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Abstract 
 

Denna studie bidrar med kunskap kring kapitalbudgetering i SMEs och de faktorer som styr 

denna. Tidigare studier har funnit att faktorer som exempelvis storlek, utbildningsbakgrund, 

utbildningsnivå och bransch haft en inverkan på kapitalbudgetering. Främst är det stora 

företag i förhållande till SMEs som undersökts i tidigare studier, vilket gör det intressant att 

undersöka SMEs. Studien har baserats på primärdata från 104 svenska SMEs och har 

undersökt relationen mellan kapitalbudgetering och faktorer som företagets karaktärsdrag, 

utövarens karaktärsdrag och om företagen möter kapitalrestriktioner. 

Multipel regression har använts för att undersöka om det föreligger samband mellan 

faktorerna och kapitalbudgeteringen i SMEs. Studien fann signifikanta samband mellan 

utövarens ålder, högskoleutbildning samt yrkeserfarenhet och användandet av osofistikerade 

kapitalbudgeteringsmetoder. 

 

Nyckelbegrepp: Kapitalbudgetering, Capital budgeting, SME, Corporate finance 
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1. Introduktion 

Investeringar sker i alla branscher och företag och för att företag ska fortleva är det viktigt att 

företaget kan generera avkastning på sina investeringar. På lång sikt är fortsatt tillväxt och 

ökad konkurrenskraft av vikt för Sverige (Svenskt Näringsliv, 2018). Givet vikten av fortsatt 

tillväxt och konkurrenskraft är kapitalbudgetering därför ett viktigt sätt för företagen att göra 

goda investeringar. Verbeeten (2006) definierar kapitalbudgeteringsmetoder som metoder 

och tekniker för att utvärdera och välja investeringsprojekt. 

 

De senaste åren har små och medelstora företag, så kallade SMEs1, generellt haft en stark 

tillväxt och betraktas nu som en hörnsten i den moderna ekonomin. SMEs i världen står för 

90% av de totala företagen och mer än 50% av antalet anställningar (World Economic 

Forum, 2018). För Sverige är SMEs av stor vikt då de står för en stor del av sysselsättningen 

och förädlingsvärdet. Enligt Tillväxtverket (2018) står SMEs för 65% av totala antalet 

anställningar, 60% av den totala omsättningen och 61% av det totala förädlingsvärdet i 

Sverige. Svenskt Näringsliv (2018) betonar att framtida tillväxt och konkurrenskraft för 

Sverige finns i SME-företagen. Därmed är deras investeringar av stor vikt för Sveriges 

framtid. 

 

Trots vikten av SMEs tenderar stora företag att få mycket fokus i dagens samhälle, 

exempelvis genom Veckans Affärers (2018) lista över Sveriges 500 största företag. Även 

forskningen kring kapitalbudgetering har ofta fokus på stora börsnoterade företag och deras 

användande av kapitalbudgetering i praktiken. Givet SMEs tillväxt de senaste åren och deras 

allt mer avgörande roll i ekonomin är det anmärkningsvärt att det knappt finns några studier 

på deras användande av kapitalbudgetering.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Tidigare empiriska studier har undersökt hur kapitalbudgetering praktiseras i ett flertal olika 

länder. I en studie av Graham och Harvey (2001) på stora företag i USA fann man att de 

undersökta företagen använde Discounted Cash Flow-metoder (DCF) såsom Net Present 

Value (NPV) och Internal Rate of Return (IRR) i hög utsträckning.  
 

I en studie på stora västeuropeiska företag av Brounen, De Jong & Koedijk (2004) fann man 

en viss skillnad mellan länderna. Nederländerna använde NPV i något större utsträckning än 

övriga länder. Metoder som payback-metoden användes av flest företag i studien. Sandahl 

och Sjögren (2003) fann liknande resultat i sin studie på stora svenska företag, där payback-

metoden var den metod som användes mest. 

                                                
1 EU-kommissionen (2019): 

  Medium sized. < 250 anställda. ≤ €50 miljoner omsättning. ≤ €43 miljoner balansomslutning 

  Small. < 50 anställda. ≤ €100 miljoner omsättning. ≤ €10 miljoner balansomslutning 

  Micro. < 10 anställda. ≤ €2 miljoner omsättning. ≤ €2 miljoner balansomslutning 
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Vid en jämförelse av studierna ovan kan det konstateras att företag i USA använder sig av 

NPV och IRR i högre utsträckning än företag i Europa och Sverige. Payback-metoden 

används mer i Västeuropa än i USA och företagen i Sverige använder payback i högre 

utsträckning än övriga länder.  

 

Empiriska studier som har undersökt stora företag visar på ett flertal faktorer som påverkar 

användandet av kapitalbudgeteringsmetoder. Storleken på företagen är en faktor som tycks 

påverka vilken metod som används, där resultaten av ett flertal studier visar på att 

användandet av de i teorin förespråkade metoderna2 ökar med storleken (Graham & Harvey 

(2001); Brounen et al. (2004); Sjögren och Sandahl (2003); Meier och Tarhan (2007); 

Brunzell et al. (2013)).  

 

Andra faktorer som tycks påverka valet av kapitalbudgeteringsmetoder är utbildning och 

ålder. Graham och Harvey (2001); Brounen et al. (2004); Brunzell et al. (2013) visar på att 

högre utbildning tycks leda till större användning av DCF-metoder och äldre CFO:s tycks 

använda payback-metoden i högre utsträckning än yngre CFO:s.  

 

Dessutom fann Graham och Harvey (2001) att belåningsgrad är en faktor som tycks påverka 

valet av kapitalbudgeteringsmetod. Studien visade på att företag med högre belåningsgrad 

använde sig av NPV och IRR i högre utsträckning än företag med mindre belåning. 

 

Därtill tycks ett projekts livslängd påverka valet av kapitalbudgeteringsmetod. Meier och 

Tarhan (2007) fann i sin studie att företag vars projekt med en livslängd på fem år eller 

kortare använde DCF-metoder i mindre utsträckning. 

