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Studien syftar till att förklara hur investeringsspecifik och företagsspecifik risk påverkar små och 
medelstora företags (SME-företag) val av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar, 
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1. Introduktion 
Detta inledande kapitel behandlar studiens bakgrund samt problematisering, problem-

formulering, syfte och avgränsningar. I slutet av kapitlet presenteras även en disposition av 

studiens kommande delar. 

 

1.1 Bakgrund 

Företags framtida avkastning är enligt Hall (2000) beroende av de investeringsbeslut som 

fattas idag. Schneider (1944) definierar en investering som en uppoffring av tillgångar idag 

som i framtiden förväntas generera ett större värde. Enligt Daunfeldt och Hartwig (2014) är 

korrekta investeringsbeslut avgörande för företags möjligheter att bli framgångsrika. Detta 

förklaras av Alesina och Perotti (1995) som att investeringar är kärnan bakom företags 

tillväxt. Investeringar kan vara av olika omfattning och kan handla om allt från vilken typ av 

inventarier ett företag skall använda sig av till eventuell etablering på en ny marknad 

(Danielson & Scott, 2006). Omfattande investeringar som binder mer kapital benämns som 

strategiska investeringar. Syftet med strategiska investeringar är att företag skall utvecklas 

och bli framgångsrika (Eggers, Kraus, Hughes, Laraway & Snycerski, 2013). 

 

För att identifiera och analysera potentiella investeringar är kapitalbudgeteringsprocessen ett 

väl använt hjälpmedel (Daunfeldt & Hartwig, 2014). Gitman och Forrester (1977) menar att 

denna process är viktig för företags framtida möjligheter till värdeskapande. Uddin och Rasel 

Chowdhury (2009) stödjer detta och hävdar dessutom att kapitalbudgetering är ett av 

finansvärldens absolut viktigaste områden. För att identifiera och analysera en potentiell 

investering kan företag använda sig av flera olika typer av kapitalbudgeteringstekniker där 

det enligt Winborg och Landström (2001) är av stor vikt att rätt teknik används. 

 

Tidigare forskning visar att användningen av kapitalbudgeteringstekniker är väldigt viktig, 

dock finns det även barriärer vid användningen av dessa. Finger (2016) menar att felaktig 

kapitalbudgetering kan leda till negativa konsekvenser för företag. Detta stöds av Bierman 

och Smidt (1993) som menar att bristande kapitalbudgetering kan leda till att företag går 

miste om att genomföra lönsamma investeringar. Vidare kan det även innebära att icke-

lönsamma investeringar initieras och genomförs (Arnold & Hatzopoulos, 2000). Finger 
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(2016) belyser även vikten att ta hänsyn till potentiella risker vid kapitalbudgetering för 

strategiska investeringar.  Baird och Thomas (1985) menar att det kan resultera i katastrof om 

risker inte hanteras korrekt, vilket även reflekterats i praktiken. Ett exempel var då ITT 

investerade i ett mångmiljonprojekt utan att genomföra tillräckliga analyser av projektets 

potentiella risker. Investeringen visade sig innebära stora marknadsrisker, politiska risker 

samt tekniska risker och resultatet av att inte ta dessa i beaktande blev en förlust på 600 

miljoner dollar (Baird & Thomas, 1985). Ytterligare ett exempel var då kreditgivare i USA 

under början av 2000-talet inte på ett korrekt sätt tog hänsyn till riskerna i sina subprime-

kalkyler, vilket resulterade i finanskrisen hösten 2008 som påverkat finansvärlden globalt 

(Dagens Nyheter Ekonomi, 2008). 
 

Litteraturen delar upp kapitalbudgeteringstekniker i två grupper: sofistikerade och 

osofistikerade tekniker. Klammer (1973) definierar sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

som diskonterade kassaflödesanalyser där hänsyn tas till investeringens risk. Vidare menar 

Farragher, Kleiman och Sahu (2001) att sofistikerade tekniker tar hänsyn till investeringars 

samtliga kassaflöden under hela investeringens ekonomiska livslängd. Osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker tar däremot inte hänsyn till samtliga framtida kassaflöden under 

investeringens hela ekonomiska livslängd. Vid användning av osofistikerade tekniker 

diskonteras heller inte samtliga kassaflöden och av denna anledning försummas 

hänsynstagandet till risk (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Verbeeten, 2006; Lefley, 1996). 

Således lämpar sig olika kapitalbudgeteringstekniker olika väl beroende på vilka risker en 

investering associeras med, samt vilka risker ett företag står inför (Daunfeldt & Hartwig, 

2014; Danielson & Scott, 2006). 

 

1.2 Problematisering 
Forskare är i stort överens om att små och medelstora företag (SME-företag) i störst 

utsträckning använder osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Däremot har de faktiska 

bakomliggande faktorerna till detta inte fått lika stor uppmärksamhet. Tidigare forskning 

visar dock att företags val av kapitalbudgeteringsteknik bör påverkas av risker, där 

investeringsspecifika och företagsspecifika risker framhävts vara av störst vikt (Danielson & 

Scott, 2006; Daunfeldt & Hartwig, 2014). 
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Den investeringsspecifika risk som framhävts ha störst påverkan på valet av 

kapitalbudgeteringsteknik är variansen i en investerings framtida kassaflöden, det vill säga 

risken att det faktiska kassaflödet avviker från det beräknade (Block, 1997; Danielson & 

Scott, 2006; Daunfeldt & Hartwig, 2014). Danielson och Scott (2006) samt Booth (1996) 

menar att SME-företag vid hög investeringsspecifik risk lämnas åt att använda osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. Anledningen uppges vara då osofistikerade tekniker inte 

nödvändigtvis kräver att företaget känner till en investerings kassaflöden längre in i 

framtiden, vilket kan vara särskilt svårt då variansen är hög. Däremot menar Verbeeten 

(2006) att sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker bör användas då den 

investeringsspecifika risken är hög. Anledningen är att det är svårt att urskilja olika 

investeringars potentiella lönsamhet under risk, och att de sofistikerade kapitalbudgeterings-

teknikerna då är ett bra hjälpmedel eftersom de tar hänsyn till olika risker under 

investeringens hela ekonomiska livslängd (Verbeeten, 2006). Dock menar forskare att de 

sofistikerade teknikerna inte kan ta hänsyn till den investeringsspecifika risken då intervallet i 

investeringens framtida kassaflöden blir för stort (Danielson & Scott, 2006). Det råder 

således en meningsskiljaktighet mellan forskare om vilken typ av kapitalbudgeteringsteknik 

som är mest lämplig under hög investeringsspecifik risk. Denna risk är särskilt påtaglig för 

SME-företag då denna företagssektor ofta saknar uttalade arbetssätt kring kapitalbudgetering 

(Danielson & Scott, 2006). 
 

Den företagsspecifika risk som framhävts ha störst påverkan på valet av 

kapitalbudgeteringsteknik utgörs av företags kapitalstruktur (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 

Forskare menar att den del av kapitalstrukturen som påverkar valet av teknik i störst 

utsträckning är företagets skulder (se Block, 1997). Dock har tidigare forskning som 

undersökt hur skulder påverkar SME-företags val av teknik försummat att dela upp dessa i 

någon form av skuldstruktur. På så sätt har tidigare forskning inte förklarat bakomliggande 

faktorer för hur företags olika skulder faktiskt påverkar SME-företags val av 

kapitalbudgeteringsteknik, vilket eventuellt skulle kunna möjliggöras genom att undersöka 

företagens skuldstruktur. 

 

Företag vars skuldstruktur utgörs av en hög andel kortfristiga skulder är associerade med 

högre risk, vilket innebär ökade finansiella påtryckningar från banker och andra kreditgivare 

(Abdulsaleh & Worthington, 2013). Abdulsaleh och Worthington (2013) visar att  

SME-företag i större utsträckning än stora företag finansierar sin verksamhet genom 
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kortfristiga skulder, vilket leder till att SME-företag i större utsträckning upplever 

likviditetsproblem (Almeida, Campello & Weisbach, 2004). Detta medför att dessa företag 

behöver uppvisa god kortsiktig betalningsförmåga och tidigare forskning har diskuterat detta 

som en anledning till deras användning av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Block, 

1997; Danielson & Scott, 2006). Företag med en högre andel långfristiga skulder har större 

möjlighet att använda sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker då denna skuldstruktur 

innebär större rörelsekapital för företaget samt lägre krav för återbetalning från banker och 

andra kreditgivare (García-Teruel & Martínez-Solano, 2007). Tidigare forskning visar även 

att kraven från kreditgivare generellt är högre för SME-företag då kreditgivare, på grund av 

denna typ av företags sämre möjligheter till riskdiversifiering, associerar denna 

företagssektor med högre risk (Block, 1997; Danielsson & Scott, 2006). 

 

Uddin och Rasel Chowdhury (2009) belyser vikten av kapitalbudgetering för SME-företag då 

dessa har en betydande roll för marknadens tillväxt och sysselsättning, vilket även styrks av 

Peel och Bridge (1998) samt Hasan (2013). I svensk kontext utgör SME-företag 99,85 

procent av samtliga företag samt sysselsätter 65,98 procent av arbetstagarna i den privata 

sektorn (Europeiska kommissionen, 2017). Enligt Block (1997) saknar SME-företag på grund 

av sin mindre verksamhet möjlighet att diversifiera bort olika risker och måste därför vid 

varje investering generera positiva värden, vilket gör dessa företag känsligare för risk. Vidare 

saknar SME-företag även möjlighet att kompensera en misslyckad investering med en i 

framtiden lönsam (Block, 1997). Förutom att försumma en tydlig uppdelning av företagens 

skulder har även tidigare forskning som studerat hur olika risker påverkar valet av 

kapitalbudgeteringsteknik studerat dessa separat. Detta har resulterat i att de resultat som 

presenterats har varit individuella slutsatser för de enskilda riskernas påverkan på valet av 

teknik (se Graham & Harvey, 2001; Daunfeldt & Hartwig, 2014). Dessa resultat visar således 

inte vilken risk som påverkar SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik i störst 

utsträckning. Genom att undersöka investeringsspecifik risk och företagsspecifik risk 

samtidigt och dessutom dela upp företagens skulder avser vi med denna studie att förklara 

hur dessa risker påverkar denna företagssektors val av kapitalbudgeteringsteknik. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar investeringsspecifik och företagsspecifik risk små och medelstora företags val 

av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar? 



	

 11 

 

1.4 Syfte 
Studien syftar till att förklara hur investeringsspecifik och företagsspecifik risk påverkar små 

och medelstora företags val av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar, samt 

kartlägga vilken av dessa risker som påverkar valet i störst utsträckning. 

 

1.5 Avgränsning 
De investeringar som kommer att undersökas är strategiska investeringar då dessa är mer 

omfattande och kräver mer kapital, vilket skapar incitament för företag att använda sig av 

kapitalbudgeteringstekniker. Empirin kommer att samlas in från små och medelstora svenska 

aktiebolag vars verksamhet helt eller delvis är belånad med kortfristiga och/eller långfristiga 

skulder. Anledningen till att vi valt att utgå från aktiebolag är då vi kommer att undersöka 

företags skuldstruktur. Vi anser det föreligga en risk att studiens resultat skulle påverkas av 

ägarnas personliga relation till företagets skulder i enskilda firmor och handelsbolag då 

ägarna är personligt betalningsansvariga och därmed har en annan relation till företagets 

skuldsättning. 
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1.6 Fortsatt disposition 

 
 

 

Kapitel	2	

• 	Vetenskaplig	metod	

• 	I	detta	kapitel	kommer	studiens	forsknings\iloso\i	och	forskningsansats	att	
beskrivas.	Kapitlet	behandlar	även	forskarnas	kritiska	ställningstagande	för	
den	teori	som	ligger	till	grund	för	studien.	

Kapitel	3		

• 	Teoretisk	referensram		

• 	 I	 detta	 kapitel	 behandlas	 studiens	 teoretiska	 referensram.	 I	 detta	 kapitel	
presenteras	även	studiens	hypoteser	och	forskningsmodell	

Kapitel	4	

• 	Empirisk	metod	

• 	 I	detta	kapitel	presenteras	studiens	forskningsmetod,	tillvägagångssätt	vid	
datainsamling,	operationalisering	samt	de	åtgärder	som	vidtagits	för	att	öka	
studiens	reliabilitet	och	validitet.	

Kapitel	5	

• 	Analys	

•  	 I	 detta	 kapitel	 presenteras	 utfallet	 av	 enkätundersökningen	 samt	 de	
statistiska	 tester	 som	 genomförts.	 Därefter	 analyseras	 dessa	 resultat	 vilka	
slutligen	testa	mot	studiens	tre	hypoteser.	

Kapitel	6	

• 	Slutsats	och	diskussion	

•  	 I	 detta	 avslutande	 kapitel	 besvaras	 studiens	 forskningsfråga.	 Vidare	
diskuteras	forskarnas	slutsatser	för	att	sedan	beskriva	hur	studiens	resultat	
bidragit	till	be\intlig	forskning.	
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2. Vetenskaplig metod 
I följande kapitel kommer studiens forskningsfilosofi samt forskningsansats att beskrivas. 

Kapitlet behandlar även forskarnas kritiska ställningstagande för den teori som ligger till 

grund för studien. 

