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Förord 

Först och främst vill vi lyfta fram varandra. Vi vill tacka varandra för god uppvisad 

arbetsmoral, ödmjukhet och uppriktighet under de senaste tio påfrestande veckorna som 

uppsatsen skrivits under. 

Vi vill rikta ett särskilt stort tack till Zahida Sarwary som utgjorde idealbilden av en 

handledare under uppsatsskrivandet. Emil Numminen tackar vi för sitt engagemang samt för 

sin goda laganda, positiva inställning och för sina klassiska citat. Avslutningsvis väljer vi att 

lyfta upp en grupp bestående av våra respondenter som varit avgörande för studiens 

utförande. 

Tack för er medverkan, utan er hade inte denna kandidatuppsats varit möjlig att färdigställa.  

 

Kristianstad, juni 2015 
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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för SME företagens val av finansiering och val 

av kapitalbudgeteringsteknik.  Vidare är syftet att se hur finansieringsvalet och valet av 

kapitalbudgeteringsteknik förhåller sig till varandra. Detta är viktigt av anledningen att SME 

företagen bidrar till sysselsättningsskapandet i samhället, och finansieringsvalet och 

användandet av kapitalbudgeteringstekniker kan vara fundamentala för deras bidrag. För att 

erhålla en djupare förståelse har ett kvalitativt tillvägagångssätt valts där sju tillverkande SME 

företag i Sverige intervjuats. De huvudsakliga resultaten är följande, (1) SME företag 

använder mestadels återinvesterat kapital och undviker att finansiera investeringar från 

utomstående finansiella institutioner. Vidare, (2) användes mindre sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker oavsett valet av finansieringskälla. Däremot, (3) upplever SME 

företagen en finansiell press från finansiella institutioner när de lider av 

likviditetsbegränsningar. Detta resulterar i att SME företagen lägger en payback period på 

investeringen för att tillgodose kraven från de finansiella institutionerna. Denna uppsats 

avslutas med riktlinjer för framtida forskning.  
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Abstract 

The purpose of this thesis is to increase understanding of the financial choices made by SMEs 

and the choice of capital budgeting techniques. Furthermore, to see if the choice of financing 

have an influence on the choice of capital budgeting technique. This is important since SMEs 

contribute to employment in the society and the financial choice and use of capital budgeting 

techniques could be crucial to their contribution. To capture in-depth understanding, this 

thesis have used a qualitative approach and interviewed seven manufacturing SMEs located in 

Sweden. The main findings are the following, (1) SMEs mainly use reinvested capital and 

avoid financing if possible from financial institutions. Furthermore, (2) less sophisticated 

capital budgeting techniques was used regardless of financial choice. However, (3) when 

SMEs suffer from liquidity problems they express to feel financial pressure from financial 

institutions. Which leads to SMEs putting a payback period on the investment to satisfy the 

demands from financial institutions. This thesis concludes with guidelines for future research.  
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1 Inledning 
Det inledande kapitlet syftar till att presentera ämnets bakgrund och problematisering. 

Därefter kommer kapitlet utmynna i en problemformulering, syfte och avslutningsvis 

redovisas studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
Små och medelstora företag (SME företag) är en företagssektor som består av samtliga mikro-

, små- och medelstora företag och har en central roll i den svenska ekonomin, men även för 

ekonomin i Europa (Europakommissionen, 2014). Enligt Europakommissionen (2014) utgör 

företagssektorn 99,9 % av det totala antalet företag och står för 66 % av 

sysselsättningsskapandet i Europa (Europakommissionen, 2014). Därmed har SME företagen 

en stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och skapandet av arbetsmöjligheter i ett land 

(Winborg & Landström, 2001; Levine, 2005; Beck, 2013). En annan viktig aspekt är att SME 

företag bidrar till en ökad konkurrens på marknaden, vilket möjliggör högre grad av 

ekonomisk dynamik som i sin tur leder till att ekonomin på ett mer kostnadseffektivt sätt 

återhämtar sig vid konjunktursvängningar (Biggs, 2002). Slutligen är SME-företag också en 

källa till innovativa produkter och tjänster (Levine, 2005). 

På senare år har SME företagen stått för en allt större del av nettosysselsättningsskapandet. 

Europakommissionen (2014) visar att skapandet av arbetsmöjligheter för SME företagen i 

Europa 2014 har ökat med 0,1 procentenheter sedan 2013. Vidare prognostiseras en ökning på 

0,7 procentenheter för år 2015, vilket motsvarar 740 000 nya jobb och därmed sektorns 

betydelse för tillväxt och sysselsättningsskapande. Men forskare såsom Smallbone och Welter 

(2001)  lyfter fram att sektorns ökade bidrag till sysselsättningen huvudsakligen är effekten av 

att allt fler företag etablerats i sektorn. Desto mindre av utvecklingen kan förklaras utav 

tillväxten i SME företag, vilket indikerar att företagen i sektorn inte utnyttjar sin 

tillväxtpotential fullt ut. Winborg och Landström (2001) menar att SME företagens 

tillväxtskapacitet inte optimeras för att företagen i sektorn associeras med en yttre press från 

finansiärer, i första hand externa finansiärer såsom banker som försvårar 

kapitalanskaffningen, vilket Danielson och Scott (2006) anger som en eventuell anledning till 

att mindre sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker används före sofistikerade tekniker i 

SME företag.  

Daunfeldt och Hartwig (2014) menar att en avgörande beståndsdel för framgången i ett 

företag är att fatta rätt investeringsbeslut. Detta för att investeringar är kärnan bakom 

tillväxten i ett företag (Alesina & Perotti, 1995).  Modigliani och Miller (1958) poängterar att 
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företag agerar rationellt vid användandet av värdemaximeringen som målfunktion. 

Värdemaximeringskriteriet är ett kriterier som företag bör följa vid ett investeringsbeslut. 

Propositionen går ut på att företag gör investeringar idag, i mån om en högre nytta i framtiden 

(Jensen, 2001). För att skapa goda förutsättningar för tillväxt behöver ett företag räkna på 

olika investeringars lönsamhet. Thakor (1993) beskriver det som en process där finansiella 

chefer allokerar resurser.  Med hjälp av olika värderingsmodeller/kapitalbudgeteringstekniker 

kan företag välja och utvärdera projekt och Verbeteen (2006) gör en distinktion mellan 

avancerade/sofistikerade- och enkla/osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Verbeteen, 

2006). Forskare förespråkar användandet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker över 

osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker eftersom osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker bortser från aspekter som associeras med investeringar såsom 

totala kassaflöden, risk och pengarnas tidsvärde (Graham & Harvey, 2001; Brounen etal, 

2004; Daunfeldt & Hartwig, 2014). 

1.2 Problematisering 
Forskare har bedrivit forskning kring användandet av kapitalbudgeteringstekniker i stora 

företag (Klammer, 1972; Gitman & Forrester, 1977; Ryan & Ryan, 2002). Resultatet av 

studierna är att ett flertal kapitalbudgeteringstekniker används, inklusive enklare 

kapitalbudgeteringstekniker, men att större företag tenderar att använda alltmer sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. I kontrast till stora företag är mindre företag mer benägna att 

använda osofistikerade tekniker såsom payback metoden (Graham & Harvey, 2001; Brounen 

et al, 2004; Block, 1997). Det finns även forskning som visar att mindre företag inte bara 

använder formella kapitalbudgeteringstekniker vid investeringsbeslut, utan även förlitar sig på 

abstrakta tekniker såsom beslutstagarens ”magkänsla” (Brijal, 2009; Danielson & Scott, 

2006). Block (1997) betonar att det finns betydande färre studier om vad som styr valet av 

kapitalbudgeteringstekniker i SME företag (Block, 1997). Utöver forskningen som försöker 

förklara vad som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker i svenska företag som anses 

som stora(Sandahl & Sjögren, 2003; Holmen & Pramborg, 2009; Hartwig, 2012; Daunfeldt & 

Hartwig, 2014), finns det desto färre studier om vad det är som påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker i svenska SME företag. Uddin (2009) ställer sig kritisk till om 

nuvarande forskning om vad som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker i stora företag 

även kan appliceras och förklara valet av kapitalbudgeteringstekniker i mindre företag. 

En av huvudanledningarna till att kunskapen om kapitalbudgeteringstekniker för stora företag 

inte kan utnyttjas och appliceras på mindre företag, är att de grundantaganden som görs i 
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kapitalbudgeteringsteori för avancerade kapitalbudgeteringstekniker utgår ifrån bl.a. perfekta 

kapitalmarknader. Dock har inte mindre företag tillgång till en perfekt kapitalmarknad d.v.s. 

kapital är inte alltid tillgängligt för mindre företag (Danielson & Scott, 2006). Uddin (2009) 

menar att man skall gå vidare med att förstå varför SME företag väljer osofistikerade tekniker 

före sofistikerade tekniker genom att studera vad det är som påverkar valet av teknik vid 

investeringsbeslut. Detta för att bl.a. försöka förklara framkomsten av fenomenet som Trahan 

och Gitman (1995) kallar för theory-practice gap. Forskare har försökt förklara framkomsten 

av fenomeneten genom att spekulera över de mest avgörande anledningarna till varför mindre 

företag väljer andra kapitalbudgeteringstekniker jämfört med stora företag. Danielson och 

Scotts (2006) studie visar att en av anledning till att kapitalbudgeteringsteknikerna skiljer sig 

åt kan vara att mindre företag i jämförelse med större företag har svårare att få tillgång till 

utomstående finansiering (capital constraint).  

Peterson och Rajan (1994) beskriver företagets svårigheter med att få tillgång till utomstående 

finansiering och dess effekt som ”market frictions such as information asymmetries and 

agency costs may explain why capital does not always flow to firms with profitable 

investment opportunities”. I en friktionslös kapitalmarknad, t.ex. utan friktionen 

informationsasymmetri som uppstår då det finns en informationslucka mellan två parter, 

kommer kapital alltid vara tillgängligt för företag med lönsamma investeringar, vilket inte 

stämmer i verkligheten då informationsasymmetrin är ett observerat fenomen i SME sektorn. 

Peel och Wilson (1996) beskriver en typ av financial constraint som förekommer i små 

företag och uppstår p.g.a. informationsasymmetrin och vidare leder till att små företagen 

anses vara mer riskfyllda. Danielson och Scott (2006) utvecklar effekten av 

informationsasymmetrin och små företagens ökade risk som att informationsbristen mellan 

låntagare och långivare angående exempelvis en investerings lönsamhet eller företagets 

finansiella ställning, skapar ett tryck på användningen av mindre sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. Exempelvis vill externa finansiärer, banker, i första hand se till 

så att investeringen är tillräcklig likvid p.g.a. att små företag anses vara mer riskfyllda och 

därför försäkra sig om att företaget kan betala tillbaka lånet inom utsatt tid. Därtill visar Peel 

och Wilson (1996) studie vikten av olika finansieringsmedel. Extern finansiering i form av 

banklån är den tredje största finansieringskällan efter återinvesterade medel och leasing för 

små företagen. Fundamentala investeringsalternativ för växande företag är med andra ord 

återinvesterade medel och extern finansiering men problematiken är att extern finansiering i 

form av banklån inte alltid finns tillgängligt för SME företag (Peel, Wilson, 1996). En annan 
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anledning till att SME företag har svårigheter med att få tillgång extern finansiering är att de 

flesta SME företagen inte har tillgång till den publika kapitalmarknaden. SME företag som 

inte är börsnoterade utnyttjar därför den externa privata kapitalmarknaden bestående av 

banklån och nytt eget kapital som inte inhämtats genom någon marknad. Hädanefter kommer 

nytt eget kapital benämnas vid namn externt nytt eget kapital d.v.s. kapital från nya blivande 

ägare vid behov av extern finansiering (Berger, Udell, 1998). Utöver externa tillvägagångssätt 

för att tillgodose SME företagens finansieringsbehov kan företagen i sektorn även använda 

interna metoder vid namn bootstrapping. Bootstrapping går ut på att använda metoder för att 

lösa ett finansieringsbehov i ett företag utan att använda externt kapital i form av nytt 

ägarkapital och banklån (Winborg & Landström, 2001).  

Till följd av att de bakomliggande resonemangen som förklarar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker i stora företag kritiseras för att inte vara applicerbara och inte kan 

förklara valet av kapitalbudgeteringstekniker i SME företaget, samt till följd av att färre 

studier finns om vad det är som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker i svenska SME 

företag, är rapportens syfte att undersöka de bakomliggande resonemangen för valet av 

finansieringsmedel i SME företag samt undersöka vilka kapitalbudgeteringstekniker SME 

företag använder för att räkna på investeringars lönsamhet. Detta för att eventuellt se om det 

finns ett förhållande mellan de bakomliggande resonemangen för valet av finansiering och de 

bakomliggande resonemangen till valet av kapitalbudgeteringstekniker i SME företag. 

1.3 Problemformulering 
Finns det ett förhållande mellan de bakomliggande resonemangen för valet av finansiering 

och de bakomliggande resonemangen till valet av kapitalbudgeteringstekniker i SME företag? 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka, analysera och bidra med kunskap kring vilka avgörande 

resonemang som inverkar vid finansierings- och investeringsbeslut i SME företag. Detta för 

att skapa förståelse över hur SME företagens finansiering och investeringsbedömningar 

förhåller sig till varandra. 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer att undersöka tillverkande SME företag som inte är börsnoterade. Detta innebär 

att ingen distinktion behöver göras mellan nytt eget kapital (kapitalinjektion av nya 

tillkommande ägare) och återinvesterade medel (den del av vinsten som återinvesteras i 
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företaget). Anledningen till detta är för att vi kommer utgå från hur kapitalet bokförs i SME 

företagens balansräkning där man endast skiljer på eget kapital och skulder. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Delic & Razarian 
  

13 
 

2. Vetenskaplig metod 
I det andra kapitlet ges en introduktion till det fjärde kapitlet som avser den empiriska 

metodiken. Kapitel två behandlar av den för studien valda forskningsmetoden och innefattar 

valet av forskningsfilosofi samt forskningsansats.  

2.1 Forskningsfilosofi 
Saunders etal (2009) menar att den forskningsfilosofi som väljs innehåller viktiga antaganden 

om hur man ser på världen, vilket i sin tur påverkar metodvalet för studien. Vidare skriver 

Saunders etal (2009) att valet av forskningsfilosofi har en stor betydelse för forskaren då ”… 

this has significant impact not only on what we do but we understand what it is we are 

investigating” (Saunders etal, 2009:108). Hermeneutiken är den forskningsfilosofi där 

forskaren försöker förstå hur människor upplever sig själv och sin omgivning (Åsberg, 2001). 

Larsson (1986) påstår att hermeneutik är en av de äldsta formerna av kvalitativ analys där 

forskaren tolkar och skapar en förståelse för ett visst fenomen (Larsson, 1986). 

I motsats till hermeneutiken har positivismen en samhällsvetenskaplig infallsvinkel och 

baseras på en naturvetenskaplig forskningsmodell där man undersöker kvantifierbara resultat 

och utgår oftast från tidigare teorier (Denscombe, 2009; Saunders etal, 2009). Positivismen 

grundas på antaganden om att det, precis som i naturen, finns orsaker, följder, mönster och 

regelmässigheter i den sociala världen. Således skall en forskare som följer positivismen 

använda vetenskapliga metoder som används i naturvetenskaperna i syfte att upptäcka de 

mönster och regelmässigheter som existerar i den sociala världen (Denscombe, 2009).  

Hermeneutiken är den forskningsfilosofi som denna studie kommer att baseras på. Av den 

orsaken att avsikten med studien är att undersöka och erhålla en djupare förståelse över de 

bakomliggande resonemangen till valet av finansieringsstrategier och om detta i sin tur 

eventuellt kan relateras till valet av kapitalbudgeteringstekniker i SME företag. 

Hermeneutiken förespråkas före positivismen som forskningsfilosofi eftersom tidigare 

forskning kring studiens frågeställning är begränsad och därav kräver denna studie en mer 

djupgående inblick för att kunna skapa större förståelse inom forskningsområdet. 

2.2 Forskningsansats  
Forskningsansatsen i en studie avser att förklara studiens design utifrån valet av metod och 

hur forskaren ställer sig till forskningsområdet. Forskningsansatsen delas in i tre grupper: 

deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Saunders etal, 2009). 
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En deduktiv ansats menar Alvehus (2013) baseras utifrån tydliga teoretiska föreställningar, 

eller hypoteser, som sätts i relation med och prövas mot ett empiriskt material. Vidare skriver 

Alvehus (2013) att till skillnad från en deduktiv ansats, utgår inte den induktiva ansatsen från 

någon teoretisk förförståelse, utan slutsatser byggs enbart på empiriskt materialet (Alvehus, 

2013). Abduktion kan ses som en blandning av de två ansatserna där ett skifte sker mellan 

empirisk och teoretisk reflektion, i syfte att komma till underfund med hur empirin 

samvarierar med teorin (Alvehus, 2013). Forskningsprocessen är oftast induktiv, d.v.s. man 

utgår inte som vid deduktion från en teori som man försöker härleda hypoteser från som sedan 

kan testas, utan man försöker på basis av sina iakttagelser eller sina data komma fram till en 

förklaring eller en modell av något.  