 

De empiriska studier som nämns ovan har främst undersökt företag som är stora företag i 

förhållande till SMEs. I studier av Graham och Harvey (2001) och Brounen et al. (2004) 

undersöktes kapitalbudgetering i stora och små företag. Studierna separerar små och stora 

företag med en gräns på $1 miljard i omsättning, där företag med en omsättning under $1 

miljard anses vara små företag. Framstående studier i Norden och Sverige av (Sandahl och 

Sjögren (2003); Holmén och Pramborg (2009); Hartwig (2012); Brunzell et al. (2013)) har 

primärt undersökt stora börsnoterade företag. De små företagen som studierna ovan refererar 

till är således stora företag i förhållande till SMEs. 

 

Få studier har undersökt investeringar och kapitalbudgetering i SMEs, trots vikten av SMEs 

investeringar. Detta uppmärksammas i studier av Block (1997) och Danielson och Scott 

(2006) där båda nämner att trots vikten av SMEs, är forskningen som helhet primärt 

fokuserad på de stora företagens investeringar och kapitalbudgetering. 

  

De få studier som har gjorts på kapitalbudgetering i SMEs, har funnit att de metoder som 

används och de faktorer som påverkar kapitalbudgetering i SMEs tycks skilja sig åt från stora 

företag. Studier av Block (1997) samt Danielson och Scott (2006) fann att metoder som inte 

                                                
2 DCF-baserade metoder såsom NPV och IRR. 
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förespråkas i teorin används i stor utsträckning, samt att faktorerna som påverkar valet av 

metod skiljer sig åt från stora företag. Exempelvis nämns det att faktorer som 

kapitalrestriktioner, brist på kompetens och förmågan att betala tillbaka lån är avgörande i 

valet av metod. De metoder som SMEs använder är metoder som teorin inte förespråkar, 

exempelvis payback och magkänsla. Danielson och Scott (2006) fann i sin studie att 

företagens val och utvärdering av projekt görs med såväl payback-metoden som med 

magkänslan.  

  

Givet de tidigare studierna på stora företag som nämnts ovan kan man utröna att det varit 

relativt stor skillnad i användningen av kapitalbudgeteringsmetoder mellan företag i USA, 

Europa och Sverige. Därför kan man inte med säkerhet säga att de resultat som Danielson och 

Scott (2006) fått i sin studie på SMEs i USA gäller även för svenska SMEs. Vidare finns det 

även stora skillnader mellan ekonomierna USA och Sverige (Hall & Soskice, 2001), 

exempelvis ekonomiernas storlek och skillnader i kapitalmarknaden. Givet vikten av de 

investeringar som SMEs gör och avsaknaden av studier på kapitalbudgetering i SMEs är det 

relevant att undersöka och analysera kapitalbudgeteringen i svenska SMEs, vilket denna 

studie ämnar göra. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Studiens syfte är att analysera och förklara användningen av kapitalbudgetering i svenska 

SMEs. Studien avser att söka svar på följande frågor: 

 

● Vilka kapitalbudgeteringsmetoder använder SMEs för att utvärdera och välja 

investeringsprojekt?   

 

● Vilka faktorer påverkar SMEs val av kapitalbudgeteringsmetod?  
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2. Teoretisk referensram 

__________________________________________________________________________________ 

I den teoretiska referensramen redogörs för kapitalbudgetering utifrån teorin och tidigare 

forskning på området. Företagets och utövarens karaktärsdrag samt kapitalrestriktioner 

redogörs för som faktorer som kan tänkas påverka valet av kapitalbudgeteringsmetod. 

__________________________________________________________________________________ 

2.1 Kapitalbudgetering 

Företag gör investeringar av olika storlek med målsättningen att de investeringarna ska leda 

till framtida positiva kassaflöden (Brealey et al. (2016). Kapitalbudgetering handlar om 

företagens investeringsbeslut och den process där företaget utvärderar potentiella 

investeringsprojekt.   

 

Kapitalbudgetering bygger på två antaganden som Brealey et al. (2016) säger behöver vara 

uppfyllda för att sofistikerade metoder ska vara applicerbara. Dessa kriterier är: 

 

● Företagets primära mål är att maximera värdet för företagets aktieägare 

● Företaget antas ha tillgång till en perfekt finansiell marknad där de kan investera i 

värdeskapande projekt 

I en empirisk studie av Brounen et al. (2004) fann man att företag som hade ett uttalat mål om 

att maximera shareholder value också är de företag som föredrar DCF-metoder. Brounen et 

al. (2004) betonar också att både små företag och företag med låg orientering mot shareholder 

value-kriteriet inte använde DCF-metoder. 

 

Teorin betonar vikten av kapitalbudgetering och användandet av metoder som tar hänsyn till 

pengars tidsvärde, risk och kassaflöden, så kallade DCF-metoder. Kapitalbudgetering delas 

vidare in i två kategorier, där de metoder som anses sofistikerade tar hänsyn till pengars 

tidsvärde, risk och kassaflöden. Osofistikerade metoder är de metoder som inte beaktar dessa 

faktorer. Ytterligare finns det metoder såsom magkänsla vilket är att betrakta som en 

alternativ metod. Sofistikerade metoder är exempelvis Net Present Value (NPV) och Internal 

Rate of Return (IRR) medan osofistikerade metoder är payback-metoden och Accounting 

Rate of Return (ARR), se Appendix 1. 

 

Trots att teorin länge har förespråkat användningen av sofistikerade 

kapitalbudgeteringsmetoder används fortfarande osofistikerade metoder. Brounen et al. 

(2004), Sandahl och Sjögren (2003) samt Graham och Harvey (2001) fann att företag 

använder osofistikerade metoder i stor utsträckning. Graham och Harvey (2001) visar på att 

bland stora företag i USA använder 74,9 % NPV, 75,7% IRR och 56,7 % använde sig av 

payback-metoden. I den svenska studien av Sandahl och Sjögren (2003) använde 52,3 % 

NPV medan användandet av paybackmetoden uppgick till 78,1 %.  
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Kapitalbudgetering i SMEs tycks skilja sig något från den som förespråkas i teorin. I en 

tidigare studie som undersökte SMEs i USA av Danielson och Scott (2006) fann man att 26% 

använde magkänsla som primär metod, 19% använde payback-metoden, 14% ARR och 12% 

använde DCF-metoder.  