 

2.1 Forskningsfilosofi                              
Positivism och hermeneutik är enligt Widerberg (2002) de vanligast förekommande 

forskningsfilosofierna. Inom positivismen undersöks den samhälleliga världen genom 

tillämpning av naturvetenskapliga modeller (Denscombe, 2016). Enligt Saunders, Lewis och 

Thornhill (2009) kännetecknas positivism av forskarens objektiva synsätt och Bryman och 

Bell (2015) menar att positivismen, likt denna studie, avser att forma hypoteser som kan 

prövas utifrån befintlig teori. Enligt positivismen anses endast det som genom sinnena kan 

observeras som riktig kunskap. Detta innebär mindre utrymme för subjektiva tolkningar 

vilket Davidson och Patel (2011) menar stärker forskningsprojektets tillförlitlighet då 

upprepande forskning av denna anledning kommer att finna samma resultat. Genom att utgå 

från kunskap strävar forskare efter att förklara orsakssamband mellan olika variabler 

(Bryman & Bell, 2015). 

 

Hermeneutiken utgår främst från tolkning, förståelse och mening och syftar till att fånga 

upplevelser och uttrycka, tolka och förstå sammanhang samt förklara dessa (Olsson & 

Sörensen, 2011). Enligt Åsberg (2001) handlar hermeneutiken om förståelsen om människor 

och deras omgivning, och denna förståelse skapas genom kommunikation. Den främsta 

skillnaden mellan forskningsfilosofierna är att positivismen handlar om att förklara medan 

hermeneutiken handlar om att förstå (Bryman & Bell, 2015). Denna studie syftar till att 

förklara orsakssamband och avser att presentera objektiva resultat där tolkning, upplevelser 

och uttryck utelämnas i den mån det är möjligt. Av dessa anledningar kommer positivismen 

att vara utgångspunkt för denna studie. 

 

2.2 Vetenskaplig ansats 
Positivistisk forskningsfilosofi innebär enligt Davidson och Patel (2011) inslag av deduktiv 

forskningsansats. Deduktiv ansats utgår från teoretiska ramverk där teorin om förväntad 
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nytta, intressentteorin samt befintlig forskning kring risk och kapitalbudgetering kommer att 

vara utgångspunkt för studien. Att empirin grundar sig på tidigare forskning och teorier 

bidrar till att studier vars vetenskapliga ansats är deduktiv får ökad objektivitet (Davidson & 

Patel, 2011). Genom en deduktiv ansats genomförs likt denna studie undersökningar av 

verkligheten där insamlade empiri analyseras i syftet att förklara orsakssamband mellan olika 

variabler (Jacobsen, 2002). För denna studie utgörs orsakssambanden av investeringsspecifik 

och företagsspecifik risks påverkan på SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik. 

Analysen av orsakssambanden skapar möjlighet för att i slutsatsen generalisera 

undersökningsresultaten (Saunders m.fl., 2009). Utöver den deduktiva ansatsen finns även 

induktiv och abduktiv forskningsansats (Hansson, 2011). Då den induktiva ansatsen utgår 

från insamlad data, där valet av teori blir ett resultat av empirin, är denna forskningsansats 

mindre lämplig för denna studie (Bryman & Bell 2015). Den abduktiva forskningsansatsen är 

en kombination av deduktiv och induktiv forskningsansats där forskaren pendlar mellan teori 

och praktik. Abduktiv forskningsansats används främst då forskare syftar till att identifiera 

och utveckla teoretiska begrepp och är därför inte heller lämplig för denna studie (Lind, 

2014). 

 

2.3 Källkritik 

Att ha ett kritiskt förhållningssätt till den litteratur som ligger till grund för studien är av stor 

vikt. För att minimera risken för användning av felaktig information har samtliga publicerade 

vetenskapliga artiklar som studien grundar sig på varit vetenskapligt granskade. Detta innebär 

att de blivit granskade och godkända av andra forskare inom forskningsområdet, vilket bidrar 

till ökad reliabilitet för studien (Denscombe, 2016). 

 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklar som varit utgångspunkt för studien har baserats på 

empiri insamlad från andra länder än Sverige. Det skulle således kunna föreligga 

företagskulturella skillnader mellan de företag som studerats i tidigare forskning, och de 

företag som undersöks i denna studie. Dock har tydliga mönster funnits i Daunfeldt och 

Hartwigs (2014) samt Sandahl och Sjögrens (2003) studier gjorda på svenska företag och 

forskning genomförd i andra länder. Vi anser således att eventuella företagskulturella 

skillnader inte har någon betydande påverkan på valet av kapitalbudgeteringsteknik. 
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Vidare har Europeiska kommissionens definition av SME-företag antagits för studien, där ett 

SME-företag sysselsätter färre än 250 personer och har en omsättningen eller 

balansomslutningen som inte överskrider 50 miljoner respektive 43 miljoner euro 

(Europeiska kommissionen, 2017). Graham och Harvey (2001) benämner företag med en 

omsättning underskridande 100 miljoner dollar som väldigt små företag. Här råder alltså en 

definitionsskillnad som skulle kunna tänkas påverka resultatet men som tagits i beaktande för 

att minimera denna risk. Detta har gjorts genom att den största delen av den forskning som 

studien främst grundar sig på använt sig av Europeiska kommissionens definition av SME-

företag (se Danielson & Scott, 2006; Block, 1997). 
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3. Teoretisk referensram 
Studien syftar till att förklara hur investeringsspecifik och företagsspecifik risk påverkar 

SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar, samt kartlägga 

vilken av dessa risker som påverkar valet i störst utsträckning. Detta kapitel kommer därför 

att behandla teorin om förväntad nytta samt intressentteorin. Vidare beskriver detta kapitel 

olika typer av kapitalbudgeteringstekniker samt investeringsspecifik och företagsspecifik risk 

mer djupgående. Studiens hypoteser kommer i denna del att presenteras löpande och i slutet 

av kapitlet kommer studiens forskningmodell att beskrivas samt presenteras. 

 

3.1 Teorin om förväntad nytta 
Enligt teorin om förväntad nytta skall företag vid riskfyllda investeringar beräkna dess 

förväntade nytta genom investeringens möjliga utfall och sannolikheten för dessa, och 

därefter välja det alternativ som innebär högst förväntad nytta (Edwards, 1954). Då företag 

står inför risk samtidigt som de är i behov av kapital utgörs den högsta nyttan av det 

alternativ som garanterar företags överlevnad, även om ett annat alternativ innebär högre 

förväntat värde (Abdulsaleh & Worthington, 2013). Olika kapitalbudgeteringstekniker 

lämpar sig olika väl beroende på vilken nytta företag strävar efter att uppnå. Donaldson och 

Preston (1995) menar att företag har svårt att tillgodose flera intressenters intressen samtidigt 

med en och samma investering. Om företagets totala skulder till stor del utgörs av kortfristiga 

skulder och företaget därmed enligt Johnson (2003) har sämre likviditet bör deras högsta 

nytta utgöras av att känna till tiden för investeringen att bli lönsam eller återbetala sig. Om 

företags totala skulder däremot främst utgörs av långfristiga skulder och företaget enligt 

Johnson (2003) således har bättre likviditet bör deras högsta nytta istället utgöras av att känna 

till en investerings långsiktiga lönsamhet. Givet dessa intressen lämpar sig olika kapital-

budgeteringstekniker olika väl.  

 

Enligt Luce och Raiffa (1989) delas beslutsfattande upp i tre delar: beslutsfattande under 

säkerhet, beslutsfattande under risk och beslutsfattande under osäkerhet. Det som skiljer 

dessa åt är beslutsfattarens tillgång till information kring en investering förväntade värde. 

Luce och Raiffa (1989) menar att beslutsfattare när de fattar beslut under säkerhet alltid 

känner till investeringens exakta utfall, det vill säga att variansen i investeringens framtida 
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kassaflöde är obefintlig. Beslutsfattare kan under risk inte med säkerhet uppskatta en 

investerings exakta utfall gällande in- och utbetalningar, utan kan endast uppskatta ett 

ungefärligt värde där det faktiska utfallet både kan överskrida och underskrida det 

uppskattade värdet. Under risk står beslutsfattaren således inför en varians i investeringens 

framtida kassaflöde, där denne känner till sannolikheten för de olika utfallen inom variansen. 

Slutligen kan beslutsfattare under osäkerhet inte alls uppskatta en investerings förväntade 

värde (Luce & Raiffa, 1989). Enligt Žižlavský (2014) har företag ofta tillgång till viss men 

inte all nödvändig information om en investering, vilket innebär en investeringsspecifik risk. 

Detta har stor påverkan på företags investeringar och i sin tur valet av kapitalbudgeterings-

teknik. 

 

3.2 Intressentteori 
Intressentteorin är en företagsekonomisk teori som syftar till att belysa de aktörer som har 

intresse i ett företag eller en organisation. Intressenter definieras enligt Freeman (2010) som 

en individ eller en grupp av individer som påverkas av eller kan påverka ett företags 

prestationer. Donaldson och Preston (1995) menar att samtliga intressenter strävar efter att 

erhålla fördelar genom företaget och att företaget erhåller fördelar från dess intressenter. Ett 

företags främsta intressenter utgörs av företagets kunder, anställda, leverantörer, investerare, 

myndigheter, politiska grupper, samhället och staten (Donaldson & Preston, 1995). Enligt 

Donaldson och Preston (1995) är det svårt för företag att hänsyn till mer än en intressents 

intressen vid en investering. Den intressentgrupp som är av särskild betydelse för SME-

företag är investerare, närmare bestämt banker och andra kreditgivare (Abdulsaleh & 

Worthington, 2013). 

 

Tidigare forskning visar att SME-företag och bankers förhållande är väsentligt för båda 

parter. Bankerna tillhandahåller inte enbart kapital för SME-företag utan även en variation av 

andra finansiella produkter och tjänster (de la Torre, Martinez Peria & Schmukler, 2009). 

Utifrån intressentteorin bör SME-företag ta hänsyn till banker och andra kreditgivares 

intresse även vid beslut gällande strategiska investeringar (Donaldson & Preston, 1995). 

Denna teori skiljer sig således från en av finansvärldens mest omtalade teorier, nämligen 

värdemaximerings-propositionen som innebär att ett företags huvudsakliga mål är att 

maximera värdet för dess nuvarande ägare (Modigliani & Miller, 1958; Myers, 1984).  
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Forskare menar att utlåning av kapital till SME-företag är associerat med höga risker för 

kreditgivarna då företagen genom sin mindre verksamhet ofta saknar möjlighet att 

diversifiera bort risker (Jensen, 2001; Danielsson & Scott, 2006; Sandahl & Sjögren, 2003; 

Block, 1997). Som ersättning kräver kreditgivarna högre avkastning i relation till den givna 

risken, vilket leder till ökade finansieringskostnader för SME-företag (Jensen, 2001; Winborg 

& Landström, 2001). De högre kostnaderna beror bland annat på kreditgivarnas krav på 

högre ränta för utlånat kapital. Vidare menar Petersen och Rajan (1994) samt Danielson och 

Scott (2004) att somliga SME-företag upplever likviditetsproblem och därmed riskerar att 

inte kunna finansiera sina kortfristiga betalningsåtaganden, vilket kan leda till ytterligare 

högre finansieringskostnader. Även de SME-företag som inte upplever dessa 

likviditetsproblem associeras ofta med hög risk av banker och andra kreditgivare då företagen 

fortfarande saknar möjligheten att diversifiera bort risker genom sin verksamhet (Block, 

1997). Denna intressentgrupp har stort inflytande över SME-företags skulder, vilket i sin tur 

visat sig påverka denna företagssektors val av kapitalbudgeteringsteknik (Danielson & Scott, 

2006; Block, 1997). 

 

3.3 Kapitalbudgeteringstekniker 

Investeringar är avgörande för företags utveckling och det är väsentligt att företag väljer 

investeringar som leder till ökad lönsamhet. För att identifiera och analysera potentiella 

investeringar används olika kapitalbudgeteringstekniker och det är av stor vikt att rätt teknik 

används. Genom rätt val av teknik kan företag identifiera de investeringar som genererar 

högst nytta samt tillgodoser företagets viktigaste intressenters intressen. Gitman och Forrester 

(1977) menar att det svåraste vid användning av kapitalbudgeteringstekniker är att uppskatta 

en investerings framtida kassaflöden. Detta innebär då att företag står inför en 

investeringsspecifik risk och det är av stor vikt att denna tas i beaktande i 

investeringsanalysen (Baird & Thomas, 1985). Det är även viktigt att företag, för banker och 

andra kreditgivare, uppvisar antingen korta återbetalningstider eller god lönsamhet för sina 

strategiska investeringar (Block, 1997; de la Torre m.fl., 2009). Detta kan göras med hjälp av 

olika typer av kapitalbudgeteringstekniker (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Verbeeten, 2006). 

