detta 
territorium. Dessa studier innefattade de vanligaste metoderna, hur företagen använder 
dem och hur de förhåller sig till varandra, deras styrkor och svagheter. I nästa steg 
fokuserades läsningen på artiklar som är mer specifikt inriktade på payback och småföretag. 
Vi var även intresserade av att finna relevanta svenska artiklar.  
 
Vi har erhållit vetenskapliga artiklar på två sätt, dels genom att söka med relevanta sökord i 
databaser, och dels genom referenser från litteratur som redan upptäckts vara användbar. 
Genom dessa referenser har databaser använts för att söka rätt på ytterligare artiklar, vi har 
även beställt hem artiklar i pappersform. Utöver detta har redan befintligt ägd kurslitteratur 
använts.  

3.2.2 Källkritik 
Vi är medvetna om att en del av våra källor kan uppfattas som äldre. Vi har dock stärkt 
teorins trovärdighet genom bruk av flera referenser till samma teori. Jacobsen (2002) 
påpekar att då flera personer innehar samma uppfattning av ett visst fenomen ökar det 
sannolikheten att detta är en korrekt bild. Investeringskalkyleringen har dock inte ändrats 
avsevärt under de senaste fyra decennierna i Sverige (Sandahl & Sjögren, 2003). Det 
framkommer tydligt i deras artikel att någon stor förändring inte har skett, samma typer av 
företag använder samma metoder av kalkylering i ungefär lika stor utsträckning nu som då 
(ibid.). Denna referens kan emellertid anses irrationell då Sandahl och Sjögrens (2003) artikel 
är nio år gammal, men efter omfattande efterforskningar har vi inte lyckats finna en mer 
aktuell sammanställning. Vi är medvetna om att investeringskalkylering kan ha ändrats 
drastiskt under de senaste nio åren. Någonting som vi dock anser vara högst osannolikt. 
 
Vi är införstådda i kurslitteraturs olämplighet som grund för vetenskapliga undersökningar, 
då sådan litteratur ofta är baserad på andrahandskällor som dessutom inte är väldefinierade 
och därför svårfunna. Det är också svårt att veta vad som är legitim forskning och vad som är 
påståenden utan vetenskaplig förankring. Detta till trots har vi valt att använda Brealey et al. 
(2011) i viss utsträckning. Vi vågar göra detta då en mängd vetenskaplig artiklar gör 
detsamma. Brealeys et al. (2011) påståenden är allmänt vedertagna och använda i 
vetenskapliga sammanhang. Danielson och Scott (2006) hänvisar exempelvis till en äldre 
upplaga av denna bok. I övrigt har kurslitteratur endast använts för att förklara hur olika 
kalkylmetoder fungerar samt i problembakgrunden i allmänna ordalag.  Payback är troligen 
lika gammal som ekonomin självt och har sannolikt ingen legitim uppfinnare att referera till. 

3.3 Metod för empirisk insamling 

Under rubriken Personlig intervju beskrivs intervjun som datainsamlingsmetod och de val 
som har gjorts kring denna metod. Intervjuguide diskuterar utformningen av en sådan guide. 
I Urval av respondenter förs ett meningsutbyte kring metod för urval av respondenter, vad 
en undersökare skall tänka på vid urval, och dessutom vilka val som har utförts. I avsnittets 
sista del, Intervjutillfället, följer en redogörelse och diskussion kring genomförandet av 
intervjuerna samt hur de upplevdes av författarna. 
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3.3.1 Personlig intervju 
Jacobsen (2002) talar om hur viktigt intervjuarens beteende är vid en intervju. Av den 
anledningen valde vi att göra en testintervju. Det är en intervju som i alla andra avseenden 
än angående intervjupersonen är äkta. Den intervjuade är dock en ”skådespelare” utvald till 
testintervjun. Denna intervju liknar därför närmast ett rollspel. Detta utfördes för att vi 
skulle bli trygga i intervjusituationen och lära oss att följa de punkter som Jacobsen (2002) 
påpekar är viktiga att tänka på under intervjun. Vidare menar Bryman (2011) att den 
ovanliga situationen, som en intervju är, ökar risken för att den som utför intervjun begår 
misstag. Detta är ytterligare en anledning till varför testintervjun genomfördes. En annan var 
att få insikt i hur frågorna uppfattades, om de var förståeliga eller borde omformuleras. 
 
En öppen individuell intervjus särdrag är samtalet (Jacobsen, 2002). Datainsamling sker 
genom öppen konversation mellan den undersökta och undersökaren. Vanligen ställer den 
sistnämnde ett antal frågor som intervjuobjektet svarar på. För denna studie lämpar sig den 
öppna individuella intervjun bäst då vi önskar belysa hur enskilda företag resonerar kring 
investeringskalkylering. Vår studie är kvalitativ och eftersom denna typ av undersökning är 
flexibel passar en öppen individuell intervju utmärkt (Bryman, 2011).   
 
En individuell intervju kan ske på ett av två sätt. Antingen direkt eller över telefon (Bryman, 
2011). Vi valde den förstnämnda. En uppenbar fördel med en direkt intervju är enligt 
Jacobsen (2002) att undersökaren kan se intervjuobjektet och därmed också kroppsspråket. 
Detta ger information som inte går att fånga vid en telefonintervju. Ett problem med den 
direkta intervjun som Jacobsen (2002) påpekar är den så kallade intervjuareffekten, det vill 
säga att intervjuaren påverkar den undersökte genom sitt beteende och kroppsspråk. Detta 
är något vi var uppmärksamma på och försökte minimera genom att undvika att sända ut 
negativa signaler till den undersökte (Jacobsen, 2002). 
 
Jacobsen (2002) menar att det finns två typer av intervjuplatser, den konstlade och den 
naturliga. Där den konstlade är främmande för respondenten. Vi valde den naturliga av flera 
anledningar. Först och främst är det en resursfråga för respondenten då vi inte kan kräva att 
yrkesmän/yrkeskvinnor skall lämna sin arbetsplats för att utföra en intervju på främmande 
plats. En annan motivering är att den välbekanta miljön gör henne/honom mer avslappnad 
(ibid.). Vi tror att detta har gett oss mer tillförlitliga svar. Dessutom höll vi avsikten med 
intervjun öppen för respondenterna. Detta ökar enligt Jacobsen (2002) chansen att få ärliga 
svar. Vi är dock medvetna om de störningsmoment en naturlig miljö kan innebära (ibid.). Ett 
uppenbart exempel är då en medarbetare knackar på dörren under intervjun.  
 
Vid kvalitativa intervjuer rekommenderar de flesta forskare att bandspelare skall användas 
(Repstad, 1993). Vi valde att använda en sådan eftersom detta enligt Jacobsen (2002) 
minimerar risken att förlora viktig information. En annan motivering till detta val är att 
intervjun flyter smidigare då dialogen blir naturligare, eftersom intervjuaren kan förflytta 
fokus från anteckningarna till intervjuobjektet (Jacobsen, 2002; Repstad, 1993). Risken att 
undersökaren blir distraherad minskar också avsevärt (Bryman, 2011). Det finns dock 
nackdelar med användning av bandspelare. En del personer har en tendens att sluta sig då 
deras röst spelas in på band, vilket kan minska tillförlitligheten (Jacobsen, 2002). Vi valde 
även att föra anteckningar för att lättare kunna orientera oss bland inspelat material samt 
visa intresse för den intervjuade och hans svar. 
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3.3.2 Intervjuguide 
Enligt Bryman (2011) och Alvesson (2011) finns det tre olika typer av intervjuer. Den 
strukturerade, den ostrukturerade och den semistrukturerade (Bryman, 2011). Alvesson 
(2011) har samma definitioner på ovan nämnda intervjutyper men väljer att kalla den 
semistrukturerade för den halvstrukturerade. Vi valde den semistrukturerade, vilken 
kännetecknas av relativ frihet för undersökaren att ställa frågor utifrån den mall, den 
intervjuguide, som har tagits fram (Bryman, 2011). Samtidigt som intervjuguiden fastställer 
att svaren är relevanta för undersökningen tillåts respondenten att med egna ord utveckla 
sina tankegångar (ibid.). 
 
Vi valde att i förväg skicka ut e-post till respondenterna med de teman som skulle beröras 
under intervjun. Detta utfördes för att intervjuerna skulle flyta smidigare och för att 
respondenterna skulle ha möjlighet att ta fram underlag till intervjun. Specifika frågor 
skickades däremot inte ut. Anledningen till det var att respondenterna skulle ge öppna och 
inte konstruerade svar.  
 
Intervjuguiden justerades efter de två första intervjuerna. Vissa av frågorna kan nämligen ha 
uppfattats som ledande och de korrigerades till en mer öppen art för att undvika att leda in 
respondenterna på spår som inte speglar deras egna tankar och åsikter. Det går att hävda att 
justeringen av intervjuguiden kan ses som negativ eftersom respondenterna till viss mån fick 
skilda formuleringar av samma frågor. Enligt Repstad (1993) behöver detta dock inte vara ett 
problem eftersom en intervjuguide i en kvalitativ studie kan förändras under arbetets gång 
och han betonar att den inte är huggen i sten på samma sätt som vid en kvantitativ 
undersökning. Repstad (ibid.) hävdar till och med att intervjumallen bör justeras. 

3.3.3 Urval av respondenter 
Vi valde att endast genomföra en intervju per respondent och företag. Enligt Jacobsen 
(2002) finns det ett antal urvalskriterier inför öppna individuella intervjuer. Det är viktigt att 
urvalet är ändamålsenligt (ibid.). Utifrån Jacobsens urvalskriterier valde vi en kombination av 
de två som vi anser passar väl till denna undersökning.  
 
Det första kriteriet kallas bredd och variation och det som särskiljer detta kriterium är 
undersökarens vilja att skapa ett varierat och för undersökningen passande urval (Jacobsen, 
2002). Detta kriterium passar väl för undersökningen då den inriktar sig på småföretag, och 
samtidigt inte till någon särskild bransch. Eftersom uppsatsen riktar sig mot en specifik 
storleksgrupp var det viktigt att finna ett spann av respondenter inom den för 
undersökningen definierade gruppen småföretag. Vi har därför intervjuat sex verksamheter 
av varierande storlek inom definitionen. 
 
Det andra kriteriet är enligt Jacobsen (2002) information. Det utmärks av viljan att finna de 
respondenter som kan ge passande information till undersökningen i fråga. Denna studie 
fokuserar på payback, och hur användare av denna metod resonerar. Det var därför viktigt 
att dels finna de användare som kan frambringa lämplig information, och dels de 
verksamheter som lämpar sig för investeringskalkylering. Jacobsen (2002) poängterar 
svårigheten med detta kriterium eftersom det är komplicerat att på förhand veta vilka 
respondenter som kan komma att ge passande information. Vi valde att tackla detta 
problem genom att göra förintervjuer. Då företagen kontaktades för bokning av intervjutid 
ställdes ett antal frågor för att säkerställa deras lämplighet. Körner och Wahlgren (2002) 
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talar om medvetet selektivt urval. Det är slående likt begreppet som Jacobsen (2002) kallar 
information. Körner och Wahlgren (2002) påtalar möjligheten att välja ut de respondenter 
som är lämpliga för undersökningen i fråga. Eftersom undersökningen har utförts genom ett 
medvetet selektivt urval kan extern giltighet ha reducerats då ett representativt stickprov av 
populationen inte har valts ut. Däremot tror vi att reliabilitet och intern giltighet kan ha 
stärkts eftersom samtliga respondenter sysslar med payback och är ansvariga för 
investeringsarbetet på respektive företag.  
 