 

Dessutom betonar Danielson och Scott (2006) att SMEs inte nödvändigtvis har shareholder 

value som sitt primära mål, vilket gör att vikten av sofistikerade kapitalbudgeteringsmetoder 

reduceras. Eftersom SMEs inte nödvändigtvis möter de antagandena (Brealey et al., 2016) är 

det därför naturligt att använda andra kapitalbudgeteringsmetoder än de metoder som stora 

företag använder, vars mål överensstämmer med teorin. I en svensk studie på stora företag av 

Sandahl och Sjögren (2003) beskrivs också att stora företag i kontrast till mindre företag har 

mer resurser till en formell kapitalbudgeteringsprocess som leder till att sofistikerade metoder 

används. 

2.2 Faktorer som påverkar kapitalbudgetering i SMEs 

2.2.1 Företagets karaktärsdrag 

Företagets karaktärsdrag kan förklara vilka metoder som används för utvärdering av 

investeringsprojekt. De karaktärsdrag som främst redogjorts för och undersökts i tidigare 

empiriska studier är storleken på företaget, företagets ålder och företagets bransch.  

Tidigare empiriska studier på stora företag av Graham och Harvey (2001); Brounen et al. 

(2004); Sjögren och Sandahl (2003); Meier och Tarhan (2007); Brunzell et al. (2013) fann 

korrelation mellan storleken på företaget och användandet av sofistikerade metoder.  

 

Storleken kan bedömas utifrån omsättning och/eller antalet anställda. Personalstyrkan är 

troligtvis en faktor till vilka metoder som används, en större personalstyrka kan tänkas leda 

till att mer sofistikerade metoder används. Ang (1991) skriver i sin studie att en av de största 

skillnaderna mellan stora och små företag är att mindre företag har begränsade 

personalresurser. Det är då avsaknaden av tid och kompetens hos personalen som leder till att 

osofistikerade och alternativa metoder används. Detta styrks av Danielson och Scott (2006) 

där man fann att företag med tio eller fler anställda projicerar kassaflöden vid investeringar i 

större utsträckning än företag med färre anställda. 

 

Ytterligare karaktärsdrag som kan tänkas påverka vilka metoder som används är företagets 

ålder. Äldre företag kan förväntas ha utvecklat rutiner för investeringar då formella 

investeringsprocesser är något som kan förväntas utvecklas över tid. Således kan yngre 

företag förväntas använda osofistikerade och alternativa metoder i högre utsträckning.  

 

Även företagets bransch tycks ha en inverkan på de metoder som företagen använder. 

Branschens inverkan på vilken metod som används beror på ett flertal parametrar som kan 

tänkas vara branschspecifika. Generellt finns det en högre grad av osäkerhet i immateriella 

projekt och det kan då vara svårt att uppskatta och projicera kassaflöden vid investeringar i 

dessa projekt. Booth (1996) skriver i sin studie att sofistikerade metoder är mindre 
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användbara desto mer osäkra de framtida kassaflöden är. Även Sandahl och Sjögren (2003) 

nämner i sin studie att servicesektorn ofta har stora investeringar i immateriella projekt och 

att det är svårare att projicera kassaflöden i mjuka projekt. Dessutom fann Sandahl och 

Sjögren (2003) att ingenjörs- och it-företag använde payback-metoden som sin huvudsakliga 

metod.  

 

Dessutom kan längden på företagens investeringar tänkas vara branschspecifika. I en 

amerikansk studie av Meier och Tarhan (2007) fann man att företag med projekt som varar 

över fem år, vilket var ca 51% av respondenterna, främst använde sofistikerade metoder och 

att de företag vars projekt var kortare än fem år använde sofistikerade metoder i mindre 

utsträckning.  

 

Enligt ovanstående resonemang kring företagets karaktärsdrag och vilken inverkan de har på 

ett företags kapitalbudgetering kan man påstå att företagets karaktärsdrag har en påverkan på 

vilka metoder som används i stora företag. De studier av (Ang (1991); Danielson och Scott 

(2007)) som har undersökt små och medelstora företag i USA har funnit att personalstyrkan 

har haft en påverkan på kapitalbudgeteringen. Utifrån det som har redogjorts för ovan 

formuleras hypotesen enligt följande: 

 

H1: Företagets karaktärsdrag har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs. 

 

Vår första hypotes består vidare av de tre komponenterna storlek, ålder och bransch som 

specificeras i egna delhypoteser enligt följande:  

 

H1A: Storlek har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H1B: Ålder har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H1C: Bransch har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

2.2.2 Utövarens karaktärsdrag 

Användning av kapitalbudgetering ställer krav på utövaren. Det krävs kunskap angående 

vilka metoder som teorin framhäver, hur dessa fungerar och hur man applicerar dessa i 

verkligheten. Således är utövaren en nyckelfigur i hur företaget hanterar sina investeringar 

och därför är utövarens karaktärsdrag av stort intresse. Tidigare empiriska studier på stora 

företag har visat på att utbildningsnivå, utbildningsbakgrund och ålder har en påverkan på 

vilka metoder som används (Graham & Harvey (2001); Brounen et al. (2004); Brunzell et al. 

(2013)). 

 

I de empiriska studier som nämns ovan har respondenterna primärt varit CFO:s i stora företag 

och dessa CFO:s kan med fog antas ha någon form av högre utbildning med ekonomisk 

relevans. De som är ansvariga för investeringarna i SMEs behöver inte nödvändigtvis ha 

någon högre utbildning eller ekonomisk relevant bakgrund. 
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Utbildningsbakgrund hos utövaren är av stor vikt då kapitalbudgetering främst lärs ut i 

utbildningar med ekonomisk inriktning. För att i praktiken använda de metoder som teorin 

förespråkar bör man ha blivit exponerad för dessa teorier. Utövarens utbildningsbakgrund är 

av stor vikt för att en teoretiskt korrekt kapitalbudgetering används. Detta styrks av ett 

resultat från Brunzell et al. (2013) studie där de fann att personer med ekonomisk 

utbildningsbakgrund använde sofistikerade metoder i högre utsträckning.  

 

Utövarens ålder kan tänkas ha både en positiv och negativ påverkan på vilka metoder som 

används. De utövare som är äldre kan tänkas ha längre erfarenhet då de troligtvis har varit 

yrkesverksamma under en längre tid, vilket bör ha en positiv inverkan på 

kapitalbudgeteringen i företaget. Kunskap kring företagets projektportfölj och vilka 

kassaflöden man kan förvänta sig av dessa är kritiskt för att kunna applicera sofistikerade 

metoder. Erfarenhet kan anses ha en positiv påverkan på kapitalbudgetering i ett företag, 

dock till en viss gräns då tidigare studier av Brunzell et al. (2013) fann att äldre CFO:s (över 

50 år) använder sofistikerade metoder i lägre utsträckning.  