Litteraturen delar upp kapitalbudgeteringstekniker i två grupper: sofistikerade och 

osofistikerade (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 
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3.3.1 Sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

Sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker tillåter enligt Žižlavský (2014) företag att beräkna 

potentiella investeringars långsiktiga lönsamhet samt urskilja de investeringar som innebär 

lägst alternativkostnad. Detta skapar enligt de la Torre m.fl. (2009) bättre förutsättningar för 

SME-företag att finansiera sin verksamhet med långfristiga lån. Verbeeten (2006) menar att 

sofistikerade tekniker bör användas då företag står inför varians i en investerings framtida 

kassaflöden. Detta beror på att det under hög varians kan vara svårt att urskilja det mest 

lönsamma investeringsalternativet, vilket tillåts med användning av sofistikerade tekniker. 

Sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker tar hänsyn till tidsvärdet av en investerings 

samtliga framtida kassaflöde samt systematisk och osystematisk risk (Brod, Salchow, Glaum, 

& Jaiswal-Dale, 2011). Detta görs genom att diskontera de framtida kassaflödena med en 

diskonteringsränta (Žižlavský, 2014; Verbeeten, 2006; Pratt och Grabowski, 2010). Genom 

att justera diskonteringsräntan kan företag ta hänsyn till variansen i en investerings framtida 

kassaflöde samt eventuellt ökade avkastningskrav från banker och andra kreditgivare 

(Bennouna, Meredith, & Marchant, 2010). En del forskare menar dock, till skillnad från 

Verbeeten (2006), att sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker kräver tillförlitliga 

kassaflödesprognoser och därmed inte kan användas när variansen i kassaflöden blir för hög 

(Danielson & Scott, 2006; Žižlavský, 2014). 

 

Av de sofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna har Net Present Value (NPV), Internal 

Rate of Return (IRR) och Profitability Index (PI) visat sig vara de mest använda i SME-

företag (se Lazaridis, 2004). NPV beräknar investeringars lönsamhet genom att diskontera en 

investerings samtliga framtida kassaflöden (Žižlavský, 2014; Ryan & Ryan, 2002). IRR är en 

liknande teknik som beräknar ett företagets högsta möjliga diskonteringsränta för att 

investeringen skall bli lönsam (Schall, Sundem, & Geijbeek, 1978; Blocher, Stout, Cokins, & 

Chen, 2008; Remer & Nieto, 1995). Slutligen beräknar PI lönsamheten av en investering 

genom att sätta investeringens samtliga diskonterade kassaflöden i relation till 

grundinvesteringens kostnader (McDonald, 2000; Karanovic, Baresa & Bogdan, 2010). 

 

3.3.2 Osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

Osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker kräver mindre tillgång till information om en 

potentiell investering och skapar således inte möjlighet till lika komplexa analyser (Daunfeldt 

& Hartwig, 2014). Eftersom osofistikerade tekniker inte kräver samma mängd information 
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om investeringens kassaflöden längre in i framtiden lämpar dessa tekniker sig väl då 

variansen i en investerings framtida kassaflöden är väldigt hög (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 

Osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker skiljer sig förutom de lägre informationskraven 

även från sofistikerade tekniker genom att företag vid användning av dessa inte diskonterar 

en investerings samtliga framtida kassaflöden. Vid användning av osofistikerade tekniker 

behöver företag inte heller ta hänsyn till den potentiella investeringens förväntade 

kassaflöden under investeringens hela ekonomiska livslängd. Dessa tekniker tar endast 

hänsyn till investeringens kassaflöden under det antal år det krävs för investeringen att bli 

lönsam eller återbetald (Verbeeten, 2006; Lefley, 1996; Blocher m.fl., 2008; Daunfeldt & 

Hartwig, 2014). Osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker tillåter SME-företag att 

tillgodose banker och andra kreditgivares intressen på kort sikt (García-Teruel & Martínez-

Solano, 2007). Detta beror på att företag vid användning av dessa kan beräkna en 

investerings återbetalningstid eller genomsnittliga årliga vinst (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 

 

De vanligast förekommande osofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna bland SME-företag 

är Accounting Rate of Return (ARR), Payback (PB) och Discounted Payback (DPB) (se 

Graham & Harvey, 2001; Brounen, de Jong & Koedijk, 2004; Pike, 1996). ARR beräknas 

genom att sätta en investerings årliga genomsnittliga bokförda vinst i relation till 

investeringens årliga bokförda kostnad (Daunfeldt & Hartwig, 2014). PB används för att 

beräkna en investerings återbetalningstid, det vill säga hur lång tid det tar innan summan av 

de årliga inbetalningsöverskotten överstiger grundinvesteringens kostnader (Lefley, 1996; 

Daunfeldt & Hartwig, 2014). DPB beräknar likt PB återbetalningstiden för en investering 

men diskonterar till skillnad från övriga osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

investeringens kassaflöden (Yard, 2000). DPB tar dock inte hänsyn till samtliga 

investeringens kassaflöden utan likt övriga osofistikerade tekniker enbart kassaflödena fram 

till att investeringen blir lönsam (Daunfeldt & Hartwig, 2014). Av denna anledning har DBP i 

denna studie valts att klassificeras som en osofistikerad kapitalbudgeteringsteknik. Även då 

företag fattat investeringsbeslut genom endast rutiner eller magkänsla anses detta som 

användning av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Danielson & Scott, 2006). 

 

3.4 Risk 
Enligt Edwards (1954) bör det skiljas på risk och osäkerhet. Definitionen av risk är att varje 

utfall kan anta olika värden och att en individ, givet sannolikheterna för dessa, kan beräkna 
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en investerings förväntade värde. Ett exempel är då en person singlar slant. Då finns 

möjligheten att värdera varje utfall, krona eller klave, där sannolikhet för vardera utfall är 50 

procent. Vid osäkerhet är investeringens möjliga utfall såväl som dess sannolikhet okänd och 

företaget kan således inte beräkna en investerings förväntade värde (Edwards, 1954). 

 

Daunfeldt och Hartwig (2014) menar att det i framtiden är av stor vikt att undersöka hur 

företag hanterar risker i kapitalbudgeteringsprocessen. En anledning till detta är att risker som 

inte hanteras korrekt kan få förödande konsekvenser för företag (Baird & Thomas, 1985). De 

risker som främst diskuterats i tidigare forskning är investeringsspecifik risk i form av varians 

i en investerings framtida kassaflöden och företagsspecifik risk i form av företagets skulder 

(Daunfeldt & Hartwig, 2014). 
 

3.4.1 Investeringsspecifik risk 

Den investeringsspecifika risken är variansen i en investerings framtida kassaflöden. Företag 

står inför denna risk då de endast kan uppskatta en investerings framtida kassaflöden inom ett 

visst intervall (Žižlavský, 2014). Då detta intervall är stort står företag inför hög 

investeringsspecifik risk, vilket gör det svårt att med hög precision beräkna kassaflödenas 

framtida värde. Tvärtom då företaget står inför låg varians i kassaflödet. Företaget kan då 

med större precision beräkna kassaflödenas förväntade värde och således fatta mindre 

riskfyllda investeringsbeslut. Verbeeten (2006) menar att sofistikerade kapitalbudgeterings-

tekniker lämpar sig bättre under hög investeringsspecifik risk, vilket styrks av Graham och 

Harvey (2001) som menar att denna risk kan hanteras med dessa tekniker genom justeringar i 

företagens diskonteringsränta. 

 

Däremot då variansen är för hög visar tidigare forskning att sofistikerade kapital-

budgeteringstekniker inte är lämpliga. Förklaringen till detta är att sofistikerade tekniker 

kräver mer tillförlitliga kassaflödesprognoser, vilket inte går att framställa under för hög 

varians (Danielson & Scott, 2006). Anledningen till att sofistikerade tekniker kräver mer 

tillförlitliga kassaflödesprognoser är då de tar hänsyn till en investerings samtliga framtida 

kassaflöden och att variansen för dessa ökar ju längre in i framtiden de förväntas genereras 

(Žižlavský, 2014). Vid användning av sofistikerade tekniker under för hög varians får 

företagen flera olika resultat eftersom de måste genomföra beräkningar för flera olika utfall 

för en investerings kassaflöde (Savvides, 1994). Företag har då inga precisa underlag att 
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grunda sina investeringsbeslut på vilket kan antas leda till att företag i denna situation inte 

kan fatta beslut utan att vara subjektiva, och anses således inte agera rationellt (Peterson & 

Fabozzi, 2002). Företag kan dock under denna höga varians antas agera rationellt utifrån 

användandet av osofistikerade tekniker. Förklaringen till detta är att företag vid användning 

av osofistikerade tekniker endast behöver prognostisera kassaflödet under de antal år det tar 

innan investeringen blir lönsam eller återbetald (Verbeeten, 2006; Lefley, 1996; Blocher 

m.fl., 2008; Daunfeldt & Hartwig, 2014). Då variansen blir för hög lämnas istället företag åt 

att använda osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Daunfeldt & Hartwig, 2014). Står 

företaget däremot inför en sådan varians att de inte heller kan agera rationellt utifrån 

osofistikerade tekniker står företaget inför osäkerhet (Edwards, 1954; Luce & Raiffa, 1989). 

Det är då ointressant att undersöka deras val av kapitalbudgeteringsteknik då investeringens 

utfall, oberoende av teknik, skulle vara slumpmässigt. 
 

Hypotes I:  Hög investeringsspecifik risk leder till användning av osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. 

 

3.4.2 Företagsspecifik risk 

Den företagsspecifika risken utgörs av företags skuldstruktur, det vill säga hur stor del av 

företagets totala skulder som utgörs av kortfristiga respektive långfristiga skulder. En 

skuldstruktur som präglas av en hög andel kortfristiga skulder innebär hög företagsspecifik 

risk, medan en skuldstruktur som präglas av en hög andel långfristiga skulder innebär låg 

företagsspecifik risk (Abdulsaleh & Worthington, 2013; Johnson, 2003). Tidigare forskning 

visar att högt belånade SME-företag står inför större finansiella påtryckningar från banker 

och andra kreditgivare, vilket påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik (Block, 1997; 

Uddin & Rasel Chowdhury, 2009; Danielson & Scott, 2006). Tidigare forskning visar även 

att dessa företag upplever svårigheter att anskaffa externt kapital (Block, 1997; de la Torre 

m.fl., 2009; Petersen & Rajan, 1994; Cole, 1998). Enligt Block (1997) beror detta delvis på 

att SME-företag ofta saknar tillgång till den publika marknaden för finansiering och 

Abdulsaleh och Worthington (2013) menar då att de istället finansierar sin verksamhet med 

kortfristiga skulder. Detta medför högre transaktionskostnader i form av högre räntor som 

ökar den företagsspecifika risken jämfört med långfristiga skulder (Abdulsaleh & 

Worthington, 2013).  
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Kortfristiga skulder skall återbetalas inom ett år och företag vars skuldstruktur utgörs av en 

hög andel kortfristiga skulder står inför hög företagsspecifik risk, då dessa skulder innebär 

högre risk än långfristiga skulder (Abdulsaleh & Worthington, 2013; Johnson, 2003). 

Osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker lämpar sig bättre för företag vars skuldstruktur 

präglas av en hög andel kortfristiga skulder och höga transaktionskostnader (Abdulsaleh & 

Worthington, 2013; Öhman & Yazdanfar, 2017). Detta förklaras genom att företag med en 

sådan skuldstruktur har intresse för att känna till hur lång tid det tar för investeringar att bli 

lönsamma eller återbetalda (Danielson & Scott, 2006). En förklaring är att sådana företag i 

hög utsträckning är bekymrade över sin likviditet och därav upplever högst nytta genom att 

uppvisa god kortsiktig betalningsförmåga, vilket kan göras genom att använda sig av 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Block, 1997). Företag kan således möta de 

finansiella påtryckningarna från banker och andra kreditgivare. Därmed tillgodoses denna 

intressentgrupps intressen, då banker och andra kreditgivare, vid utlåning av kapital med kort 

återbetalningstid, främst är intresserade av att känna till när det utlånade kapitalet kan 

återbetalas (Block, 1997). 
 

Hypotes II: Hög företagsspecifik risk leder till ökad användning av osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. 
 

Långfristiga skulder har löptid över ett år och dessa innebär lägre risk än kortfristiga skulder 

(Abdulsaleh & Worthington, 2013; Johnson, 2003). En skuldstruktur som präglas av en hög 

andel långfristiga skulder innebär lägre företagsspecifik risk och skapar möjlighet för  

SME-företag att använda sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Anledningen till detta är 

att företag då har större rörelsekapital och därmed inte upplever lika stora finansiella 

påtryckningar från banker och andra kreditgivare (García-Teruel & Martínez-Solano, 2007). 

Företag kan då välja kapitalbudgeteringsteknik oberoende av finansiella påtryckningar och 

har då möjlighet att beräkna investeringars långsiktiga lönsamhet, vilket skapar bättre 

förutsättningar för att utvecklas och bli framgångsrika. Genom att använda sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker kan företag även urskilja de investeringar som innebär lägst 

alternativkostnad (Žižlavský, 2014). För möjligheten att finansiera sin verksamhet med 

långfristiga lån behöver företag uppvisa större säkerhet för banker och andra kreditgivare 

samt god långsiktig betalningsförmåga (de la Torre m.fl., 2009). Detta möjliggörs genom 

användning av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Žižlavský, 2014). 
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Hypotes III:  Låg företagsspecifik risk leder till ökad användning av sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. 