När vi valde ut företag var det viktigt för oss att dels finna de verksamheter som använder 
payback och gör märkbara investeringar, och att dels finna ett spann av företag i olika 
storlekar inom avgränsningen under 500 anställda. Som redan nämnts säkerställde 
”förintervjun” att företaget var korrekt för vår undersökning. Vi resonerade kring vilka 
företag som kunde vara lämpliga för undersökningen och det var dessa företag som 
kontaktades i ett första skede. Företagen var lämpliga för oss då de har en aktiv 
investeringskultur och sysslar med investeringar i hög grad, de använder payback och 
upplevdes som intresserade av vår undersökning. Det var viktigt för oss att intervjua de 
företag som gav oss möjlighet att besvara problemformuleringen med bibehållen reliabilitet. 

3.3.4 Intervjutillfället 
Intervjuguiden följdes inte fullständigt. I de situationer då svaret på en fråga vävdes in i en 
annan med liknande tema var vi tvungna att vara flexibla och tillåta respondenten att 
fullständigt vädra sina åsikter i det berörda ämnet. Enligt Repstad (1993) är det viktigt att 
inte avbryta respondenten i sådana fall eftersom han/hon då kan bli irriterad eller osäker. 
Intervjuerna anpassades efter respondenterna då de har olika kunskapsnivå vad gäller 
kännedom om metoderna, såsom diskonterad payback och NPV. Dessutom var inte alla 
frågor relevanta för samtliga intervjuobjekt i de fall då frågorna var ställda om en specifik 
metod som intervjupersonen inte använde sig av. Eftersom en öppen individuell intervju 
kännetecknas av en fri konversation mellan den undersökta och undersökaren (Jacobsen, 
2002) var det naturligt för oss att under intervjuns gång löpande omformulera frågorna för 
att de skulle passa det fria samtalet bättre. Intervjuerna följde olika mönster och 
intervjuobjekten hade olika personligheter och det var viktigt att ge dem utrymme för att nå 
en större öppenhet. Trots att intervjuguiden inte följdes strikt var den en viktig mall som gav 
struktur åt intervjun. Frågorna följdes alltid i den mån det var möjligt. 
 
Intervjuerna utfördes av båda författarna. Den ene var huvudansvarig för intervjun, ställde 
frågor utifrån intervjuguiden och följde upp dessa. Den andre bisatte den huvudansvarige 
och hade ansvar för bandspelare, anteckningar och agerade stöd vid behov. Den 
intervjuansvarige ansvarade för att föra samtalet framåt och styra in intervjuobjektet på rätt 
spår då konversationen var på villovägar. Under intervjun var båda författarna 
uppmuntrande emot intervjuobjektet, med nickanden och instämmande ord, för att göra 
denne tryggare och ge uppriktigare svar.  
 
Samtliga intervjuer utom en utfördes med en respondent. Undantaget var Dormer Tools AB 
där både ekonomichef och VD deltog. Detta var inget medvetet val från vår sida utan ett 
förslag från företagets håll. Vi tyckte dock idén var god då vi tror att två respondenter 
sannolikt inbringar mer information än en, eftersom deras kunskap kompletterar varandra. 
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Intervjuobjekten berättade gärna och mycket om företag och situation. Även personliga 
tankar och idéer hos de undersökta framkom. Innan intervjuerna inleddes frågade vi artigt 
om bandspelare under intervjuerna accepterades, vilket var fallet i alla intervjuer utom en. 
Dock ändrade sig denne person efter en andra förfrågan då bisittaren hade svårt att 
anteckna allt som sades. Det märktes ingen skillnad i dennes öppenhet före och efter det att 
inspelningen hade inletts, kanske tack vare att försäkring gavs att han skulle få möjlighet att 
gå igenom och godkänna materialet innan det publicerades.  
 
I hälften av intervjuerna fick författarna en rundtur i produktionen på företaget, ett tecken 
på att de undersökta var trygga i situationen. Det är dessutom troligt att de inte upplevde 
någon tidspress eller var stressade eftersom de hade tid med detta utöver intervjun.  
Under arbetet med transkriberingen tog vi kontakt med de respondenter där svaren på 
intervjufrågorna var ofullständiga eller svårtydda. Detta gjorde vi för att få ett komplett 
material att utgå ifrån när vi sammanställde empirin. 

3.4 Metod för empirisk sammanställning 

Repstad (1993) menar att huvudregeln vid transkribering av intervjumaterial är att det skall 
ske ordagrant. Han nämner dock en alternativ regel vilken tillåter att mindre intressanta 
delar endast sammanställs i allmänna ordalag. Ett motiv till en sådan sammanställning är 
bristande resurser, det kan då vara ändamålsenligt att lägga mer kraft på andra delar av 
undersökningen (Repstad, 1993). Vi har delvis följt denna sistnämnda metod vid 
transkriberingen då en av intervjuerna sammanställdes i allmänna ordalag. Vi valde att sätta 
ljudmaterialet på pränt eftersom det gav oss en bättre överblick i materialet, detta i enlighet 
med Repstad (ibid.). 
 
Utifrån transkriberingen har materialet bearbetats till ett format som lämpar sig för en 
vetenskaplig studie. Enligt Kvale (1997) finns det ett antal olika tillvägagångssätt att utföra 
detta på. Vi har till denna uppsats valt en ad-hoc metod, det vill säga fri användning av flera 
olika sammanställningsmetoder. Den metod vi har använt till största del benämner Kvale 
(1997) meningskoncentrering, vilken innebär en sammanfattning av det empiriska materialet 
där det väsentliga lyfts fram för publikation i uppsatsen. Vi har även vid ett fåtal tillfällen 
använt en metod som kallas meningstolkning (ibid.). Denna metod går på djupet och 
försöker tolka innebörden i respondentens svar. 

3.5 Validitet 

Det finns två typer av validititet eller giltighet (Grönmo, 2006). De är extern och intern 
giltighet och det råder oftast ett motsatsförhållande mellan dessa begrepp eftersom en hög 
extern giltighet är svår att uppnå om hög intern giltigheten skall bibehållas (ibid.). 
Utmaningen är att i en undersökning finna en balans mellan dessa storheter. 
 
Den interna giltigheten, eller relevansen, bedömer huruvida forskaren mäter det fenomen 
undersökningen avser (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett annat sätt att uttrycka intern giltighet 
är huruvida resultaten säger någonting om undersökningens syfte (Jacobsen, 2002). Hög 
intern giltighet innebär att de data som samlas in är relevanta för att besvara 
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problemställningen (Grönmo, 2006). Då vi konkluderar arbetet och besvarar 
problemformuleringen finner vi att uppsatsens alla delar, både de teoretiska och de 
empiriska, ger ett fullgott svar på densamma. Med detta menar vi att uppsatsens alla delar 
på ett ändamålsenligt sätt används för att besvara frågan; Utifrån svenska småföretags 
synvinkel vad kännetecknar investeringskalkyleringsmetoden payback som gör den 
välanvänd i praktiken? Med Grönmos (2006) utgångspunkt menar vi att den interna 
giltigheten är god. 
  
Ett annat sätt att kontrollera den interna giltigheten är enligt Jacobsen (2002) att jämföra 
undersökningens slutsatser mot andra studiers slutsatser. I de fall överensstämmelser finns 
ökar giltigheten gentemot studier där inga likheter står att finna. Vi har jämfört uppsatsens 
slutsats mot andra vetenskapliga studier av liknande karaktär och har funnit stora 
samstämmigheter. 
 
Den andra typen av validitet, extern giltighet, handlar om undersökningens 
generaliserbarhet (Jacobsen, 2002). Generaliserbarhet, eller överförbarhet, berättar 
huruvida undersökningens resultat även gäller i vidare sammanhang. Jacobsen (2002) menar 
att då utfallet kan generaliseras till hela den population som undersökningen vill uttala sig 
om är den externa giltigheten hög. Kvalitativa undersökningar brister ofta i extern giltighet, 
det är nämligen nästan omöjligt att från ett mindre stickprov uttala sig om en hel population 
(Jacobsen, 2002). Forskaren vet inte hur hög den externa giltigheten är, utan kan endast 
spekulera. Jacobsen (2002) talar om två typer av extern giltighet. Den första kategorin 
behandlar generalisering på ett teoretiskt plan medan den andra kategorin talar om 
generaliserbarheten till en verklig population. Gällande den förstnämnda tror vi att den 
externa giltigheten är god. Våra slutsatser om vad som kännetecknar paybacks användning 
är precisa nog att kunna utveckla en teori som även gäller för andra företag än de 
undersökta, inom populationen. Detta leder oss osökt in på den andra typen av extern 
giltighet. Vi kan naturligtvis inte statistiskt uttala oss om hur stor del av populationen som 
resultaten gäller för. Precis som Jacobsen (2002) menar är vår undersökning intensiv, det vill 
säga att vi djupgående studerar ett fåtal företag, och det är därför omöjligt att säga till vilken 
grad detta går att generalisera till en större population. 

3.6 Reliabilitet 

Förutom att resultatet skall vara giltigt skall det också vara trovärdigt. Forskaren skall kunna 
lita på de data han/hon får (Jacobsen, 2002). Detta är undersökningens reliabilitet (ibid.). Ett 
bra sätt att kontrollera reliabiliteten är att ställa frågan ”skulle vi ha fått ungefär samma 
resultat om vi genomförde exakt samma undersökning en gång till?” (Jacobsen, 2002). Ett 
annat sätt att uttrycka reliabiliteten är huruvida undersökningens upplägg har påverkat 
resultaten, är denna påverkan liten är reliabiliteten hög (Grönmo, 2006).  
 
För att höja studiens trovärdighet har vi noggrant valt ut respondenter, vi har bland annat 
kontrollerat att respondenterna har god kännedom inom respektive företags 
investeringskalkyleringsarbete. De visade dessutom intresse och entusiasm för 
undersökningen under intervjutillfället. Vidare anser vi att metoden inte har påverkat 
resultaten och menar därmed att reliabiliteten är god. 
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3.7 Metodkritik 

Enligt Jacobsen (2002) är intervjun en konst och sålunda något som kan förbättras. Efter att 
ha genomfört ett par intervjuer märkte vi att vår förmåga ökade, situationen upplevdes som 
tryggare och följdfrågorna blev bättre. Dessutom blev vi flexiblare och kunde skapa mer 
öppenhjärtade diskussioner. Med andra ord kunde vi ha tränat mer i förväg och därmed fått 
ut mer av de inledande intervjuerna. 
 
Vi är väl medvetna om att samtliga intervjuer har utförts i Hallands län; i Varberg, Falkenberg 
och Halmstad. Problemformuleringen är dock riktad mot hela Sverige. Det är möjligt att 
generaliserbarheten minskar något då intervjuerna är genomförda endast inom Hallands 
läns gränser. Vi har dock anledning att tro att svenska småföretag är en homogen grupp av 
verksamheter med bland annat samma skatter, kultur, språk och helgdagar, och tror därför 
inte att detta har påverkat validiteten i någon större omfattning. 
 
Då det hände att frågorna var teoretiska till sin natur behövdes de många gånger förtydligas 
för att respondenterna skulle förstå dem. I vissa fall gjorde det att frågorna kunde uppfattas 
som ledande. Vi tror dock att detta var ett korrekt val då alternativet hade varit att inte 
förtydliga frågorna alls och riskerat att förlora informationen helt och hållet. Vi kan 
härigenom ha sänkt reliabiliteten något. Hade vi å andra sidan inte agerat på detta sätt hade 
vi äventyrat möjligheten att besvara problemformuleringen. 
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4 Empiri 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av företag och respondenter. Därefter följer 
genomgång av empiri med samma disposition som återfinns i teoretisk referensram. Ett 
undantag är kapitlen 2.2.3 och 2.3.1. Dessa är nära sammankopplade och presenteras därför 
under samma rubrik, 4.5. Empirin presenteras i samma ordning under respektive rubrik.  