 

Givet ovanstående resonemang kring utövarens ålder, utbildningsnivå, utbildningsbakgrund 

och yrkeserfarenhet kan man konstatera att utövaren spelar en central roll i stora företags 

kapitalbudgetering. Vi förväntar oss att det råder ett liknande förhållande i små- och 

medelstora företag. Vår hypotes formuleras enligt följande: 

 

H2: Utövarens karaktärsdrag har en signifikant påverkan på företagets kapitalbudgetering. 

 

Vår andra huvudhypotes består vidare av de fyra komponenterna utbildningsnivå, 

utbildningsbakgrund, ålder och yrkeserfarenhet som specificeras i egna delhypoteser enligt 

följande:  

 

H2A: Högskoleutbildning har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H2B: Utbildningsbakgrund har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H2C: Ålder har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H2D: Yrkeserfarenhet har en signifikant påverkan på kapitalbudgetering i SMEs 

2.2.3 Kapitalrestriktioner  

Små och medelstora företag skiljer sig åt från de stora företagen som tidigare studier primärt 

har fokuserat på. En av dessa skillnader som tidigare studier på mindre företag rapporterar 

om är tillgången på kapital vilken är av stor vikt då det är avgörande för att ett företag ska 

kunna genomföra sina investeringar. Ang (1991) skriver i sin studie att mindre företag kan ha 

begränsad tillgång till kapitalmarknaden. Små och medelstora företag kan då tänkas ha 

kapitalrestriktioner i större utsträckning än stora företag. Ytterligare tycks kapitalrestriktioner 

vara sammankopplat med ett företags vilja att spara internt genererade medel för att kunna 

göra framtida investeringar (Almeida, Campello och Weisbach (2004)). I en amerikansk 

studie på små och medelstora företag av Danielson och Scott (2004) skriver man att 
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kapitalrestriktioner ger företag incitament till att beakta hur snabbt man får tillbaka pengarna 

vid en investering (payback-metoden).  

 

Dessutom fann Danielson och Scott (2006) i sin undersökning att 45% av respondenterna 

valde att avvakta med lovande investeringar tills dess att investeringen kunde finansieras med 

internt genererade medel och de fann även ett signifikant positivt samband mellan 

kapitalrestriktionskoefficienten för både payback-metoden och DCF-metoder.  

 

I en studie på stora svenska företag av Holmén och Pramborg (2009) fann man i sin studie 

negativ korrelation mellan användandet av payback-metoden och likviditet. Detta tycks visa 

på att företag med kapitalrestriktioner använder payback-metoden i större utsträckning.  

 

Andra faktorer som företagets ålder och tillväxt kan påverka företagets likviditet och tillgång 

till kapitalmarknaden. Äldre företag kan antas ha större tillgång till kapitalmarknaden med 

hjälp av utarbetade kontakter och styrkan att ha överlevt under flera år bör ge bankerna mer 

incitament till utlåning. Företag med stark tillväxt kan antas vara i behov av att få tillbaka 

sina investerade medel snabbt för att fortsätta växa, detta kan leda till att osofistikerade 

metoder som payback-metoden används för att beakta hur snabbt man får tillbaka pengarna 

vid en investering.  

 

Enligt ovan resonemang formuleras vår hypotes enligt följande: 

 

H3: Företag med kapitalrestriktioner använder osofistikerade metoder i högre utsträckning. 

2.3 Sammanfattning av hypoteser 

En överblick av studiens hypoteser presenteras i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1  

H1: Företagets karaktärsdrag har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H1A: Storlek har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H1B: Ålder har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H1C: Bransch har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H2: Utövarens karaktärsdrag har en signifikant påverkan på SMEs kapitalbudgetering 

H2A: Högskoleutbildning har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H2B: Utbildningsbakgrund har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H2C: Ålder har en signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

H2D: Yrkeserfarenhet har en signifikant påverkan på kapitalbudgetering i SMEs 

H3: Företag med kapitalrestriktioner använder osofistikerade metoder i högre utsträckning 
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3. Metod 

__________________________________________________________________________________ 

Följande kapitel beskriver det tillvägagångssätt som används genom studien. Kapitlet 

behandlar övergripande forskningsansats, litteraturgenomgång, urval, datainsamling samt 

studiens validitet och reliabilitet. 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Övergripande forskningsansats 

För att möta studiens syfte och besvara dess frågeställningar görs en kvantitativ 

undersökning. Målet med kvantitativ forskning är att ge en trovärdig bild och kunna 

generalisera resultaten att gälla för den population i vilken urvalet har gjorts (David & Sutton, 

2017). Anledningen till valet av kvantitativ metod är för att studien syftar till att analysera 

och förklara användningen av kapitalbudgeteringsmetoder i svenska SMEs. Vi är medvetna 

om att resultaten av en enkätundersökning ska tolkas med försiktighet då det finns en risk att 

åsikter mäts och inte resultat.  

 

David och Sutton (2017) betonar att man med ett större urval kan öka generaliserbarheten. 

Med en enkätundersökning är fördelen att data från ett större urval över ett större geografiskt 

område kan undersökas under en begränsad tid (David & Sutton, 2017). Vidare är fördelen 

med en enkätundersökning är att svarssituationen blir neutral där ingen intervjuarpåverkan 

föreligger. Utifrån vårt syfte som handlar om att förklara användningen av 

kapitalbudgeteringsmetoder i svenska SMEs och vad som påverkar valet av metod anser vi 

att enkätundersökningens fördelar överväger dess nackdelar. 

  

Den kvantitativa forskningen bottnar i en objektiv grundsyn (David & Sutton, 2017). Studien 

vilar på en deduktiv ansats, vilket innebär att det är tidigare teorier som utgör basen innan 

empiriska data har insamlats (David & Sutton, 2017). För att få kunskap om 

kapitalbudgetering har teori och data från tidigare litteratur och studier inhämtats. Den 

kvantitativa forskningen försöker testa ett påstående och genom våra hypoteser prövas 

påståenden mot teorin som grund. 
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3.2 Litteraturgenomgång 

Databasen Diva3 som ges tillgång till via Högskolan i Halmstad och Google Scholar har legat 

till grund för studiens sökning efter artiklar. Vetenskapligt granskade artiklar av Graham och 

Harvey (2001) och Brounen et al. (2004) har legat till grund för sökandet efter vetenskapliga 

artiklar i Google Scholar. Funktionen “citerat av” i Google Scholar har lett oss till ytterligare 

artiklar som är nära relaterat till denna studie. De vetenskapliga artiklar med flest citeringar i 

Google Scholar har prioriterats för att öka tillförlitligheten i studien. De sökord som har 

använts är capital budgeting, capital budgeting in SMEs, kapitalbudgetering i SMEs, små och 

medelstora företag.  