 

3.5 Forskningsmodell 
Syftet med studien är att förklara hur investeringsspecifik och företagsspecifik risk påverkar 

SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar, samt kartlägga 

vilken av dessa risker som påverkar valet i störst utsträckning. Riskens påverkan på valet av 

teknik illustreras i studiens figur 3.1 nedan, där risk är den oberoende variabel och valet av 

kapitalbudgeteringsteknik är den beroende. Risken utgörs av investeringsspecifik risk i form 

av variansen i en investerings framtida kassaflöde, samt företagsspecifik risk i form av 

företagets skuldstruktur. Modellen illustrerar hur dessa risker gemensamt påverkar valet av 

kapitalbudgeteringsteknik. I modellen illustreras även studiens hypoteser, vilka benämns som 

H1, H2 och H3. 

 
Figur 3.1 Forskningsmodell1 
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4. Empirisk metod 
I detta kapitel presenteras studiens forskningsmetod, tillvägagångssätt vid datainsamling, 

operationalisering samt de åtgärder som vidtagits för att öka studiens reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Forskningsmetod 

Då denna studie utgår från positivistisk forskningsfilosofi samt deduktiv forskningsansats blir 

valet av vetenskaplig metodansats kvantitativ (Bryman & Bell, 2015). Kvantitativ forskning 

definieras som forskning vars resultat bygger på analys av numerisk mätbar empiri och, likt 

denna studie, syftar till att pröva hypoteser eller förutsäga utfall (Denscombe, 2009; 

Widerberg, 2002; Yilmaz, 2013). Kvantitativa metoder kräver stora mängder insamlad empiri 

för att möjliggöra slutsatser och datainsamlingen sker därför huvudsakligen genom enkäter 

(Saunders m.fl., 2009). Studier med kvantitativ forskningsansats grundar sina analyser och 

slutsatser på kvantiteter snarare än på personliga upplevelser och värderingar och således 

tillåts andra att kontrollera forskningsresultatets tillförlitlighet (Denscombe, 2016). Ett 

alternativ till kvantitativ metodansats är en kvalitativ sådan. Kvalitativ forskning 

karaktäriseras enligt Saunders m.fl., (2009) av att den bygger på icke-numerisk empiri och är 

därför inte relevant för denna studie. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
Det finns ett flertal olika metoder för att samla in data för en studie. En av de vanligaste 

datainsamlingsmetoderna vid kvantitativa studier är att genomföra en enkätundersökning, där 

det enligt Denscombe (2009) finns flera möjliga tillvägagångssätt. En internetbaserad enkät 

har valts som metod för insamling av primärdata till denna studie. Genom att enbart använda 

primärdata kommer samtlig insamlad data att vara insamlad för studiens syfte (Christensen, 

Engdahl, Grääs & Haglund, 2001). En fördel med att använda en internetbaserad enkät är 

enligt Christensen (2010) att detta skapar möjlighet till ett brett urval av respondenter, 

oberoende av deras geografiska position. Detta styrks av Saunders m.fl. (2009) som menar att 

internetbaserade enkäter både är kostnads- och tidsbesparande. Datainsamling genom enkäter 

möjliggör kvantifierbar data som sedan kan analyseras och användas för att dra generella 

slutsatser kring resultatet (Denscombe, 2009). Det föreligger dock en risk att respondenterna 
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inte besvarar enkäten sanningsenligt, men då respondenterna är anonyma reduceras denna 

risk (Graham & Harvey, 2001). 

 

Enkäten har utformats i samarbete med en annan forskningsgrupp vars studie, likt denna, 

syftar till att undersöka olika variablers påverkan på SME-företags val av 

kapitalbudgeteringsteknik. Den andra forskningsgruppen undersöker således samma 

beroende variabel samt samma företagssektor. De hade även som avsikt att dela enkäten via 

samma kontaktperson som vi. Visserligen resulterade detta samarbete i att enkäten blev 

längre, vilket enligt Trost (2012) kan resultera i minskad svarsfrekvens. Dock blev det totala 

antalet frågor i den gemensamma enkäten lägre än om två separata enkäter skulle låtits 

besvaras av respondenterna. Vidare ansåg vi även det föreligga större sannolikhet att 

respondenterna skulle besvara en gemensam enkät än två separata. Den andra 

forskningsgruppen undersöker dock inte samma oberoende variabler, vilket innebär att vi i 

denna studie endast kommer att utgå från de delar i enkäten som är relevant för denna studies 

syfte. 

 

4.3 Urval & bortfall 
De två huvudsakliga metoderna för att genomföra urval av populationen är sannolikhetsurval 

och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval karaktäriseras av slumpmässiga urval där 

samtliga individer i populationen står inför samma sannolikhet att ingå i stickprovet. Detta 

gäller inte i samma utsträckning för icke-sannolikhetsurval, då forskaren vid denna 

urvalsmetod har viss valfrihet i urvalsprocessen (Denscombe, 2016). Syftet med att 

genomföra ett urval är att kunna göra generaliseringar från stickprovet till hela populationen. 

För att undvika missvisande resultat är det av denna anledning stor vikt att urvalet är 

representativt för populationen (Bryman & Bell, 2015). 

 

Enkäten skickades till Småföretagarnas Riksförbunds medlemmar genom organisationens 

månatliga nyhetsbrev och riktade sig till beslutsfattaren för strategiska investeringar i 

respektive företag. Eftersom samtliga svenska små och medelstora aktiebolag inte är 

medlemmar i denna organisation har inte hela populationen haft samma sannolikhet att ingå i 

urvalet. På så sätt kan detta urval ses som ett icke-sannolikhetsurval, vilket enligt tidigare 

forskning kan innebära en risk för att urvalet inte är representativt för hela populationen 

(Denscombe, 2016). Däremot menar Denscombe (2016) att stora urval innebär en större risk 
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att urvalet är snedvridet. Vidare är det urvalets absoluta storlek som är avgörande, snarare än 

hur stort urvalet är i relation till populationen. Stora urval innebär även större sannolikhet att 

samtliga undersökningsaspekter ingår i resultaten samt att proportionerna i urvalet speglar 

proportionerna i populationen (Denscombe, 2016). Eftersom studiens enkät delades genom 

ett nyhetsbrev från Småföretagarnas Riksförbund med över 30 000 medlemmar kan detta 

urval antas vara väldigt stort. Detta talar för att urvalet är representativt för populationen, 

vilket är väsentligt för att kunna genomföra tillförlitliga generaliseringar av resultatet 

(Bryman & Bell, 2015; Denscombe, 2016). 

 

Eftersom enkäten delades via ett nyhetsbrev finns risken att denna enkät ignoreras av 

mottagarna då organisationens nyhetsbrev skickas ut med jämna mellanrum. För att öka 

svarsfrekvensen valdes därför, tillsammans med en kontaktperson på Småföretagarnas 

Riksförbund, att lotta ut en surfplatta till ett slumpmässigt företag som besvarade enkäten. 

Trots möjligheten till denna surfplatta blev svarsfrekvensen låg och av denna anledning 

genomfördes ytterligare två urval. Utgångspunkten för det andra urvalet var en maillista 

innehållande omkring 3 000 företag. Denna lista hämtades från The Business Finder och 

innehöll mailadresser från företag i olika branscher från hela Sverige (Proff, 2017). Utifrån 

denna lista gjordes ett urval av var sjätte mailadress, vilket resulterade i 495 mailadresser. 

Valet av vilken mailadress som skulle vara utgångspunkt gjordes genom ett tärningskast. 

Utfallet för detta tärningskast blev siffran två, och därefter valdes var sjätte mailadress med 

utgångspunkt från den andra mailadressen. Denna urvalsmetod kallas enligt Denscombe 

(2016) för ett systematiskt urval och grundar sig på samma princip som slumpmässiga urval, 

nämligen att ingen skall kunna påverka de individer som väljs som urval. Nackdelen med 

denna typ av urvalsmetod är att denna innebär en risk för snedvridning, men då det inte går 

att utläsa något mönster i maillistan anses denna risk vara reducerad (Denscombe, 2016). 

Slutligen delades enkäten via den internetbaserade plattformen LinkedIn för att ytterligare 

öka möjligheterna för ökat antal enkätsvar. Denna urvalsmetod kan liknas vid vad Olsson och 

Sörensen (2011) benämner som tillfällighetsurval och anses vara en av de svagare 

urvalsformerna då urvalet inte kan anses representera hela populationen (Olsson & Sörensen, 

2011). Dock kan tidigare urvalsmetoder anses komplettera denna svaghet genom att de antas 

representera hela populationen. 
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4.4 Operationalisering 
Christensen m.fl. (2001) menar att förklarande undersökningar, som denna, syftar till att 

finna kausala samband mellan mätbara variabler. För att akademiska variabler som är 

abstrakta och icke-mätbara skall kunna mätas krävs det att dessa genom operationalisering 

översätts till konkreta och mätbara variabler (Körner & Wahlgren, 2002). Då denna studie 

syftar till att förklara hur investeringsspecifik och företagsspecifik risk påverkar SME-

företags val av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar, samt kartlägga vilken 

av dessa risker som påverkar valet i störst utsträckning, är det väsentligt att operationalisera 

för att skapa mätbara variabler (Saunders m.fl., 2009).  

 

Enkäten är uppdelad i fem delar och inleds med bakgrund och övergripande frågor om 

företaget. Den andra delen består av frågor gällande beslutsfattarens inflytande vid företagets 

strategiska investeringar, samt frågor kring när företaget senast genomförde en sådan 

investering. Enkätens tredje och fjärde del handlar om de oberoende variablerna där den 

tredje delen handlar om den investeringsspecifika risken och den fjärde delen handlar om den 

företagsspecifika risken. Enkätens femte och sista del består av frågor gällande den beroende 

variabeln, valet av kapitalbudgeteringsteknik. 

 

4.4.1 Bakgrund & företagsinformation 

Enkäten inleds med demografiska bakgrundsfrågor om företaget. Frågorna i denna del 

behandlar antalet anställda i företaget, dess omsättning och balansomslutning samt företagets 

bolagsform. Dessa frågor syftar till att säkerställa att respondenterna uppfyller kraven för att 

klassificeras som SME-företag samt är av bolagsformen aktiebolag. Även frågor om 

beslutsfattaren har i denna del ställts för att säkerställa att personen i fråga varit delaktig i 

valet av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar. Skulle dessa frågor inte 

ställas finns risken att data insamlas från företag som inte klassificeras som små och 

medelstora aktiebolag och/eller som inte genomfört strategiska investeringar. Genom att 

ställa dessa typer av frågor kan de företag som inte uppfyller kraven, och som således inte 

avses att undersökas i denna studie, exkluderas från analys. 
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4.4.2 Oberoende variabler                                                           

De oberoende variabler denna studie syftar till att undersöka är investeringsspecifik och 

företagsspecifik risk. Den investeringsspecifika risken har mätts genom att respondenten fått 

ta ställning till påståenden om hur företagen riskjusterat för investeringens framtida 

kassaflöden. Den företagsspecifika risken har mätts genom att respondenterna i öppna frågor 

fått ange hur företagets skuldstruktur ser ut.  

 

4.4.2.1 Investeringsspecifik risk 

Den investeringsspecifika risken har mätts genom att respondenterna fått ta ställning till fyra 

påståenden gällande riskjustering för investeringens framtida kassaflöde vid tillfället för 

företagets senast genomförda strategiska investering. Respondenterna tog ställning till dessa 

påståenden genom att placera sig på en Likert-skala från 1 till 7 (Bryman & Bell, 2015). 

Riskjustering innebär att företaget i sin kapitalbudgetering använder sig av andra värden än 

de beräknade för exempelvis kassaflöden och kapitalkostnad för att skapa en 

säkerhetsmarginal för investeringens lönsamhet (Riabacke, 2006; Bennouna m.fl., 2010; 

Arnold & Hatzopoulos, 2000). Utifrån hur företaget har riskjusterat kan olika grader av 

investeringsspecifik risk utläsas. Detta sätt att mäta den investeringsspecifika risken har 

inspirerats av Sarwary och Umans (2017) som menar att företag står inför hög 

investeringsspecifik risk om de valt att justera en investerings framtida inbetalningar lägre 

och/eller längre fram i tiden än beräknat. Skulle företag istället justerat investeringens 

framtida inbetalningar högre och/eller närmare in i framtiden än beräknat står de inför en låg 

investeringsspecifik risk. Däremot för företags utbetalningar innebär en justering lägre 

och/eller längre in i framtiden än beräknat en låg risk, medan en justering högre och/eller 

närmare in i framtiden än beräknat innebär hög risk (Sarwary & Umans, 2017). Detta går i 

linje med vad tidigare forskning klassificerar som hög respektive låg investeringsspecifik 

risk. Forskare menar att företag när de står inför hög risk justerar för att skapa en 

säkerhetsmarginal (Riabacke, 2006; Bennouna m.fl., 2010; Arnold & Hatzopoulos, 2000). Då 

en investerings framtida inbetalningar justeras lägre än beräknat, samt om en investerings 

framtida utbetalningar justerar närmare in i tiden än beräknat skapar företaget en högre 

säkerhetsmarginal, vilket således visar på att företaget står inför hög investeringsspecifik risk. 