På grund av begränsade studier om SME företags finansieringsstrategier kan förklara valet av 

kapitalbudgeteringstekniker, har den induktiva ansatsen använts som forskningsansats. Vidare 

finns det inte någon tydlig teoretisk förförståelse inom området, vilket förespråkar för 

användningen av en induktiv ansats.  Således är studiens resultat beroende av och bygger på 

den insamlade empirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Delic & Razarian 
  

15 
 

3 Teoretisk referensram 
Kapitlet syftar till att ge läsaren en inblick om valda teorier och tidigare forskning, som har 

relevans för förståelsen av de bakomliggande resonemangen som inverkar vid finanserings- 

och investeringsbeslut i SME företag. 

3.1 Resursbaserad teori  
Resursbaserad teori (RBV) föreslår att ett företag kan ses som ett sammanslag av fysiska- och 

mänskliga resurser sammanvävda av strukturen i en organisation (Kamyabi & Devi, 2011). 

En resurs i ett företag kan vara allting som kan ses som en styrka eller svaghet i företaget. 

Mindre abstrakt kan man säga att ett företags resurser kan definieras som tillgångar 

(materiella eller immateriella) som är knutna till företaget. Ett exempel på ett företags resurser 

är kapital (Wernerfelt, 1984). I sin helhet går RBV teorin ut på att resurser skapar ekonomiskt 

värde för ett företag. Resurserna har annorlunda uttryckt en avgörande roll i ett företags 

framgångar (Kamyabi & Devi, 2011).  

  

RBV skiljer mellan mänskliga, organisatoriska och finansiella resurser. Kapital är en 

huvudresurs i processen där man förvärvar andra resurser. Ett företags finansieringsavdelning 

eller personer med beslutsmakt i finansieringsbeslut har i uppgift att se till så att finansiella 

resurser utnyttjas effektivt vid förvärv av andra resurser. Finansiella resurser kan erhållas 

genom ett företags operativa verksamhet där man exempelvis skär ner på kostnader eller 

utnyttjar leverantörsskulder. Å andra sidan kan företag även få tillgång till finansiella resurser 

genom andra operationer som inte är knutna till företagets kärnverksamhet. Finansiering 

genom exempelvis banklån är exempel på finansieringsmedel som inte kommer från 

företagets kärnverksamhet (Brinckmann, Salomo & Gemuenden, 2011). Företag genomför 

investeringar med syftet till tillväxt och utveckling och i sin tur möjliggör kapital 

genomförandet av investeringar då resurser kan allokeras till investeringsprojekt (Winborg & 

Landström, 2001). Således kan företag välja mellan olika finansieringsmedel för att finansiera 

en investering. 

3.2 Finansiering i SME företag 
Peel & Wilsons (1996) studie om hur SME företag finansierar sina investeringar, visar att 

återinvesterade medel (56,4 %), leasing (24,2 %) och banklån (17,2 %) är de källor till 

finansiering som SME företag använder i störst utsträckning. I motsats används nytt eget 

kapital (1,0 %) och andra finansieringskällor (1,3 %) i mindre utsträckning av SME företagen. 

SME företag verkar inte i en perfekt kapitalmarknad eftersom kapital inte alltid är tillgängligt 
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för SME företag när de eftersträvar att genomföra lönsamma investeringar. För det första 

skapar informationsasymmetrin svårigheter med att få tillgång till extern finansiering i form 

av banklån och för det andra är inte de flesta SME företagen börsnoterade och därför har inte 

mindre företag tillgång till den publika kapitalmarknaden (Danielson & Scott, 2006). 

Abdulsaleh och Worthington (2013) menar att kortfristiga skulder har kortare 

återbetalningstid vilket minskar informationsasymmetrins påverkan vid beviljandet av lån till 

mindre företag. Detta då återbetalningstiden är kortare och den eventuella snedvridningen i 

informationen mellan låntagare och långivare får en mindre betydelse då lånet återbetalas 

inom ett år. Dock förknippas kortfristiga skulder med högre risk till följd av att sannolikheten 

för insolvens ökar när återbetalningstiden blir lägre med kortfristiga skulder. Därför kan 

nyttan med kortfristiga skulder, nyttan är att den asymmetriska informationen får en mindre 

påverkan när långivare avgör om ett lån ska beviljas till låntagaren, väga mindre än ökningen 

av risken p.g.a. att kortare återbetalningstider kan leda till insolvens. Följaktligen kan SME 

företag föredra långfristiga skulder då risken för insolvens minskar när återbetalningstiden blir 

längre (Abdulsaleh & Worthington, 2013).   Berger och Udell (1998) forskning visar att små 

företag har tillgång till finansiering genom återinvesterat kapital, eget kapital och skulder. 

Medan stora företag i kontrast till små företag även har tillgång till den publika 

kapitalmarknaden. Peel och Wilson (1996) resultat var att återinvesterade medel utgjorde den 

största finansieringskällan i SME företag följt av leasing och banklån (Peel & Wilson, 1996). 

Eftersom SME företag möter svårigheter i kapitalanskaffningen av externt kapital i form av 

banklån och externt nytt eget kapital (Danielson & Scott, 2006) kan dessa begränsningar 

förklara SME företagens breda användning av leasing. Leasing utgör den näststörsta 

finansieringskällan i SME företag (Peel & Wilson, 1996). Andra orsaker till att leasing är den 

näststörsta finansieringskällan i SME företag är på grund av de fördelar som associeras med 

leasing. Angelin och Jennergren (1998) menar att företag genom leasing kan göra 

momsavdrag för exempelvis maskiner eller fordon och på så vis dra nytta av skattefördelar 

(Angelin & Jennergren, 1998). Vidare är en annan fördel att vid utnyttjandet av leasing som 

finansieringsmedel att kapitalanskaffningen inte syns på ett företags balansräkning utan tas 

upp som en kostnad på resultaträkningen. Soliditet i företagen som utnyttjar leasing påverkas 

därför inte i någon större utsträckning och kreditvärdigheten är oförändrad (Beattie, Goodacre 

& Thomson, 2000). Ytterligare en fördel med leasing som finansieringsmedel är att ett företag 

inte binder stora mängder kapital i det investerade objektet (Angelin & Jennergren, 1998). 

Leasing är även vanligt förekommande i mindre företag där begränsningar i 

kapitalanskaffandet förekommer. I motsats till mindre företag är större företag mindre 
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finansiellt begränsade och som i sin tur hellre föredrar att köpa tillgångar med interna medel 

istället för att leasa (Eisfeldt & Rampini, 2009). 

Resultatet av att SME företag är mer begränsade i kapitalanskaffningen är att de har mindre 

möjligheter att välja flera investeringar med syfte att diversifiera, sprida ut investeringar, och 

därmed minska riskerna (Danielsson & Scott, 2006; Sandahl & Sjögren, 2002). Med andra 

ord är det svårare för SME företagen, i jämförelse med stora företag, att väga upp en 

misslyckad investering med en annan mer lyckad investering (Block, 1997). En annan effekt 

av att SME företag möter begränsningar i inhämtandet av externt kapital, som uppstår p.g.a. 

informationsasymmetrin mellan långivare och låntagare, är att tillväxten bland SME-

företagen hämmas (Winborg & Landström, 2001). Externt kapital möjliggör mer aggressiva 

och kapitalintensivare investeringar (Kantis, 2012), vilket eventuellt möjliggör för SME 

företagen att ta sig an större och mer lönsammare projekt som i sin tur skapar möjligheter till 

tillväxt och riskreducering genom diversifiering.  

Hasans (2013) studie visar att SME företag som finansierat investeringar med externt kapital 

kan ställas inför ett finansiellt tryck och kan vara en bakomliggande anledning till att enklare 

kapitalbudgeteringstekniker används vid kalkylering av investeringar. Med anledning av att 

externa finansiärer ser SME företagen som mer riskabla vid långivning p.g.a. rådande 

informationsasymmetri, kan det leda till att externa finansiärer i första hand är intresserade av 

återbetalningstiden för lånet, vilket indirekt sätter ett tryck på låntagarna att använda mindre 

sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker såsom payback (Hasan, 2013). Harjoto och Paglia 

(2012) studie visar på att ett företag bestående av flera ägare som anses som sofistikerade, 

p.g.a. expertisen de associeras med inom finansieringsområdet, som därtill finansierar företag, 

ökar sannolikheten för tillämpningen av mer formella kapitalbudgeteringstekniker såsom 

payback samt mer sofistikerade tekniker såsom IRR och NPV (Harjoto & Paglia, 2012). 

I syfte med att behålla kontroll och ägande över företaget, kan entreprenörer i enlighet med en 

pecking order teori föredra interna finansieringsmedel över externa finansieringsmedel. Dock 

kan växande företag ha otillräckligt med interna medel för att finansiera en expansion, och 

därför kan de söka sig till externa finansieringsalternativ såsom banklån och finansiell 

bootstrapping. Förvärv av nya resurser i form av kapital kan i sin tur begränsas av 

informationsasymmetrin mellan entreprenörer och externa finansiärer, vilket forskare påpekar 

är effekten av snedvridning i information parterna emellan (Brinckmann etal, 2011). 
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3.3 Pecking order teorin 
Pecking order teorin beskriver Myers (1984) som en hierarki för företags preferenser och val 

av finansieringskällor. Författaren menar att enligt pecking order teorin borde företag 

prioritera internt kapital över externt kapital. Skulle externt kapital vara nödvändigt för att 

finansiera ett projekt, föredras i sådana fall skulder över externt nytt eget kapital (Myers, 

1984). SME företag är ofta styrda av ett fåtal starka ägare, vilket skapar starka incitament för 

ägaren att använda sig av externa skulder före externt nytt eget kapital, med syftet att behålla 

ägandet och kontrollen i företaget (Berger & Udell, 1998). 

Gracia & Mira (2008) påstår att pecking order teorin uppkommit som ett resultat av den 

informationsasymmetri som råder mellan företag och externa finansiärer (Gracia & Mira, 

2008). Av anledningen att SME företag kännetecknas av en högre informationsasymmetri 

jämfört med stora företag, kan SME företagens finansieringsval eventuellt förklaras utifrån 

pecking order teorin (Frank & Goyal, 2002; Ebben & Johnson, 2006; Gracia & Mira, 2008).  

Asymmetrisk information eller informationsasymmetri kan uppstå vid situationer där 

finansiella chefer har svårt att artikulera till vilket behov finansieringen behövs, eller då 

chefer är restriktiva angående information om kärnverksamheten som kan läcka ut till 

konkurrenterna (Winborg & Landström, 2001). Ägaren eller beslutsfattarna i ett SME företag 

har mer information än externa finansiärer om t.ex. framtidsutsikten för företaget eller om 

investeringars förutsättningar för framgång, vilket leder till att en informationslucka skapas 

mellan de två parterna (Gracia & Mira, 2008). En anledning till förekomsten av 

informationsasymmetri mellan SME företag och externa finansiärer kan vara bristen på 

tillgängligheten av publik information om SME företagens verksamhet. Detta leder till att 

externa finansiärer kan se SME företagen som mer riskabla och effekten är att priset på lånet, 

räntekostnaden, är högre för mindre företag än för större företag (Ebben & Johnson, 2006). 

Förutom dyrare lån från banker menar Danielsson & Scott (2006) och Sandahl & Sjögren 

(2002) att SME företagen verkar vara begränsade i sin kapitalanskaffning från banker 

tillskillnad från större företag p.g.a. associationen med högre risk (Danielsson & Scott, 2006; 

Sandahl och Sjögren, 2002).  

3.3.1 Principal-agent teori 

Enligt Sappington (1991) går principal-agent teorin ut på relationer mellan två parter. 

Eisenhardt (1989) menar att principal-agent teorin beaktar två problem som kan uppstå vid 

relationer mellan en principal och agent. Det första problemet uppstår då mål och intressen för 

de två parterna inte samvarierar. I en sådan situation kan det vara svårt eller kostsamt för 
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principalen att lita på agenten och säkerställa sig om att denne agerar enligt principalens 

önskemål. Det andra problemet uppkommer när principalen och agenten har olika 

riskuppfattningar (Eisenhardt, 1989). Principal-agent teori kan appliceras på relationen mellan 

SME företagen och bankerna. Exempelvis kan SME företag (agent) ha höga förhoppningar 

om framgången för en investering, medan banker (principal) är riskaversa och ser SME 

företag som mer riskabla jämfört med större företag (Eisenhardt, 1989). Banker kan därför 

vara ovilliga att tillgodose SME företag resursbehov av kapital, såvida inte goda planerings- 

och kontrollsystem finns i företaget (Danielsson & Scott, 2007).  

Förutom de vanligaste finansieringsmedlen såsom återinvesterade medel, leasing, banklån och 

nytt eget kapital (Peel & Wilson, 1996) kan företag även använda sig av interna metoder för 

att tillgodose kapitalbehovet. Finansiell bootstrapping är metoder företag använder för att 

antingen minska sitt kapitalbehov eller för att helt tillgodose sitt kapitalbehov (Winborg & 

Landström, 2001). 

3.3.2 Finansiell bootstrapping 

Ebben och Johnson (2006) redogör om att finansiell bootstrapping är metoder för att minska 

ett företags behov av extern finansiering, främst banklån och nytt ägarkapital. Detta då externt 

kapital anses vara svårerhållet för mindre företag. Bootstrapping metoder dels uppkommit 

p.g.a. att små företag har svårt att få tillgång till externt kapital p.g.a. rådande 

informationsasymmetri. Vidare går bootstrapping metoderna ut på att minimera behovet av 

finansiella medel samt hitta alternativa finansieringsmedel. Användandet av bootstrapping 

metoder leder till att kapitalbehovet i företaget blir mindre samtidigt som företagets 

kassaflöden förbättras (Ebben & Johnson, 2006). Winborg & Landström (2001) definierar 

bootstrapping som användandet av metoder för att tillgodose ett företags resursbehov och där 

resursbehovet inte uppfylls genom upptagandet av extern finansiering i form av banklån och 

nytt ägarkapital (Winborg, Landström, 2001). Därmed sammanfaller finansiell bootstrapping 

med pecking order teorin (Myers, 1984). Ebben och Johnson (2006) menar att resultatet av att 

SME företag möter begränsningar i inhämtandet av externt kapital är att tillväxten för 

företagen hämmas, vilket innebär att finansiell bootstrapping både är en nödvändig och 

önskvärd finansieringskälla för att både få tillgång till kapital samt minska behovet av externt 

kapital. Winborg & Landström (2001) har delat in metoderna för bootstrapping i olika 

kategorier bestående av bl.a. fördröjande-, relationsorienterad-, minimerande- och 

ägarfinansierad bootstrapping som presenteras i följande punktlista: 
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 Fördröjande bootstrapping: Minimera utflöden av kapital genom att i så stor 

utsträckning som möjligt vänta med att betala leverantörsskulder 

 Relationsorienterad bootstrapping: Tillgodose resursbehovet av kapital genom 

alternativa finansiärer som vanligtvis består är familjemedlemmar eller bekanta till 

företagsägarna. Ökar inflödet av kapital. 

 Minimerande bootstrapping: Minska kapitalbindningen i t.ex. företagets 

kundfordringar och därmed frigörandet av kapital. 

 Ägarfinansierad bootstrapping: Kapitalbehovet tillgodoses av nuvarande 

företagsägare. 

Winborg och Landström (2001) identifierade även andra bootstrapping metoder och kan 

exempelvis vara att SME företag köper begagnad utrustning istället för ny utrustning, vilket 

minskar SME företagens behov av externt kapital (Winborg & Landström, 2001). 

Förutom att bootstrapping hjälper till att minska samt tillgodose ett företags 

finansieringsbehov kan utnyttjandet av bootstrapping metoderna leda till att företagsägarna 

skadar sina sociala nätverk, vilket i längden kan ha en negativ påverkan på företagets 

tillväxtmöjligheter (Landström, 2003). Utöver att företagsledande personer förverkar eller 

skadar sina sociala nätverk är några av bootstrapping metoder ifrågasatta. Exempelvis kan 

relationsorienterad bootstrapping leda till att företaget som utnyttjar metoden förlorar sin 

nyttjanderätt över de resurser som finansierats med hjälp av bootstrapping och därför förlorar 

företaget en del av sin kontroll (Ibid). 

Företag kan göra investeringar med intentionen att växa. För att genomföra investeringar 

behöver företag finansiera investeringar och kan således välja mellan olika 

finansieringskällor. Med hjälp av kapitalbudgeteringstekniker kan företag göra 

investeringsbedömningar för att få underlag för vilka eller vilken investering som ska 

genomföras.  