3.3 Urval och datainsamling 

Studiens urval är svenska företag med 1 till 249 anställda, med en omsättning understigande 

50 miljoner Euro och en balansomslutning understigande 43 miljoner Euro. Studiens 

urvalsram är således svenska SMEs utifrån EU-kommissionens (2019) definition. Företag 

med 0 till 9 anställda, så kallade mikroföretag utgör 96,4% av alla företag i Sverige och 

således finns det en risk för att dessa företagen blir överrepresenterade i studien. 

Insamling av primärdata har skett med hjälp av en internetbaserad enkät, se bilaga 1. En 

enkät har konstruerats för att kunna besvara studiens forskningsfrågor och hypoteser. 

Sekundärdata angående antal anställda och omsättning har tagits fram på de som har besvarat 

enkäten, informationen har hämtats från Retriever Bolagsinfo. 

 

För att få fram urvalet har Retriever Bolagsinfo använts där vi segmenterat företag utifrån 

studiens urvalsram. Urvalet i Retriever Bolagsinfo utifrån omfattar totalt över 75 000 företag. 

För mikroföretag blev populationen drygt 70 000 företag, för små företag ca 6 000 företag 

och för medelstora företag ca 1 000 företag. Utifrån Retriever Bolagsinfo gjordes en export 

till Excel där senare ett slumpmässigt urval gjordes. David & Sutton (2017) beskriver ett 

slumpmässigt urval som ett urval där alla i populationen har lika stor chans att bli valda. I 

excellistan togs företag bort som inte hade ett aktuellt bokslut inrapporterat, som äldst 2017-

08, då dessa företag är att ses som inaktiva eller med pågående konkursprocess. Med den 

yttre gränsen bokslut 2017-08 sorterades listan utifrån bokslutsdatum äldst till nyast.  

 

För att undvika att mikroföretagen blir överrepresenterade i det slutliga urvalet utgick studien 

från Tillväxtverkets siffror (2018) för vad mikro-, små- och medelstora företag står för vad 

gäller antalet anställningar. Fördelningen gällande antalet anställningar ser ut enligt följande: 

22,8% mikro; 23,2% små; 19,3% medelstora företag. 

  

Givet en svarsfrekvens på ca 15% ansåg vi att det behövdes ca 700 e-postadresser för att nå 

ett tillräckligt stort sample. Vid en första anblick över populationen syntes att det saknades e-

postadresser till många av mikro- och små företag, därför valdes att öka urvalet i dessa 

kategorierna, se bilaga 6. Det slutgiltiga urvalet blev 1 437 företag, till vilka e-postadresser 

                                                
3
 Digitala vetenskapliga arkivet  
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hittades till 654 företag, där ekonomichef/-ansvariges e-postadress valdes i första hand, VD i 

andra hand och i sista hand en info-adress. Enkäten skickades slutligen ut till 654 e-

postadresser, 26 av dessa skickades tillbaka på grund av något fel. Av de 628 företagen som 

slutligen fick enkäten svarade 119, vilket ger en svarsfrekvens på 18,9%. Av de 119 

respondenterna var bortfallet 10 som ej slutförde enkäten, 4 befann sig i multipla 

storlekskategorier och kunde således inte användas och 1 respondent var större än kriteriet för 

SMEs. Bortfallet exkluderas från analysen, den slutgiltiga svarsfrekvensen blev således 

16,6% (N = 104).  

 

En jämförelse av det slutgiltiga urvalet mot populationen som helhet visar att våra 

mikroföretag i genomsnitt omsätter 10 miljoner och har 6 anställda medan populationens 

motsvarande siffror är 8 miljoner i omsättning respektive 5,7 anställda. För de små företagen 

är medelomsättningen 54,4 miljoner och medeltalet anställda 30,5 medan populationens 

medelomsättning 54,8 miljoner och medeltalet anställda 23,9. Medelomsättningen för de 

medelstora företagen är 251,9 miljoner och medeltalet anställda 99,6 och för populationen är 

motsvarande siffror 278,5 miljoner och 102 anställda. Medeltalet anställda för våra små 

företag är nästan 30% större än för populationen. Beträffande respondenternas 

branschfördelning är det en övervikt i tillverkning/industri samt bygg och anläggning, se 

bilaga 4. Således ska studiens resultat tolkas med försiktighet vad gäller generaliseringar till 

populationen som helhet.  

 

Uppgifter såsom omsättning och antalet anställda samlades in som sekundärdata för att 

urvalet skulle fånga upp SMEs. I enkäten fick respondenterna fylla i omsättningsintervall och 

antal anställda, vilka utgör primärdata. Utskick av enkäterna skedde den 7 april 2019 med ett 

tillhörande följebrev, se bilaga 2. Den 12 april 2019 skickades en påminnelse ut, se bilaga 3, 

där också de respondenter som redan svarat tackades för sin medverkan. Det finns 

begränsningar med att göra enkätundersökningar, exempelvis låg svarsfrekvens och bortfall. 

De åtgärder som vidtogs för att öka svarsfrekvensen var att konstruera en kort och koncis 

enkät, skicka med ett följebrev med en kort förklaring om enkäten och även skicka ut en 

påminnelse till de som inte svarat på enkäten. Se bilaga 4 för resultat från enkäten. 

 

I tabell 2 följer en överblick över företagen i undersökningen gällande antalet anställda, 

omsättning och respondentfrekvens per storlekskategori. Exempelvis ser vi att 39% av 

respondenterna är små företag med 10 - 49 anställda. Vidare visas en figur över 

respondenternas yrkesroll, i figuren ser man exempelvis att 35% av respondenterna är 

ekonomichefer. Utifrån tabell 2 och figur 1 syns att vi fått en relativt jämn fördelning mellan 

storlekskategorierna av företag samt att vi fått respondenter med relevanta positioner i 

företagen. 
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Tabell 2 – Respondentinformation 

 

 
Tabellen visar en sammanfattning över respondenterna. Anställda och omsättning kategoriseras i tre klasser. 