 

De två första frågorna för den investeringsspecifika risken behandlar variansen i summan av 

den senast genomförda strategiska investeringens framtida inbetalningar och utbetalningar. 
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Här efterfrågas hur investeringens framtida inbetalningar respektive utbetalningar justerades i 

förhållande till kassaflödenas beräknade värde vid tillfället för företagets senast genomförda 

strategiska investering. Respondenten besvarar frågorna genom att placera sig på en skala 

från 1 till 7, där 1 innebär Mycket lägre än beräknat och 7 innebär Mycket högre än beräknat. 

För justering av investeringens framtida inbetalningar innebär låga värden på skalan hög risk 

och höga värden låg risk. Tvärtom för investeringens framtida utbetalningar. För denna fråga 

innebär låga värden låg risk och höga värden hög risk (Sarwary & Umans, 2017). För analys 

av den investeringsspecifika risken omkodades svaren för hur företagen valt att justera 

investeringens framtida inbetalningar på så sätt att låga värden innebar låg risk och höga 

värden innebar hög risk. 

 

De två sista frågorna för den investeringsspecifika risken behandlar justeringar för variansen i 

tidpunkten för investeringens framtida inbetalningar respektive utbetalningar vid tillfället för 

företagets senast genomförda strategiska investering. Även dessa frågor besvaras genom att 

respondenten tagit ställning till påståenden på en Likert-skala från 1 till 7, där 1 innebär 

Sattes mycket kortare än förväntat och 7 innebär Förlängdes mycket mer än förväntat. För 

tidpunkten för investeringens beräknade inbetalningar innebär låga värden på skalan en låg 

risk och höga värden en hög risk. Tvärtom innebär låga värden en hög risk och höga värden 

en låg risk för investeringens framtida utbetalningar (Sarwary & Umans, 2017). För analys av 

den investeringsspecifika risken omkodades svaren för hur företagen valt att justera 

tidpunkten för investeringens framtida utbetalningar på så sätt att låga värden innebar låg risk 

och höga värden innebar hög risk. 

 

4.4.2.2 Företagsspecifik risk 

För att mäta den företagsspecifika risken har frågor ställts gällande företagets kortfristiga, 

långfristiga och totala skulder vid tillfället för företagets senast genomförda strategiska 

investering. Denna uppdelning av skulderna har inspirerats av Van der Wijst och Thurik 

(1993) som menar att SME-företags skuldstruktur bör delas in i kortfristiga respektive 

långfristiga skulder. Detta stöds av Öhman och Yazdanfar (2017) som undersökt företags 

skuldstruktur utifrån denna uppdelning. Företag i Sverige är även enligt 

Årsredovisningslagen (SFS 2016:947) skyldiga att redovisa sina skulder i kortfristiga 

respektive långfristiga skulder då dessa typer av skulder har olika egenskaper. Abdulsaleh 

och Worthington (2013) menar att kortfristiga skulder innebär högre risk för företag än 
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långfristiga skulder då dessa medför högre transaktionskostnader samt högre räntor. En hög 

andel kortfristiga skulder innebär även större finansiella påtryckningar från banker och andra 

kreditgivare på grund av att dessa skulder skall återbetalas inom ett års tid (Block, 1997). En 

skuldstruktur som präglas av en hög andel långsiktiga skulder innebär en lägre 

företagsspecifik risk då en sådan skuldstruktur innebär större rörelsekapital för företag och 

därmed lägre finansiella påtryckningar från banker och andra kreditgivare (García-Teruel & 

Martínez-Solano, 2007). 

 

Respondenterna har i öppna frågor fått ange hur mycket deras kortfristiga, långfristiga och 

totala skulder i tusental kronor uppgick till vid tillfället för företagets senast genomförda 

strategiska investering. Öhman och Yazdanfar (2017) menar att företags skuldstruktur inte 

nödvändigtvis är konstant över tid och av denna anledning efterfrågades inte summan av de 

skulder företagen har i dagsläget. Svaren användes sedan för att avgöra graden av 

företagsspecifik risk, där kortfristiga respektive långfristiga skulder sattes i relation till 

företagets totala skulder. En hög andel kortfristiga skulder anses innebära hög 

företagsspecifik risk medan en hög andel långfristiga skulder anses innebära låg 

företagsspecifik risk (Abdulsaleh & Worthington, 2013). 

 

4.4.3 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är valet av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska 

investeringar. Valet av kapitalbudgeteringsteknik har mätts genom 14 påståenden där 

respondenterna tagit ställning till ifall de tagit hänsyn till olika kapitalbudgeteringsteknikers 

egenskaper vid företagets senast genomförda strategiska investering. Påståendena besvaras på 

en sjugradig Likert-skala, där 1 innebär att hänsyn Inte alls tagits och 7 innebär att hänsyn 

tagits I allra högsta grad. Genom att be respondenterna att ta ställning till dessa påståenden 

istället för att besvara vilka tekniker företagen använt sig av ökar sannolikheten för 

sanningsenliga svar då teknikerna är komplexa och kan vara svåra att förstå. Eventuell 

kunskapsbrist skulle även kunna leda till att respondenterna tror sig ha använt en viss teknik, 

medan de i praktiken använt en annan. Genom att be respondenterna att ta ställning till dessa 

påståenden minskar denna risk. Detta minskar även risken att respondenterna besvarar 

frågorna utifrån vilka tekniker som rekommenderas att använda (Sarwary & Umans, 2017). 
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Utifrån dessa 14 påståenden kan valet av kapitalbudgeteringsteknik utläsas med hjälp av en 

matris framtagen av Sarwary och Umans (2017). Varje teknik utgörs av en, tre eller flera 

egenskaper. För att mäta om företagen använt sig av NPV efterfrågades om respondenterna 

tog hänsyn till investeringens samtliga framtida kassaflöden, diskonterat dessa samt om 

företagen tog hänsyn till tidsvärdet av investeringens kassaflöden. För att undersöka om 

företagen använt sig av IRR efterfrågades om investeringens internränta jämfördes med 

investeringens kalkylränta, om företagen beräknade internräntan för vilken kapitalvärdet 

uppgick till noll och slutligen om investeringens löpande inbetalningar förräntades till 

investeringens internränta. För att avgöra om företagen använt sig av PB efterfrågades om 

företagen vid kapitalbudgeteringen haft ett återbetalningskrav, en tidsgräns för investeringens 

återbetalningstid samt om företagen tagit hänsyn till investeringens samtliga kassaflöden. För 

att ha använt sig av PB skall företagen inte tagit hänsyn till samtliga framtida kassaflöden för 

senast genomförd strategisk investering (Sarwary & Umans, 2017; Daunfeldt & Hartwig, 

2014). För att mäta användning av PB omkodades därför svaren för detta påstående på så sätt 

att höga värden innebar att hänsyn inte tagits till samtliga kassaflöden. För att undersöka om 

företagen använt sig av DBP fick respondenterna ta ställning till om de diskonterade 

investeringens framtida kassaflöden, om tidsvärdet för dessa togs i beaktande, om företagen 

hade ett återbetalningskrav samt om företagen hade en tidsgräns för investeringens 

återbetalningstid. Kapitalbudgeteringsteknikerna PI, ARR, rutiner och magkänsla mättes 

genom en kort beskrivning av tekniken utan att nämna teknikens benämning, och utgörs 

således endast av ett påstående (se bilaga 1). För att mäta användning av PI efterfrågades om 

företagen beräknat investeringens kassaflöden som en kvot av grundinvesteringens kostnader. 

Användningen av ARR mättes genom att respondenterna tog ställning till om företagen satt 

investeringens årliga genomsnittliga bokförda vinst i relation till investeringens årliga 

bokförda kostnad. För rutiner och magkänsla efterfrågades om företaget endast tagit hänsyn 

till rutiner vid investeringsbedömningen respektive om företagen grundat sitt 

investeringsbeslut på magkänsla. 

 

Till skillnad från tidigare forskning undersöker denna studie även företagens användning av 

lönsamhetsmått vid kapitalbudgetering. De lönsamhetsmått som undersöks är räntabilitet på 

eget kapital (ROE) och räntabilitet på totalt kapital (ROA), vilka mättes genom endast ett 

påstående. Här efterfrågades om företagen hade avkastningskrav på investerat respektive 

totalt kapital. Anledningen till att dessa lönsamhetsmått undersöks är då syftet med 

strategiska investeringar är att företaget skall utvecklas och bli framgångsrikt, vilket kräver 
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lönsamma investeringar (Eggers m.fl., 2013). Vidare är det av särskilt stor vikt för SME-

företag att samtliga investeringar är lönsamma, då dessa företag på grund av sin storlek inte 

har möjlighet att kompensera för en icke-lönsam investering med en senare lönsam (Block, 

1997). Användandet av ROE och ROA klassificeras i denna studie som användning av 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker då dessa inte uppfyller samtliga krav för 

sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 

 

För att avgöra om företagen använt sofistikerade eller osofistikerade kapitalbudgeterings-

tekniker vid beräkningen av senast genomförd strategisk investering mättes medelvärdet av 

svaren på de 14 påståendena. De företag vars medelvärden uppgick till eller överskred 4 antas 

använt en viss teknik. Valet av kapitalbudgeteringsteknik kodades till dummy-variabel där de 

respondenter som främst använt sofistikerade tekniker gavs värdet 1 och de företag som 

främst använt osofistikerade tekniker gavs värdet 0. De företag som använt både sofistikerade 

och osofistikerade tekniker gavs värde 1 om de använt flest sofistikerade och värdet 0 om de 

använt flest osofistikerade tekniker. De företag som använt samma antal sofistikerade som 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker exkluderas från att analyseras. 

 

4.4.4 Kontrollvariabler 

Syftet med att använda kontrollvariabler är att säkerställa att de oberoende variablerna är de 

som faktiskt påverkar den beroende variabeln (Saunders m.fl., 2009). De kontrollvariabler 

som använts i denna studie är företagens storlek samt vilken bransch företagen verkar i. 

Företagsstorlek har valts som kontrollvariabel då detta i tidigare forskning diskuterats som en 

påverkande faktor i företags val av kapitalbudgeteringsteknik (Graham & Harvey, 2001). 

Företagens storlek utgörs av hur många företagen sysselsätter samt företagens omsättning och 

balansomslutning. Eftersom denna studie endast undersöker SME-företag begränsas 

storleksskillnaden mellan företagen. Dock skulle medelstora företag kunna tänkas använda 

sig av andra kapitalbudgeteringstekniker än små företag. Företagen delades därför upp i små 

respektive medelstora företag, där de företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars 

omsättning eller balansomslutning inte överskred 10 miljoner euro klassificeras som små 

företag (Europeiska kommissionen, 2017). Företagsstorlek kodades till dummy-variabel där 

företag som enligt definitionen klassificeras som små företag gavs värdet 0 medan de företag 

som klassificeras som medelstora gavs värdet 1. Tidigare forskning diskuterar även att 

företag inom olika branscher använder olika kapitalbudgeteringstekniker och därav har även 
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bransch valts som kontrollvariabel (Rossi, 2014). Branschindelningen av företagen har 

inspirerats av Graham och Harvey (2001) som klassificerar företagen i tillverkande och icke-

tillverkande företag. Denna variabel kodades till en dummy-variabel där tillverkande företag 

gavs värdet 1 och icke-tillverkande företag värdet 0. 

 

4.5 Reliabilitet 
Jacobsen (2002) definierar reliabilitet som tillförlitlighet till att det som mäts görs på ett 

tillförlitligt sätt och skapar förtroende för studiens resultat. Reliabilitet är enligt Bryman och 

Bell (2015) möjligheten för en studies resultat att bli detsamma vid olika mätningar och vid 

olika tidpunkter. Det innebär att en studie, för att anses ha hög reliabilitet, bör vara stabil över 

tid där resultaten inte fluktuerar. En välanvänd metod för att testa en studies reliabilitet är att i 

enkäten använda alternativa formuleringar för svårtolkade begrepp (Denscombe, 2016). 

Utöver denna metod menar Bryman och Bell (2015) att Cronbach´s alpha är ett vanligt 

förekommande test för intern reliabilitet. 

 

För att minimera risken för missuppfattning och feltolkning av enkätfrågorna har begrepp 

som för respondenterna skulle kunna vara okända eller svårtolkade beskrivits och förklarats. 

Vidare är samtliga frågor korta och koncisa i den mån det är möjligt, då denna typ av 

frågeformulering minskar internt bortfall (Höst, Regnell & Runeson, 2011). Ytterligare en 

åtgärd för att öka reliabiliteten för studien är att enkätfrågorna hållit en hög grad av 

standardisering och att samtliga respondenter tagit del av en identisk enkät. Detta innebär en 

låg grad av variation vilket stärker studiens reliabilitet (Trost, 2012). Efter att enkäten 

utformats genomfördes även en pilotstudie där enkäten skickades till två företagare innan den 

skickades till respondenterna. Syftet med att genomföra denna pilotstudie var att företagarna 

skulle granska enkäten för att finna eventuella felaktigheter och oklarheter (Denscombe, 

2016). Pilotstudien resulterade inte i några ändringar i enkäten då företagarna inte ansåg att 

det förekom några oklarheter. 