4.1 Presentation av företag och respondenter 

4.1.1 Autotube AB 
”Som specialister på förädling av rör för transport av media som olja, bränsle, kylvätska och 
luft till fordonsindustrin, ställs det hårda krav på våra lösningar.” (”Autotube: 
Affärsområden,” u.å.).  
 
Autotube AB omsätter cirka 500 miljoner kronor. Produktion av rör till Volvo AB (lastvagnar) 
och Volvo PV (personvagnar) står idag för cirka 55 % av omsättningen. Autotube producerar 
även till märken såsom Scania, Jaguar och Ford. De har cirka 300 anställda, varav 270 är 
fastanställda och övriga hyrs in genom bemanningsföretag. Företaget grundades år 1956 och 
har två fabriker, en i Varberg och en i Ulricehamn. Autotube ägs av Investment AB Latour. 
 
Pär Lindgren, CFO 
”Payback är en vedertagen metod som används på många olika bolag.” 
 
Pär har magisterexamen i ekonomi. Han har även genomgått en revisorsutbildning hos PWC. 
Pär har tidigare arbetat på PWC i tio år samt tre år på Derome. Idag arbetar han som CFO på 
Autotube och innehar även en styrelsepost på Varbergs Sparbank.  

4.1.2 Dormer Tools AB 
”Dormer Tools är en av världens största tillverkare av skärande verktyg i solid hårdmetall och 
snabbstål.” (”Om Dormer: Företaget,” 2012).  
 
Dormer Tools är medlem i Sandvik-gruppen och har cirka 190 anställda, varav 140 i 
produktionen. År 2010 var företagets omsättning 352 miljoner kronor.  
 
Erling Gunnesson, VD 
”Om man köper det man inte behöver så får man sälja det man behöver.” 
 
Erling har civilingenjörsexamen i teknisk fysik på Chalmers. Under sitt yrkesliv har han 
mestadels arbetat i Sandvik-koncernen. Han har arbetat utomlands i sammanlagt 16 år, i 
USA, Spanien och Danmark. År 2005 blev han VD för Dormer Tools AB.  
 
Jonas Roy, ekonomichef 
”Man kan göra saker hur komplicerat som helst, eller så kan man göra det oerhört enkelt.” 
 
Jonas studerade IT-ekonomi vid Högskolan i Halmstad. Han har tidigare arbetat fyra år på 
Riksbyggen, två år på VM-data i Göteborg och ytterligare två år på Getinge. Sedan år 2003 
har Jonas innehaft rollen som ekonomichef på Dormer Tools AB.  



PAYBACK – EN PARADOX I PRAKTIKEN 
 

22 
 

4.1.3 Eleiko Sport AB 
“For more than 50 years Eleiko has taken an active part in international weightlifting. Since 
the start in 1957, our products have been delivered to 160 countries all over the world.”  
(Eleiko – the world’s ”strongest” brand,” 2012).  
 
Eleiko Sport har idag en omsättning på 110 miljoner kronor. Motsvarande siffra var år 2006 
24 miljoner. Företaget har 45 anställda och är privatägt. 
 
Ulf Hansson, CFO 
”Det blir mer osäkert ju längre in i framtiden man tittar” 
 
Ulf är utbildad civilekonom i Lund med inriktning mot marknadsföring och redovisning. Han 
har jobbat i revisionsbranschen i 15 år. De senaste 14 åren har han arbetat på en mängd 
olika typer företag, både små och stora, bland annat på Swedish Match och British Steel. Ulf 
har varit anställd hos Eleiko Sport AB sedan år 2006.  

4.1.4 Falkenbergs laxrökeri AB 
”Ambitionen är att varumärket ska förknippas med kvalitet och smakupplevelser.” 
(”Kvalitetspolicy: Falkenbergs laxrökeri,” u.å.).  
 
Falkenbergs laxrökeri grundades år 1980 och utvecklades ifrån en fiskaffär med anor som 
sträcker sig tillbaka till år 1937 och är idag det tredje största fiskrökeriet i Sverige och det 
största privatägda. Det är ett bearbetnings-/förädlingsföretag som gravar- och röker lax och 
annan fisk samt tillverkar såser, sallader, patéer och dylikt. De har 41 fastanställda 
medarbetare. Företaget omsatte år 2011 cirka 125 miljoner kronor. 
 
Niklas Korshag, VD 
”Man vill ju räkna hem investeringen så fort som möjligt så klart.” 
 
Niklas har en gymnasial samhällsvetenskaplig utbildning. Han har dessutom läst fristående 
kurser på högskola inom redovisning, marknadsföring och organisation. Niklas är son till 
laxrökeriets grundare och har arbetat där i 16 år. Han började som anställd i produktionen 
och gick för cirka tio år sedan över till administration och ekonomi.  

4.1.5 Korvpojkarna AB 
”Kvalité och smak är för Korvpojkarna alltid högsta prioritet…” (”Om Korvpojkarna,” u.å.). 
 
År 1973 bildades ett företag av tre korvmakare, företaget kom att heta Korvpojkarna och är 
idag ett känt varumärke. Företagets produktion uppgår årligen till ungefär 700 ton. Utöver 
detta finns ett chark- och köttsortiment av inköpta varor. Företaget är privatägt och har idag 
cirka 21 anställda och omsätter ungefär 60 miljoner kronor.  
 
Jörgen Strandahl, VD 
”Om en investering betalar sig på två år så behöver man inte fundera så länge.” 
 
Jörgen läste ekonomi i tre år på gymnasiet för att sedan arbeta på Korvpojkarna då hans far 
var en av grundarna. Han beskriver sin position som ”allt i allo” men hans officiella titel är 
verkställande direktör. 
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4.1.6 Pilkington Floatglas AB 
”En av världens största tillverkare av glas och glasprodukter till byggnads- och bilindustrin 
samt specialapplikationer.” (”Om Pilkington: Företagspresentation,” 2012). 
 
Pilkington grundades år 1826 och är sedan år 2006 en del i NSG Group. Pilkington Floatglas 
AB har cirka 290 anställda. Fabriken i Halmstad byggdes år 1976 och man producerar 
planglas, det vill säga glas som bulkvara. Där produceras vanligt floatglas, samt energiglas 
och solskyddsglas. År 2011 omsatte Pilkington Floatglas AB 871 miljoner kronor. 
 
Lars Oscarsson, underhållsavdelningen 
”Payback är ju en faktor som ingår när man begär pengar till investeringar.” 
 
Lars läste fyraårigt tekniskt program på gymnasiet med inriktning byggteknik. Därefter har 
han arbetat på företag som Stilsmide och Kvibille men även på Vägverket. Sedan år 1983 har 
han arbetat på Pilkington och han började där som operatör. Han arbetar idag på 
underhållsavdelningen och ansvarar för investeringsprojekt. Lars sköter även om 
truckparken på företaget.  

4.2 Payback 

Autotube AB använder payback. Pär Lindgren visade på en stor förståelse kring metoden och 
dess funktion, som revisor har han stött på metoden frekvent i sitt arbete. Han betonar 
paybacks popularitet i företagsvärlden på följande sätt: ”Jag vill nog säga att detta är en av 
de absolut mest vanliga metoderna man använder…”. Gällande återbetalningstiden uttryckte 
Pär ett krav på tre år för att företaget skall acceptera en investering. Dock kunde han göra 
undantag för strategiska investeringar, då företaget exempelvis vill slå sig in i ett nytt 
segment. Han kan i dessa fall acceptera investeringar med en återbetalningstid på fyra till 
fem år och som därmed överstiger kravet. 
 
Dormer Tools AB var även de införstådda med payback som metod och använder den vid alla 
investeringar. Jonas Roy förklarade payback på följande vis: ”Så vad det bygger på är ju att vi 
lägger ett kapital för investering och tanken är ju på nåt sätt att vi ska få hem det här…”. 
Företaget har enligt Jonas Roy ett återbetalningskrav på tre år i normala fall. Han påpekade 
dock att i vissa fall kan detta justeras, exempelvis gällande miljöinvesteringar och 
ersättningsinvesteringar då en maskin exempelvis måste ersättas för att verksamheten skall 
kunna fullgöra sina åtaganden. 
 
På Eleiko Sport AB används payback. Dock var CFO Ulf Hansson inte riktigt införstådd i 
modellen till en början. Han blandade ihop kassaflöden med kassaflödesanalyser och 
återbetalningstid med avskrivningstid. Då Ulf insåg vad vi menade med payback förklarade 
han hur de resonerade kring metoden. Ulf vill helst att en investering skall betala sig inom 
ett år, eller ”direkt” som han uttryckte det, förutom vid större investeringar såsom 
strategiska investeringar, och nämner investeringar i fastigheter som exempel. I dessa fall 
accepterar Ulf en längre återbetalningstid.  
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Falkenbergs laxrökeri använder payback. VD Niklas Korshag menar att kravet på 
återbetalningstiden varierar mellan olika investeringar. Han uttrycker exempelvis att en 
osäkrare investering bör återbetala sig hastigare än en mindre osäker sådan.  
 
Korvpojkarnas VD Jörgen Strandahl var först osäker på om de använde payback, men efter 
en djupare förklaring av metoden visade det sig att de använde densamma. Han uttryckte att 
deras mål var en återbetalningstid på två år. För dessa investeringar var han positiv och redo 
att genomföra dem utan längre fundering, för investeringar med längre återbetalningstid var 
han mer tveksam. 
 
Även Pilkington Floatglas AB använder payback i samband med investering. Lars Oscarsson 
uttryckte att kravet på återbetalningstiden under normala förhållanden uppgår till två år. 
Han påpekade dock att på grund av den kris som har rått i världen är kravet just nu ett och 
ett halvt år. Lars menar dock att i vissa fall accepterar företaget längre återbetalningstider på 
upp emot fyra år, dessa investeringar accepteras dock mer sällan. Gällande 
återbetalningstiden menar Lars att ”kan du presentera väldigt kort payback så kan du ju få 
en snabbare process i byråkratin så att säga.”   

4.3 Existerar paybacks brister i praktiken? 

4.3.1 Payback tar inte hänsyn till pengars tidsvärde 
Enligt Pär Lindgren på Autotube AB är en brist med vanlig payback att den försummar 
pengars tidsvärde. ”Men alltså, räknar vi vanlig payback på den då får vi ju en payback bara 
på själva kassaflödet, men pengarna... 10 miljoner kronor är mycket mer värda idag än vad 
de är om 10 år.” Denna brist övervinner Pär i praktiken genom att använda en diskonterad 
payback, det vill säga att han diskonterar alla ingående kassaflöden. Detta är enligt Pär 
väldigt viktigt. ”Så att sitta och inte räkna diskontering på en investering... Det anser jag vara 
fullständigt vansinnigt.” Enligt Pär blir en kalkyl utan diskontering överdrivet positiv och den 
kan ge en felaktig bild av investeringen i fråga. Pär ser ingen nackdel med denna variant av 
payback som kalkyleringsmetod vid investering. 
 
Övriga respondenter hade inte något att säga om tidsvärde eller diskontering. I sina kalkyler 
använder de inte diskontering. De hade inte något negativt eller positivt att säga om denna 
metod. Vissa av respondenterna verkade dessutom vara osäkra på vad diskonterad payback 
innebär, de tvekade även på betydelsen av begreppet tidsvärde. 