Medelvärde (medel anställda, oms) och standardavvikelse (SD) anges för varje klass. Respondent frekvens 

anges i procent per klass och antal respondenter (N) per klass. 

 

 

Figur 1 - Respondenternas yrkesroller 

 
Figuren visar respondenternas fördelning per yrkesroll. 

 

3.4 Operationalisering 

Här redogörs för de variabler studien avser undersöka och hur dessa operationaliseras, en 

summering av studiens variabler presenteras i tabell 3. Operationalisering innebär att 

omvandla teoretiska begrepp till någonting mätbart (David & Sutton, 2017). De variablerna 

som är valda är härledda från studiens teoretiska referensram och vad tidigare forskning har 

funnit. Vi är medvetna om att det säkerligen finns ytterligare faktorer som kan förklara ett 

företags val av metod, men utifrån de studier som har gjorts på kapitalbudgetering är det 

dessa faktorer som vi finner mest relevanta att undersöka. 

 

Företagens kapitalbudgetering mäts genom att ställa frågor kring vilka metoder företagen 

använder för att utvärdera investeringsprojekt. För att undersöka detta formuleras frågor 

enligt följande: 

 

● Vilken / vilka av följande metoder använder ni för utvärdering av investeringsprojekt?  

● Vilken av följande metoder för utvärdering av investeringar använder ni främst? 

● Vilken av följande metoder för utvärdering av investeringar använder ni sekundärt? 
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3.4.1 Beroende variabler 

Studiens beroende variabel är kapitalbudgeteringsmetod och denna kan operationaliseras på 

olika sätt. Ett sätt att operationalisera är utifrån osofistikerade kapitalbudgeteringsmetoder. 

För osofistikerade metoder4 konstrueras en dummyvariabel som antar värdet 1 = osofistikerad 

metod och 0 = ej osofistikerad metod. 

 

Ytterligare ett sätt att operationalisera är utifrån de enskilda metoderna payback, magkänsla 

och övrig metod. För payback konstrueras en dummyvariabel som antar värdet 1 = payback 

och 0 = ej payback. För magkänsla konstrueras en dummyvariabel som antar värdet 1 = 

magkänsla och 0 = ej magkänsla. För övrig metod konstrueras en dummyvariabel som antar 

värdet 1 = övrig metod och 0 = ej övrig metod. 

3.4.2 Oberoende variabler 

 

Företagets karaktärsdrag 

Tidigare empirisk forskning som redogjorts för i teorin har visat på att faktorer som företagets 

storlek, ålder och bransch haft en inverkan på företagets kapitalbudgetering.  

 

Storleken på företagen anges i många studier ha en inverkan på företagens 

kapitalbudgetering. Företagens storlek mäts med antalet anställda och de delas in tre olika 

kategorier utifrån EU-kommissionens (2019) definition av SMEs, Mikroföretag = 1 - 9 

anställda, Småföretag = 10 - 49 anställda, Medelstora företag = 50 - 249 anställda. Storleken 

mäts med dummyvariabler som antar värden enligt följande: Mikro = 1; ej mikro = 0; Små = 

1; ej små = 0; Medelstora = 1; ej medelstora = 0. 

 

Företagets ålder är en intressant variabel då äldre företag kan förväntas ha utvecklat formella 

processer för utvärdering av investeringsprojekt. Studiens definition på äldre företag är 

företag som är 25 år eller äldre. Företagets ålder mäts genom en variabel som antar värdet 1 = 

företaget är 25 år eller äldre och 0 = företaget är yngre än 25 år. Formell process mäts genom 

en dummyvariabel som antar värdet 1 = formell process och 0 = ej formell process.  

 

Den bransch som företaget är verksam inom är intressant då det styr vilka typer av tillgångar 

som företaget investerar i och längden på dessa investeringar, vilket tycks påverka 

kapitalbudgetering. För att separera företagen och branscherna används samma fördelning 

som Holmén och Pramborg (2009) använde i sin studie, där de definierade tillverknings-, 

bygg-, fastighets- och transportbranschen som kapitalintensiva branscher. Bransch mäts 

genom en dummyvariabel som antar värdet 1 = kapitalintensiv bransch och 0 = ej 

kapitalintensiv bransch. 

 

 

 

                                                
4 Payback och ARR 
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Utövarens karaktärsdrag 

Den empiriska forskningen har även visat på att karaktärsdragen hos utövaren av 

investeringsbesluten i företaget har betydelse. De karaktärsdragen som har visats ha en 

påverkan på vilka metoder som används är högskoleutbildning, utbildningsbakgrund, ålder 

och erfarenhet. Lämpliga frågor har konstruerats för att få svar på dessa karaktärsdrag.  

 

Utbildningsnivå undersöks då tidigare studier har funnit att högre utbildning har haft en 

signifikant påverkan på användandet av sofistikerade metoder. Studien definierar högre 

utbildning som högskoleutbildning. För att mäta detta har en dummyvariabel konstruerats 

som ser ut enligt följande: Högskoleutbildning = 1 och 0 = ej högskoleutbildning. 

 

Utövarens utbildningsbakgrund undersöks då tidigare studier har funnit att ekonomisk 

bakgrund har en påverkan på kapitalbudgeteringen. För att mäta utbildningsbakgrund 

konstrueras en dummyvariabel som ser ut enligt följande: Ekonomisk bakgrund = 1 och ej 

ekonomisk bakgrund = 0.  

 

Yrkeserfarenhet och ålder undersöks eftersom tidigare studier funnit att dessa variabler 

påverkar kapitalbudgeteringen. Dessa variabler mäts i antal år utifrån den information som 

respondenterna angivit. 

 

Utöver företagets och utövarens karaktärsdrag har tidigare studier funnit att 

kapitalrestriktioner haft en påverkan på kapitalbudgeteringsmetod. Alla företag har inte 

nödvändigtvis tillgång till kapitalmarknaden och kan således vara beroende av att generera 

egna medel för att finansiera investeringar. För att operationalisera och göra detta mätbart 

används en fråga från Danielson och Scotts studie (2006)5. 