 

Även det faktum att respondenterna i enkäten tillfrågats vilka egenskaper som tagits i 

beaktande vid kapitalbudgeteringen bidrar till ökad reliabilitet för studien. Detta beror på att 

denna typ av frågeformulering minimerar risken att respondenterna uppger att de använt 

kapitalbudgeteringstekniker som rekommenderas i teorin, snarare än de tekniker företagen 

faktiskt har använt sig av. Detta gäller även frågorna för den investeringsspecifika risken. 
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Genom att fråga hur företagen valt att justera för den investeringsspecifika risken snarare än 

att direkt ställa frågan vilken risk företagen upplevde vid företagets senaste strategiska 

investering minimeras risken att den investeringsspecifika risken tolkas på olika sätt för varje 

respondent (Sarwary och Umans, 2017). 

 

4.6 Validitet 
Validitet definieras av Jacobsen (2002) som relevans i det som mäts i relation till det som 

avses att mätas. Det som mäts skall vara relevant och associerat till studiens undersöknings-

område samt mätas på ett korrekt sätt (Denscombe, 2016). Bryman och Bell (2015) delar upp 

validitet i intern och extern validitet. Den interna validiteten behandlar graden av säkerhet att 

det är risken, och inte någon annan faktor, som påverkar SME-företags val av 

kapitalbudgeteringsteknik. Den externa validiteten behandlar om en studies resultat kan 

generaliseras för samtliga SME-företag (Bryman & Bell, 2015).  

 

För att kontrollera studiens interna validitet har kontrollvariabler som i tidigare forskning 

diskuterats som påverkande faktorer till valet av kapitalbudgeteringsteknik inkluderats i 

undersökningen. På så sätt kan studien kontrollera för huruvida dessa kontrollvariabler 

påverkar SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik och därmed reduceras risken för 

missvisande resultat. Studien kan enligt Bryman och Bell (2015) antas ha hög extern validitet 

då det faktiska urvalet är väldigt stort. Detta beror på att ett stort urval kan anses vara 

representativt för hela populationen, vilket reducerar risken för missvisande resultat. Även 

det faktum att de företag som mottagit enkäten är verksamma inom olika branscher bidrar till 

en ökad validitet, då detta visar på spridning i urvalet (Bryman & Bell, 2015; Denscombe, 

2016). 
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras utfallet av enkätundersökningen samt de statistiska tester som 

genomförts. Vidare analyseras även dessa resultat vilka slutligen testa mot studiens 

hypoteser. 

 

5.1 Beskrivande statistik 

I figur 5.1 framgår det att 86 respondenter påbörjade att besvara enkäten och att 75 av dessa 

besvarade samtliga frågor. Av dessa 75 kunde 55 svar användas och bortfallet av 20 

respondenter beror på ett flertal faktorer. Då studien avgränsats till att undersöka små och 

medelstora aktiebolag har svar från de respondenter som inte representerade denna typ av 

företag exkluderats. Vidare har även svar från de respondenter vars företag inte genomfört 

någon strategisk investering exkluderats. Slutligen har även de svar som inte varit 

fullständiga exkluderats från analysen, då enkäten är utformad på ett sådant sätt att samtliga 

svar krävs för att möjliggöra analys av utfallet. Eftersom samtliga medlemmar i 

Småföretagarnas Riksförbund inte kan antas prenumerera på organisationens nyhetsbrev 

saknas uppgifter om hur många företag som faktiskt mottagit enkäten. Av denna anledning är 

det inte möjligt att kommentera undersökningens svarsfrekvens. 

 

 

 
Figur 5.1 Enkätsvar2 
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5.2 Cronbach’s alpha 

För att kontrollera om flera frågor mäter en och samma sak och därmed innehar hög intern 

reliabilitet rekommenderas test för Cronbach’s alpha, vilket kräver minst tre mätinstrument 

per variabel (Cortina, 1993). Tumregeln är att alpha-värdet skall uppgå till minst 0,70 för att 

frågorna skall kunna anses mäta samma sak (Pallant, 2016).  

 

De kapitalbudgeteringstekniker som mätts genom tre eller fler påståenden för olika 

egenskaper har genomgått ett Cronbach’s alpha-test. NPV uppnådde ett alpha-värde på 0,82 

och alpha-värdet för IRR uppgick till 0,91, vilket innebär att dessa tekniker överskrider 

tumregeln 0,70 och påståendena för dessa tekniker därmed kan antas ha hög intern reliabilitet 

(Pallant, 2016). Påståendena för de egenskaper som utgör PB uppnådde ett alpha-värde på 

0,63 och överskrider således inte tumregeln 0,70. Detsamma gäller för DBP och den 

investeringsspecifika risken vars alpha-värde uppgick till 0,36 respektive 0,64 (se tabell 5.1). 

Frågorna för PB samt den investeringsspecifika risken överskrider dock 0,60 vilket Bonett 

och Wright (2015) menar visar på tillförlitlighet i att dessa frågor mäter samma sak. Detta är 

dock inte fallet för DPB och för att på ett tillförlitligt och korrekt sätt kunna analysera hur 

SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik påverkas av den investeringsspecifika och 

den företagsspecifika risken exkluderas denna teknik från vidare analys (Pallant, 2016). 

 

 
Tabell 5.1 Cronbach’s alpha  

Variabel	 Cronbach’s	alpha	 N	

NPV	 0,822	 3	

IRR	 0,911	 3	

PB	 0,638	 3	

DPB	 0,362	 4	

Inv.	risk	 0,642	 4	

 

 
5.3 Normalfördelning, skevhet & kurtosis 
För att undersöka om studiens variabler är normalfördelade har Kolmogorov-Smirnovs test 

genomförts. För att variablerna skall klassificeras som normalfördelade skall p-värdet tangera 

eller överskrida testets signifikansnivå för respektive variabel. Tumregeln för högsta tillåtna 
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signifikansnivån är 5 procent (Pallant, 2016). Dock har en del forskare valt att utgå från en 

signifikansnivå på 10 procent, vilket tyder på att även resultat på denna högre signifikansnivå 

är tillförlitliga (se Umans, 2012; AbuGhazaleh, Al-Hares & Roberts, 2011). Vi kommer 

därför i samtliga test utgå från en signifikansnivå på 10 procent. Efter genomförande av 

Kolmogorov-Smirnovs test finner vi att samtliga variablers signifikansnivå underskrider 0,10 

och därmed inte är normalfördelade (se bilaga 2). Att samtliga variabler är icke-

normalfördelade innebär att test för korrelation skall genomföras med Spearmans 

korrelationstest (Pallant, 2016). 

 

Eftersom resultaten inte visar på normalfördelning mellan samtliga variabler genomfördes 

även tester för skevhet och kurtosis för att få en bättre uppfattning om materialets spridning. 

Detta test visade positiva värden för skevhet för valet av kapitalbudgeteringsteknik samt den 

investeringsspecifika risken. Detta innebär enligt Pallant (2016) att respondenterna i hög 

utsträckning besvarat frågorna för dessa variabler med låga värden på Likert-skalan. Den 

företagsspecifika risken mätte ett negativt värde för skevhet, vilket innebär att företagen i hög 

utsträckning har en skuldstruktur som präglas av en hög andel kortfristiga skulder. I testet 

framgår även att valet av kapitalbudgeteringsteknik samt den företagsspecifika risken 

uppmätte negativa värden för kurtosis. Detta innebär att respondenterna i stor utsträckning, 

när de i enkäten tog ställning till påståendena för kapitalbudgeteringsteknikerna, valde att 

placera sig på Likert-skalans extremvärden. För den företagsspecifika risken innebär detta att 

företagens skuldstruktur i stor utsträckning utgörs av en väldigt hög eller en väldigt låg andel 

kortfristiga skulder. Till skillnad från övriga variabler uppmätte den investeringsspecifika 

risken ett positivt värde för kurtosis, vilket innebär att respondenterna i relativt låg 

utsträckning besvarat påståendena för denna risk med extremvärden på Likert-skalan (se 

bilaga 3). 

 

5.4 Spearmans korrelationstest 
Spearmans korrelationstest har genomförts för att kontrollera korrelationen mellan samtliga 

variabler. Studiens material innehåller över 30 observationer och skulle därför kunna antas 

vara normalfördelat (Pallant, 2016). Genom Kolmogorov-Smirnovs test fann vi dock, som 

tidigare nämnt, att samtliga variabler var icke-normalfördelade och av denna anledning har 

detta antagande valts att åsidosättas. Spearmans korrelationstest beräknar 
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korrelationskoefficienten mellan samtliga variabler och visar således samband mellan dessa. 

Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och 1 där negativa värden visar på 

negativa samband och positiva värden visar på positiva samband mellan variablerna. Pallant 

(2016) delar in värdena i intervall, där värden mellan 0,10 och 0,29 visar på svagt samband, 

värden mellan 0,30 och 0,49 visar på medelstarkt samband och värden mellan 0,50 och 1 

visar på starkt samband. Vid perfekt positiv korrelation är värdet 1, vilket innebär att om den 

ena variabeln ökar med en enhet, ökar även den andra variabeln med en enhet och tvärtom 

vid perfekt negativ korrelation då korrelationskoefficienten är -1 (Pallant, 2016). 

 

Inledningsvis genomfördes ett korrelationstest mellan den beroende variabeln, valet av 

kapitalbudgeteringsteknik, som dummy-variabel och de oberoende variablerna investerings-

specifik och företagsspecifik risk som contingency-variabler. I testet användes även 

kontrollvariablerna företagsstorlek och bransch som dummy-variabler. Av resultatet som 

presenteras i tabell 5.2 framgår att endast kontrollvariabeln företagsstorlek är signifikant 

korrelerad med valet av kapitalbudgeteringsteknik. Korrelationen mellan variablerna uppgår 

till 0,303 vilket enligt Pallant (2016) kan anses vara ett medelstarkt positivt samband. Detta 

påvisar att medelstora företag tenderar att använda sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker i 

större utsträckning än små företag. Ur tabellen framgår det även att korrelationen mellan 

företagsspecifik risk och företagsstorlek är signifikant. Detta samband uppgår till -0,316 och 

är enligt Pallant (2016) ett medelstarkt negativt samband. Sambandet visar att medelstora 

företag tenderar att stå inför lägre företagsspecifik risk. 
 

 

Tabell 5.2 Spearmans korrelationstest contingency-variabler  

	 	 1	 2	 3	 4	 5	

1.	Val	av	
kapitalbudgeteringsteknik	

	

Spearman	korrelation	

	

1	

	 	 	 	

	 p-värde	 	 	 	 	 	

2.	Investeringsspecifik	risk	 Spearman	korrelation	 -0,177	 1	 	 	 	

	 p-värde	 0,197	 	 	 	 	

3.	Företagsspecifik	risk	 Spearman	korrelation	 -0,224	 -0,115	 1	 	 	

	 p-värde	 0,101	 0,404	 	 	 	

4.	Företagsstorlek	 Spearman	korrelation	 0,303	 0,043	 -0,316	 1	 	

	 p-värde	 0,024	 0,756	 0,019	 	 	

5.	Bransch	 Spearman	korrelation	 0,116	 -0,055	 -0,181	 0,173	 1	

	 p-värde	 0,400	 0,692	 0,185	 0,207	 	
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Då varken investeringsspecifik eller företagsspecifik risk var signifikant korrelerade med 

valet av kapitalbudgeteringsteknik togs beslutet att genomföra ytterligare ett Spearmans 

korrelationstest med samtliga variabler som dummy-variabler. För både investeringsspecifik 

och företagsspecifik risk innebar värdet 0 låg risk och värdet 1 hög risk. För den 

investeringsspecifika risken valdes medelvärden av den sammansatta variabeln mellan 1,00 

och 5,49 som låg risk och medelvärden mellan 5,50 och 7,00 som hög risk. Anledningen till 

att lägsta nivån för hög risk antas vara 5,50 grundar sig i tidigare forskning. Verbeeten (2006) 

menar att sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker lämpar sig bättre under hög 

investeringsspecifik risk, men då denna risk blir för hög lämnas företagen åt att använda 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Daunfeldt & Hartwig, 2014). Av denna anledning 

klassificerades medelvärden mellan 4,00 och 5,49 som låg risk, då vi anser att dessa inte 

utgör en sådan risk att den investeringsspecifika risken blir för hög för användning av 

sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Enligt Abdulsaleh och Worthington (2013) samt 

Johnson (2003) innebär en skuldstruktur där majoriteten av företags skulder utgörs av 

kortfristiga skulder en hög företagsspecifik risk. För att säkerställa en hög företagsspecifik 

risk för de företag som gavs värdet 1 för denna dummy-variabel togs beslutet att använda en 

säkerhetsmarginal, vilken utgjordes av 10 procentenheter. Med denna säkerhetsmarginal 

reduceras risken att företag som stod inför låg företagsspecifik risk felaktigt klassificeras som 

företag med hög företagsspecifik risk. För att företagen skulle ges värdet 1 skulle således 

deras kortfristiga skulder utgöra minst 60 procent av företagets totala skulder. 