4.3.2 Payback ignorerar kassaflöden efter återbetalningstiden 
Autotube AB kräver en återbetalningstid på tre år för att gå in i ett projekt, trots detta 
förklarar Pär Lindgren att företaget alltid räknar fem år framåt i tiden från 
investeringsögonblicket, det vill säga minst två år längre än vad återbetalningstiden 
maximalt kan vara. Han påpekar att denna framförhållning beror på att Autotubes affärer 
överlever mellan fem till sju år i genomsnitt.  
 
Jonas Roy på Dormer Tools AB svarar bestämt nej på huruvida företaget tittar längre in i 
framtiden än till återbetalningsögonblicket.  
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Ulf Hansson på Eleiko Sport AB menar till skillnad från Jonas Roy att företaget ser längre 
fram än till återbetalningsögonblicket. Ulf ser alltid fem år fram i tiden. På frågan om 
företaget ser längre in i framtiden svarade han: "Svaret blir ja. Vi har alltid en fem års 
horisont." 
 
I likhet med Jonas Roy ser Niklas Korshag på Falkenbergs laxrökeri AB inte till kassaflödena 
efter att återbetalningstiden har uppnåtts. Jörgen Strandahl på Korvpojkarna AB ser dock till 
tiden efter densamma. 
 
På Pilkington Floatglas AB ses det till tiden efter återbetalningstiden. Lars Oscarsson påpekar 
att investeringskalkylen sträcker sig tio år framåt i tiden även i de fall då investeringen 
betalar sig på kortare tid. ”…där brukar det va en kalkyl som gäller i tio år.”  

4.4 Payback är inget lönsamhetsmått/Likviditetsmåttet payback 

Enligt Pär Lindgren är lönsamheten viktigare än likviditeten på Autotube AB. Investeringen 
måste dock vara möjlig utifrån företagets likviditetssituation, det vill säga att likvida medel 
finns tillgängliga.  Han menar att om företaget hade varit i en sämre likviditetssituation hade 
likviditeten fått större betydelse. Han påpekar att en bra kalkyleringsmetod ska visa på ett 
tydligt kassaflöde in i verksamheten.   
 
Dormer Tools AB arbetar mycket med både lönsamhet och likviditet vid investering. När 
Jonas Roy och Erling Gunnesson resonerar kring dessa två storheter menar de att båda är av 
vikt men att likviditeten väger tyngre. ”Number one så är det kassaflödet” som Jonas 
uttrycker det, det är även något som han betonar att en bra kalkyleringsmetod bör 
behandla. Han betonar att payback är ett likviditetsmått och visar på en reell 
likviditetspåverkan av en investering. Jonas menar också att i tider av recession är det extra 
viktigt att ta hänsyn till likviditetspåverkan av en investering. Erling påpekar att de två 
begreppen är nära sammankopplade. Jonas pekar på en fördel som payback innehar i att en 
kortare payback ger en snabbare ”lösentid”, som han uttrycker det, och det banar då väg för 
lönsamheten. Båda är överens om att payback, trots att det inte är ett lönsamhetsmått, 
säger en hel del om en investerings lönsamhet eftersom kassaflöde är kopplat till lönsamhet. 
 
Ulf Hansson arbetar med lönsamhet såväl som likviditet vid investering men har inte något 
särskilt att säga om payback angående detta. Han menar dock att i sämre tider väger 
likviditet tyngre än i godare tider, särskilt när investeringsstopp är nära förestående. Ulf 
påpekar vikten av att investeringen betalar sig då banker ger ut lån under begränsad tid. 
 
Falkenbergs laxrökeri AB ser både till lönsamhet och till likviditet vid investering. Niklas 
Korshag poängterar att lönsamheten är det som väger tyngst på företaget, men menar också 
att anledningen till detta troligen är deras goda likvida situation. ”Ja, likviditeten är ju också 
viktig. Lönsamhet… Ja, det är nog det viktigaste.” Han exemplifierar ett tidigare kapitel i 
företagets alltid lönsamma historia när likviditeten var sämre. Då var likviditeten givetvis det 
viktigaste att se till. Vid stora investeringar är likviditeten extra viktig enligt Niklas.  
 
Jörgen Strandahl på Korvpojkarna AB påpekar vikten av god likviditet hos ett företag, och hur 
likviditetssituationen är avgörande då Jörgen genomför en investering. Han menar vidare att 
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målet för en investering måste vara att öka lönsamheten hos företaget, eller i varje fall att 
inte förlora densamma. 
 
Lars Oscarsson på Pilkington Floatglas AB har inte någonting djupgående att säga om 
lönsamhet och likviditet men betonar att lönsamheten väger tyngre av de två. Dock är 
företaget väldigt fokuserat på investeringskostnaden och agerar alltid utifrån det. Lars 
påpekar att i tider av recession vill företaget att investeringen skall betala sig snabbare.  

4.5 Teorier kring paybacks popularitet 

4.5.1 Den enkla metoden  
Enligt Pär Lindgren på Autotube AB är payback en enkel metod. Han menar att den är 
välkänd och vedertagen vad gäller användning och relativt enkel för företagets ledning att 
förstå. Han påpekar dock att de även förstår diskonterad payback. Däremot säger han att för 
de som arbetar ute i produktionen är metoden inte lättförståelig och att payback här inte 
ger någon kunskap om varför en viss investering bör genomföras.  
 
Jonas Roy på Dormer Tools AB menar att payback är en enkel metod. Jonas ger sin syn på 
metodens enkelhet vad gäller kommunicerbarheten: ”Den är ju oantastlig på det sättet att 
man… att företaget har lätt att förstå det där att man investerar en miljon nu, man sparar 
330 000 varje år, så är man tillbaka om tre, alltså den är ganska lätt att kommunicera ut.” 
Jonas Roy menar att det är viktigt att kunna kommunicera resultatet av en investeringskalkyl 
till de som arbetar med investeringar i företaget. Även gällande användning menar Jonas att 
metoden är okomplicerad då den inte innefattar svåra beräkningar. 
 
Ulf Hansson på Eleiko Sport AB menar att metoden är mycket enkel vad gäller användning, 
kommunicerbarhet och hanterbarhet. Det är lätt för de inblandade att förstå metoden och 
gör de inte det är det lätt att förklara den. Ulf menar vidare att mer komplicerade metoder 
är svåra att förstå, en erfarenhet han har erhållit från tidigare anställningar. 
 
Enligt Niklas Korshag på Falkenbergs laxrökeri AB är metoden enkel och relevant vad gäller 
kommunicerbarhet till ledningen. Han tycker dock inte det är särskilt viktigt att 
kommunicera den till övrig personal i företaget. Niklas menar att metoden är enkel gällande 
användning. "På ett lätt sätt får man fram hur snabbt en investering betalar sig." 
 
Payback är en enkel och användbar metod menar Jörgen Strandahl på Korvpojkarna AB. 
Jörgen är positiv till den och påpekar att "det är ju en bra metod liksom". 
 
Lars Oscarsson på Pilkington Floatglas AB menar att metoden är enkel vad gäller användning. 
Han påpekar att metodens enkelhet tillskrivs dess mångåriga tradition hos företaget. Lars 
menar att de inblandade i investeringsprocessen har använt metoden länge och därför 
förstår den väl.  
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4.5.2 Payback som riskindex 
Pär Lindgren menar att osäkerheten ökar med tiden, både ute i verkligheten, men även hos 
en kalkyl. 
 
Enligt Jonas Roy på Dormer Tools AB är ett längre tidsperspektiv mer osäkert än ett kortare. 
Det är dock inget Jonas tar hänsyn till vid investeringsarbetet eftersom företaget inte arbetar 
med längre tidshorisonter vid investering. Han påpekar att för företag med längre perspektiv 
är tidsrisken betydande. "Pratar man framtid är det en osäkerhetsfaktor" säger Jonas i 
allmänna ordalag. 
 
Ulf Hansson på Eleiko Sport AB menar att det finns ett samband mellan osäkerhet och tid. 
Han säger att det är svårt att se in i framtiden och vill helst att en investering ska betala sig 
så snart som möjligt. 
 
Niklas Korshag är väl medveten om den risk som lång återbetalningstid innebär. Han påpekar 
att den investering som inte betalar sig snabbt nog är en osäkerhetsfaktor för företaget. ”Jag 
kan tänka mig om 10 år så har det säkert hänt rätt mycket. Den vill jag ju räkna hem rätt så 
fort för man vet ju inte riktigt vad som händer… Kommer det något revolutionerande, ja, då 
vill man ju inte stå där med en seg investering.” Han menar att en investering med större 
finansiell risk bör återbetala sig hastigare än en med mindre finansiell risk. 
 
Jörgen Strandahl menar att det finns ett samband mellan osäkerhet och tid och det är viktigt 
att ta hänsyn till den ovisshet som framtiden innebär, att kunskapen om den är begränsad. 
Han för också ett mer allmänt resonemang kring risk. Han ser det som en osäkerhet att 
behöva sätta sig i onödig investeringsskuld och menar på att hade han inte haft likviditet 
hade han inte investerat alls. ”Jag brukar aldrig investera med mer än jag har i fickan.”  
 
Lars Oscarsson menar att osäkerheten ökar med återbetalningstiden. Om investeringen 
faktiska utfall, det vill säga de kassaflöden som är associerade med investeringen, förändras 
kan kompletterande investering behöva utföras. Han påpekar att då osäkerheten på 
marknaden är stor är företaget mer intresserat av att investeringar betalar sig snabbare.  

4.6 Paybacks användning i samband med andra metoder  

Pär Lindgren på Autotube AB ser både till NPV och till diskonterad payback såväl som 
odiskonterad, vanlig, payback när han tar fram underlag för investeringsbeslut. Han hävdar 
att alla tre metoderna är viktiga för att få en korrekt bild av investeringen. Det är något som 
han tycker är viktigt att ha med när styrelsen skall ta beslut. Pär tar även fram ett underlag i 
text som presenteras för styrelsen. Han vill att det skall besvara frågan: Varför behöver vi 
investera? Underlaget innehåller flera sidor med text, diagram och tabeller som han menar 
på ett tydligt sätt svarar på ovan nämnda fråga. Pär menar att vanlig payback omgående 
visar huruvida en investering har möjlighet att uppnå kravet för återbetalningstiden. Han 
påpekar att han med hjälp av metoden utför en första överslagsräkning och i de fall då 
denna är positiv inleds djupare beräkningar med avancerade metoder såsom NPV och 
diskonterad payback. Pär tar inte hänsyn till magkänslan vid investering. 
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Dormer Tools AB håller sig till payback och använder inga andra metoder. Dock menar Jonas 
Roy att det är viktigt att argument och motiv för en tänkt investering presenteras i ord såväl 
som siffror. Magkänslan är inget underlag till beslut hos Dormer Tools AB men Erling 
Gunnesson hävdar att det kan påverka sättet på vilket han eller Jonas lägger fram 
investeringsförslaget till styrelsen. Med detta menar Erling att en positiv magkänsla gör att 
ett förslag presenteras på ett positivare manér. 
 
Eleiko Sport AB använder enligt Ulf Hansson endast payback och magkänsla. Ulf använder 
mer magkänsla i sina underlag för investering på Eleiko än han har gjort tidigare. Han menar 
att Eleiko tar snabba beslut och att investeringsbeloppen är mindre än tidigare i hans karriär 
och därför behöver inte kalkylerna vara lika noggranna. 
 
Niklas Korshag på Falkenbergs laxrökeri AB använder endast vanlig payback. Han menar dock 
att magkänslan alltid är en del av investeringsbeslutet. Niklas påpekar att magkänslan många 
gånger är det som i slutändan avgör huruvida en investering skall genomföras eller inte. Det 
är dock alltid viktigt att kalkylen är gynnsam, menar han. 
 