3.4 Kapitalbudgeteringstekniker 
Kapitalbudgeteringstekniker är investeringskalkyler som hjälper företag att välja, vid flera 

investeringsmöjligheter, och utvärdera olika investeringars lönsamhet. Bland de fem 

traditionella kapitalbudgeteringsteknikerna tillhör internal rate of return (IRR), 

lönsamhetsindex (PI), net present value (NPV), average rate of return (ARR) och payback 

metoden (PB) (Verbeteen, 2005). Kapitalbudgeteringsteknikerna kategoriseras utefter 

sofistikerad- och osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker (Daunfeldt & Hartwig, 2014; 
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Verbeteen, 2005). Att fatta rätt beslut vid en investeringsmöjlighet är av särskild betydelse 

eftersom korrekta investeringsbeslut har visat sig ha ett samband med ett företags värde och 

lönsamhet (Brijal & Quesada, 2009). Ryan och Ryan (2002) betonar att under 

kapitalbudgeteringsprocessen är användandet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

fundamentalt eftersom dessa leder till optimala och korrekta investeringsbeslut (Ryan & 

Ryan, 2002). Forskning styrker sambandet mellan ett företags framgångar och deras 

användning av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker eftersom det finns studier som visar 

på att det finns ett positivt samband mellan användandet av sofistikerade tekniker och 

lönsamheten i ett företag (Kim, 1981). För att företag skall ta optimala beslut vid en 

investeringsmöjlighet bör en investeringskalkyl ta hänsyn till följande aspekter; i) alla 

kassaflöden, ii) pengarnas tidsvärde och iii) osäkerheten kring investeringen (Zizlavsky, 

2014).  

3.4.2 NPV 

Kapitalbudgeteringstekniken NPV betraktar samtliga aspekter som en god/sofistikerad 

värderingsmodell bör ta hänsyn till för att leda till mer optimala och korrekta 

investeringsbeslut. För det första tar NPV hänsyn till alla nuvarande och framtida kassaflöden, 

både negativa och positiva. För det andra tar NPV hänsyn till att framtida betalningsströmmar 

förknippas med osäkerhet och därav även pengars tidsvärde. Framtida betalningsströmmar är 

idag mindre värda p.g.a. att de associeras med osäkerhet. För det tredje diskonterar NPV 

tekniken alla framtida kassaflöden utefter ägarnas avkastningskrav som bygger på företagets 

totala kapitalkostnad. Denna diskonteringsränta ökar med mer riskfyllda projekt då 

osäkerheten kring de framtida betalningsströmmarna ökar och ägarna vill kompenseras för 

den ökade risken. Beslutsmodellen för NPV är; välj investeringar med högst nettonuvärde, 

men om nettonuvärdet är negativt skall man bortse från investeringsmöjligheten då beslutet 

inte leder till att något mervärde skapas (Zizlavsky, 2014). 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 NCF= Net cash flow eller nettot av ingående- och utgående kassaflöden som investeringen 

frambringar under t år och r = diskonteringsräntan  

I studier gjorda i USA och Europa av Graham & Harvey (2001) och Brounen etal (2004) 

undersöktes hur ofta respondenterna trodde att de skulle använda en viss 

kapitalbudgeteringsteknik vid ett investeringsbeslut. Resultaten i studien av Graham & 
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Harvey (2001) visade att stora företag i USA tenderade att använda sig av NPV tekniken i 

större utsträckning jämfört med mindre företag. Brounen etal (2004) studie utgick från 

Graham & Harvey studie (2001) men baserades istället på europeiska företag och visade på 

samma mönster i Europa. 

3.4.3 PI 

Profitability index (PI) tar hänsyn till samma information (aspekter) som NPV. Skillnaden 

mellan PI och NPV är att den förstnämnda är en kvot mellan investeringens diskonterade 

positiva kassaflöden och investeringens- initiala grundinvestering eller negativa kassaflöden. 

Beslutsmodellen för PI är att genomföra alla investeringar med en kvot över 1. Vid en kvot på 

exakt 1 är företaget indifferent då investeringen inte skapar något mervärde samtidigt som 

företaget inte heller förlorar på genomförandet av investeringen (McDonald, 2000).  

𝑃𝐼 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑖𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑛

𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛
 

3.4.4 IRR 

Kapitalbudgeteringstekniken internräntemetoden (IRR) räknar ut, löser ut, den räntesats (IRR) 

som diskonterar investeringens totala ingående- och utgående kassaflöden över tiden t så att 

nettonuvärdet blir 0. Eftersom IRR bygger på NPV metoden så tar även IRR hänsyn till 

aspekterna i)-iii). Beslutsmodellen i IRR går ut på att investeringar bör utföras om IRR är 

högre än avkastningskravet på det investerade kapitalet, d.v.s. den räntesats ägarna kräver i 

gengäld för att investera pengar i projektet. Vid flera investeringsmöjligheter skall företag 

enligt regel välja investeringen med högst internränta (Remer & Nieto, 1995). Dock kan det 

vara direkt felaktigt att jämföra investeringar med olika grundinvesteringar, t.ex. jämför man 

två investeringsmöjligheter med olika grundinvesteringar kan IRR vara direkt missvisande. 

Detta då IRR kan vara högre för det ena projektet men samtidigt är nettonuvärdet lägre för 

projektet, vilket gör det till en mindre lönsam investering än i investeringen med lägre IRR 

men med högre nettonuvärde. Därtill har tekniken även brister vid beräkning av IRR p.g.a. 

multipla lösningar, flera räntesatser, vid projekt där betalningsströmmarna varierar över tiden 

(Daunfeldt & Hartwig, 2014; Remer & Nieto, 1995). 

∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=0

 

 



  Delic & Razarian 
  

23 
 

IRR följer samma trend som NPV vid studier på användningen av 

kapitalbudgeteringstekniken. Mindre företag tenderade nämligen att använda IRR tekniken i 

mindre utsträckning än stora företag (Graham & Harvey, 2001; Brounen etal, 2004). 

3.4.5 Payback 

Payback tekniken räknar enbart på kassaflöden fram till investeringens återbetalningspunkt. 

Kassaflöden efter återbetalningstiden diskrimineras och beaktas inte i kalkylen. Syftet med 

kalkylen är att räkna ut tiden det tar för företaget att få tillbaka det investerade kapitalet, d.v.s. 

räkna ut återbetalningstiden. Payback tekniken tar inte hänsyn till pengarnas tidsvärde, 

osäkerheten kring investeringen eller de totala kassaflödena för investeringen (Lefley, 1996).  

Förenklad payback ekvation med lika stora årliga ingående kassaflöden: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛

å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑖𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑛
 

Slutligen har payback ingen beslutsmodell förutom att företag ställer subjektiva krav på 

återbetalningstiden. Även om payback tekniken inte beaktar alla aspekter vid utvärdering av 

en investerings lönsamhet är det en populär kapitalbudgeteringsteknik bland SME företag 

(White & Miles, 1993; Danielsson & Scott, 2006; Graham & Harvey, 2001; Brounen etal, 

2004).  

3.4.6 ARR 

ARR är en kapitalbudgeteringsteknik där investeringens lönsamhet eller projektets avkastning 

baseras på förhållandet mellan projektets bokförda årliga genomsnittliga vinst och projektets 

bokförda investeringskostnad. ARR fås av kvoten mellan de totala årliga genomsnittliga 

kassaflödena som genererats av investeringen och den genomsnittliga årliga 

investeringskostnaden. Beslutsmodellen i ARR går ut på att investeringar bör utföras om ARR 

är högre än avkastningskravet på det investerade kapitalet, d.v.s. den räntesats ägarna kräver i 

gengäld för att investera pengar i projektet (Kelly, 1997).  Daunfeldt och Hartwig (2014) 

menar att nackdelarna med ARR är att värderingsmodellen varken tar hänsyn till 

investeringens kassaflöden eller pengarnas tidsvärde och likt payback tekniken anses ARR 

vara en osofistikerad kapitalbudgeteringsteknik.  

𝐴𝑅𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛

𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛
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Studierna av Graham & Harvey (2001) och Brounen etal (2004) visar att SME företag i USA 

och Europa använder ARR i större utsträckning än stora företag. 

3.4.7 Kostnadskalkylering 

Sandahl och Sjögren (2003) identifierade två tekniker/kostnadskalkyler utöver de traditionella 

kapitalbudgeteringsteknikerna som används i svenska bolag vid bedömning av investeringar. 

Båda teknikerna går ut på kalkylering av kostnader som en investering ger upphov till. Den 

första kapitalbudgeteringstekniken vid namn ”expense calculation” tar hänsyn till vilka 

kostnader investeringen frambringar under enstaka perioder eller under den totala perioden 

investeringen frambringar kostnader. Den andra investeringsbedömnings metoden vid namn 

”costing” utgår ifrån i förväg satta regler för vilka kostnader ett projekt kan bära. Vidare tar 

costing även hänsyn till investeringens rörliga- och totala kostnader (Sandahl & Sjögren, 

2003). 
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4 Empirisk metod 
Detta kapitel belyser studiens tillvägagångssätt vid insamlingen av empirin samt metodvalen 

som ansetts vara lämpliga för studiens utformning.  Kapitlet inleds med en redogörelse över 

datainsamlingsmetoden och beaktar därefter primär- och sekundärdata, samt urval och bortfall 

från insamlingsmetoden. Vidare presenteras konceptualisering, tillförlitlighet/trovärdighet och 

transparens. Slutligen redogörs om utformningen av intervjuguiden och de etiska beaktanden 

som tagits hänsyn till i studien.  

4.1 Forskningsmetod 
Inom vetenskapsteori accepteras ny kunskap/information enbart då argumenten redovisas på 

ett trovärdigt, transparent och systematiskt sätt. Genom metodologin kan dessa krav uppnås 

(Befring, 1995). Alvehus menar att ”om man förstår metod som något som genomsyrar en 

text så blir det något som alltid bör vara närvarande i läsningen” (Alvehus, 2013:17). Metoden 

är det tillvägagångsätt forskare väljer vid insamling av data och kan ske genom intervjuer, 

enkäter eller observationer. Datainsamlingen kan ske genom antingen en kvalitativ metod 

eller kvantitativ metod (Åsberg, 2001). Kvalitativ metod är icke-numerisk och tolkande data 

som består av ord och visuella bilder, till skillnad från kvantitativ data som har formen av 

siffror (Denscombe, 2009).  

Eftersom studiens avsikt är att studera meningar och innebörder, och inte statistiskt 

verifierbara samband, väljs ett kvalitativt tillvägagångssätt (Alvehus, 2013).  Genom en 

kvalitativ forskningsmetod kan uppsatsens forskningsfråga och syfte besvaras och tolkas i 

avsikt att skapa en djupare och mer tydlig förståelse för forskningsämnet. Vidare är tidigare 

forskning inom studieområdet, både med kvalitativa- och kvantitativa mått, begränsad 

eftersom forskningen mestadels bygger på oetablerade mått. Med oetablerade mått avses att 

forskningen inom studieområdet inte är fastlagt och säkerställd. Det kan därmed vara 

problematiskt att genom en kvantitativ metod, i form av exempelvis enkäter, tolka insamlad 

data och erhålla en djupare förståelse över det eventuella förhållandet mellan de 

bakomliggande resonemangen till valet av finansiering och kapitalbudgeteringstekniker i 

SME företag. Således valdes en kvalitativ forskningsmetod med syftet att försöka förstå och 

undersöka de bakomliggande argumenten till varför företag föredrar vissa finansieringsmedel 

över andra och om det i sin tur har en inverkan på de aspekter företag finner viktiga när de 

räknar på en investerings lönsamhet.  
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4.2 Datainsamlings metod  
I en kvalitativ studie är de vanligaste datainsamlingsmetoderna intervjuer och observationer 

(Denscombe, 2009). Alvehus (2013) menar att en intervju kan ske ”… i direkt interaktion 

ansikte mot ansikte, men såväl röst- och videobaserade intervjuer är förstås tänkbara” 

(Alvehus, 2013: 80). 

En intervju kan liknas med en konversation men är mycket mer än bara en konversation. 

Intervjuer består av en rad antaganden och kunskaper om ämnet undersökningen baseras på. 

Intervjuer bygger på möten med avsikt att producera material som är användbart i 

forskningssyfte. Den intervjuade är medveten om sin medverkan och samtycker till att delta 

(Denscombe, 2009). Intervjuer är en lämplig metod när det gäller att försöka ta reda på hur 

människor tänker, känner och handlar i olika situationer. Ett visst samtalsämne integreras av 

forskaren under mötet med informanten berörande frågor kring känslor och motiv, samt hur 

de ser på händelseförlopp (Alvehus, 2013). När syftet är att samla in information om 

komplexa fenomen är intervjuer ett lämpligt tillvägagångsätt att basera sin datainsamling 

utefter. Intervjuer kan ge data om känsliga frågor och privilegierad information (Denscombe, 

2009). Denna studie är baserad på besöksintervjuer och telefonintervjuer. Detta för att vi 

försöker finna information om ett komplex fenomen som går ut på att inhämta information om 

de bakomliggande resonemangen till valet av finansiering och kapitalbudgeteringstekniker 

samt det eventuella förhållandet mellan de bakomliggande resonemangen. Danielsson och 

Scott (2006) och Peel och Wilson (1996) visar vilken roll skulderna har i SME företag samt 

hur de kan skapa ett finansiellt tryck som leder till användandet av enklare 

kapitalbudgeteringstekniker. Exempelvis sätter långivaren/banken en yttre press på SME 

företag att räkna på investeringens återbetalningstid, payback tekniken. Desto färre studier 

finns kring förhållandet mellan andra finansieringsmedel, exempelvis återinvesterade medel, 

och kapitalbudgeteringstekniker. Trots att studier visar att återinvesterade medel utgör mer än 

hälften av ett SME företags finansieringsmedel för investeringar (Peel & Wilson, 1996), 

vilket i sin tur motiverar en kvalitativ studie. Förutom fördelarna med en intervju där t.ex. 

komplexa frågor kan ställas är en annan fördel att även missförstånd kan reduceras. 

Intervjuaren har möjlighet att under intervjun att se till så att respondenten förstår och 

uppfattar frågorna på rätt sätt. Nackdelen med intervjuer är förekomsten av intervjuareffekten. 

Intervjuarens personliga identitet utifrån kön, ålder och etniskt ursprung kan påverka 

respondentens svar under intervjun. Beroende på kön, ålder och etniskt ursprung väljer 

respondenten hur mycket information som ges samt hur ärliga svaren är i informationen. 
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Intervjuareffekten utifrån personlig identitet har till viss mån minimerats genom att studien 

bygger på sex telefonintervjuer där respondenterna fått mindre möjlighet att betrakta 

intervjuarnas kön, ålder och etniska ursprung. En nackdel med genomförandet av 

telefonintervjuerna, och som kan ha en betydelse för analysen av den insamlade empirin, är 

att intervjuarna går miste om att observera respondenternas kroppsspråk. Kroppsspråk är icke 

verbala signaler och har att göra med respondenternas ansiktsuttryck och gester (Christensen 

etal, 2001). Förutom att datakvalitén kan bli lidande p.g.a. den personliga identiteten kan 

också datakvalitén bli sämre om respondenten anpassar sina svar omedvetet utefter vad 

hon/han tror kommer tillfredsställa intervjuaren informationsmässigt (Denscombe, 2009). 

Hur mycket intervjuaren väljer att styra intervjun beror på valet av intervjustil. Under 

ostrukturerade intervjuer är forskaren roll att introducera ämnet undersökningen baseras på för 

att sedan låta respondenten utveckla sina egna idéer och tankar kring ämnet. Forskaren styr 

intervjun så lite som möjligt och istället låter respondenten fullfölja sina tankegångar 

(Denscombe, 2009). Ostrukturerade eller standardiserade intervjuer är en lämpligare stil av 

intervju i denna studie eftersom Saunders etal (2007) menar att dessa typer av intervjuer oftast 

besvarar frågan varför (Saunders etal, 2007). Ostrukturerade intervjuer har i denna studie även 

valts utifrån premissen att respondenten i så liten utsträckning som möjligt skall påverkas av 

intervjuarens förutfattade meningar och tankar kring val av finansiering och 

kapitalbudgeteringsteknik. Då vi vill skapa en djupare förståelse över två litteraturdelar för 

SME företag, där den ena litteraturdelen berör finansiering och där den andra litteraturdelen 

berör kapitalbudgeteringstekniker. För att vi inte vet någonting om hur litteraturdelarna 

synkroniserar med varandra, väljer vi att utföra ostrukturerade intervjuer. Förklaringen till 

valet av ostrukturerade intervjuer är att vi inte vill styra intervjun mot en viss riktning 

eftersom vi inte är säkra på vilka svar vi kan förvänta oss. Istället ställer vi ett fåtal 

diskussionsfrågor som sätter ramen för samtalen. Alvehus (2013) förklarar att ostrukturerade 

intervjuer innebär i princip ett öppet samtal som maximalt vägleds av det övergripande 

ämnesintresset och att forskaren skall vara restriktiv med mängden frågor för att inte styra 

intervjun i önskvärd riktning.  En ostrukturerad intervju skall bygga på informantens 

berättelse (Alvehus, 2013).  

Intervjuerna baserades på en besöksintervju samt sex telefonintervjuer.  Eftersom Denscombe 

(2009) påpekar tidsåtgång och kostnad som viktiga aspekter vid genomförandet av intervjuer 

väljer vi utifrån Denscbomes (2009) argument att båda förlita oss på besöksintervjuer och 

telefonintervjuer (Denscombe, 2009). Anledningen till att både besöksintervjuer och 
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telefonintervjuer genomförts är att vi haft begränsade resurser i form av tid och haft i åtanke 

att informanterna i denna studie, SME företagen i Sverige, är geografiskt utspridda. 