 

Kapitalrestriktioner 

Företagets likviditet och eventuella kapitalrestriktioner mäts med hjälp av en dummyvariabel 

som antar värdet 1 = avvaktar på egna genererade medel vid investeringar (kapitalrestriktion) 

eller 0 = avvaktar inte på egna genererade medel vid investeringar (ej kapitalrestriktion). 

 

  

                                                
5 Antag att ni har möjlighet att investera i ett projekt i företaget som ger en vinstökning med 25 procent inom de nästkommande två åren. 

Projektet har minimal risk, men ni har inte pengar till att genomföra investeringen nu. Skulle ni mest sannolikt ... ? 
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Tabell 3 - Summering av studiens variabler 

Beroende variabel Mätenhet 

Osofistikerad metod 

Dummy, 

1 = Osofistikerad metod, 0 = Ej osofistikerad metod 

Payback 

Dummy, 

1 = Payback, 0 = Ej payback 

Magkänsla 

Dummy, 

1 = Magkänsla, 0 = Ej magkänsla 

Övrig metod 

Dummy, 

1 = Övrig metod, 0 = Ej övrig metod 

Oberoende variabel  

Företagets karaktärsdrag  

Företagets storlek, mikro 

Dummy, 

1 = mikro, 0 = Ej mikro 

Företagets storlek, små 

Dummy, 

1 = små, 0 = Ej små 

Företagets storlek, medel 

Dummy, 

1 = medel, 0 = Ej medel 

Företagets ålder 

Dummy, 

1 = ≥ 25 år, 0 = < 25 år 

Formell process 

Dummy, 

1= Formell process, 0 = Ej formell process 

Kapitalintensitet 

Dummy, 

1 = Kapitalintensiv bransch, 0 = Ej kapitalintensiv bransch 

Utövarens karaktärsdrag  

Högskoleutbildning 

Dummy, 

1 = Högskoleutbildning, 0 = Ej högskoleutbildning 

Utbildningsbakgrund 

Dummy, 

1 = Ekonomisk bakgrund, 0 = Ej ekonomisk bakgrund 

Yrkeserfarenhet och ålder Antal år 

Kapitalrestriktioner  

Kapitalrestriktioner  
Dummy, 

 1 = Kapitalrestriktioner, 0 = Ej kapitalrestriktioner 
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3.5 Dataanalys 

För att besvara våra hypoteser och uppfylla vårt syfte undersöks om det finns ett samband 

mellan kapitalbudgetering i SMEs och företagets karaktärsdrag, utövarens karaktärsdrag och 

kapitalrestriktioner. Tidigare studier (Brounen et al. (2004); Danielson & Scott (2006)) som 

har undersökt kapitalbudgetering har använt sig av multivariat analys, därav är det en metod 

som kan anses vara allmänt accepterad och lämplig att använda i denna studie.  

 

Studiens variabler anses vara approximativt normalfördelade då det är ett relativt stort sample 

på 104 respondenter. För att undersöka om det föreligger kollinearitet genomförs ett Pearson 

korrelationstest (se bilaga 5), värden> 0,7 betraktas som att kollinearitet föreligger. Utifrån 

korrelationstestet finns inget som pekar på kollinearitet då inga variabler har ett värde över 

0,7.  

 

Studiens beroende variabler är binära och mäts som dikotoma dummyvariabler som antar 

värdet 1 = villkor uppfyllt och 0 = villkor ej uppfyllt. Således är det relevant att använda sig 

av en multivariat logistisk regression för att undersöka förhållandet mellan kapitalbudgetering 

och studiens oberoende variabler. Utgångspunkten är 5% signifikansnivå, men studien 

kommer även att rapportera signifikans på 1%- och 10%-nivån. 

 

Studiens modell för den logistiska regressionen specificeras enligt följande:  

 

 

KAPITALBUDGETERING = ßMikro + ßSmå + ßMedel + ßKap_int + ßFtgÅld + 

ßHögskola+ ßYrkErf + ßU_Åld + ßF_Process + ßKap_Res  

 

 

Vid genomförandet av regressionen i programmet SPSS blev variabeln ßMedel exkluderad. 

3.6 Validitet och Reliabilitet  

För att ge trovärdighet åt studien har tidigare forskning och teorier inom ämnet varit 

utgångspunkten. Eftersom studien vilar på en deduktiv ansats är hög reliabilitet av värde vid 

jämförelse av olika resultat. För att uppnå hög reliabilitet eller tillförlitlighet, som är av stor 

vikt för studien är således antalet respondenter viktigt samtidigt som slumpmässigheten i 

urvalet spelar roll (David & Sutton, 2017). Vi är medvetna om att studien genom ett större 

antal respondenter hade kunnat uppnå en högre grad av generaliserbarhet, vilket tyvärr inte 

varit möjligt i denna studie.  
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3.7 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av vår enkätundersökning informerades personerna i urvalet om studiens 

syfte och att insamlad data behandlas i enlighet med forskningsetiska riktlinjer. David och 

Sutton (2017) betonar att det är forskarens skyldighet att upplysa potentiella deltagare om 

studiens syfte, vilket har gjorts i denna studie. Studiens data är konfidentiell då 

respondenternas svar inte är tillgängliga för personer utom oss som utför studien. 

Respondenternas svar blir sålunda anonyma för utomstående parter. (David & Sutton, 2017). 
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4. Analys 

__________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras resultaten från enkätundersökningen. Kapitlet behandlar en 

övergripande presentation av resultaten, multipel regressionsanalys och analys av resultaten. 

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Resultat från enkätundersökning 

De kapitalbudgeteringsmetoder som respondenterna använder följer av tabell 4 nedan. Från 

tabellen går det att utläsa att den metod som flest använde som primär metod var payback 

vilken 38% av respondenterna angav. Det var i linje med förväntningarna i denna studie att 

payback som primär metod skulle hamna i topp. 

 

Vidare är det även intressant att 28% av de undersökta företagen använder magkänslan som 

primär metod. Dessutom är det anmärkningsvärt att användningen av de sofistikerade 

metoderna NPV och IRR i stort sett är obefintlig. Procentuellt summeras respondenternas 

användande av kapitalbudgeteringsmetod till 152% vilket visar på att multipla metoder 

används. 

 

Av de 40 företag som primärt använder payback är det 15 företag som använder endast 

payback. Av de 29 företag som använder magkänsla som kapitalbudgeteringsmetod i första 

hand är det 16 företag som endast använder magkänsla och således ingen annan metod.  