Jörgen Strandahl på Korvpojkarna AB fokuserar på magkänsla och mjuka värden i större 
utsträckning än kassaflöden, och i vidare mening payback. Han menar att magkänslan är det 
som i slutändan avgör huruvida en investering skall accepteras eller inte. Enligt Jörgen är 
payback alltid viktig för att konstatera om en investering är "vettig". Vid dyrare investeringar 
är det mer angeläget att titta på de ”ekonomiska bitarna”, som han uttrycker det, till skillnad 
från investeringar som inte generar särskilt stora ingående kassaflöden. Exempel på sådana 
investeringar är, enligt Jörgen, investeringar för bättre hygien som är reglerade i lag, då han 
har flera alternativ att välja mellan. 
 
Lars Oscarsson menar att Pilkington Floatglas AB främst fokuserar på payback. De använder 
även IRR. Lars påpekar dock att han inte är ekonom och har inga detaljer om denna metod. 
För övrigt talar Lars en hel del om underlag för investering. Pilkington har en omfattande 
mall för hur underlaget till investeringen skall se ut beroende på hur dyr den är. Lars menar 
att magkänslan är en faktor som inte ingår i detta underlag. Han påpekar att vissa 
investeringar inte lämpar sig för investeringskalkylering då de inte genererar ingående 
kassaflöden och därmed inte går att räkna på. 

4.7 Kopplingen mellan företags storlek och payback 

Pär Lindgren påpekar att val av investeringskalkyleringsmetod skiljer sig avsevärt mellan 
större och mindre företag. Han menar att i mindre företag används magkänsla och 
odiskonterad payback till största del. ”Jag är helt övertygad om, med tanke på att jag 
jobbade som revisor i 10 års tid och såg en massa företag, att tittar man på de mindre 
bolagen så är det väldigt mycket mer känsla och fingertoppskänsla och vad man vill göra 
som styr.” Till skillnad mot dessa mindre företag menar han att större företag använder 
avancerad kalkylering, såsom diskonterad payback och NPV, det vill säga den kombination av 
metoder som Autotube AB använder. ”Jag tror inte jag har sett något bolag med 20-30 
anställda som sitter och räknar på en sådan här kalkyl...”. Pär Lindgren menar att alla 
Autotubes investeringar är måste-investeringar; att löpande göra nyinvesteringar är 
nödvändigt för att säkerställa företagets långsiktiga fortlevnad. Målet är dock alltid maximal 
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lönsamhet vid investering.  Pär nämner vidare några av de brister som företaget har upplevt 
vid investeringsarbete. I vissa fall har det existerat tidsbrist, i andra fall har företaget saknat 
personal och ibland har kassan inte räckt till då investeringsutgiften har varit hög. Pär 
påpekar vikten av att skapa sig en klar bild över läget i dessa situationer och fatta ett snabbt 
beslut som i ett senare skede kan analyseras djupare.  
 
Jonas Roy och Erling Gunnesson på Dormer Tools AB hävdar bestämt att valet av 
investeringskalkyleringsmetoder beror på företagets storlek. Erling Gunnesson menar att för 
riktigt små verksamheter är likviditet, payback och magkänsla de tyngst vägande måtten vid 
investering. ”Och då resonerar ägaren till den här verksamheten: Tar jag den här? Behöver 
jag en ny maskin? I slutändan, visst de tittar på intjäning och hela den här biten men det är ju 
litegrann… har jag råd att satsa?”. Han menar också att en verksamhet av Dormers storlek 
främst använder payback vid investeringskalkylering. Vidare påpekar Jonas att större företag 
oftast använder mer utstuderade och avancerade metoder. I slutändan är dock kassaflödet 
av största vikt även för dessa företag. Jonas Roy menar att den enda brist Dormer Tools har 
upplevt är tidsbrist. Ibland har de inte haft tid att genomföra en investering även då viljan 
har funnits, då tiden inte har räckt till för ett nytt projekt med medföljande kalkylering. 
"...ibland måste man klona sig själv för att hinna med det och detta". 
 
Ulf Hansson på Eleiko Sport AB säger att det finns större krav, mer styrning, på stora företag 
än på små företag, Ulf Hansson menar vidare att det ibland finns brister i Eleikos 
investeringsarbete, och påpekar att det har existerat situationer då företaget har haft 
begränsade likvida resurser. "I dessa fall har man tappat vinsten mycket snabbt när man inte 
får de medel som man önskar." 
 
Enligt Niklas Korshag på Falkenbergs laxrökeri skiljer sig investeringsarbetet avsevärt mellan 
större och mindre företag. Han ser till sitt eget företag och påpekar att när verksamheten 
växer måste organisationen också göra det och då bör även arbetet kring investeringar bli 
mer omfattande. Företagets kunnande måste öka när företaget växer, menar Niklas. Niklas 
påpekar vidare att Falkenbergs laxrökeri är ett mindre företag, och att ett sådant inte alltid 
besitter adekvata resurser eller adekvat kompetens till investeringsarbetet. 
 
Jörgen Strandahl på Korvpojkarna AB menar att magkänsla och payback är vanligare för små- 
än för stora företag. I enlighet med detta menar han att större företag måste förhålla sig 
annorlunda till processen då det finns aktieägare som vill ha avkastning. Att endast resonera 
sig fram till en investering, att använda magkänslan, är uteslutet för dessa företag. ”Det 
skulle ju inte gå att resonera så för där finns ju sådana som äger aktierna…”. Han påpekar 
vidare att vid större investeringar hämtar han finansiell expertis utifrån. Detta gör han för att 
”bolla idéer” samt säkerställa investeringens lämplighet för företaget.  
 
Lars Oscarsson på Pilkington Floatglas AB hävdar att skillnader i investeringsprocessen råder 
mellan stora- och små företag. Lars påpekar att det finns investeringar som måste utföras, 
och då spelar det nästan ingen roll vad de kostar. Lönsamheten är av underordnad betydelse 
för dessa investeringar, menar Lars. Implementeringen måste i dessa fall ske på kortast tid 
möjligt då stillastående produktion är oerhört kostsamt för företaget.  
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras innehållet i den teoretiska referensramen mot det insamlade 
empiriska materialet presenterat i föregående kapitel. Likheter och skillnader mellan teori 
och empiri betonas och framhävs löpande. Analysens struktur följer den teoretiska 
referensramen. I likhet med empirikapitlet är avsnitten 2.2.3 och 2.3.1 sammanslagna. 

5.1 Payback 

Enligt Lefley (1996) och Sandahl och Sjögren (2003) är payback den mest använda 
kalkylmetoden vid investeringsarbete. Uppsatsens empiriska material stärker detta 
påstående då samtliga företag och respondenter använder metoden. I ett fall används 
payback såväl som diskonterad payback, men övriga företag brukar metoden enbart i dess 
ursprungliga form. Pär Lindgren, med mångårig erfarenhet av revisorsyrket, menar att 
payback är den absolut vanligaste kalkylmetoden. 
 
Ett antal skilda studier har gett analoga resultat, att kravet på återbetalningstiden är cirka tre 
år (Sandahl & Sjögren, 2003; Segelod, 2000b; Yard, 1987). Både Pär Lindgren och Jonas Roy 
har kravet tre år på återbetalningstiden, vilket är i linje med teorin. Övriga respondenter 
talar om kortare återbetalningstider. På korvpojkarna används två år som krav och på 
Pilkington är det numera ett och ett halvt år som gäller. Lars Oscarsson påpekar att 
finanskrisen år 2008 har skakat om marknaden rejält och det påverkar Pilkingtons 
investeringsvilja. Ulf Hansson menar att återbetalningstiden skall ske inom en budgetperiod, 
det vill säga mindre än ett år. Niklas Korshag ger ingen exakt återbetalningstid utan hänvisar 
till investeringens osäkerhet och dess påverkan på tidskravet. Som konklusion kan sägas att 
empirin delvis bekräftar teorin men att våra respondenter är försiktigare än vad teorin 
menar att företagen är. 
 
Kravet på återbetalningstiden är lägre för strategiska investeringar som dessutom ofta 
beslutas på koncernnivå än för de investeringar, mindre i storlek, som VD eller ekonomichef 
själv beslutar om på företaget (Segelod, 2000a). Två tredjedelar av respondenterna bekräftar 
denna teori. Två av dessa, Pär Lindgren och Ulf Hansson, använder specifikt ordet 
"strategiska". Pär påpekar att han vid strategiska investeringar kan ignorera sitt krav på 
gällande återbetalningstid, något som Brien (1997) också talar om i sin studie. Lars Oscarsson 
och Jonas Roy menar att det finns investeringar där kravet på återbetalningstiden är lägre, 
de talar dock inte om strategiska investeringar. I två av intervjuerna framkommer det inte 
huruvida respondenterna justerar payback-kravet beroende på typ av investering.  

5.2 Existerar paybacks brister i praktiken? 

5.2.1 Payback tar inte hänsyn till pengars tidsvärde 
Pengars tidsvärde är ett koncept som är enkelt att förstå, och även de utan ekonomisk 
utbildning kan ta till sig begreppet (Brien, 1997). Empirin i denna studie sammanfaller inte 
med teorin då flera av respondenterna var osäkra på betydelsen av både tidsvärde och 
diskontering. Empirin visar delvis på avsaknad av den förståelse som Brien (1997) påstår vara 
elementär. Endast en av de undersökta, Pär Lindgren, verkar ha full inblick i begreppet 
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tidsvärde. Han använder diskonterad payback vid investering, och menar att det är 
vansinnigt att inte göra det. Pärs tankar kring diskonterad payback som ett sundare 
alternativ till vanlig payback bekräftas av Brien (1997) och Lewellen et al. (1973) som även de 
pekar på det hälsosamma i att använda diskonterad payback. 
 
I uppsatsens teoretiska kapitel lyfts ett antal brister med diskonterad payback fram av bland 
annat Yard (2000). Pär Lindgren ser dock inga brister med metoden utan hävdar att 
diskonterad payback tar hänsyn till vanlig paybacks största brist, avsaknad av diskontering. 

5.2.2 Payback ignorerar kassaflöden efter återbetalningstiden 
Enligt ett flertal författare, bland annat Yard (2000), är en avigsida med payback att den 
ignorerar ingående kassaflöden efter återbetalningstiden. Brien (1997) hävdar det motsatta 
då han i sin kvantitativa studie konkluderar att hela 73 % av användarna ser till tiden efter 
att investeringen betalar sig. Hur ser det ut i vår kvalitativa studie av svenska småföretag? 
 
Två tredjedelar av respondenterna ser till kassaflöden efter återbetalningstiden. Briens 
(1997) resultat bekräftas därmed. Två av respondenterna, Pär Lindgren och Ulf Hansson, ser 
alltid fem år framåt i tiden från ögonblicket då investeringen ägde rum. En respondent, Lars 
Oscarsson, talar om den tioårshorisont som Pilkington alltid ser till i sina kalkyler. Jörgen 
Strandahl följer investeringens kassflödespåverkan även efter att den har återbetalat sig, 
han ger emellertid ingen sluttid för denna bevakning. De resterande två ser endast fram till 
återbetalningstidpunkten. 

5.3 Payback är inget lönsamhetsmått/Likviditetsmåttet payback 

En stor anledning till metodens popularitet är att den i ett tidigt skede förtäljer huruvida en 
investering visar tecken på lönsamhet (Cooper et al., 2002). Jonas Roy bekräftar denna teori 
då han talar om att investeringens tidiga "lösentid" banar väg för lönsamheten. Detta är 
enligt Erling Gunnesson och Jonas Roy ett mått som säger en hel del om lönsamheten 
eftersom den säger något om kassaflödet. 
 