 

Likt det ursprungliga korrelationstestet testades korrelationen med kontrollvariablerna 

företagsstorlek och bransch. Resultatet som presenteras i tabell 5.3 visar likt tidigare test att 

företagsstorlek är signifikant positivt korrelerad med val av kapitalbudgeteringstekniker samt 

att företasspecifik risk är signifikant negativt korrelerad med företagsstorlek. Efter 

omkodning av de oberoende variablerna till dummy-variabler visade även resultatet på en 

signifikant negativ korrelation mellan företagsspecifik risk och valet av 

kapitalbudgeteringsteknik. Denna korrelation uppgick till -0,292, vilket enligt Pallant (2016) 

är ett svagt negativt samband. Detta resultat visar att hög företagsspecifik risk korrelerar med 

användning av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 
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Tabell 5.3 Spearmans korrelationstest dummy-variabler  

	 	 1	 2	 3	 4	 5	

1.	Val	av		
kapitalbudgeteringstekniker	

	

Spearman	korrelation	

	

1	

	 	 	 	

	 p-värde	 	 	 	 	 	

2.	Investeringsspecifik	risk	 Spearman	korrelation	 -0,220	 1	 	 	 	

	 p-värde	 0,106	 	 	 	 	

3.	Företagsspecifik	risk	 Spearman	korrelation	 -0,292	 -0,115	 1	 	 	

	 p-värde	 0,030	 0,404	 	 	 	

4.	Företagsstorlek	 Spearman	korrelation	 0,303	 0,043	 -0,316	 1	 	

	 p-värde	 0,024	 0,756	 0,019	 	 	

5.	Bransch	 Spearman	korrelation	 0,116	 -0,055	 -0,181	 0,173	 1	

	 p-värde	 0,400	 0,692	 0,185	 0,207	 	

 

5.5 Logistisk regression 
För att undersöka den investeringsspecifika och den företagsspecifika riskens påverkan på 

företagens val av kapitalbudgeteringsteknik har två logistiska regressionstester genomförts. 

Då företagsspecifik risk och företagsstorlek var negativt korrelerade med varandra 

genomfördes innan test för logistiskt regression ett test för multikollinearitet. Detta test visar 

om de oberoende variablerna och/eller kontrollvariablerna påverkar varandra och därmed 

bidrar till missvisande resultat (Pallant, 2016). Pallant (2016) menar att det råder 

multikollinearitet då variablernas toleransnivå underskrider 0,10. I tabell 5.4 framgår det att 

ingen av de oberoende variablerna eller kontrollvariablerna visade på multikollinearitet och 

av denna anledning kan samtliga variabler tas med i modellen för logistisk regression. 

 
Tabell 5.4 Test för multikollinearitet contingency-variabler  

	

Tolerans	 VIF	

Investeringsspecifik	risk	 0,960	 1,042	

Företagsspecifik	risk	 0,849	 1,179	

Företagsstorlek	 0,877	 1,140	

Bransch	 0,958	 1,044	

Beroende	variabel:		
Sofistikerade	kapitalbudgeteringstekniker	 		
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I tabell 5.5 presenteras utfallet av det första testet för logistisk regression. Modellen innehöll 

likt testerna för korrelation den beroende variabeln, de två oberoende variablerna samt 

kontrollvariablerna. Vid det första testet för logistisk regression undersöktes den 

investeringsspecifika och den företagsspecifika risken som contingency-variabler medan 

kontrollvariablerna företagsstorlek och bransch utgjordes av dummy-variabler. Modellen för 

det första logistiska regressionstestet förutsäger SME-företags val av kapitalbudgeterings-

teknik i 76,40 procent av fallen, vilket är bättre än Nagelkerke som uppgår till 0,184. 

Nagelkerke kan anta värden mellan 0 och 1 där höga värden innebär att valet av 

kapitalbudgeteringsteknik i stor utsträckning förklaras av den investeringsspecifika och den 

företagsspecifika risken. Regressionsmodellen blev inte signifikant på 10-procentnivån då p-

värdet uppgick till 0,107. Varken investerings-specifik eller företagsspecifik risk blev i 

modellen signifikanta, dock har kontrollvariabeln företagsstorlek enligt detta test en 

signifikant påvisbar påverkan på SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik. B-

koefficient visar hur mycket respektive variabel påverkar företagens val av 

kapitalbudgeteringsteknik. B-koefficienten för företagsstorlek är positivt och uppgår till 1,33, 

vilket påvisar att medelstora företag tenderar att använda sofistikerade kapitalbudgeterings-

tekniker i större utsträckning än små företag. Modellen visar även att sannolikheten för 

användningen av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker är 3,76 gånger högre för 

medelstora företag än för små företag (Tabachnick & Fidell, 2013). 
 

Tabell 5.5 Logistiskt regressionstest contingency-variabler  

 

För det andra testet av logistisk regression omkodades de oberoende variablerna till dummy-

variabler. Kodningen för dessa var densamma som vid genomförandet av det andra 

korrelationtestet. Innan testet kontrollerades även dummy-variablerna för multikollinearitet 

och i tabell 5.6 framgår att det inte råder någon multikollinearitet mellan de oberoende 

variablerna. 

		 		 B	
Standard-
avvikelse	 Wald	

Frihets-
grader	

Signifikans-
nivå	

Förv.	
(B)	

Steg	1	ᵃ	 Investeringsspecifik	risk	 -0,416	 0,319	 1,695	 1	 0,193	 0,66	
		 Företagsspecifik	risk	 -0,622	 1,019	 0,372	 1	 0,542	 0,537	
		 Företagsstorlek	 1,325	 0,732	 3,275	 1	 0,07	 3,763	
		 Bransch	 0,866	 0,917	 0,119	 1	 0,73	 1,373	
		 Modellens	totala	signifikans	 		 		 		 		 0,107	 		
		 Rätt	klassificerade	 76,40	%	 		 		 		 		 		
		 Nagelkerke	R2	 0,184	 		 		 		 		 		
a.	Variabler	i	steg	1:	investeringsspecifik	risk	(dummy),	företagsspecifik	risk	(dummy),	
Företagsstorlek,	Bransch.	 		 		
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Tabell 5.6 Test för multikollinearitet dummy-variabler  
 

 

 

 

 

 

 

I tabell 5.7 framgår resultatet av det andra logistiska regressionstestet. Modellen för det andra 

logistiska regressionstestet förutsäger SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik i  

78,20 procent av fallen, vilket är en ökning från det första regressionstestet. Även Nagelkerke 

är högre för det andra logistiska regressionstestet då förklaringsgraden, då de oberoende 

variablerna utgörs av dummy-variabler, uppgår till 0,280. Till skillnad från tidigare 

regressionstest, där de oberoende variablerna utgjordes av contingency-variabler, blev hela 

modellen vid detta test signifikant på 10-procentsnivån då p-värdet för modellen uppgick till 

0,017. Detta visar att investeringsspecifik och företagsspecifik risk påverkar valet av 

kapitalbudgeteringsteknik (Pallant, 2016). I tabellen framgår det att investeringsspecifik risk, 

företagsspecifik risk samt företagsstorlek bidrog till att modellen blev signifikant. Av 

resultatet framgår även att den oberoende variabel som påverkar valet av 

kapitalbudgeteringsteknik i störst utsträckning är den investeringsspecifika risken. B-

koefficienten uppgår för den investeringsspecifika risken till -2,17 och för den företags-

specifika risken till -1,28. Dock var B-koefficienten för företagsstorlek i absoluta tal högre än 

för den företagsspecifika risken, vilket innebär att denna kontrollvariabel har större påverkan 

på valet av kapitalbudgeteringsteknik (se tabell 5.7). 
 

Tabell 5.7 Logistiskt regressionstest dummy-variabler  

		 		 B	
Standard-
avvikelse	 Wald	

Frihets-
grader	

Signifikans-
nivå	 Förv.	(B)	

Steg	1	ᵃ	 Investeringsspecifik	risk	(dummy)	 -2,171	 1,198	 3,286	 1	 0,070	 0,114	
		 Företagsspecifik	risk	(dummy)	 -1,282	 0,710	 3,26	 1	 0,071	 0,277	
		 Företagsstorlek	 1,287	 0,777	 2,744	 1	 0,098	 3,622	
		 Bransch	 0,094	 0,981	 0,009	 1	 0,923	 1,099	
		 Modellens	totala	signifikans	 		 		 		 		 0,017	 		
		 Rätt	klassificerade	 78,20	%	 		 		 		 		 		
		 Nagelkerke	R2	 0,280	 		 		 		 		 		
a.	Variabler	i	steg	1:	investeringsspecifik	risk	(dummy),	företagsspecifik	risk	(dummy),	
Företagsstorlek,	Bransch.	 		 		

 

		 Tolerans	 VIF	

Investeringsspecifik	risk	(dummy)	 0,981	 1,02	

Företagsspecifik	risk	(dummy)	 0,872	 1,147	

Företagsstorlek	 0,886	 1,128	

Bransch	 0,946	 1,057	

Beroende	variabel:		
Sofistikerade	kapitalbudgeteringstekniker	 		
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5.6 Konsekvenser för studiens hypoteser 
I kapitel tre Teoretisk referensram presenterades studiens tre hypoteser, vilka testats genom 

insamlad empiri från enkätundersökningen. Studiens resultat förhåller sig till vår uppfattning 

om hur risker påverkar SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik. Studiens resultat 

visar att både hög investeringsspecifik och hög företagsspecifik risk leder till användning av 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Då samtliga variabler i den slutgiltiga 

regressions-modellen är dummy-variabler innebär detta även att låg investeringsspecifik risk 

leder till användning av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Detta innebär att samtliga 

av studiens tre hypoteser stöds av resultaten. 

 

Hypotes I:  Hög investeringsspecifik risk leder till användning av osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker – Stöds 

 

Hypotes II: Hög företagsspecifik risk leder till ökad användning av sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker – Stöds 

 

Hypotes III:  Låg företagsspecifik risk leder till ökad användning av sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker – Stöds 

 

Detta innebär att SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik kan förklaras utifrån de 

risker företagen står inför. B-koefficienten är i absoluta tal högst för den investeringsspecifika 

risken, vilket innebär att denna risk påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik i störst 

utsträckning av de variabler som undersökts i denna studie. Dock är samtliga variabler i 

modellen endast signifikanta vid test på signifikansnivån 10 procent. Flertalet forskare anser 

att modellen och dess variabler bör uppnå ett p-värde som underskrider 0,05 för att resultatet 

skall anses vara signifikant. Däremot menar andra att resultatet kan anses vara signifikant för 

p-värden lägre än 0,10 vilket vi i denna studie valt att utgå från. Resultat som endast är 

signifikanta vid den högre signifikansnivå visar således inte på lika starka resultat, vilket vi är 

väl medvetna om. Även valet att omkoda samtliga variabler till dummy-variabler har 

väsentligt påverkat resultatet. Denna omkodning är nödvändig för att resultatet skall kunna 

påvisa att risken har signifikant påverkan på valet av kapitalbudgeteringsteknik. 
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Då studiens samtliga hypoteser stöds av resultatet och accepteras blir den slutliga 

forskningsmodellen densamma som figur 3.1 som presenterats i kapitlet för studiens 

teoretiska referensram. 
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6. Slutsats och diskussion 
Detta avslutande kapitel inleds med en summering av studien samt svar på studiens 

forskningsfråga. Vidare presenteras och diskuteras våra slutsatser för att sedan beskriva 

resultatets bidrag. Kapitlet avslutas sedan med självkritik samt förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Summering 

Studiens syfte är att förklara hur investeringsspecifik och företagsspecifik risk påverkar 

SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar, samt kartlägga 

vilken av dessa risker som påverkar valet i störst utsträckning. För att möjliggöra detta har 

studien utgått från befintliga teorier samt befintlig forskning om risk och kapitalbudgetering. 

Studiens forskningsfråga lyder: 

 

Hur påverkar investeringsspecifik och företagsspecifik risk små och medelstora företags val 

av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar?  

 

Empirin har insamlats från små och medelstora svenska aktiebolag vars verksamhet helt eller 

delvis varit belånade med kortfristiga och/eller långfristiga skulder, samt som genomfört en 

eller flera strategiska investeringar. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp 

av statistiska tester för att slutligen testa studiens hypoteser utifrån testresultaten. 

 

6.2 Svar på forskningsfråga 

Resultaten från de statistiska testerna visar att investeringsspecifik och företagsspecifik risk 

har signifikant påvisbar påverkan på SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik. Av 

resultaten framgår det att SME-företag som står inför hög investeringsspecifik och/eller hög 

företagsspecifik risk använder osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Dessa resultat 

visar även att investeringsspecifik risk påverkar SME-företags val av kapitalbudgeterings-

teknik i större utsträckning än företagsspecifik risk. 
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6.3 Diskussion  
Tidigare forskning förespråkar ofta användandet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

under risk då dessa tekniker i större utsträckning än osofistikerade tar hänsyn till olika risker, 

samt möjliggör mer omfattande riskjustering (se Graham & Harvey, 2001; Žižlavský, 2014; 

Verbeeten, 2006). Trots dessa rekommendationer finner vi att SME-företag under hög 

investeringsspecifik och under hög företagsspecifik risk tenderar att använda osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. 