Nackdelen med telefonintervjuer är att intervjutiden kan bli begränsad och telefonintervjuer 

brukar överlag vara kortare än besöksintervjuer vilket kan påverka kvalitén i samtalen som 

förs under intervjun. 

Syftet med denna studie är att ta reda på de bakomliggande resonemangen till varför SME 

företag väljer vissa finansieringsmedel över andra, och vilka kapitalbudgeteringstekniker 

företag använder vid investeringsbedömningar. Detta för att se om det finns ett förhållande 

mellan litteraturdelarna. Detta motiverar en kvalitativ metod med intervjuer som 

tillvägagångssätt som därtill är ostrukturerade till sin karaktär. 

4.3 Primärdata och sekundärdata 
Alvehus (2012) lyfter fram att primärdata är ett empiriskt material som skapats för ett 

specifikt forskningsprojekt, medan sekundärdata är empiriskt material som tillämpas på ett 

forskningsprojekt men vars empiri samlats in för ett annat ändamålssyfte. Distinktionen 

mellan primär- och sekundärdata ligger i vem som samlat in materialet och till vilket syfte. 

Denna studie bygger på primärdata där empirin samlats in genom ostrukturerade intervjuer 

med särskilt insatta personer rörande investeringsbeslut i SME företag.  

4.4 Urval och bortfall 
Intervjubaserade undersökningar utförs oftast med färre antal människor. Respondenterna 

väljs inte utifrån ett slumpmässigt urval utan väljs medvetet av forskaren eftersom de anses ha 

kunskaper kring något speciellt, har en unik inblick eller särskild position (Denscombe, 2009). 

Antalet intervjuer som genomförs brukar oftast variera beroende på när forskar-en/na anser att 

data är mättad. Ett mönster upptäcktes i respondenternas svar efter genomförandet av sju 

intervjuer, då samma teman och aspekter behandlades gällande SME företagens 

finansieringsstruktur och bedömning av lönsamma investeringar. Därav bygger denna studie 

på empiri från sju olika SME företag. 

Definitionerna av stora företag och SME företag skiljer sig åt mellan studier. I denna studie 

kommer vi att följa EU kommissionens rekommendationer, där ett litet företag definieras som 

ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och har en årlig omsättning som inte 

överstiger 93 miljoner kronor. Medelstora företag är företag som sysselsätter mellan 50 till 

250 personer och har en årlig omsättning mellan 93 till 400 miljoner kronor. EU 

kommissionen (2003) gör definitionsmässigt en distinktion mellan mikroföretag och 
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småföretag, där mikroföretag är bolag med färre än tio anställda och där den årliga 

omsättningen inte överstiger 20 miljoner kronor. Eftersom mikroföretag ingår i SME sektorn 

och därmed vid beräkning av antal SME företag i Sverige kommer denna studie även att ta 

hänsyn till mikroföretag. Vi kommer således att följa EU:s och därmed Sveriges definitioner 

av SME företag eftersom studien baseras på svenska SME företag.  

Vi har valt att studera SME företag som inte är börsnoterade eftersom majoriteten av 

företagen inte är noterade på någon börs. Vi har fokuserat på att undersöka vilka typer av 

finansieringsmedel företag använder sig utav för att finansiera en investeringsmöjlighet 

utefter ett företags definition av kapital i balansräkningen. Därtill har vi haft i åtanke att 

återinvesterade medel och nytt eget kapital kan ses som samma typ av finansiering eftersom 

båda kapitaltyperna härstammar från nuvarande ägare. Återinvesterade medel är icke uttagna 

medel från ägarna samtidigt som nytt eget kapital är nytt ägartillskott från nuvarande ägare 

därför kommer eget kapital och återinvesterat kapital tillhöra samma kategori av finansiering. 

Dock kommer externt nytt eget kapital avse kapital från nya blivande ägare. Studien har avsett 

företagsformen aktiebolag och inriktat sig speciellt mot tillverkande företag. I enlighet med 

redovisningsprinciperna för ett företags balansräkning gör vi även en distinktion mellan kort- 

och långfristiga skulder. Förklaringen till att vi studerat aktiebolag och tillverkande företag, är 

att Danielsson och Scotts (2006) studie visar att tillverkande SME företag oftast förknippas 

med regelbundna och kontinuerliga ersättnings- och nyinvesteringar (Danielsson & Scott, 

2006). Därmed ökar sannolikheten att vi når respondenter med relevant data om vad som är 

viktigt vid beslut av investeringar samt bakomliggande förklaringen till valet av finansiering 

vid investeringsbeslut. Ett annat argument för att vi väljer bort andra bolagstyper såsom 

enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är att litteraturdelen/teoretiska 

referensramen lämpar sig mest på aktiebolag eftersom tidigare studier inom området utgår 

från aktiebolag (Graham & Harvey, 2001; Daunfeldt & Hardtwig, 2014;Danielson & Scott, 

2006; Harjoto & Paglia, 2012; Brounen etal, 2004).  

Urvalet av företag valdes ut slumpmässigt genom en bolagslista utefter skribenternas uppsatta 

kriterier. Kriterierna för urvalet var aktiebolag, tillverkande företag, anställda (1- 250), 

omsättning (0-400 miljoner kronor). För fysiska intervjuer valdes bolag även utefter 

skribenternas geografiska närhet, inom Malmö, medan telefonintervjuerna inte valdes utefter 

geografiskt läge, utan de undersökta SME företagen kunde vara geografiskt utsprida över hela 
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Sverige. Urvalet säkerställdes genom att vi ställde inledande kontrollfrågor inför varje 

intervju. 

4.5 Konceptualisering 
I vår studie är varje intervju unik i den mån att respondenterna har olika kunskaper och 

erfarenheter inom forskningsområdet. Således kan vår definition av exempelvis ett begrepp ha 

annorlunda betydelse för respondenterna. Därmed är det vår uppgift att objektivt tolka 

respondenternas svar, även om de kan verka abstrakta, och sätta egna definitioner eller ramar 

för att kunna precisera svaret på forskningsfrågan. Dock kan det ibland vara svårt eller till och 

med omöjligt att sätta en definition eller tydlig ramar kring vissa av respondenternas svar t.ex. 

om vad deras magkänsla indikerar vid ett investeringsbeslut. I bilaga 2 har en lista 

presenterats där begrepp definierats med en tydlig definition i avsikt att minimera risken för 

missförstånd.    

Forskning måste verifieras för att säkerställa tillförlitlighet och trovärdighet för 

forskningsämnet. Utan verifiering skulle forskning inte vara tillförlitlig och tilltron hade varit 

låg inom forskningsämnet. Forskningens trovärdighet måste framföras och visas för att 

människor skall acceptera fynden forskaren lägger fram.  Trovärdigheten i forskning grundar 

sig på att forskaren använder metoder och tillvägagångssätt som är erkända för god forskning. 

För att bedöma forskningskvaliteten måste forskare betrakta viktiga aspekter såsom 

tillförlitligheten och transparensen i en studie (Denscombe, 2009). 

4.5.1 Tillförlitlighet & trovärdighet 

Denscombe (2009) menar att all data måste verifieras av forskaren d.v.s. att forskaren visar att 

data i forskningssammanhanget är riktig. Lämpligheten i empirin avgörs av den aktuella 

forskningsfrågan. För att avgöra lämpligheten i data brukar man ställa frågan; är det rätt typ 

av data och har data uppmätts på ett riktigt sätt? Med andra ord ska forskningsmaterialet vara 

relevant för problemställningen (Denscombe, 2009). För att uppnå en så hög tillförlitlighet 

som möjligt konstruerades en intervjuguide utefter två pilotintervjuer och utefter vad 

nuvarande forskning säger i litteraturdelen/ teoretiska referensramen om SME företagens 

finansieringsstrategier och kapitalbudgeteringstekniker. Detta för att säkerställa att empirin 

som samlades in var relevant för att kunna besvara forskningsfrågan i denna studie. 

4.5.2 Transparens 

Alvehus (2013) menar att transparens innebär att studier som genomförs ska kunna granskas 

och att all data och resonemang i studien ska redovisas.  Transparensen stärker sålunda 
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forskningskvaliteten och minskar risken för missförstånd då läsaren på ett bättre sätt kan 

förstå hur forskarna gått tillväga i studien. Alvehus (2013) skriver vidare att det kan vara svårt 

att skapa transparens i kvalitativ forskning på grund av att all insamlad data oftast inte kan 

redovisas på ett enkelt sätt (Alvehus, 2013). Exempelvis kommer inte det transkriberade 

intervjumaterialet presenteras i denna studie, utan endast data som är relevant för att besvara 

studiens syfte. 

 

I denna studie har vi försökt att hantera svårigheten med skapandet av transparens för studiens 

kvalitativa data genom att i det empiriska metodavsnittet utförligt beskriva och redogöra för 

hur vi har gått tillväga vid insamlingen av data, hur vi bearbetat materialet och hur 

respondenterna valts ut i studien. Vi har även i studien försökt att upprätthålla en hög 

transparens genom att minimera risken för metodiska fel. Intervjuguiden innehåller 

kontrollfrågor vilket minimerar risken för metodiska fel såsom att vi väljer fel typer av 

företag/informanter/respondenter som inte stämmer överens med definitionen av SME företag 

i denna studie. Andra metodiska fel har minimerats genom att bandinspela intervjuerna vid de 

tillfällen där respondenterna gett tillåtelse till detta. Detta för att minimera risken för 

missförstånd vid analys av data. Vid de tillfällen där det inte varit möjligt att bandinspela 

intervjuerna har en fortsatt hög transparens kunnat upprätthållas genom att vi varit två stycken 

som fört anteckningar under intervjuerna, vilket både minskat risken för missförstånd och 

subjektiva tolkningar. Risken för missförstånd har vi ytterligare minimerat genom att vi 

skickat sammanställningar av intervjuerna till några av respondenterna. Detta för att vissa 

respondenter skulle utveckla vissa diskussionsämnen ytterligare eller svara på några nya 

frågor. Respondenterna har sedan fått ta ställning till om samtalen tolkats på rätt sätt och 

därtill fått möjlighet att utveckla resonemangen för de frågor vi kände var obesvarade. 

4.5.3 Problem med trovärdighet och transparens 

Denscombe (2009) lyfter upp svårigheten med att kopiera en social inramning eftersom saker 

och ting förändras med tiden. Vidare menar Denscombe (2009) att det är svårt vid replikering 

av forskning att samla ihop motsvarande människor med en snarlik inramning i en social 

kontext som inte förändrats. Dessutom har forskare en tendens att bli nära involverad i 

insamlingen och analysen av data och att sannolikheten för någon annan forskare att 

producera identisk data och komma fram till identiska slutsatser är liten.  
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4.6 Intervjuguide 
Inledande frågor eller kontrollfrågor ställdes i början av varje intervju till de sju 

respondenterna för att säkerställa att empirin grundar sig på rätt typ av företag. Kontroll 

frågorna berörde bl.a. vilken bransch företaget var verksamma i, hur många anställda 

företaget hade och hur stor den årliga omsättningen var i företaget. Efter kontrollfrågorna 

ställdes tre övergripande diskussionsfrågor (bilaga 1) med syftet att sätta ramarna för vad 

diskussionen under intervjun skulle beröra. Diskussionsfrågornas syfte var att fånga upp de 

bakomliggande resonemangen till valet av finansiering i SME företagen samt hur SME 

företag resonerar när de väljer att utföra investeringar eller på vilket sätt de räknar på 

potentiella investeringars lönsamhet. 

4.7 Etiska beaktande 
Etiska beaktanden är viktiga i kvalitativa intervjuer då intervjuaren får insikt om personlig 

information och en bredare förståelse om respondentens liv och eventuella problem (Berg 

etal, 2004). Vetenskapsrådet (2002) har publicerat fyra forskningsetiska krav som ska fungera 

som ett underlag för en forskares insikter i dennes ansvarstagande, med syftet att förhindra 

exempelvis att individer utsätts för fysiska eller psykiska skador och kränkningar.  

Konfidentialitetskravet är det första forskningsetiska kravet och innebär att forskaren ska 

behandla alla uppgifter om respondenterna med största möjliga konfidentialitet. Vidare ska 

likväl respondenternas personuppgifter förvaras på ett säkert sätt, utom räckhåll för obehöriga 

(ibid). Konfidentialiteten för SME företagen respekterades genom att vi bl.a. erbjöd 

anonymitet för varje intervjuad respondent/företag, samt att vi säkerställde vid kontakt med 

företagen att vi inte skulle sprida företagskänslig information till obehöriga parter. 

Informationskravet är det andra forskningsetiska kravet och går ut på att forskar-en/na ska 

informera de intervjuade om vad syftet med studien är samt om eventuella villkor med 

intervjun (ibid). Innan vi påbörjade intervjuer med de utvalda SME företagen presenterades 

syftet med studien för respondenterna, vilket säkerställde att varje respondent förstått syftet 

med studien. Samtyckeskravet är det tredje forskningsetiska kravet och innebär att forskaren 

måste ta hänsyn till att respondenterna i en undersökning själva får bestämma över sin 

medverkan (ibid). Samtyckeskravet togs hänsyn till vid genomförandet av intervjuerna då vi 

förklarade för alla respondenterna om att deras deltagande i undersökningen var frivillig. 

Slutligen är nyttjandekravet det fjärde forskningsetiska kravet och handlar om att insamlade 

uppgifter om respondenterna inte får användas för något annat än forskningens ändamål 
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(ibid). Givetvis har den insamlade empirin endast använts för studiens ändamål, vilket innebär 

att nyttjandekravet tagits i beaktande. 
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5. Empiri 
I följande kapitel presenteras empiri från undersökningar som utförts, genom telefon- och 

besöksintervjuer, på sju tillverkningsföretag. Respondenternas svar sammanställs i tre tabeller 

som är uppdelade efter sammanställning av respondenter, finansiering och 

kapitalbudgeteringstekniker.  

5.1 Sammanställning av samtliga respondenter  
Nedan följer en kort sammanställning av samtliga respondenter eller undersökta företag. 

Samtliga sju företag som ingår i studien kommer att vara anonyma och av den anledningen 

har företagen döpts om med namn från R1 till R7. Gemensamt för varje företag i studien är att 

det är företag från tillverkningsbranschen. Vidare anses företagen vara SME företag (mikro 

företag ingår) där antalet anställda varierar från 5- 17 och omsättningen för företagen ligger 

mellan 6-35 miljoner kronor.  

 

Respondenter Omsättning 

(tkr) 

Antal 

anställda 

Tillverknings 

Bransch 

Intervju- 

form 

Intervju- 

upptagning 

R1 10 000 7 Kläder/textilier Telefonintervju Bandinspelning 

R2 6 000 5 VVS varor Telefonintervju Fältanteckningar 

R3 15 000 12 Kommunikatio-

ns utrustning 

Telefonintervju Fältanteckningar 

R4 20 000 10 Kläder/textilier Besöksintervju Bandinspelning 

R5 35 000 10 Maskiner Telefonintervju Bandinspelning 

R6 10 000 12 Maskiner Telefonintervju Bandinspelning 

R7 25 000 17 Pappersvaror Telefonintervju Bandinspelning 

Tabell 1. Introduktion av samtliga respondenter  

5.2 Finansiering  
I varje undersökt företag har intervjuguiden satt ramarna för en diskussion kring hur de 

undersökta företagen väljer att finansiera investeringar. Syftet med samtalen har varit att ta 

reda på hur de undersökta företagen resonerar när de väljer olika kapitalkällor. Nedanstående 

tabell består av en sammanställning över vilka finansieringsmedel företag använder för att 

finansiera sin verksamhet och investeringar. 
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Respondenter Återinvesterade 

medel 

Nytt 

ägarkapital 

Skulder Leasing Finansiell 

Bootstrapping 

R1 Ja Ja Ja Nej Ja 

R2 Ja Nej Ja Ja Nej 

R3 Ja Nej Ja Nej Ja 

R4 Ja Nej Ja Nej Ja 

R5 Ja Nej Ja Ja Nej 

R6 Ja Nej Ja Nej Nej 

R7 Ja Nej Ja Ja Nej 

Tabell 2. Finansieringsmedel i varje undersökt företag 

5.2.1 Företag 1 

Respondent 1 berättar att likviditeten i företaget är god, vilket gör det möjligt för företaget att 

använda kapital som redan finns i kassan. Vidare berättar respondenten om att de utnyttjar den 

goda likviditeten i företaget när investeringar genomförs. Den dominanta kapitalkällan i 

nuläget i företaget menar respondenten är det egna kapitalet och det är det egna kapitalet 

företaget utnyttjar i första hand för att finansiera en investering. 

De primära utomstående finansieringsmedlen utgörs enligt respondenten av insatta pengar, 

eller med andra ord nytt eget kapital som kommer från nuvarande ägare. Respondenten menar 

på att det har att göra med att företaget är ett familjeföretag och därför är externt nytt eget 

kapital endast aktuellt att erhållas av familjemedlemmar. Detta för att ägandet skall vara 

koncentretat inom familjen. Utomstående finansiering för investeringsprojekt härstammar 

därav endast från familjemedlemar.  