Payback bevarar sin dominerande ställning som investeringskalkyleringsmetod delvis tack 
vare fokus på likviditet (Block 1997; Brien 1997). Metodens popularitet vilar på tydlig 
information om när en investering återbetalar sig (Cooper et al., 2002; Grinyer & Green, 
2003). Pär Lindgren talar om vikten av denna aspekt då han påpekar att en kalkylmetod 
tydligt skall visa kassaflödet av en investering. För Jonas Roy är det uppenbart att payback är 
ett likviditetsmått och instämmer i Pärs uppfattning angående vad en god kalkylmetod bör 
belysa. Jörgen Strandahl påpekar vikten av god likviditet för ett företag och Lars Oscarsson 
påpekar att Pilkington är kostnadsmedvetet vid investeringar och hur viktigt detta är för 
verksamheten.  
 
Då företag lider av begränsade likvida medel är likviditeten deras viktigaste mått (Brien, 
1997; Lefley, 1996) och eftersom payback är ett mått som särskilt fokuserar på en 
investerings likviditetspåverkan kan den ge fördelar åt sådana företag (Block, 1997). 
Wambach (2000) stärker denna ståndpunkt eftersom han knyter likviditeten till 
kapitalbegränsningen som ett företag kan tänkas inneha. Pär Lindgren konstaterar att 
investeringen är nära kopplad till företagets likviditetssituation och då en verksamhet är i ett 
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sämre likviditetsläge har likviditeten stor betydelse. Korrekt information om 
likviditetspåverkan väger tyngre hos de företag som har kapitalbrist (Block, 1997) och dessa 
företag har sannolikt inte behov att följa grundläggande lönsamhetsidéer (Danielson & Scott, 
2006; Ang, 1991). Niklas Korshag instämmer med föregående talare gällande likviditetens 
betydelse i samband med brist på finansiella resurser, något som han har upplevt tidigare i 
Falkenbergs laxrökeris historia. Jörgen Strandahl påpekar hur viktig en gynnsam 
likviditetssituation är för att utföra en investering.  
 
Lefley (1996) menar att payback lämpar sig särskilt väl då konjunkturen är låg. Jonas Roy och 
Ulf Hansson påpekar att då samhället upplever recession är likviditetspåverkan av en 
investering extra viktig att ta hänsyn till. Payback indikerar nämligen hur likviditeten 
påverkas av en investering (Block 1997). I lågkonjunktur har kort återbetalningstid hög 
prioritet, menar Lars Oscarsson. Grinyer och Green (2003) menar att metodens omfattande 
användning härstammar från dess tydliga fokus på hastigheten med vilken kapitalet 
återvinns. 
 
Ulf Hansson menar att eftersom bankväsendet ger ut lån under begränsad tid är det av stor 
vikt att en investering betalar sig snabbt. Block (1997) för ett liknande resonemang då han 
påpekar att en finansiär främst är intresserad av att återfå det satsade kapitalet. Han menar 
att en kalkylmetod som tydligt visar på likviditetspåverkan får en konkurrensfördel gentemot 
andra metoder (ibid.). 

5.4 Teorier kring paybacks popularitet 

5.4.1 Den enkla metoden 
Paybacks popularitet beror delvis på dess enkelhet vad gäller användning (Cooper et al., 
2002). En betydande fördel för metoden är att återbetalningstiden är lätt att kalkylera 
(Cooper et al., 2002; Grinyer & Green, 2003). Den enda information som krävs är ingående- 
och utgående kassaflöden samt när i tiden de inträffar (Lefley, 1996). Pär Lindgren 
instämmer i ovan teori om metodens okomplicerade natur vad gäller användning och menar 
att den är välkänd och vedertagen. Payback är lätt att använda menar Jonas Roy, och pekar 
på att den är en enkel matematisk metod då den inte innefattar krävande beräkningar. Även 
Ulf Hansson, Niklas Korshag, Jörgen Strandahl och Lars Oscarsson stämmer in på påståendet 
att metoden är enkel att använda. Lars Oscarsson talar om tradition som ett nyckelord 
gällande metodens enkelhet, någonting som Sandahl och Sjögren (2003) även poängterar.  
 
Enligt Block (1997) och Sandahl och Sjögren (2003) är payback lättförståelig. Pär Lindgren 
instämmer delvis i detta påstående då han menar att metoden är enkel för ledning att 
förstå, men inte för produktionspersonalen. Ulf Hansson instämmer i metodens 
lättförståelighet. I enlighet med detta menar han att mer komplicerade metoder är svåra att 
förstå för användaren. Ulf ger en vidare syn på saken och hävdar att payback är lätt att 
förklara även för de som inte först förstår den. 
 
Enligt Cooper et al. (2002) och Grinyer och Green (2003) är det enkelt att med payback 
kommunicera en investerings likviditetspåverkan till relevant omgivning. Brealey et al. (2011) 
påpekar att investeringsförslagets framgång vilar på kommunikationen mellan användaren 
och beslutsfattaren i de fall dessa är olika individer eller instanser. Jonas Roys tankar om 
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kommunikationen sammanfaller väl med framställningen ovan. Han menar att metoden är 
"oantastlig" vad gäller kommunikation inom företaget. Han påpekar också, precis som 
Brealey et al. (2011), vikten av att en investeringskalkyls resultat kan kommuniceras mellan 
de som är involverade i investeringsprocessen. Ulf Hansson instämmer i metodens 
kommunicerbarhet. Niklas Korshag menar att för relevanta individer, det vill säga för 
företagets ledning, är metoden högst kommunicerbar. 
 
Pär Lindgren och Jonas Roy påpekar att de har upplevt tidsbrist vid investeringsarbetet och 
det är också något som Danielson och Scott (2006) fokuserar på i sin studie då de menar att 
payback är ett lämpligt val i dessa situationer. Pär menar att i investeringssituationer av 
tidsbrist är det viktigt att hastigt ta ett beslut som kan analyseras mer ingående längre fram i 
processen. Enligt Grinyer och Green (2003) har payback fördelar gällande att initiala 
investeringskonsekvenser kan observeras innan djupare uträkningar tar sin början. (Detta 
styckes empiri är hämtad från kapitel 4.7 Kopplingen mellan företags storlek och payback.) 
 
Danielson och Scott (2006) hävdar att det finns ett samband mellan användarens 
utbildningsnivå och osofistikerade kalkylmetoder och enligt Graham och Harvey (2001) är 
payback en osofistikerad kalkylmetod. Bland undersökningens deltagare varierar 
utbildningsnivån avsevärt vilket framgår i kapitel 4.1 Presentation av företag och 
respondenter. Utbildningsnivån sträcker sig från gymnasial utbildning till magisterexamen på 
högskola. Tre av respondenterna har gymnasial utbildning, en har kandidatexamen och tre 
har magisterexamen. Samtliga använder payback. En använder dessutom diskonterad 
payback samt NPV (se kapitel 4.2). 

5.4.2 Payback som riskindex 
Lefley (1996) och Remer och Nieto (1995) påpekar att payback kan fungera som ett skydd 
mot risk och menar vidare att en kort återbetalningstid ökar känslan av trygghet inför en 
investering. Pär Lindgren och Jörgen Strandahl menar att osäkerheten ökar med tiden. Ulf 
Hansson instämmer i detta och vill helst att investeringen skall betala sig snabbast möjligt. 
Lefley (1996) menar att återbetalningskravet enkelt kan justeras efter investeringens risk. 
 
Enligt Grinyer och Green (2003) besitter payback egenskapen att den fokuserar på i tiden 
nära ingående kassaflöden och för användare som ser ett samband mellan ökande 
tidshorisont och osäkerhet skapar den tillförlitlighet. Niklas Korshag menar att lång 
återbetalningstid är en osäkerhetsfaktor och att investeringar som inte betalar sig hastigt 
nog är en risk för verksamheten. Jonas Roy hävdar att större tidshorisont medför en generell 
ökning av risk. Han påpekar emellertid att företaget inte tar hänsyn till risk i sina kalkyler. 
Enligt Brien (1997) och Lefley (1996) kan metodens omfattande användning delvis härröras 
till det faktum att den är ett mått på investeringsrisken. Även Lars Oscarsson hävdar att lång 
återbetalningstid är en osäkerhetsfaktor och menar vidare att i tider av recession har 
företaget större fokus på snabb återbetalning. Ulf Hansson sneglar alltid på rådande 
konjunkturläge och är vaksam på framtida svängningar i ekonomin.  

5.5 Paybacks användning i samband med andra metoder  

Avancerade metoder såsom NPV och IRR används enligt flera undersökningar ofta 
tillsammans med payback (Brien, 1997; Lefley, 1996; Sandahl & Sjögren, 2003). Pär Lindgren 
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tar hänsyn till NPV såväl som diskonterad payback vid investeringsarbete, mått han också 
påpekar är viktiga för företagets styrelse att ta del av inför beslut. På Pilkington används 
främst payback, enligt Lars Oscarsson, men företaget tar även hänsyn till IRR i sina 
uträkningar. 
 
Enligt Lefley och Morgan (1999) ger ingen investeringskalkyleringsmetod ett fullgott resultat 
på egen hand, för att kunna säkerställa detta krävs användning av flera metoder samtidigt. 
Av respondenterna i denna studie var det endast två som medhöll att de använder andra 
metoder tillsammans med payback. Övriga använder endast payback vid sidan om 
magkänsla, vilket diskuteras nedan. 
 
Pär Lindgren använder payback då han utför en första överslagsräkning på en möjlig 
investering. Han kan därigenom omgående bestämma huruvida alternativet har potential att 
"räknas hem" eller inte. Då den inte beräknas återbetala sig själv kasseras den, i annat fall 
inleder Pär en mer omfattande och utförlig uträkning med hjälp av avancerade metoder. 
Pärs tillvägagångssätt ligger väl i linje med Yards (2000) teori kring användning av payback 
som ett inledande filtreringsverktyg för kategorisering av investeringsalternativ.  
 
Magkänsla ser inte till kassaflöden (Graham & Harvey, 2001). Den används i omfattande 
mängd av företag som inte fokuserar på kassaflöden i hög utsträckning (Danielson & Scott, 
2006). Jörgen Strandahl placerar större tyngd vid magkänsla än vid payback och de 
kassaflöden som den genererar och menar att det är magkänslan som i slutändan avgör om 
en investering skall accepteras eller inte. Dock är payback viktig för att konstatera att en 
investering är ”vettig”, som Jörgen Strandahl uttrycker det. Niklas Korshag menar att 
förutsatt att kalkylen är gynnsam kan magkänslan fälla avgörandet. Sandahl och Sjögren 
(2003) menar att det finns ett samband mellan användning av payback och stor tilltro till 
kvalitativa aspekter vid kalkylering, såsom magkänslan, såväl som mellan kvantitativa 
aspekter och avancerade diskonteringsbaserade metoder. Av denna studies respondenter 
tar hälften beslut utifrån magkänslan. Dessa tre använder i övrigt endast payback som 
kalkyleringsmetod. Pär Lindgren och Lars Oscarsson arbetar på företag som har mer 
omfattande investeringsrutiner. Autotube arbetar med NPV och diskonterad payback medan 
Pilkington brukar IRR. Varken Pär eller Lars använder magkänsla i sitt investeringsarbete. Ett 
av företagen, Dormer Tools AB, promenerar längs en gyllene medelväg. De medhåller att 
magkänslan spelar roll men inte till beslut, utan endast hur positivt ett visst 
investeringsförslag presenteras. 