 

Block (1997) samt Danielson och Scott (2006) visar att SME-företag i stor utsträckning 

upplever hög investeringsspecifik risk samt att dessa företag använder osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. Resultaten från studiens empiriska analys stödjer dessa resultat, 

men förklarar även att den investeringsspecifika risken är en bidragande faktor till  

SME-företags användning av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. En förklaring till 

detta kan vara att sofistikerade tekniker kräver tillförlitliga kassaflödesprognoser, vilket under 

hög investeringsspecifik risk är svårt att uppskatta (Danielson & Scott, 2006). Vid 

användning av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker måste företagen under hög 

investeringsspecifik risk genomföra beräkningar för flera olika utfall för en investerings 

kassaflöde, vilket resulterar i flera olika värden (Savvides, 1994). Med flera olika värden kan 

företagen enligt Peterson och Fabozzi (2002) inte fatta beslut utan att vara subjektiva, vilket 

skulle kunna vara en av anledningarna till varför en del SME-företag fattat beslut utifrån 

magkänsla. 

 

Danielson och Scott (2006) diskuterar även att SME-företags val att använda osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker främst kan bero på att majoriteten av dessa företags strategiska 

investeringar utgörs av ersättningsinvesteringar. De menar att ersättningsinvesteringar inte 

kräver att sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker används då företaget sedan tidigare har 

en god uppfattning om investerings framtida utfall. Enligt de resultat som framkommit i vår 

studie skulle detta antagande dock kunna diskuteras. Skulle det faktum att SME-företag 

främst genomför ersättningsinvesteringar förklara deras val av kapitalbudgeteringsteknik 

skulle resultaten av den empiriska analysen troligtvis visa på att låg investeringsspecifik risk 

leder till användning av osofistikerade tekniker. Resultaten visar tvärtom att användning av 

dessa tekniker istället kan förklaras av att denna risk är hög. Detta resultat visar dock inte att 
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SME-företag vid ersättningsinvesteringar inte använder osofistikerade tekniker, utan endast 

att valet av teknik inte enbart kan förklaras utifrån typ av investering. 

 

Det faktum att SME-företag använder osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker under hög 

företagsspecifik risk och sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker under låg företagsspecifik 

risk lägger grund för en väldigt intressant diskussion. Daunfeldt och Hartwigs (2014) samt 

Graham och Harveys (2001) resultat visar att högt belånade företag i större utsträckning 

använder osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. Dock visar deras resultat att dessa 

företag även tenderar att använda de sofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna NPV och 

IRR i stor utsträckning. Eftersom dessa studier har försummat att dela upp företagens skulder 

i någon form av skuldstruktur saknar de möjligheten att förklara skuldernas flertydiga 

inverkan på företagens val av kapitalbudgeteringsteknik. Genom att vi har delat upp 

skulderna i kortfristiga skulder, som innebär högre företagsspecifik risk och långfristiga 

skulder, som innebär lägre företagsspecifik risk, kan SME-företagens val av 

kapitalbudgeteringsteknik härledas från företagens skuldstruktur. Våra resultat visar till 

skillnad från tidigare studier, där företagsspecifik risk utgjorts av företagens kapitalstruktur, 

att SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik även kan förklaras utifrån skulderna i 

relation till varandra. Dessa resultat visar även att uppdelningen av skulder som har gjorts för 

denna studie är nödvändig för att bättre kunna förklara skulders påverkan på SME-företags 

val av kapitalbudgeteringsteknik. Daunfeldt och Hartwig (2014) samt Graham och Harvey 

(2001) diskuterar även tydliga samband mellan hög belåningsgrad och användning av den 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniken PB. Denna studie har visserligen inte undersökt 

företagens belåningsgrad, men vi kan dock genom studiens resultat ifrågasätta tidigare 

forsknings diskussioner gällande sambandet mellan SME-företags belåningsgrad och deras 

användning av osofistikerade tekniker. Studiens resultat öppnar även upp för diskussion om 

fokus enbart bör läggas på företags belåningsgrad, eller om olika typer av skulder även bör 

undersökas. 

 

Block (1997) diskuterar de finansiella påtryckningar en hög företagsspecifik risk innebär som 

den primära anledningen till att SME-företag använder osofistikerade kapitalbudgeterings-

tekniker. Då denna studie visar att investeringsspecifik risk påverkar SME-företags val av 

kapitalbudgeteringsteknik i större utsträckning än företagsspecifik risk skiljer sig således 

studiernas resultat åt. En anledning till detta kan vara då denna studies sätt att mäta den 

företagsspecifika risken skiljer sig från hur Block (1997) valt att göra detta i sin studie. Den 
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företagsspecifika risken har i Blocks (1997) studie utgjorts av SME-företags belåningsgrad, 

medan den i denna studie utgjorts av företagens skuldstruktur. Vidare har Block (1997) 

endast valt att undersöka SME-företags användning av kapitalbudgeteringstekniker utifrån 

NPV, IRR, ARR och PB, medan vi även valt att analyseras företagens användning av PI, 

ROE, ROA, rutiner och magkänsla. Detta skulle kunna vara ytterligare en anledning till 

varför resultaten skiljer sig åt. Dock kan vi genom denna studies resultat inte påvisa att hög 

investeringsspecifik risk är den primära anledningen till SME-företags val av osofistikerade 

kapitalbudgeterings-tekniker, utan endast att investeringsspecifik risk påverkar SME-företags 

val av kapitalbudgeteringsteknik i större utsträckning än företagsspecifik risk. 

 

6.4 Implikationer av resultatet 
Denna studie har på många sätt utgått från tidigare forskning där bland annat Blocks (1997) 

samt Danielson och Scotts (2006) studier fått betydande roller. Studien skiljer sig dock från 

tidigare forskning på flera sätt och bidrar teoretiskt, empiriskt samt metodologiskt. 

 

Det teoretiska bidraget är att studiens resultat visar att medelstora företag tenderar att 

använda sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker i större utsträckning än små företag. Dessa 

skillnader öppnar upp för diskussion om SME-företag skall betraktas som en företagssektor 

eller om vidare uppdelning av företagsstorlek krävs för att bättre förklara valet av 

kapitalbudgeterings-teknik utifrån företagsstorlek. 

 

Det första empiriska bidraget är att den företagsspecifika risken i denna studie till skillnad 

från tidigare forskning inte utgjorts av företagens kapitalstruktur. Företagens skulder har visat 

sig påverka SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik men trots detta har tidigare 

forskning försummat att mer specifikt undersöka företagens skulder. Vi har därför tagit detta 

ett steg längre genom att dela upp företagens totala skulder i en skuldstruktur där kortfristiga 

skulder skiljs från långfristiga skulder. Genom denna uppdelning kan den företagsspecifika 

riskens påverkan på SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik förtydligas. Denna 

uppdelning kan även förklara Graham och Harveys (2001) samt Daunfeldt och Hartwigs 

(2014) resultat hur en hög andel skulder leder till ökad användning av både PB samt NPV 

och IRR. 
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Det andra empiriska bidraget är att denna studie till skillnad från tidigare forskning undersökt 

investeringsspecifik och företagsspecifik risks påverkan på SME-företags val av kapital-

budgeteringsteknik samtidigt. Forskare som tidigare undersökt hur risk påverkar valet av 

kapitalbudgeteringsteknik har undersökt riskernas påverkan individuellt och har således 

försummat att undersöka vilken risk som påverkar valet av teknik i störst utsträckning. Då 

studiens empiriska analys även inkluderat tester för logistisk regression har vi i denna studie 

funnit att investeringsspecifik risk påverkar SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik i 

större utsträckning än företagsspecifik risk. 

 

Slutligen har denna studie även bidragit metodologiskt då studien undersökt faktisk 

användning av olika kapitalbudgeteringstekniker. Tidigare forskning har valt att mäta 

företagens användning av kapitalbudgeteringstekniker genom att direkt ställa frågan om 

vilken teknik som använts. Detta uppger Daunfeldt och Hartwig (2014) som en brist i deras 

forskning då detta mäter de tekniker företagen tror sig ha använt, snarare än de tekniker 

företagen faktiskt har använt. 

 

6.5 Självkritik 

Avsikten med den empiriska analysen var att genomföra test för logistisk regression med 

studiens oberoende variabler, investeringsspecifik och företagsspecifik risk, som 

contingency-variabler. Detta resulterade i att endast kontrollvariabeln företagsstorlek 

signifikant påverkade SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik. Omkodningen av 

investeringsspecifik och företagsspecifik risk till dummy-variabler var således nödvändig för 

att signifikant kunna påvisa att SME-företags val av teknik påverkas av dessa risker. För att 

finna signifikanta resultat med dessa risker som contingency-variabler skulle möjligtvis en 

mer omfattande uppdelning av företagens skulder kunna genomföras och därmed tydliggöra 

vilka olika kortfristiga respektive långfristiga skulder som påverkar valet av teknik. Vidare 

har vi i denna studie valt att testa studiens hypoteser utifrån en signifikansnivå på 10 procent. 

En del forskare menar att de resultat som endast är signifikanta vid denna signifikansnivå inte 

kan anses förklara de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln. Studiens 

resultat kan därför av somliga anses vara otillräckliga för att påvisa investeringsspecifik och 

företagsspecifik risks påverkan på SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik. 

 

 



	

 51 

Resultaten för denna studie kan ha påverkats av att vi undersökt ett större antal osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. Anledningen till detta är att klassificeringen av företagens val av 

kapitalbudgeteringsteknik utgjorts av det antal sofistikerade respektive osofistikerade 

tekniker företagen använt sig av. Dock anser vi denna risk reducerats genom att 

respondenterna fått ta ställning till 14 påståenden som bevisar deras val av teknik, snarare än 

att direkt ställa frågan vilken teknik som använts. 

 

Slutligen skulle denna studie även kunnat samla in empiri kring företagens kapitalstruktur. 

Detta skulle tillåta tester för kapitalstrukturens påverkan på SME-företags val av 

kapitalbudgeteringsteknik. Dessa tester skulle visa om det är företagens skuldstruktur som 

påverkar SME-företag val av kapitalbudgeteringsteknik, eller om valet av teknik i större 

utsträckning påverkas av företagens kapitalstruktur. 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har varit begränsad till att undersöka investeringsspecifik och företagsspecifik 

risks påverkan på SME-företags val av kapitalbudgeteringsteknik. Vi hoppas att studien 

inspirerar andra att undersöka företagsspecifik risk utifrån företags skuldstruktur genom att 

vidare utveckla den forskningsmodell som tagits fram i studien. Vår uppdelning av 

skuldstrukturen i kortfristiga respektive långfristiga skulder har signifikant påvisat att olika 

typer av skulder påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik. Det skulle vara intressant att i 

framtiden undersöka dessa olika typer av skulder när hänsyn tas till företagens relation till 

deras kreditgivare. En sådan undersökning skulle således kunna studera ifall företag med 

goda relationer till deras kreditgivare upplever lägre finansiella påtryckningar och därmed 

använder sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker i större utsträckning. 

 

Tidigare forskning, likt denna studie, har undersökt SME-företag som en gemensam 

företagssektor. Studiens resultat visar dock att det råder skillnader mellan små och medelstora 

företags val av kapitalbudgeteringsteknik. Det hade därför i framtiden varit intressant att 

undersöka detta vidare för att eventuellt finna bakomliggande faktorer som kan ligga till 

grund för dessa skillnader. För att skapa djupare förståelse för varför företags val av 

kapitalbudgeteringsteknik påverkas av olika faktorer skulle fortsatt forskning även kunna 

genomföra kvalitativa undersökningar. 
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Bilagor 
Nedan presenteras studiens bilagor. 

 

Bilaga 1: Enkät  
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Bilaga 2: Kolmogorov-Smirnovs test 

		 		
Val	av		

kapitalbudgeteringsteknik	 		
Företagsspecifik	

risk	 		
Investerings-
specifik	risk	 		

Antal	(N)	 		 55	 		 55	 		 55	 		

Normal	Parameters	ᵃ	ᵇ	 Medelvärde	 0,290	 		 0,705	 		 4,323	 		

		 Standardavvikelse	 0,458	 		 0,322	 		 1,113	 		

Mest	extrem	skillnad	 Absolut	 0,446	 		 0,194	 		 0,232	 		

		 Positiv	 0,446	 		 0,180	 		 0,232	 		

		 Negativ	 -0,263	 		 -0,194	 		 -0,085	 		

Teststatistik	 		 0,446	 		 0,194	 		 0,232	 		

Tvåsidig	signifikansnivå	 		 0,000	 ᶜ	 0,000	 ᶜ	 0,000	 ᶜ	

a.	Testföredelningen		
är	normal	 		 		 		 		 		 		 		

b.	Kalkylerad	från	data	 		 		 		 		 		 		 		

c.	Lilliefors	signifikant	
korrelation	

	

		 		 		 		 		 		

d.	Lägre	gräns	än	
signifikansnivån	 		 		 		 		 		 		 		

 

 



   68 

Bilaga 3: Skevhet och kurtosis 

		 		
Val	av	

kapitalbudgeteringsteknik	
Företagsspecifik	

risk	
Investerings-
specifik	risk	

Antal	(N)	 Användbara	 55	 55	 55	

		 Oanvändbara	 0	 0	 0	

Skevhet	 		 0,947	 -0,754	 0,538	

Standardavvikelse	skevhet	 0,322	 0,322	 0,322	

Kurtosis	 		 -1,147	 -0,745	 0,105	

Standardavvikelse	kurtosis	 0,634	 0,634	 0,634	

 