Respondenten anger att det funnits perioder där investeringar finansierats med hjälp av 

banklån. Samtidigt ställer sig företaget kritisk till denna typ av utomstående finansiering 

eftersom respondenten upplever att de har en svag förhandlingsposition gentemot banken vid 

upptagandet av banklån. Respondenten förklarar mer djupgående att förhandlingspositionen 

företaget har gentemot banken är beroende av hur verksamheten går för stunden. Därtill 

upplever företaget att det är under de sämre tiderna som behovet av finansieringsmedel från 

banken är som störst. Utöver en sämre förhandlingsposition gentemot banken upplever 

företaget banklån som ett dyrt sätt att finansiera investeringar. 
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I företaget är det vanligt med att utomstående skjuter in pengar i företaget vid genomförandet 

av investeringar utan att de får en ägarandel i utbyte. Främst är det familj till ägaren som står 

för denna typ av finansiering 

5.2.2 Företag 2 

I det företag respondent 2 representerar används eget kapital och återinvesterade medel 

tillsammans med skuldkapital i stor utsträckning. Egna medel utgör finansieringsmedel till 

större investeringar som räknas som större i företaget, t.ex. i olika verktyg. I de fall företaget 

inte har tillräckligt med egna medel söker företaget sig till alternativa utomstående 

finansieringslösningar såsom t.ex. banklån. Respondenten anger under intervjun att företaget 

vid ett flertal tillfällen finansierat investeringar med kontanta medel. Vid ett tillfälle hade 

företaget investerat i en verksamhetsbil och vid ett annat tillfälle hade företaget gjort en 

dyrare investering i ett verktyg som var nödvändig för företagets verksamhet. Vid båda 

tillfällena hade företaget utnyttjat interna medel eller företagets egna kapital för att finansiera 

investeringarna 

Företaget använder i stor utsträckning kortfristiga skulder i form av leverantörsskulder för att 

finansiera sin verksamhet. Av företagets kapitalstruktur utgör de kortfristiga skulderna en 

större del av företagets totala skulder än de långfristiga skulderna som nästan är obefintliga i 

företaget. Dock påpekar respondenten att möjligheten till att ta ett långfristigt lån för företaget 

aldrig varit ett större problem utan att det handlar om vilken säkerhet det finns i företaget. 

Eftersom företaget har säkerheter/utmätbara tillgångar i form av t.ex. immateriella tillgångar 

såsom kundfordringar och andra fysiska materiella tillgångar såsom containrar har det inte 

varit några problem med att ta ett långfristigt banklån.  

Leasing är ett förekommande finansieringsmedel för att finansiera investeringar i företaget. I 

företaget leasar de verksamhetens bilar. Respondenten anser att leasing är mer fördelaktigt att 

använda som finansieringsmedel än t.ex. eget kapital eftersom leasing inte leder till att 

företaget binder mycket kapital i tillgångar. I sin tur gör leasing det möjligt att använda 

företagets egna kapital som rörelsekapital i verksamheten. 

5.2.3 Företag 3 

Företaget respondent 3 företräder startade upp som ett handelsbolag och företagets 

kapitalstruktur utgjordes då av en hel del lån från banken. I och med företagets utveckling 

under årens gång ändrade bolaget bolagsform till nuvarande aktiebolag. När sedan företaget 

lyckades med att etablerade sig i marknaden de verkar i lyckades de även bygga upp 
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företagets egna kapital, vilket resulterade i att de betalade av sina skulder till banken. Idag är 

företaget nästan helt finansierat av egna medel. Kassalikviditeten i företaget är i dagens läge 

fortsatt stabilt och möjliggör för företaget att fortsätta finansiera investeringar med egna 

medel stabil. Vidare anser respondenten att företagets goda kassalikviditet är en utav 

företagets starkaste sidor i nuläget och att den goda kassalikviditeten är effekten av företagets 

höga omsättningshastighet i lagret. 

Respondenten lyfter fram under intervjuns gång att företaget denna äger har haft några starka 

år bakom sig, vilket resulterat i att företag har goda finansiella förutsättningar som därtill 

förväntas förbättras under de kommande åren då tillväxtstaken prognostiseras vara fortsatt 

god. I sin tur har den goda finansiella ställningen i företaget lett till att företaget inte känner av 

några större behov av eller svårigheter med att ta in externt kapital i form av banklån. Dock är 

företaget tveksam gentemot banken och långfristiga skulder. Respondenten utvecklar sin 

tveksamhet gentemot externt kapital i form av banklån och berättar att så fort banken är 

inblandad måste företaget ta hänsyn till bankens åsikter. Något som företaget helst undviker 

eftersom de strävar efter att vara oberoende av andra externa parter. Företaget har i dagsläget 

mindre kortfristiga skulder som inte härstammar från banken utan från leverantörer i form av 

leverantörsskulder. 

Företaget arbetar aktivt med att minska kapitalbindningen i företagets lager. Respondenten 

sätter detta i perspektiv genom att ta upp ett exempel inom detaljhandeln. Enligt respondenten 

måste t.ex. H & M ha en hög lageromsättningshastighet för att tjäna pengar annars binder de 

pengar i lagerprodukter. Pengar företaget inte binder i exempelvis lagret kan istället användas 

som finansieringsmedel för den dagliga verksamheten eller för andra tänkta investeringar 

företaget planerar att utföra. 

5.2.4 Företag 4 

Företag 4 arbetar mycket med egna medel då de inte riktigt litar på konjunktursvängningarna i 

ekonomin. Detta eftersom företaget inte vill känna av ett finansiellt tryck från bankerna vid en 

eventuell konjunkturnedgång och ekonomiskt kris. Därför använder företaget idag mestadels 

egna medel för att finansiera verksamheten och investeringar. 

Respondenten påpekar under intervjuns gång att småföretag i jämförelse med stora företag 

inte har samma förutsättningar. Informanten menar att större företag som är verksamma i 

textilindustrin kan använda nytt externt kapital, externt nytt eget kapital, för att finansiera nya 

symaskiner och att möjligheten att ta in nytt externt kapital i mindre företag är nästintill 
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obefintlig om man inte vänder sig till affärsänglar. Respondenten finner det märkvärdigt att 

intresset från externa finansiärer såsom affärsänglar är svalt trots att företaget respondenten 

företräder har ett högt kreditbetyg, vilket indikerar att företaget är ekonomiskt stabilt och 

välskött. Dock visar respondenten en viss förståelse över det svaga intresset från affärsänglar 

då respondenten påpekar att branschen företaget är verksamma i tjänar man pengar 

långsiktigt.  

Företaget ställer sig kritisk till utomstående finansiering i form av banklån eftersom företaget 

menar att i en uppåtgående ekonomi är det lätt att hänga med, men desto svårare i en 

nedåtgående ekonomi. Idag har företaget endast kortfristiga skulder i form av 

leverantörsskulder för att i största möjliga utsträckning vara oberoende av banken. Däremot 

har företaget en gång i tiden varit beroende av bankstöd. Vidare känner respondenten att 

banken kollar mycket på ett företags säkerheter vid beviljandet av lån. Men samtidigt 

upplever företaget att bankens agerande ibland visar på bristande kompetens angående de 

säkerheter, utmätbara tillgångarna, företaget besitter. Respondentens inställning till 

bankanställdas kompetens utgår ifrån företagets egna erfarenheter. Banken hade exempelvis 

vid ett tillfälle värderat deras säkerheter på ett felaktigt sätt och med den felaktiga 

bedömningen nekades företaget utomstående finansiering i form av banklån. 

Leasing som finansieringsalternativ förekommer inte i företaget. Företaget ser inte leasing 

som något fördelaktigt eftersom det inte är aktuellt att göra några momsavdrag på maskinerna 

företaget använder i verksamheten.  

Företaget arbetar aktivt med att minska den likvida påfrestningen vid finansiering av 

investeringar genom att exempelvis i första hand söka efter begagnade maskiner för 

verksamheten. I andra hand försöker företag hitta möjliga samarbetspartners i samma bransch 

för att tillsammans utnyttja en ny maskin och på så sätt dela på investeringskostnaden, vilket 

är möjligt då maskinerna företaget investerar i har en hög produktionskapacitet och t.o.m. en 

överskottskapacitet. 

5.2.5 Företag 5 

Enligt respondent 5 finansieras investeringar till största delen med återinvesterade medel. 

Orsaken till företaget inte anser att de är i behov av extern finansiering i form av banklån och 

externt nytt eget kapital är för att företaget inte nuläget har ett behov av större investeringar i 

t.ex. fabriker och inventarier. Således tyckte respondenten att de klarade sig med 

återinvesterade medel.  
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Respondenten ställer sig delvis positiv till externt kapital i form av banklån. Detta eftersom 

företaget anser att dagens ränteläge är fördelaktigt, vilket gör att extern finansiering i form av 

banklån är billigt.  Företaget medger ändå att just för småföretagen är räntan högre då de 

kännetecknas av en högre risk från bankens sida. Förutom att banken kräver en högre ränta 

vid långivning till småföretagare, för att de måste uppvisa goda resultat, är en annan 

anledning för den högre räntan enligt företaget att banken inte har tillräcklig med kunskap om 

branschen företaget verkar i. Företaget känner även att banken inte är särskilt involverad i 

deras verksamhet och önskade att de var mer engagerade.  Företagets idé bakom bankens 

ökade engagemang i företaget är att banken hade kunnat framföra alternativa 

finansieringslösningar förutom den finansieringslösning företaget utnyttjar idag från banken 

som är rörelsekredit. Företaget medger att de har en del kortfristiga banklån i form av en 

rörelsekredit eftersom de kan vara i behov av att snabbt få tillgång till kapital exempelvis för 

att genomföra projekt i Finland. 

Företaget leasar sina företagsbilar av skattemässiga anledningar där det är möjligt att göra 

momsavdrag på verksamhetens bilar. 

5.2.6 Företag 6 

Respondent 6 beskriver sitt företags kapitalstruktur såsom att den till mestadels består av eget 

kapital. Företaget jobbar utefter att försöka finansiera sin verksamhet och sina investeringar 

med egna medel och undviker i största mån skulder och avbetalningar till banker. 

Skulderna i företaget består mestadels av kortfristiga skulder förutom en mindre långfristig 

skuld på hundrafemtio tusen kronor som gått för att finansiera fastigheterna företaget 

använder för sin verksamhet. Skuldernas omfattning i företagets kapitalstruktur är liten i 

jämförelse med företagets egna kapital. Företaget utnyttjar kortfristiga skulder i form av 

checkkrediter men arbetar för att minimera denna typ av skuldupptagning från banken. 

Eftersom företaget har hög kreditvärdighet och samtidigt innehar värdefulla säkerheter i form 

av byggnader och maskiner anser respondenten att företaget inte har större svårigheter med att 

få tillgång till externt kapital av banken. 

5.2.7 Företag 7 

Respondent 7 finansierar sin verksamhet mycket utifrån finansieringsmedlen leasing och 

skulder. Företaget använder väldigt lite egna medel och återinvesterade medel för att 

finansiera nya investeringar i t.ex. produktionsmaskiner för att företaget inte klarar av de 

likviditetsmässiga påfrestningar investeringarna medför.  Dock försöker företaget använda 
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egna medel vid de få tillfällen där det är möjligt d.v.s. där företagets egna medel räcker till för 

att finansiera en investering.  

Den primära finansieringskällan för företaget är leasing eller banklån. Företagets skulder 

består främst av långfristiga lån men även av kortfristiga skulder i form av leverantörsskulder. 

Den bakomliggande anledningen till att kapitalstrukturen till stor del utgörs av skulder i 

företaget är p.g.a. likviditetsmässiga skäl. Företagets egna medel räcker helt enkelt inte till. 

Beviljandet av banklån menar respondenten inte är några större bekymmer så länge företaget 

kan presentera en bra affärsplan över vad de förväntas åstadkomma med det lånade kapitalet. 

Vidare menar respondenten att en bra affärsplan också leder till räntorna blir lägre vid 

upptagandet av lån från banken. 

I företaget jobbar de mycket med leasing. En förklaring till användandet av leasing som 

finansieringsmedel är att företagets investeringar i maskiner är dyra och binder mycket 

kapital. Dessutom menar respondenten att de slipper redovisa en bra affärsplan och goda 

siffror som företaget måste göra för banken vid upptagandet av banklån.  

5.3 Kapitalbudgeteringstekniker  
I varje undersökt företag har intervjuguiden lagt ramarna för aktuella samtalsämnena under 

intervjuerna. Förutom att sätta ramarna för hur företag resonerar när de väljer olika 

finansieringsmedel för att finansiera sin verksamhet och investeringar. Har intervjuguiden 

även satt ramarna för samtalsämnet kring hur SME företag genomför 

investeringsbedömningar. Nedanstående tabell visar en sammanställning över vilka tekniker 

de undersökta företagen väljer som verktyg för investeringsbedömningar. 

Respondenter Magkänsla PB NPV PI IRR ARR Kostnadskalkylering 

R1 Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

R2 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

R3 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

R4 Nej Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

R5 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

R6 Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja 

R7 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Tabell 3. Användandet av olika kapitalbudgeteringstekniker för varje företag 
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5.3.1 Företag 1 

I företag 1 framgår det att de inte använder sig av några teoretiska beräkningar när de står 

inför ett investeringsbeslut. Företaget har nyligen gjort en större investering i en maskin. 

Däremot har inte företaget räknat på investeringens lönsamhet förutom att maskinen var 

nödvändig för att producera en större volym än tidigare. Under intervjun med företaget 

medger respondenten att de inte använder några kapitalbudgeteringstekniker utan att de går på 

magkänslan och behov vid ett investeringsbeslut. 

5.3.2 Företag 2 

Respondent 2 förklarar att när företaget skulle investera i ett verktyg så kändes det rätt 

eftersom företaget i framtiden skulle ta sig an fler sådana jobb där verktyget skulle komma till 

användning. Vid investeringsbeslutet kändes det rätt för företaget att investera och de gick på 

känslan på att det var en rätt investering för stunden. 

Respondenten förklarar att vid köpet av verktyget hade företaget förväntat sig att använda 

objektet vid flera framtida projekt. Vidare förklarar respondenten att verktyget kostat runt 

fyrtio-femtio tusen kronor och företaget tog tvåhundra femtiotusen kronor för projektet där 

verktyget skulle komma till användning. Företaget menar att verktyget var återbetalat efter 

genomförandet av projektet och dessutom kunde verktyget sedan säljas med en vinst på minst 

tiotusen kronor vid projektets slut. Ett annat exempel där företaget gjort 

investeringsbedömningar utefter återbetalningstiden är när de investerade i en företagsbil. 

Respondenten förklarar att investeringen lönat sig efter bara några år eftersom företaget köpte 

bilen år 2001 och hade den fram till försäljningsdagen år 2009 där bilen såldes för åttiotusen 

kronor i ren vinst för företaget.  

5.3.3 Företag 3 

I företag 3 berättar respondenten att om någon skulle komma med ett investeringsförslag 

tänker respondenten inte på investeringens lönsamhet i första hand. Utan istället ställer sig 

företaget frågande till om personen som framför investeringsförslaget går att lita på. Företaget 

framför att de inte kan göra affärer med vem som helst. Utöver att det måste kännas rätt vid 

ett investeringsbeslut påpekar respondenten att om det rör sig om ett företag som vill göra 

affärer har företagets storlek en betydelse. Respondenten menar att tillförlitlighet till stora 

företag är större än tillförlitligheten till mindre företag. I första hand tänker inte företaget på 

pengarna och hur lönsam investeringen är vid ett investeringserbjudande. Utan mer på om det 

känns rätt vid stunden och om personen/företaget som vill samarbeta går att lita på. Ställer sig 

sedan företaget positiv till samarbetet är nästa steg för företaget att räkna på investeringens 
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lönsamhet. Företaget gör regelbundet investeringsbedömningar med payback tekniken och tar 

sedan beslut om investeringen skall genomföras eller inte. 

Respondenten säger att han tror att alla företag använder payback samt sunt förnuft vid 

investeringsbeslut. Företaget anser att deras tillväxt inte grundat sig på tur utan framför allt på 

logiskt tänkande. Utöver logiskt tänkande menar respondenten att det räcker med att man 

räknar på vanliga nyckeltal såsom vinstmarginal och sedan fattar beslut över hur man vill att 

dessa nyckeltal skall förändras över tiden. Dock ställer företaget inga högre krav på en viss 

återbetalningstid vid investeringsbedömningar med payback tekniken. Respondenten säger att 

företaget har flera pågående parallella projekt och att återbetalningstiden inte är av särskild 

betydelse, utan snarare att investeringen uppfyller sitt ändamål. Förutom att investeringen 

skall uppfylla sitt ändamål är det också viktigt för företaget att investeringen i slutändan är 

lönsam, att investeringskostnaden någon gång i framtiden täcks av investeringens ingående 

kassaflöde. 

Företaget har en negativ attityd gentemot sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. 