5.6 Kopplingen mellan företags storlek och payback 

Graham och Harvey (2001) och Danielson och Scott (2006) menar att det finns ett samband 
mellan företagets storlek och användningen av en specifik kalkylmetod. Samtliga 
respondenter påpekar att det existerar en koppling mellan företagets storlek och 
användning av kalkylmetod. Block (1997) konkluderar i sin kvantitativa undersökning att 
cirka 43 % av småföretagen använder payback och att metoden därmed är den mest 
använda kalkyleringsmetoden för denna kategori av företag. Av de undersökta använder två 
tredjedelar endast payback. De övriga två företagen använder förutom payback också mer 
avancerade metoder. Stora företag använder avancerade kalkyleringsmetoder baserade på 
diskonterade kassaflöden och små företag använder dels den beräkningsmässigt enkla 
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payback-metoden och dels magkänslan vid investering (Graham & Harvey, 2001; Danielson 
& Scott, 2006). Pär Lindgren menar att det finns avsevärda skillnader mellan stora och små 
verksamheter vid investeringskalkylering. Han hävdar att stora företag använder avancerade 
metoder som utgår ifrån diskonterade kassaflöden samt att små företag främst använder 
magkänsla och odiskonterad payback. Även Jonas Roy och Erling Gunnesson hävdar att 
företagets storlek påverkar valet av kalkyleringsmetod. De når vidare samma slutsats som 
Pär gällande vilken metod en viss kategori av företag använder. Jörgen Strandahl påpekar att 
småföretag utnyttjar magkänsla och payback i särskilt hög utsträckning.  
 
Danielson och Scott (2006) menar att det finns ett flertal orsaker till varför små företag 
resonerar annorlunda då de gör investeringar än stora företag. Små verksamheter lider ofta 
brist på finansiell kunskap och kompetens bland personalen (Danielson & Scott, 2006), och 
använder därför inte metoder baserade på diskonterad kassaflöden (Ang, 1991). Niklas 
Korshag menar att ett mindre företag inte alltid innehar adekvat kompetens till 
investeringskalkyleringsarbetet. Jörgen Strandahl säger att han ibland får hjälp med expertis 
utifrån vid vissa större investeringar. En annan orsak till varför små verksamheter förhåller 
sig annorlunda till investeringsproceduren är att de har tidsbrist (Ang, 1991). Pär Lindgren 
och Jonas Roy påpekar båda att de har upplevt tidsbrist vid investeringsarbetet. Jonas 
utvecklar detta resonemang och påpekar att viljan ibland har funnits där men inte tiden som 
krävs för att genomföra ett projekt med medföljande kalkylering. Pär menar att det funnits 
tillfällen då företaget lidit brist på personal till kalkyleringsarbetet i samband med 
investering. I enlighet med detta menar Ang (1991) att småföretag kan sakna humanresurser 
och därför förhåller sig annorlunda till investeringsprocessen. Lefley (1996) sammanfattar 
sambandet mellan resurser och småföretag, och menar att större företag logiskt sett borde 
använda mer sofistikerade metoder än småföretag, av resurs och kunskapsskäl, förutsatt att 
dessa metoder ger bättre resultat. 
 
Danielson och Scott (2006) påpekar att det finns andra anledningar till varför småföretag gör 
investeringar än maximal lönsamhet. Ibland har dessa nämligen inget annat val än att 
genomföra en investering, det kan röra sig om investeringar som är ett måste för företagets 
fortlevnad (ibid.). Lars Oscarsson på Pilkington hävdar att det i vissa fall existerar 
investeringar som företaget är tvungna att utföra och då är lönsamheten av underordnad 
betydelse, och kostnaden är nästintill oviktig. Pär Lindgren å andra sidan hävdar att alla hans 
investeringar är måste-investeringar, och menar vidare att alla Autotubes investeringar har 
som mål att nå maximal lönsamhet. Pär motsäger därmed teorin ovan. Kopplingen mellan 
teorins måste-investering och studiens insamlade empiri är därmed för svag för att säga 
något om sambandet mellan paybacks användning och denna kategori av investeringar. 
 
Pär Lindgren menar att Autotube AB ibland har haft för hög investeringsutgift i förhållande 
till kassan. Vidare påpekar Ulf Hansson att Eleiko Sport AB har haft begränsade likvida 
resurser. Block (1997) påpekar att det är viktigare för små företag än för stora företag att 
god kontroll över likviditeten och Danielson och Scott (2006) menar att det är rationellt för 
ett litet företag att vilja se investeringens påverkan på företagets likviditet. Ang (1991) 
menar vidare att det kan vara dyrt och/eller problematiskt för småföretag att utnyttja 
kapitalmarknader, det vill säga att låna pengar. Från empirikapitel 4.3.2 hämtas Ulf Hanssons 
påstående att han är intresserad av att se investeringens likviditetspåverkan då banker lånar 
ut pengar under begränsad tid. 
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6 Slutsats 

I följande kapitel redovisas uppsatsens slutsatser och förslag till fortsatt forskning. Kapitlet 
inleds med en kort introduktion. De efterföljande fem rubrikerna redogör för uppsatsens 
slutsatser med avseende på problemformuleringen. Därefter sammanfattas resultaten. 
Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

Studiens resultat visar i enlighet med tidigare forskning att payback är den vanligaste 
metoden bland svenska småföretag. Uppsatsen ämnade besvara denna paradoxala 
användning med problemformuleringen: Utifrån svenska småföretags synvinkel vad 
kännetecknar investeringskalkyleringsmetoden payback som gör den välanvänd i praktiken?  

6.1.1 Existerar paybacks brister i praktiken? 
Merparten av undersökningens respondenter saknar djupare förståelse för tidsvärde och 
studiens resultat motsäger teorins påstående om tidsvärdets enkelhet. Sannolikt är det svårt 
att ta till sig begreppet och detta bidrar troligen till paybacks omfattande användning. 
Endast en av respondenterna verkar vara fullt införstådd i begreppet tidsvärde. Han räknar 
med det dagligen och eliminerar den teoretiska bristen med vanlig payback genom 
diskontering. Våra resultat indikerar att bristen med tidsvärdet inte existerar i praktiken. De 
användare som har svårt att greppa begreppet kan utnyttja vanlig payback och få de resultat 
som han/hon kan förstå och vara nöjd med. Samtidigt kan de användare som önskar ta 
hänsyn till tidsvärdet diskontera kassaflödena och få för honom/henne acceptabla resultat.  
 
En annan teoretisk brist med payback är att den inte ser längre än till återbetalningstiden. 
Vår analys tyder dock på att detta inte behöver vara ett bekymmer då användaren kan välja 
att se förbi denna tidpunkt. Fyra av sex respondenters tidshorisont är längre än 
återbetalningstiden. Detta behöver inte heller vara en brist i praktiken. 

6.1.2 Payback är inget lönsamhetsmått/Likviditetsmåttet payback 
Paybacks välanvändning är delvis avhängig av dess tydliga mått på likviditeten. Två 
tredjedelar av respondenterna menar nämligen att en god kalkyleringsmetod skall visa på 
investeringens likviditetspåverkan. Då företag har mindre likvida medel ger användning av 
payback stora fördelar eftersom den förbättrar möjligheten till likviditetsmässigt goda 
investeringsbeslut. Vidare menar hälften av respondenterna att en lågkonjunktur medför 
negativ likviditetspåverkan. Tider av recession kan därmed öka paybacks användning 
eftersom den tydligt mäter en investerings påverkan på likviditeten. 
 
Cooper et al. (2002) menar att payback i ett tidigt skede banar väg för lönsamheten då den 
visar på investeringens förutsättning för densamma. En av respondenterna bekräftar detta, i 
övriga fall fann vi inga samstämmigheter med denna teori. Bristen att payback inte är ett 
lönsamhetsmått existerar därmed sannolikt även i praktiken, dock visar studien att 
småföretagets likviditetssituation avgör huruvida en investering skall utföras, inte 
investeringens lönsamhet. Vi tror därför att denna brist inte påverkar metodens 
välanvändning nämnvärt. Det är givetvis viktigt att investeringen är lönsam men företaget 
måste också inneha likvida förutsättningar för att kunna genomföra den. 
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6.1.3 Teorier kring paybacks popularitet 
Samtliga respondenter är, i enlighet med teorin, eniga om paybacks enkelhet. Metoden är 
lättförståelig och välkänd. Vi tror att metodens popularitet delvis är kopplad till starka 
användartraditioner hos företag då den har brukats flitigt under många år. Eftersom payback 
lätt kan förklaras, menar vi dessutom att dess dominerande ställning kan tillskrivas snabb 
spridning mellan användare. Vi tror i linje med detta att paybacks välanvändning är kopplad 
till dess kommunicerbarhet till relevanta personer. Metoden lämpar sig väl vid tidsbrist 
eftersom uträkningen snabbt utförs. Den visar även huruvida investeringen bör räknas 
vidare på. Payback besitter ytterligare en stor fördel, nämligen att den enkelt justeras för alla 
typer av investeringar och användare. Vi kan dock inte säga något om paybacks koppling till 
utbildningsnivå då empiriska bevis saknas. Studien pekar på att payback är en metod för alla. 

6.1.4 Paybacks användning i samband med andra metoder 
Payback lämpar sig väl för användning i samband med andra metoder. Vår undersökning 
visar att den belyser likviditetspåverkan i högre utsträckning än någon annan metod, som vi 
känner till, och har således ett existensberättigande tillsammans med andra kalkylmetoder. 
Vår undersökning visar att det finns ett samband mellan payback och magkänsla bland 
företag som inte använder några andra metoder än dessa två. Detta utvecklas i slutsatsens 
nästa avsnitt. 

6.1.5 Kopplingen mellan företags storlek och payback 
Empiri stödjer teori gällande småföretagens användning av kalkylmetod. Enligt studien 
använder hälften av respondenterna både magkänsla och payback. För de som 
huvudsakligen förlitar sig till magkänslan indikerar payback huruvida investeringen är 
"vettig", som en av respondenterna uttrycker det. För dessa användare bidrar metoden med 
ekonomisk information inför investeringsbeslutet. Denna aspekt av payback förklarar 
välanvändningen bland dessa företag. Vi ser även ett tydligt samband mellan paybacks 
enkelhet och fokus på likviditetspåverkan och småföretagens användning av metoden. 
Småföretag saknar ofta finansiella kunskapsresurser och metodens enkelhet förklarar här 
dess popularitet. Payback har dessutom hög kalkyleringshastighet och lämpar sig väl för 
småföretag eftersom dessa ofta har tids- samt personalbrist. Metoden är ett lämpligt verktyg 
då dessa företag ibland har begränsade likvida resurser. Även i de fall då det lilla företaget 
har lånebekymmer är payback en passande metod.  
 
Payback är en enkel metod, med starka användartraditioner och tydlig likviditetspåverkan av 
en investering, som är särskilt användbar för småföretag. Enligt våra resultat verkar endast 
ett av metodens teoretiska tillkortakommanden existera i praktiken, vi tror dock inte att det 
påverkar välanvändningen nämnvärt. Nedan sammanfattas slutsatserna.  

6.2 Sammanfattning av slutsatser 

Payback har många fördelar för småföretag. Den är snabb, enkel att använda och 
kommunicera, den är högst justerbar och den visar tydligt på likviditetspåverkan. Vi ser 
sammantaget payback som ett universellt verktyg vid investering. 
 
Metoden används med fördel både för de som sysslar med avancerad kalkylering och för de 
med mindre avancerade tillvägagångssätt. För de förstnämnda är payback ett inledande 
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filtreringsverktyg, som hastigt visar på investeringens potential. För de sistnämnda kan 
metoden inkorporera ekonomiska beräkningar vid sidan om magkänslan, som annars 
används allena. Payback kan sammantaget sägas inneha egenskaper som gör den välanvänd 
för alla typer av småföretag. Vi drar slutsatsen att payback är en metod för alla. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har ett antal idéer till fortsatt forskning inom området kommit till oss. 
Vi presenterar dessa, med förslag på hur forskningen kan utföras, nedan. 
 
1. En av respondenterna i denna undersökning menar att kassaflödet är kopplat till både 
lönsamhet och likviditet. Kanske är payback trots allt ett mått på lönsamhet? Det finns 
tendenser i vår undersökning som menar att payback kan påvisa en investerings lönsamhet i 
ett tidigt skede. Vi har dock inte tillräckligt med empiriskt stöd för att bestämt kunna hävda 
att payback är ett lönsamhetsmått men vi tror att det är något som framtida undersökningar 
möjligen kan påvisa. Kanske genom en kvalitativ undersökning. 
 
2. Vår studie indikerar att payback har egenskaper som riskindex. Dock är empiri och teori 
för svag för att denna egenskap skall kunna förklara dess välanvändning. Vi tycker att det 
hade varit intressant att studera detta vidare. Genom exempelvis en kvalitativ- eller 
kvantitativ undersökning som fokuserar enbart på risk och payback. 
 
3. År 2003 gjorde Sandahl och Sjögren den senaste omfattande kvantitativa kartläggningen 
angående hur investeringskalkyleringsmetoderna används i Sverige. Efter betydande 
efterforskningar har vi inte lyckats finna någon kartläggning utförd på senare år. Vi har 
därför anledning att tro att en sådan inte existerar. Det är viktigt att utföra en ny 
kartläggning för att utforska investeringskalkyleringens tendenser i praktiken. Har 
användandet förändrats under de senaste nio åren eller är det oförändrat? Se Sandahl och 
Sjögren (2003) för information gällande upplägg av en sådan studie.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Korta frågor 
 
Personliga: 
Namn: 
Ålder: 
Utbildning: 
Tidigare anställning/bakgrund: 
Nuvarande position: 
 
Om företaget: 
”Kort” om företaget: 
Antal anställda: 
Industri/bransch: 
 
Om investeringskalkylering: 
Använder ni payback/diskonterad payback: 
(… var beredda på att förklara metoderna) 
Använder ni andra kalkyleringsmetoder? 
(vilka..?) 
 
Öppna frågor 
 

1. Varför använder ni payback? 
 
2. Berätta lite om vilka för- och nackdelar ni ser med metoden? 

 
3. Hur ser du på det faktum att payback ignorerar pengars tidsvärde? 

(… var beredd att förklara…) 
 
4. Varför använder ni diskonterad payback? (om de gör det…) 

 
5. Berätta lite om metodens för- och nackdelar? (om den används…) 

 
6. Ser ni till kassaflöden efter payback-tidens slut? 

(om ja, utveckla.) 
 

7. Varför använder ni NPV/IRR-metoden? (om de gör det…) 
 

8. Hur ser arbetsgången ut i ert företag vid nyinvestering? 
(Hela vägen från idé till verklighet och även efterarbete/utvärdering 
Ser arbetsgången annorlunda ut vid ersättningsinvesteringar och i så fall på vilket 
sätt?) 
 



PAYBACK – EN PARADOX I PRAKTIKEN 
 

43 
 

9. Hur många är inblandade i investeringsprocessen vid nyinvestering/ vid 
ersättningsinvestering?  

 
10. Hur ser din roll ut vid investeringsarbetet i företaget? 

(… ditt ansvar/ dina arbetsuppgifter/ personligt engagemang vid investeringar) 
 

11. Berätta lite om hur företaget arbetar med likviditet och lönsamhet vid investering? 
 

12. Sett till er situation idag, vilken av dessa två ovan är viktigast för er? Hur prioriterar ni 
vid investeringar med dessa två storheter i åtanke? 
 

13. Hur påverkar er likviditetssituation val av kalkyleringsmetod/er? På vilket sätt? 
 

14. Är payback en enkel metod vad gäller användning och kommunicerbarhet? Hur ser ni 
på detta? Berätta om vad ni tycker om metodens enkelhet? 
 

15. Förstår alla medverkande i beslutsprocessen resultatet av den 
investeringskalkyleringsmetoden ni använder (alternativt metoderna)? Berätta lite 
om det och ge gärna exempel… 
 

16. Hur kan metoden/metoderna även användas för att beskriva en investering till 
berörda parter? (… för att exempelvis marknadsföra ett investeringsförslag) 
 

17. Använder ni flera investeringskalkyleringsmetoder tillsammans? Varför? Hur? 
 

18. Vilket mått väger tyngst vid beslutsfattande och varför? Används olika metoder för 
att belysa olika aspekter? Utveckla… 

 
19. Tror ni att er investeringskalkylering skiljer sig gentemot större företag? 

(resurser som läggs ner, tillgång på personal och val av metod, även varför 
investering görs…) 

 
20. Hur ofta händer det att ni gör en investering som är ett måste för att verksamheten 

ska fortleva? Har det hänt att en maskin som är avgörande i tillverkningen, 
exempelvis flaskhals, plötsligt går sönder? Berätta om en sådan situation? Alternativt, 
om det inte har hänt, hur skulle ni hantera det?  
 

21. Vilka aspekter anser du att en bra investeringskalkyleringsmetod bör belysa? 
 

Vi undrar om det går bra att vi publicerar ditt namn i uppsatsen och berättar lite kort om dig 
utifrån dina svar? 
 
Vi tackar så hjärtligt för din medverkan och hoppas att det går bra att vi återkommer om 
något är oklart för oss i framtiden.  
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Bilaga 2 

Teman till intervju för utskick till respondenten via e-mail. 
 Korta frågor om… dig, ditt företag och investeringskalkylering 
 Investeringskalkyleringsmetoderna 
 Djupdykning i metoden payback 
 Investeringsprocessen 
 Investeringen och kopplingen till lönsamhet och likviditet 
 Investeringsarbetet och kopplingen till företagets storlek 
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Bilaga 3 

Extrafrågor utskickade till respondenterna för klargörande och utveckling av 
svar. 
 
Fråga till Pär 

 Har du upplevt att det någon gång funnits brister i investeringsarbetet hos er..? Det 
vill säga om ni saknat personal, haft tidsbrist, saknat finansiella resurser eller om 
något annat har påverkat förberedelsearbetet inför en investering negativt eller har 
ni istället upplevt det motsatta, att ni alltid har haft adekvata resurser? (Frågan är 
ställd särskilt med fokus på kalkyleringsarbetet, de ekonomiska bitarna då) Utveckla 
gärna… 

 
Frågor till Jonas Roy och Erling Gunnesson 

 Tror ni att det finns ett samband i investeringskalkylen mellan osäkerhet och tid? Tror 
du att osäkerheten ökar med tid och på vilket sätt i så fall? Utveckla gärna och ge 
exempel… 

 Har ni upplevt att det någon gång funnits brister i investeringsarbetet hos er..? Det 
vill säga om ni saknat personal, haft tidsbrist, saknat finansiella resurser eller om 
något annat har påverkat förberedelsearbetet inför en investering negativt eller har 
ni istället upplevt det motsatta, att ni alltid har haft adekvata resurser? (Frågan är 
ställd särskilt med fokus på kalkyleringsarbetet, de ekonomiska bitarna då) Utveckla 
gärna… 

Frågor till Ulf Hansson 
 Ser Eleiko till tiden efter återbetalningstiden? Det vill säga att om en investering 

betalar sig efter 2 år ser ni även på ingående kassaflöden, (alltså intjänade, sparade 
pengar av investeringen m.m.) efter denna tid, exempelvis fram till 5 år… 

 Har du upplevt att det någon gång funnits brister i investeringsarbetet hos er..? Det 
vill säga om ni saknat personal, haft tidsbrist, saknat finansiella resurser eller om 
något annat har påverkat förberedelsearbetet inför en investering negativt eller har 
ni istället upplevt det motsatta, att ni alltid har haft adekvata resurser? (Frågan är 
ställd särskilt med fokus på kalkyleringsarbetet, de ekonomiska bitarna då) Utveckla 
gärna… 

Frågor till Niklas Korshag 
 Är payback en enkel metod vad gäller användning och kommunicerbarhet? Hur ser du 

på detta? Berätta om vad du tycker om metodens enkelhet? 
 

 Hur mycket tar du hänsyn till magkänslan när du planerar och funderar över om du 
ska göra en investering, vid sidan om den ekonomiska biten? 
 

  När du räknar hem en investering, med det som vi kallar payback, tar du då också 
hänsyn till pengars tidsvärde? Det vill säga diskonterar du de kassaflöden som går in i 
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företaget (som du tjänar på en investering, exempelvis en maskin)..? Tar du hänsyn 
till att pengars värde förändras över tid när du utför investeringskalkylering..? 

 Har du upplevt att det någon gång funnits brister i investeringsarbetet hos er..? Det 
vill säga om ni saknat personal, haft tidsbrist, saknat finansiella resurser eller om 
något annat har påverkat förberedelsearbetet inför en investering negativt eller har 
ni istället upplevt det motsatta, att ni alltid har haft adekvata resurser? (Frågan är 
ställd särskilt med fokus på kalkyleringsarbetet, de ekonomiska bitarna då) Utveckla 
gärna… 

Frågor till Jörgen Strandahl 
 Ser Korvpojkarna till tiden efter återbetalningstiden? Det vill säga att om en 

investering betalar sig efter 2 år ser ni även på ingående kassaflöden, (alltså 
intjänade, sparade pengar av investeringen m.m.) efter denna tid, exempelvis fram till 
5 år… 

 
 Är payback en enkel metod vad gäller användning och kommunicerbarhet? Hur ser du 

på detta? Berätta om vad du tycker om metodens enkelhet? 
 

 Förstår alla medverkande i beslutsprocessen resultatet av den 
investeringskalkyleringsmetoden ni använder (alternativt metoderna)? Berätta lite 
om det och ge gärna exempel… 

 
 Har du upplevt att det någon gång funnits brister i investeringsarbetet hos er..? Det 

vill säga om ni saknat personal, haft tidsbrist, saknat finansiella resurser eller om 
något annat har påverkat förberedelsearbetet inför en investering negativt eller har 
ni istället upplevt det motsatta, att ni alltid har haft adekvata resurser? (Frågan är 
ställd särskilt med fokus på kalkyleringsarbetet, de ekonomiska bitarna då) Utveckla 
gärna… 

 
 Tror du att det finns ett samband i investeringskalkylen mellan osäkerhet och tid? 

Tror du att osäkerheten ökar med tid och på vilket sätt i så fall? Utveckla gärna och 
ge exempel… 

 
Frågor till Lars Oscarsson 

 Tror du att det finns ett samband i investeringskalkylen mellan osäkerhet och tid? 
Tror du att osäkerheten ökar med tid och på vilket sätt i så fall? Utveckla gärna och 
ge exempel… 

 Har du upplevt att det någon gång funnits brister i investeringsarbetet hos er..? Det 
vill säga om ni saknat personal, haft tidsbrist, saknat finansiella resurser eller om 
något annat har påverkat förberedelsearbetet inför en investering negativt eller har 
ni istället upplevt det motsatta, att ni alltid har haft adekvata resurser? (Frågan är 
ställd särskilt med fokus på kalkyleringsarbetet, de ekonomiska bitarna då) Utveckla 
gärna… 

 
 
 