Respondenten har kännedom kring sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker tack vare 

tidigare arbetslivserfarenheter inom bankväsendet. Respondenten menar att det finns en viss 

kultur inom bankerna och att teorierna kring sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker är 

amerikanska teorier. Informanten berättar vidare att amerikanska teorier passar i bankvärlden 

där man tagit efter det amerikanska tillvägagångssättet kring kapitalbudgetering. Men att det 

inte är lämpligt för mindre företag i Sverige att tänka i de amerikanska banorna. 

Respondenten menar att sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker antar att det finns 

alternativa investeringar såsom investeringar i aktier. Alternativa investeringar i exempelvis 

aktier är inte aktuellt för företaget då de menar att det inte finns utrymme, kapital, för sådant. 

Företaget har inte råd att investera i projekt som inte rör verksamheten. 

5.3.4 Företag 4 

Företaget respondent 4 representerar berättar om att de räknar på maskiners lönsamhet och att 

företaget medvetet styr för att binda så lite kapital som möjligt i investeringar i maskiner. 

Företaget finner att återbetalningstiden är av särskild betydelse. Respondenten menar att 

företaget sätter en gräns för att sedan räkna på hur lång tid det tar för att räkna hem 

investeringen. Återbetalningstiden företaget sätter som gräns varierar mellan fem till femton 

år. Under intervjun lyfter respondenten fram att de tvingas till ersättningsinvesteringar 

eftersom företagets gamla maskiner är utslitna. Vid kalkyleringen av investeringens 
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lönsamhet måste företaget förutom att ta hänsyn till investeringskostnaden och 

återbetalningstiden även ta hänsyn till reparationskostnader eftersom reparatörerna oftast 

kommer från utlandet. 

5.3.5 Företag 5 

Respondent 5 anser att de huvudsakligen tänker på driftskostnaderna och tillförlitligheten i ett 

investeringsbeslut. Resultatet av detta är att man jobbar väldigt mycket med kostnadskalkyler 

i företaget när man vill veta vad exempelvis en nyinvestering kommer att kosta och om det 

blir värt att genomföra investeringen. Företaget använder egna kostnadskalkyler där de genom 

åren samlat på sig information om olika vilka kalkyler som är lämpliga för deras verksamhet. 

5.3.6 Företag 6  

Respondent 6 medger att företaget räknar på investeringars lönsamhet genom att ställa 

intäkter mot kostnader över tiden. Resultatet är att företaget investerar endast om intäkterna 

för investeringen överstiger dess kostnader. Respondenten nämner inte återbetalningstiden 

som något centralt utan trycker istället på att den totala kostnaden för investeringen skall vara 

mindre än investeringens totala intäkter. 

5.3.7 Företag 7  

Företag 7 medger att de gör investeringsbedömningar utifrån olika kostnadskalkyler. När 

företag behöver ersätta en maskin behöver de kontakta företag som kan konstruera maskinen 

för företaget. Detta eftersom företaget tillverkar en unik produkt. I nästa steg räknar företaget 

in förutom investeringskostnaden även kostnaderna för energi, löner och slutgiltig 

produktkostnad. 
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6 Analys 
I kapitel sex kommer analysen presenteras där den teoretiska referensramen sätts i jämförelse 

med studiens empiri. Inledningsvis analyseras finansieringsvalen av de undersökta SME 

företagen och därefter analyseras respondenternas kapitalbudgeteringstekniker.  

6.1 Finansieringsval i de undersökta företagen 

6.1.2 Återinvesterade medel och nytt eget kapital 

Samtliga företag använder återinvesterade medel eller egna medel för att finansiera deras 

löpande verksamhet samt som finansieringsmedel för att finansiera investeringar. I enlighet 

med RBV skapar resurser, kapital, ett värde för företag och i vår studie har de undersökta 

företagens egna medel en central betydelse för företagens framgångar och värdeskapande 

(Kamyabi & Devi, 2011). Företagen 1 till 6 använder i stor utsträckning eget kapital eller 

återinvesterat kapital som finansieringsmedel för att finansiera investeringar och deras 

löpande verksamheter. Företag 4 visar vikten av egna medel såsom att ”det bästa är ju att ha 

pengar till att köpa de, du ska betala den, på ett eller annat sätt ska du betala den här 

maskinen”. Resultatet överensstämmer med Peel och Wilsons (1996) fynd, där 

återinvesterade medel eller interna medel står för mer än hälften av finansieringsmedlen SME 

företagen använder (Peel, Wilson, 1996). Därtill stämmer studiens resultat överens med 

pecking order teorin där entreprenörer väljer interna finansieringsmedel över externa 

finansieringsmedel (Myers, 1984). De sex företagen som främst utnyttjar det egna kapitalet 

påtalar bl.a. att en god likviditet är en förutsättning för användandet av interna medel över 

externa medel som finansieringskälla. I synnerhet företag 1,3 och 5 påpekar att den goda 

likviditeten har sin förklaring i att verksamheterna är tillräckligt framgångsrika för att 

generera de medel företagen behöver för att tillgodose kapitalbehoven. Exempelvis anser 

företag 3 att deras höga omsättningshastighet i lagret resulterar i att de inte binder mycket 

kapital och kan därför utnyttja kapitalet i verksamheten. Utöver den goda likviditeten i 

företagen 1-6 som möjliggör användandet av internt kapital undviker företag 6 medvetet 

externt kapital och uttrycker det som att ” när vi investerar, det är när vi ser att vi har råd till 

det”. 

Företag 1 sticker ut bland företagen 1-6 som använder mestadels interna medel. Detta då 

företaget är det enda som tar in nya ägare och därmed externt nytt eget kapital. Dock menar 

företaget att de är ett familjeföretag och endast familjemedlemmar är potentiella finansiärer/ 

nya ägare. Företag 4 ställer sig positiva till externt nytt eget kapital men ser svårigheter med 

att ta in sådant kapital då det inte finns en marknad för det. Danielson och Scott (2006) lyfter 
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fram att SME företag som inte är börsnoterade inte har tillgång till den publika 

kapitalmarknaden. SME företag verkar inte i en perfekt kapitalmarknad och därmed är kapital 

inte alltid tillgängligt, vilket resulterar i en typ av ”capital constraint” för företagen i sektorn. 

Företag 4 förklarar mer ingående ” man har ju inte tillgång till dem här kapitalmarknaderna 

som de stora företagen har, börsen och de. Dem kan göra nyemission och dem kan ta in 

pengar”. Företagen 1 och 4 beteende stämmer delvis inte överens med pecking order teorin. 

De två företagen föredrar interna finansieringsmedel och när dessa inte räcker till är de 

positivt inställda till externt nytt eget kapital. Men enligt pecking order borde företagen vid 

behov av externt kapital främst söka sig till institutionella finansiärer såsom banker för 

banklån (Myers, 1984). 

Företag 7 avviker från resterande undersökta företagen eftersom de i större mån är beroende 

av skulder som finansieringsmedel för deras verksamhet och investeringar. Men precis som 

företag 1-6 försöker företag 7 finansiera bl.a. investeringar med egna medel och uttrycker det 

som ” …vi försöker ju också täcka kostnaderna för dem själva så gott vi kan”. Orsaken till att 

företaget finner det svårt att finansiera nya investeringar med interna medel är att 

investeringskostnaderna är för höga. Företaget klarar inte av sådana likviditetsmässiga 

påfrestningar. 

6.1.3 Kortfristiga- och långfristiga skulder 

Företag kan ha otillräckligt med interna medel för att finansiera en expansion, och därför söka 

sig till externa finansieringsalternativ såsom banklån. Skulder som finansieringsmedel 

förekommer i varje undersökt företag. Brinckmann etal (2011) lyfter fram att ett kapitalbehov 

kan tillgodoses genom den operativa verksamheten där t.ex. företaget utnyttjar 

leverantörsskulder. Företag har också möjlighet att få tillgång till finansiella resurser eller lösa 

ett kapitalbehov genom att ta in externt kapital som inte härstammar från företagens 

kärnverksamhet, exempelvis banklån (Brinckmann etal, 2011). 

Samtliga sju undersökta företag använder sig av någon form av kortfristiga skulder för att 

tillfredsställa kapitalbehoven företagen har. Däremot finns det variation av vilken form av 

kortfristiga skulder de undersökta företagen använder. I företag 1,2,3,4 och 7 består de 

kortfristiga skulderna till största del av leverantörsskulder, d.v.s. skulder till leverantörer med 

kort återbetalningstid. Företag 5 och 6 sticker ut bland mängden då företagens kortfristiga 

skulder härstammar från banken. Typerna av kortfristiga skulder som företag 5 och 6 utnyttjar 

är checkkrediter och rörelsekrediter. Förutom att samtliga sju undersökta företag har 

kortfristiga skulder har även företag 6 och 7 långfristiga skulder till banken. Företag 6 har 
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exempelvis en mindre långfristig skuld till banken som upptagits en gång i tiden för att 

finansiera en investering i en fastighet. Medan företag 7 använder mycket långfristiga skulder 

för att finansiera likvidpåfrestande investeringar som förekommer i verksamheten och 

uttrycker det som ”ofta så är investeringarna så pass dyra så att vi inte har likviditeten i 

företaget så då får vi ju låna pengar helt enkelt”. Småföretagarna verkar inte i en perfekt 

kapitalmarknad. För det första har inte börsnoterade företag tillgång till externt nytt eget 

kapital och för det andra kan småföretagens tillväxt hämmas p.g.a. företagens svårigheter med 

upptagandet av externt kapital i form av banklån, vilket är effekten av 

informationsasymmetrin mellan långivare/bank och låntagare/SME företag (Danielson & 

Scott, 2006; Winborg & Landström, 2001). 

 Asymmetrisk information kan uppstå när t.ex. SME företag har svårt att artikulera till vilket 

behov finansieringen behövs (Winborg & Landström, 2001), vilket styrks av företag 7 då de 

säger att ” det gäller att man kan presentera en bra affärsplan och kunna presentera vad det 

är man ska åstadkomma”. Gracia och Mira (2008) lyfter fram att om företag misslyckas med 

att övertyga finansiärerna kan en informationslucka uppstå och därav problematiken kring 

informationsasymmetrin och upptagandet av externt kapital (Gracia & Mira, 2008). 

Informationsasymmetrin kan även leda till att externa finansiärer ser företag som mer 

riskfyllda och effekten är att lånet blir dyrare i och med att räntekostnaden blir högre (Ebben 

& Johnson, 2006) något företag 5 påtalar att som småföretagare ”får man nog låna lite 

onödigt dyrt ibland”. Abdulsaleh och Worthington (2013) nämner att småföretagarna kan 

handskas med informationsasymmetrin genom användandet av kortfristiga skulder, precis 

som samtliga företag i studien gör och i synnerhet företag 5 och 6 där banklån utgör de 

kortfristiga skulderna. Kortfristiga skulder har en kortare återbetalningstid och därmed får 

informationsasymmetrin mellan låntagare och långivare en mindre betydelse vid SME 

företagens kapitalanskaffning. Men eftersom kortare återbetalningstid ökar risken för 

insolvens tenderar ändå vissa SME företag att använda sig av långfristiga skulder. Detta då 

nyttan av fördelarna med att informationsasymmetrin får en mindre inverkan vid 

kapitalanskaffningen, och väger mindre än SME företagens ökade risk för insolvens. Något 

som stämmer överens med företag 6 och 7 beteende då företagen innehar långfristiga skulder 

(Abdulsaleh & Worthington, 2013). 

Förutom att SME företag använder kortfristiga skulder för att hantera informationsluckan som 

finns mellan företagen och banken. Visar studiens resultat att användandet av kortfristiga 

skulder även är ett sätt att hantera osäkerhet på. Företag 4 beskriver bankens agerande vid 
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olika ekonomiska tider, vid hög- och lågkonjunktur, och framför att ” när det går bra för 

företaget är dem med, och dem är glada, och skickar blommor, och gratulerar, och smörjer 

en så länge det visar plus. En dag när de röda siffrorna kommer tillbaka då… så står banken 

där utanför och vill ha sina pengar”. Företagen rår inte över vad som händer i 

världsekonomin och har därför inte något inflytande över det exogena runtomkring dem. 

Företagens breda användning av kortfristiga skulder kan vara ett sätt att gardera sig för olika 

exogena faktorer såsom konjunktursvängningarna i samhällsekonomin då beroendet av 

banken sker under kortare perioder. Ett annat sätt för SME företagen att hantera osäkerheten 

kring upptagandet av externt kapital i form av banklån är att använda banken som finansiärer 

så lite som möjligt, vilket stämmer överens med företag 1,2,3 och 4 som inte inhämtat externt 

kapital från banken. Däremot har företag 5,6 och 7 någon form av banklån bestående av 

kortfristiga- eller långfristiga skulder. Banken å andra sidan hanterar osäkerheten med 

exogena faktorer, såsom SME företagens risk för insolvens, genom att de kräver utmätbara 

tillgångar som säkerhet för lånen de tillhandahåller SME företagen. Företag 2 lyfter fram detta 

såsom ” du behöver inte ha pengarna i kronor men du måste ha någon säkerhet så att banker 

ser om du inte kan betala lånen så har de en möjlighet att gå in och plocka det”. Företag 4 

framför dock att de upplever bankens kompetens gällande värdering av säkerheter som 

bristfällig. Vid en ansökan om banklån var företagets aktier i Ericsson bokförda till ett värde 

på trettontusen kronor. Men dagen då företaget ansökte om banklån värderades aktierna 

mellan två till två och en halv miljon kronor. Något banken missat för att ”bankfolk kan inte 

liksom läsa balansräkningen…” och de kan inte ” … komma hit och inte kunna läsa noterna i 

balansräkningen för det är där allting står, allt det väsentliga står”. 

Företagens beteende stämmer överens med pecking order teorin (Myers, 1984) då företagen 

tenderar att föredra internt kapital över externt kapital. Men vid behov av externt kapital 

föredrar de flesta undersökta företagen banklån före externt nytt eget kapital. Beteendet för 

företag 2,3,5,6 och 7 (företag 1 tar in externt nytt kapital medan företag 4 är positivt inställda 

till externt nytt kapital) kan beskrivas utefter Berger och Udells (1998) forskning där de finner 

att SME företag till mesta del är styrda av fåtal starka ägare, vilket skapar incitament för 

ägarna att använda externt kapital i form av banklån före externt nytt eget kapital, med syftet 

att behålla kontroll och ägande över företaget (Berger & Udell, 1998). Företagen 1,2,3,4,5 och 

6 är dock negativa till banken som finansiär, vilket styrker företagens preferens över interna 

medel över externa medel och därmed teorin om pecking order. Företag 1 utvecklar orsaken 

till den negativa attityden gentemot banken som ”att när det går dåligt för företaget så har 
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man inte så mycket att säga till om men när det går bättre för företaget då är dem villiga att 

ställa upp på vad som helst känns det som”. Medan företag 6 uttrycker sin negativa attityd 

såsom ” varför ska man ha avbetalningar och skulder ifall man inte behöver de. Det är ju inte 

värt att blanda in banken och vad de är om vi inte behöver de”. Företag 7 sticker ut bland de 

övriga undersökta företagen gällande attityden till banken. Detta eftersom de inte har någon 

negativ attityd mot banken och anser att lån är fördelaktigt p.g.a. företagets beroende av 

extern finansiering då deras investeringar kännetecknas utav att vara likvidpåfrestande.  

6.1.4 Leasing 

Peel och Wilson (1996) visar på leasingens betydelse som finansieringsmedel i SME företag 

då leasing utgör det näststörsta finansieringsmedlet efter återinvesterade medel. I vår studie är 

leasing förekommande i 3 av 7 undersökta företag. I företag 2 och 5 förekommer leasing som 

finansieringsmedel medan i företag 7 är leasing ett fundamentalt finansieringsmedel. Detta då 

företaget inte har tillräckligt med interna medel för deras kapitalpåfrestande investeringar. 

Företag 7 uppvisar delvis stöd för Danielson och Scott (2006) resultat om att företagen i SME 

sektorn är begränsade i kapitalanskaffningen av externt kapital i form av banklån. Företag 7 

menar ”sen så behöver man ju inte tänka på det här med goda siffror om vi skulle leasa 

maskinen ”. Företag 7 betonar med andra ord att leasing är ett sätt för SME företag att 

undkomma problematiken kring upptagandet av banklån som uppstår p.g.a. rådande 

informationsasymmetri mellan banken och SME företagen. Angelin och Jennergren (1998) 

lyfter fram att företagens utnyttjande av skattefördelarna med leasing är en av orsakerna till 

leasingens viktiga betydelse i SME sektorn. En uppfattning företag 5 delar då de anser att 

leasing är ”fördelaktigt skattemässigt för bilarna för att man kan ju dra av halva momsen på 

leasingavgiften”. En annan orsak är att företag som utnyttjar leasing slipper binda kapital i det 

investerade objektet (Angelin & Jennergren, 1998), vilket stöds av företag 2 som redogör 

fördelarna med leasing som ”det är ju mer lönt att leasa än att köpa för att du om du köper en 

bil som kostar tre-fyra hundra tusen då ligger du ute med ett kapital, ett stort kapital”. 

6.1.5 Finansiell bootstrapping 

SME företag kan till viss del handskas med svårigheterna de möter med anskaffandet av 

externt kapital, till följd av informationsasymmetrin, genom finansiella bootstrapping metoder 

(Ebben & Johnson, 2006). Winborg och Landström (2001) menar att företagen i sektorn kan 

genom bootstrapping metoder tillgodose ett kapitalbehov för ett investeringsprojekt, utan 

upptagandet av extern finansiering i form av nytt ägarkapital och banklån. Av de 7 undersökta 

företagen i vår studie var de företag som använde någon form av finansiell bootstrapping 3 till 
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antalet. I företag 1 finansierades investeringar genom både relationsbaserade- och 

ägarfinansierade bootstrapping metoder där utomstående finansiärer, som oftast bestod av 

ägarens familj, sköt in pengar i företaget utan att erhålla någon ägarandel i utbyte. Den 

relationsbaserade bootstrapping metoden kan enligt Landström (2003) vara problematisk av 

anledningen att den kan påverka kontrollen i företaget negativt eftersom nyttjanderätten 

förloras över de resurser som finansieras med denna bootstrapping metod. Detta var inte något 

som påverkade företag 1 som uttryckte det som att ” på pappret är det jag som är ägare men 

också min far, men dem här familjeägda pengarna är det han som stoppat in i företaget…”.  

Ett annat sätt att frigöra kapital för investeringsprojekt, utan att förlita sig på externa 

finansieringsmedel, är genom den minimerande bootstrapping metoden. Denna metod var 

förekommande i företag 3 där man arbetade aktivt med att minska kapitalbindningen i 

företagets lager. Företaget exemplifierade betydelsen av den minimerande bootstrapping 

metoden där det uttalades att ”om inte H & M säljer kläderna de har i lagret tjänar de inte 

pengar utan binder pengar i lagret”.  

Slutligen ställde sig även företag 4 positivt till bootstrapping då de använde ”andra” 

bootstrapping metoder som enligt Winborg och Landström (2001) kunde vara exempelvis köp 

av begagnad utrustning.  Det ansågs därmed inte vara lönsamt att köpa nya maskiner i företag 

4. Således köptes begagnade maskiner i syfte att minska den likvida påfrestningen och 

behovet av externt kapital i företaget. Detta motiverades genom att om man inte hittade 

begagnade maskiner ” … så får man köpa en ny och då är den ofta tre gånger så dyr som en 

begagnad”. Förutom att maskinerna var kostsamma var ytterligare ett problem att maskinerna 

enligt företag 4 hade ”en kapacitet om tio tusen slipsar om dagen men du gör ju bara 

femhundra slipsar om dagen och där är ett problem ju”. Följaktligen kunde inte företaget 

utnyttja tillverkningskapaciteten fullt ut och framförde att ” det bästa är om du kan gå ihop 

med ett annat bolag som också behöver samma maskin och samma grejer”. Därmed kunde 

företaget avlasta den likviditetsmässiga påfrestningen i företaget genom att gemensamt 

finansiera och utnyttja en maskin med ett annat företag.  

6.2 Respondenternas kapitalbudgeteringstekniker 

6.2.1 Magkänslan 

I SME företag är det vanligt att beslutstagare vid investeringsbeslut förutom att använda 

formella kapitalbudgeteringstekniker även förlitar sig på magkänslan (Brijal, 2009; Danielson 

& Scott, 2006). Magkänslan är en ”abstrakt” teknik som är svår att definiera då denna teknik 
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oftast sker omedvetet och definieras olika beroende på vem personen är som genomför 

investeringsbeslutet. I vår studie baserade företag 1 och 2 sina investeringsbeslut utifrån 

magkänslan. Respondenterna för de bägge företagen hade svårigheter med att uttrycka sin 

magkänsla. I företag 1 hade en större investering nyligen gjorts och vad som avgjorde 

huruvida investeringen var lönsam eller inte menade företaget ” vi går ju mest på magkänsla 

på den”. Företag 2 hade också baserat en större investering som de gjort i ett verktyg på 

magkänslan och uttryckte det som att det kändes ” rätt för stunden att ta sig an flera sådana 

projekt…”. Anledningen till att magkänslan indikerade på att investeringen i verktyget var rätt 

för stunden i företaget var på grund av att de hade förväntningar och en god känsla om att 

verktyget skulle komma till användning i flera framtida projekt och betala av sig. På detta vis 

byggde företag 2 sin magkänsla på en estimering eller en förkänsla om framtiden då de 

genomförde investeringen baserad på ett oberäkneligt mått. I företag 3 grundades 

investeringsbesluten utifrån magkänslan där man istället för att prioritera en investerings 

lönsamhet kollade på personliga aspekter såsom tillit för den person eller företag som framfört 

investeringsbeslutet. Magkänslan vid investeringsbeslut i företaget byggde därmed på ifall det 

kändes rätt för stunden och vilka intryck personen/företaget gav vid framförandet av ett 

investeringsprojekt. Exempelvis påstod respondenten att de kände mer tillit mot större företag 

av anledningen att dessa är mer stabila och kapitalintensiva.  

6.2.2 Payback 

Företagen 2,3, 4 och 6 stödde tidigare forskning om att payback tekniken är en populär 

kapitalbudgeteringsteknik bland SME företag (White & Miles, 1993; Danielsson & Scott, 

2006; Graham & Harvey, 2001; Brounen etal, 2004). När företag 2 genomförde investeringen 

i verktyget, som kostade mellan fyrtio och femtio tusen kronor, beräknade de att investeringen 

skulle återbetala sig efter ett planerat projekt som skulle inbringa tvåhundra femtio tusen 

kronor. Vid investeringsbeslut resonerade företaget som så att ”… ja vi har det och det 

objektet och den måste betala sig på såhär lång tid… så ska man göra i en liten verksamhet”. 

Enligt företaget kunde även verktyget säljas efter det planerade projektet med en vinst på 

minst tiotusen kronor. Därför räknade företag 2 på återbetalningstiden för projektet, d.v.s. hur 

lång tid det skulle ta för företaget att få tillbaka sina investerade pengar i verktyget. Vid beslut 

om en investering ska genomföras eller inte räknade likväl företag 3 med payback tekniken 

där man i företaget hade en tro om att alla företag i branschen använder payback tekniken 

kombinerat med sunt förnuft vid investeringsbeslut. Harjoto och Paglia (2012) lyfter fram att 

ett företag med sofistikerade ägare d.v.s. ägare med särskild expertis inom finansiering 
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och/eller kapitalbudgetering ökar sannolikheter för tillämpningen av mer formella 

kapitalbudgeteringstekniker såsom payback och NPV. Ägaren i företag 3 har från tidigare 

arbetslivserfarenheter särskild kännedom och erfarenhet om olika 

kapitalbudgeteringstekniker, vilket resulterat i att företaget använder payback tekniken i 

enlighet med argumenten från Harjoto och Paglias (2012) . I företag 3 arbetar man med flera 

pågående parallella projekt och lägger hellre vikt på att investeringen uppfyller sitt ändamål 

än hur lång eller kort återbetalningstiden är för ett projekt. Det är dock viktigt i företaget att 

investeringskostnaden någon gång i framtiden täcks av de ingående kassaflödena från 

investeringen.  

Återbetalningstiden för ett investeringsprojekt var även av särskild betydelse för företag 4 

som räknade på payback tekniken och menade att när de räknar på återbetalningstiden för en 

investering i en maskin så ” räknar man inte på en maskins lönsamhet för fem år, man måste 

nästan köra den på tio, femton år och kanske även på tjugo år”. Anledningen till att företaget 

sätter en längre tidsgräns för återbetalningstiden är p.g.a. maskinernas långa livslängd.  

6.2.3 Kostnadskalkylering 

Alla de undersökta SME företagen i vår studie använde kostnadskalkylering. Företagen tog 

hänsyn till investeringarnas kostnader för att avgöra om investeringsprojektet borde 

genomföras utefter förutbestämda krav på kostnaderna för projektet. Detta är i enlighet med 

tekniken som Sandahl och Sjögren (2003) kallade för ”costing” (Sandahl & Sjögren, 2003). 

Brinckmann etal (2011) forskning visar på att företag strävar efter att utnyttja finansiella 

resurser effektivt samt minimera ansträngningen av ett finansieringsbehov genom att skära ner 

på kostnaderna i verksamheten. Samtliga företag har särskild överseende med företagets 

kostnader och företag 5 och 7 uttrycker specifikt att de aktivt arbetar med 

kostnadskalkylering. Kostnaderna för en investering var med andra ord centralt för samtliga 

företag och företag 5 gav ett exempel om att ifall de investerar i en ny företagsbil så tänker de 

primärt på ” vad det kostar att driva den och hur mycket det kostar ifall den står stilla. Om 

den står stilla är det inte bara bilen som står stilla utan det är också en tekniker som står 

stilla och inte kan göra något”. Vidare har den breda användningen av kostnadskalkyler i 

företag 5 resulterat i ”varianter och sånt och så kan vi då urskilja vad som är ekonomiskt, 

eller vad som är viktigt för oss liksom när det t.ex. handlar om driftkostnader”. Företaget har 

därmed olika anpassade kalkyler för företagets verksamhet.   Anledningen till att 

kostnadskalkylering är en sådan populär teknik bland SME företagen i vår studie kan vara att 
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mindre företag möjligen drabbas hårdare av felaktiga investeringsbeslut än större företag som 

är mer kapitalintensiva och arbetar med parallella projekt (Block, 1997). Därmed kanske SME 

företagen i vår studie är noggrannare med kostnaderna för en investering av anledningen att 

de inte klarar av en större variation i kostnaderna. 

6.2.4 Övriga kapitalbudgeteringstekniker 

Inga av de undersökta företagen i denna studie använde sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. En förklaring till att företagen i vår studie inte använder 

sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker kan vara p.g.a. företagsledande personer i vår studie 

inte har de förkunskaper som krävs för användandet av sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker (Harjoto & Pagla, 2012), vilket styrks av flera företag i denna 

studie. Exempelvis påtalar företag 1 att de inte hade någon kännedom om teoretiska 

beräkningar. En andra förklaring kan vara att det inte är aktuellt för företagen att använda 

sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker. För samtliga företagen berörde inte vid något 

tillfälle under intervjuerna att kapitalbudgeteringstekniker är av central betydelse för 

företagens framgångar. Istället påpekade företagen i studien bl.a. återbetalningstiden, 

kostnader och magkänslan som centrala delar när företaget utförde investeringsbedömningar, 

vilket talar för att användandet av mindre sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker, 

informella tekniker (magkänslan) samt andra tekniker såsom kostandskalkylering fungerar vid 

investeringsbedömningar i SME företag.  

6.3 Förhållandet mellan val av finansiering och 
kapitalbudgeteringstekniker 
Det verkar finnas ett förhållande mellan användandet av kapital från banken i form av banklån 

och användandet av payback tekniken i några av de undersökta företagen. Hasan (2013) 

forskning visar att externt kapital från banken i form av banklån leder till att banken sätter ett 

finansiellt tryck, p.g.a. rådande informationsasymmetri, vilket resulterar i avvändandet av 

payback tekniken i SME företag. Enligt Sappington (1991) kan principal-agent teorin förklara 

relationen mellan bank och företag (Sappington, 1991). Där banken blir principalen och får ett 

inflytande över agenten/ företagen. Tydligast kan man se detta finansiella tryck i företag 4 

som menar på att företaget inte vill vara beroende av banken p.g.a. osäkerheten i 

samhällsekonomin. De räknar därför på återbetalningstiden med hjälp av payback tekniken 

för att veta utefter hur lång tid de riskerar att påverkas av banken som i sin tur påverkas av 

samhällsekonomin. Förändringar i samhällsekonomin, t.ex. vid en konjunktur nedgång leder 

en beteendemässig förändring från bankens sida och företag 4 uttrycker det som ” så står 
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banken där utanför och vill ha sina pengar”. Flertal företag exempelvis företag 3 undviker 

kapital från banken i största möjliga utsträckning och vill inte blanda in banken samt deras 

åsikter för att därmed undkomma principal-agent relationen. Dock räknar företag 3 med 

payback tekniken, vilket indikerar att det är inte bara p.g.a. ett finansiellt tryck från bankens 

sida som sätter press på användandet av payback tekniken. Utan payback tekniken utnyttjas 

också medvetet av företaget för att tekniken per sig är lämplig och användbar för 

investeringsbedömningar. Förutom att tekniken per sig är användbar för 

investeringsbedömningar verkar tekniken användas oavsett om företagen väljer att finansiera 

investeringar och verksamheten med andra medel. Exempelvis använder företag 2,3,4 och 6 

payback tekniken och finansierar sin verksamhet till största del med återinvesterade medel. 

Finansieringsmedlen leasing (företag 2) och bootstrapping (företag 3 och 4) förekommer även 

i företagen som använder payback tekniken. Gemensamt för dessa 4 företagen är att oavsett 

finansieringstyp använder företagen payback tekniken och därtill använder alla undersökta 

företag kostnadskalkyler för investeringsbedömningar. Den gemensamma förklaringen till 

detta kan vara att oavsett finansieringsmedel strävar företagen att vid investeringar att både 

minimera den likvida påfrestningen och minimera kapitalbindningen. Enligt Brinckmann et al 

(2006) strävar företag att skära ner på kostnader, vilket t.ex. kan nås med hjälp av 

kostnadskalkylering och effektivt utnyttja finansiella resurser vilket kan nås med hjälp av 

payback tekniken. Payback tekniken är ett sätt för SME företagen att handskas med 

likviditetsproblem. Detta då kortare återbetalningstid leder till att företagen binder pengar 

under en kortare period i olika investeringar. Medan kostnadskalkylering leder till att SME 

företagen mer effektivt utnyttjar det innehavande kapitalet. I helhet har Danielson och Scotts 

(2006) argument om att SME företag inte verkar i en perfekt kapitalmarknad en central 

betydelse för användningen av payback tekniken och tekniken med kostnadskalkylering. 
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7 Diskussion och slutsats 
I det sjunde och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser. Kapitlet inleds med en kort 

sammanfattning av studien. Därefter presenteras svaret på forskningsfrågan och slutsatser, 

följd av etiska samt samhälleliga implikationer. Slutligen kommer förslag på fortsatt 

kunskapsutveckling och förbättringsarbete att presenteras.  

7.1 Sammanfattning 
Avsikten med denna studie har varit att undersöka och öka förståelsen för SME företagens 

resonemang och tankegångar vid valet av finansiering och kapitalbudgeteringsteknik och om 

det finns ett förhållande mellan de bakomliggande resonemangen för valet av finansiering och 

de bakomliggande resonemangen för valet av kapitalbudgeteringsteknik. I studien har fokus 

legat på tillverkande SME företag och datainsamlingen har skett genom ostrukturerade 

intervjuer där den insamlade empirin därefter satts i relation till tidigare forskning och teorier. 

Därav för att svara på forskningsfrågan: 

Finns det ett förhållande mellan de bakomliggande resonemangen för valet av finansiering 

och de bakomliggande resonemangen till valet av kapitalbudgeteringstekniker i SME företag? 

Resultatet i detta examensarbete har bidragit till en kännedom om att de viktigaste aspekterna 

vid investeringsbeslut för SME företag i Sverige är återbetalningstiden, kostnaden och 

magkänslan. Därmed innebär detta att företagen i sektorn använder osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker (payback), informella/abstrakta tekniker (magkänslan) och andra 

tekniker (kostnadskalkylering) vid beslut om investeringar. Vidare visar studiens resultat även 

att SME företagens val av finansiering följer pecking order teorin då samtliga företag 

prefererade interna medel över externt kapital, och vid upptagandet av externt kapital 

föredrogs skulder över externt nytt eget kapital. Detta p.g.a. en informationsasymmetri mellan 

SME företagen och bankerna, där bankerna utfärdade lån med en högre räntekostnad och satte 

tryck på företagen i sektor till att använda payback med anledning av att bankerna prioriterar 

återbetalningstiden för lånet. Även leasing och finansiell bootstrapping som 

finansieringsmedel förekom bland de undersökta företagen i studien.  
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7.2 Svar på forskningsfrågan 
Genom den empiriska analysen har vi redogjort om eventuella förhållanden mellan de 

bakomliggande resonemangen för valet av finansiering och kapitalbudgeteringsteknik i SME 

företag. Studien visade att inget förhållande existerar mellan valet av 

kapitalbudgeteringsteknik och återinvesterade medel, som var det finansieringsmedel som de 

undersökta SME företagen använde i störst utsträckning. Däremot uttryckte respondenterna i 

de undersökta företagen att likviditetsmässiga skäl inverkade på finansieringsvalet. Således 

fann vi ett förhållande mellan skulder/banklån som finansieringsmedel och payback som 

kapitalbudgeteringsteknik. Vår studie visade att det finansiella trycket från bankerna 

resulterade i att de undersökta SME företagen kände en motvilja till att erhålla banklån och 

ville hellre vara självständiga i sin finansiering. Av den anledningen användes payback 

tekniken för att räkna ut återbetalningstiden som utgjorde underlag för bankens beslut om 

beviljandet av banklån. Återbetalningstiden visade också under hur lång tid SME företagen 

riskerar att påverkas av banken som i sin tur påverkas av samhällsekonomin. Dock visade vår 

forskning även att payback användes medvetet, oavsett valet av finansieringskälla, av de 

undersökta företagen då tekniken ansågs vara lämplig och användbar vid 

investeringsbedömningar. Vid investeringsbeslut prioriterade företagen i vår studie att 

minimera kapitalbindningen samt den likvida påfrestningen. Därmed använde företagen i 

studien kostnadskalkyler för att skära ner på kostnaderna samt återbetalningstid/payback i 

syfte att effektivt utnyttja finansiella resurser.   

 

7.3 Slutsatser  
I studien av Peel och Wilson (1996) redogjordes om de vanligaste finansieringsmedlen för 

SME företagen där återinvesterade medel var mest förekommande, följt av leasing, banklån 

och slutligen nytt eget kapital och andra finansieringskällor (Peel & Wilson, 1996). Enligt 

Brinckmann etal (2011) har företag incitament till att följa pecking order teorin och därmed 

använda interna finansieringsmedel över externa med syftet att både behålla kontrollen och 

ägandet (Brinckmann etal, 2011). 

 

Vid behov av extern finansiering föredras externa skulder över externt eget kapital eftersom 

enbart ett fåtal starka ägare styr i ett SME företag (Berger & Udell, 1998). Flertal tidigare 

studier visar att SME företagens val av finansiering kan förklaras utifrån pecking order teorin 

p.g.a. informationsasymmetrin mellan företagen i sektorn och långivarna (Frank & Goyal, 
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2002; Ebben & Johnson, 2006; Gracia & Mira, 2008).  Vår studie skiljer sig inte från tidigare 

forskning om pecking order i den mån att samtliga av de undersökta företagen föredrog 

internt kapital över externt kapital. Dock skiljer sig studien angående de underliggande 

incitamenten där de primära incitamenten till pecking order teorin är likviditetsbrist. 

Respondenterna i företagen påpekade att vid behov av externt kapital utnyttjades banklån före 

externt nytt eget kapital. När utomstående finansiering från banker är aktuellt belyser 

Abdulsaleh och Wortingthon (2013) om att SME företag föredrar långfristiga lån över 

kortfristiga lån av den orsaken att risken för insolvens är lägre vid längre återbetalningstider. 

Detta är något som bevisades i vår studie då några av de undersökta företagen finansierade 

sina investeringar med långfristiga lån p.g.a. likviditetsmässiga skäl. Företagen hade med 

andra ord inte tillräckligt med interna medel för att finansiera likvidpåfrestande investeringar. 

Vårt forskningsresultat stödjer även forskningen gjord av Ebben & Johnson (2006) om att 

informationsasymmetrin leder till att SME företagen, jämfört med stora företag, får betala 

högre ränta och lånar därmed dyrare från externa finansiärer. Detta talar för pecking order 

teorin då de undersökta företagen i vår studie ansåg att banken beviljade kapital mot en högre 

ränta såvida inte goda resultat presenterades, och undvek därmed lån och finansierade sin 

verksamhet med interna medel i största möjliga utsträckning. 

 

Bankerna hanterar SME företagens ökade risk vid långivning genom att sätta ett tryck på 

företagen i sektorn till att använda payback med anledning av att bankerna prioriterar 

återbetalningstiden för lånet (Hasan, 2013). Till följd av informationsasymmetrin och därav 

SME företagens ökade risk redogjorde Eisenhardt (1989) för principal-agent teorin och 

menade att konflikter kunde uppstå mellan en principal och agent. Orsaken var att de två 

aktörerna kunde ha olika riskuppfattningar och mål eller intressen (Eisenhardt, 1989). 

Resultatet av vår studie visade att bankerna (principalerna) satte ett finansiellt tryck på vissa 

av de undersökta SME företagens (agenternas) val av kapitalbudgeteringsteknik. Exempelvis 

applicerades payback tekniken vid investeringsbeslut av den anledningen att företagen ville 

vara oberoende från banken då de menade att vid exempelvis en konjunkturnedgång kände de 

press från banken till att betala tillbaka på lånet. I syfte att undkomma dessa konflikter mellan 

principal och agent visade därför flertal företag i denna studie på en motvilja till att blanda in 

banker.  
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Vår studie avvek även delvis från Hasans (2013) forskning eftersom användandet av payback 

inte enbart var resultatet från det finansiella trycket. Vissa av företagen som undersöktes i vår 

studie använde medvetet payback som en lämplig teknik vid investeringsbedömningar. Detta 

motiveras genom Brinckmann et al (2006) studie där forskarna betonade att företag kunde 

effektivt utnyttja finansiella resurser genom användandet av payback och vidare minimera 

kostnader genom användandet av kostnadskalkyler. Vår undersökning visade att företagen i 

störst utsträckning använde kostnadskalkyleringar och payback tekniken vid 

investeringsbedömningar.  

Resultatet av vår undersökning visade även, likt forskningen av Peel och Wilson (1996), att 

leasing var vanligt förekommande i de undersökta SME företagen. Företagen använde leasing 

som finansieringsalternativ på grund av de fördelar som associeras med leasing. Dessa 

fördelar är exempelvis att företagen kan utnyttja skattefördelar (Angelina & Jennergren, 1998) 

eller undkomma problematiken kring upptagandet av banklån då leasing inte belastar 

balansräkningen (Beattie etal, 2000). Slutligen visade resultatet av vår undersökning att 

företagen använde finansiell bootstrapping som ett sätt att anskaffa kapital för ett 

investeringsprojekt. Därmed behövde inte företagen som använde bootstrapping metoder i vår 

studie förlita sig på extern finansiering såsom banklån. Detta stödjer studien av Ebben etal 

(2006) som menade att företag genom bootstrapping kunde undvika svårigheterna med 

anskaffandet av externt kapital.  

 

7.4 Implikationer 
 

7.4.1Teoretiska implikationer 

Tidigare forskning har bedrivits om valet av kapitalbudgeteringstekniker där resultaten av 

studierna visat att små företag är benägna att använda båda sofistikerade- och osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker. Däremot utgör de osofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna 

de primära teknikerna för investeringsbedöminar i sektorn (Graham & Harvey, 2001; Brounen 

et al, 2004; Block, 1997). Vår studie visar att SME företag enbart använder osofistikerade 

tekniker och visar inget intresse för sofistikerade tekniker. En förklaring till detta kan vara att 

Graham och Harvey (2001) och Brounen etal (2004) studiers definition av SME inte stämmer 

överens med Europa kommissionens (2014) definition. Brounen etal (2004) studie är baserad 

på Europeiska företag men är enligt Europa kommissionen definierade som stora företag. 

Tidigare forsknings resultat bör därför läsas med medvetenhet om att det inte representerar 
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SME företag, vår studie ger en mer verklighetsbaserad- och representativ bild av användandet 

av kapitalbudgeteringstekniker i europeiska SME företag. Detta då vi utgått från 

Europakomissionens (2013) definition av SME företag.  

Brinckmann etal (2006) argument om att företag följer pecking order teorin med syftet att 

behålla kontroll och ägande över företag stämmer inte helt överens med studiens resultat. 

Majoriteten av företagen följer pecking order teorin med anledning av likviditetsbrist i 

företagen och när återinvesterade medel inte räcker till för att finansiera en investering 

används externt kapital i form av banklån. Studiens resultat ger inte stöd för att företag följer 

Brinckmann etal (2006) argument om att SME företag följer pecking order teorin för att 

behålla kontroll och ägande över företaget. En eventuell anledning till att resultatet inte följer 

Brinckmann etal (2006) argument om pecking order är att deras studie utgått från 

börsnoterade företag medan studiens resultat bygger på onoterade SME företag. Majoriteten 

av SME företag verkar inte i en perfekt kapitalmarknad, vilket kan resulterar i likviditetsbrist. 

Medan börsnoterade företag har tillgång till en mer perfekt kapitalmarknad då börsnoterade 

företag även har tillgång till den publika kapitalmarknaden. Därför är börsnoterade företags 

primära oroa inte likviditetsbrist, utan istället att de kan tappa kontrollen över företaget. 

Onoterade företag följer också pecking order teorin, men snarare av den anledningen att dessa 

företag har större likviditetsbrist än noterade företag. Vår studie visar även att 

likviditetsbristen kan vara så påfrestande att företagen är öppna för utomstående finansiärer i 

utbyte mot kontroll.  

Studiens resultat visar att SME företag utsätts för ett finansiellt tryck från externa finansiärer 

såsom banker när återinvesterade medel inte räcker till för att finansiera en 

investeringsmöjlighet. Det finansiella trycket baseras på ett oönskat beroende av externa 

parter. Vidare leder detta till att SME företag tenderar att använda payback tekniken för att 

visa banken underlag om investeringens återbetalningstid för att få tillgång till externt kapital. 

Återbetalningsperioden utgör också underlag över hur länge SME företagen är beroende av 

banken och dess åsikter.  

7.4.2 Etiska & samhälleliga implikationer 

Vår studie tyder på att SME företagen i viss mån är ”utsatta” p.g.a. likviditetsbrist och 

bankens påfrestningar. Vår studie visar att SME företag har ett finansiellt tryck från externa 

finansiärer såsom banker vilket kan förklaras av informationsasymmetrin parterna emellan 

(Hasan, 2013). Vidare uppstår en maktbalans mellan bankerna och SME företagen då SME 
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företagens förhandlingsposition påverkas vid olika ekonomiska tider exempelvis vid hög- och 

lågkonjunktur. Därtill visar studiens resultat att SME företagen trots dagens fördelaktiga 

ränteläge lånar kapital till en högre ränta. Även om de undersökta företagen i vår studie visade 

på en motvilja till att ta banklån och hellre finansierade investeringar genom interna medel 

kan SME företagen trots allt vara i behov av att låna pengar för en investering när företaget 

har ambitioner om att växa. Banken som en av samhällets viktigaste aktör bör överväga ifall 

de ska fortsätta med att sätta högre räntor på SME företag som redan lider utav 

likviditetsbrist. Att göra den finansiella situationen värre för SME företag som bidrar till ökad 

sysselsättningsgrad lär begränsa den samhällsnytta SME kan bidra med, något som även bör 

uppmärksammas utav politiker.  

 

7.5 Förslag på fortsatt kunskapsutveckling och förbättringsarbete 
Den insamlade empirin i vår studie har skett genom ostrukturerade intervjuer där vi enbart 

undersökt resonemangen för respondenternas val av finansieringskälla och 

kapitalbudgeteringsteknik. Vi är därmed medvetna om att våra resultat och slutsatser inte kan 

generaliseras, något även läsaren bör ha med sig. Av denna anledning är ett förslag på fortsatt 

kunskapsutveckling inom studieområdet att undersöka studieområdet med kvantitativa mått 

för att omfatta en större utvalsgrupp. Detta kan vara fördelaktigt då man exempelvis kan 

undersöka om likviditetspåfrestningar delas utav större urval av SME.  

Ett annat förslag är att undersöka hur andra bolagsformer, förutom aktiebolag som valdes i 

denna studie, förhåller sig till valet av finansieringskälla och kapitalbudgeteringsteknik. 

Exempelvis är risken större för ett handelsbolag då ägarna riskerar att förlora sin 

privatekonomi vid insolvens. Detta för att ägarna i ett handelsbolag är personligt ansvariga för 

företagets skulder. I aktiebolag är risken begränsad till det satsade kapitalet i bolaget. 

Följaktligen ger detta indikationer på att motviljan till att erhålla externt kapital är större för 

ett handelsbolag.  Vid erhållandet av lån kanske banken därmed inte har ett lika stort 

inflytande på handelsbolagen om att implementera payback då tillräckligt med säkerheter 

finns vid en insolvens.  

Ett ytterligare förslag om vidare forskning kan vara att undersöka informationsasymmetrin 

sett ur bankens perspektiv och hur de förhåller sig till SME företag vid beviljandet av lån. 

Vidare hade det varit intressant att undersöka om hur banken resonerar om risken vid 

beviljandet av lån och hur de hanterar denna risk.  
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Ett avslutande förslag är att undersöka varför sofistikerade tekniker inte är förekommande i 

SME företag. Då ingen av de undersökta företagen använde sofistikerade tekniker kan detta 

vara resultatet av att företagen i sektorn har bristande kunskaper om dessa 

kapitalbudgeteringstekniker.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Inledande frågor/Kontroll frågor 

- Vilken bransch är ni verksamma i? Kan ni berätta lite om företagets verksamhet? 

- Vad är din roll i företaget? 

- Hur många år har ni varit verksamma? 

- Hur många anställda har ni i företaget? 

- Hur stor är årlig omsättning har nu ungefär i stora drag? 

Diskussionsfrågor 

- Vilka typer av kapital använder ni för att finansiera er verksamhet med? 

-  Vilka är de dominanta finanseringskällorna i ert företag och varför är just dessa 

dominanta, vilka är de bakomliggande anledningarna till att ni föredrar vissa 

finansieringsalternativ över andra? 

- När ni genomför en investering, oavsett om det är nyinvestering, 

ersättningsinvestering eller investeringar i den dagliga verksamhet, vilka aspekter 

finner ni viktiga när ni utför dessa investeringar och räknar ni på investeringars 

lönsamhet?  
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Bilaga 2 
 

Definitioner  

Små- och medelstora företag (SME företag): Avser en företagssektor som definieras av 

Europakommissionen (2014) av samtliga mikro, små och medelstora företag. 

Kapitalbudgeteringstekniker: Är investeringskalkyler som används i företag med syftet att 

välja, vid flera investeringsmöjligheter, och utvärdera investeringar/projekt.  

Avancerade/sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker: Består av en grupp 

kapitalbudgeteringstekniker som i en investering tar hänsyn till aspekter såsom 

risken/osäkerheten kring en investering, pengars tidsvärde och alla framtida kassaflöden.  

Enkla/osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker: Är de kapitalbudgeteringstekniker som 

bortser från aspekter såsom risken/osäkerheten kring en investering, pengars tidsvärde samt 

totala kassaflöden i en investering. 

NPV: Är en teknik som tar hänsyn till alla de aspekter som en sofistikerad 

kapitalbudgeteringsteknik bör ta hänsyn till: i) alla kassaflöden, ii) pengarnas tidsvärde, iii) 

osäkerheten kring investeringen.  

PI: En sofistikerad teknik som tar hänsyn till samtliga aspekter i)-iii) som NPV tekniken. PI 

är en kvot mellan investeringens diskonterade positiva kassaflöden och investeringens 

diskonterade negativa kassaflöden och beslutmodellen är att genomföra alla investeringar med 

en kvot över 1.  

IRR: Tar hänsyn till aspekterna i)-iii) och är således en sofistikerad värderingsmodell. IRR 

räknar ut den räntesats som diskonterar investeringens kassaflöden så att nettonuvärdet blir 0, 

efter att hänsyn tagits till kostnaden för den initiala grundinvesteringen. Beslutsmodellen är att 

genomföra investeringar om internräntan är högre än avkastningskravet på det investerade 

kapitalet eller kalkylräntan och vid flera investeringsmöjligheter välja den investering med 

högst internränta.   

Payback: En osofistikerad kapitalbudgeteringsteknik som syftar till att beräkna den tid det tar 

att få tillbaka det investerade kapitalet och är därmed ett mått på investeringens likviditet. 

Payback räknar således inte på kassaflöden efter återbetalningstiden för en investering.     
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ARR: Tar varken hänsyn till investeringens kassaflöden eller pengarnas tidvärde och är 

därmed en osofistikerad teknik. I ARR baseras investeringens lönsamhet eller projektets 

avkastning på förhållandet mellan projektets bokförda årliga genomsnittliga vinst och 

projektets bokförda investeringskostnad. Beslutskriteriet är att genomföra investeringar med 

en ARR som överstiger kapitalkostnaden för projektet och vid flera investeringsmöjligheter 

välja investeringen med högst ARR.  

Återinvesterade medel: Består av den del av vinsten som återinvesteras i företaget och inte 

delas ut till aktieägarna. Återinvesterade medel utgör således skillnaden mellan periodens 

resultat och utdelningarna i företaget.  

Leasing: Som ett alternativ till att köpa och binda upp kapital i en tillgång kan ett företag 

istället leasa den från ett finansbolag. Detta innebär att ägaren i företaget får äganderätt för 

tillgången och betalar i utbyte en avgift under en viss bestämd period för att få använda 

tillgången. 

Kortfristiga skulder: Skulder som ska betalas tillbaka inom ett år 

Långfristiga skulder: Skulder som ska återbetalas senare än om ett år.  

Nytt eget kapital: Kapitaltillskott från nuvarande ägare, eller annorlunda uttryckt nytt eget 

kapital från nuvarande ägare. 

Externt nytt eget kapital: Kapitaltillskott som inte kommer från nuvarande ägare, eller 

annorlunda uttryckt nytt eget kapital från nya ägare. 

Finansiell bootstrapping: Bootstrapping metoder används för att tillgodose ett företags 

resursbehov och där resursbehovet inte uppfylls genom upptagandet av extern finansiering i 

form av banklån och nytt ägarkapital 

Aktiebolag (AB): Är en typ av företag där delägarna, aktieägarna, i stort sett är fria från 

personligt ansvar gällande skulderna i företaget.  
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