 

Tabell 4 - Kapitalbudgetering  
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Företagets karaktärsdrag 

De metoder som används primärt av företagen visas utifrån storlekskategorierna enligt tabell 

4 ovan. Det är intressant att av de medelstora företagen används payback som primär metod 

av hälften av dem, samt tycks magkänslan användas mindre av de medelstora företagen 

jämfört med mikro- och små företag.  

 

Respondenternas fördelning enligt den tidigare definitionen av kapitalintensiv bransch ser ut 

enligt tabell 5 nedan, där det illustreras att många företag är verksamma i en kapitalintensiv 

bransch. Tabellen nedan visar också antalet respondenter per ålderskategori samt antalet som 

har en formell investeringsprocess. Det är intressant att av de 27 företag som uppger att de 

har en formell investeringsprocess är 21 av dem företag med en ålder av 25 år eller äldre. 

Ytterligare ett intressant resultat är att endast 19% har som primärt mål att maximera ägarnas 

vinst vilket också illustreras i tabell 5. 

 

Tabell 5 - företagets karaktärsdrag 

 
 

 

Utövarens karaktärsdrag 

Antal respondenter per utbildningsnivå redogörs för i tabell 6, där majoriteten har högre 

utbildning än gymnasium, samt att 60 % av respondenterna hade ekonomisk 

utbildningsbakgrund. Vidare var medelåldern på respondenterna 49,8 år och den 

genomsnittliga yrkeserfarenheten var 17,7 år.  
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Tabell 6 - Utövarens karaktärsdrag  

 

Tabellen visar utövarens karaktärsdrag. Ålder presenteras med genomsnittlig ålder, Min = yngsta 

respondenten, Max = äldsta respondenten. Yrkeserfarenhet presenteras med genomsnittlig erfarenhet i antal år, 

Min = respondent med lägst yrkeserfarenhet, Max = respondent med längst yrkeserfarenhet.  

 

Kapitalrestriktioner 

Svaren på frågan “Antag att ni har möjlighet att investera i ett projekt i företaget som ger en 

vinstökning med 25 procent inom de nästkommande två åren. Projektet har minimal risk, 

men ni har inte pengar till att genomföra investeringen nu. Skulle ni mest sannolikt ... ?”  

visas i tabell 7. Det var 23% av respondenter som svarade att de skulle avvakta på internt 

genererade medel och således inte låna för att genomföra projektet.  

 

Av de respondenter som svarat att de hade en kapitalrestriktion hade 88% av dem inte en 

formell process för investeringar, 71% befann sig i en kapitalintensiv bransch, 67% hade 

lägre utbildning än universitet, 58% hade tillväxt som primärt mål och 54% var små företag 

med 10 - 49 anställda.  

 

Tabell 7 - De företag med kapitalrestriktioner fördelas på kategorierna ålder, storlek och de 

metoder som används. 
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4.2 Sambandsanalys 

För att testa hur de oberoende variablerna förklarar variationen i den beroende variabeln 

gjordes en multivariat logistisk regression på varje beroende variabel och resultatet 

presenteras i tabell 8. Utifrån Chi-två-värdena, se tabell 8, är modellerna inte signifikanta.  

 

Tabell 8 - Regression output  

 
 

Tabellen visar regressionen för de beroende variablerna payback, osofistikerad metod samt magkänsla. De 

oberoende variablerna syns till vänster samt värdet för koefficienten (ß). SE, Standard Error. Wald-värdet likt t-

värdet visar huruvida den individuella variabeln är skild från 0. df, degrees of freedom.  

*** = 1% signifikans, ** = 5% signifikans, * = 10% signifikans. 

 

Regressionen på payback-metoden, se tabell 8, visar signifikans på 5%-nivån för variablerna 

utövarens ålder (U_åld). Signifikans på 10%-nivån visas för variablerna Högskola och 

yrkeserfarenhet (Yrk_Erf). Modellen för payback har ett R2 på 0,191 vilket kan tolkas som att 

de oberoende variablerna förklarar variationer i den beroende variabeln med 19,1%. 

Nagelkerkes R2 kan liknas vid det klassiska R2 som genereras vid linjär regression 

(Nagelkerke, 1991). 

 

Regressionen på osofistikerad metod, se tabell 8, visar signifikans på 10%-nivån för variabeln 

(U_åld). Modellen för osofistikerade metoder har ett R2 på 0,123 vilket kan tolkas som att de 

oberoende variablerna förklarar variationer i den beroende variabeln med 12,3%.  

 

Regressionen på magkänsla, se tabell 8, visar ingen signifikans på någon av de oberoende 

variablerna. Modellen för magkänsla har ett R2 på 0,147 vilket kan tolkas som att de 

oberoende variablerna förklarar variationer i den beroende variabeln med 14,7%. Det finns 

dock intressanta resultat som skiljer sig åt från de övriga regressionerna. Vi finner det 

intressant att variabeln för kapitalintensitet (Kap_int) har ett större värde samt att variabeln 

för formell process (F_Process) tycks ha en negativ inverkan på användandet av magkänsla. 
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Vidare tycks variablerna utbildningsbakgrund (UTB_Bakg), företagets storlek (mikro, små 

och medel), kapitalintensitet (Kap_Int) och kapitalrestriktioner (Kap_res) inte ha någon 

påverkan på någon av studiens beroende variabler.  

4.3 Analys av resultat 

 

Kapitalbudgetering 

Användningen av sofistikerade metoder som NPV och IRR var i stort sett obefintlig, vilket 

för oss var förvånande då dessa förespråkas i teorin. Ett lågt användande av sofistikerade 

metoder fann även Danielson och Scott (2006) i sin studie på SMEs i USA. Vidare skiljer sig 

våra resultat markant från Sandahl och Sjögrens (2003) studie på svenska börsnoterade 

företag där NPV användes av 52,3%. En förklaring till den låga användningen kan vara att 

SMEs inte nödvändigtvis har shareholder value som sitt primära mål (Danielson & Scott, 

2006). Detta styrks utifrån studiens resultat där endast 19% hade shareholder value som sitt 

primära mål. 

 

Studiens resultat visade på att metoderna payback och magkänsla var dominerande bland de 

primära metoder som företagen använde. Vårt resultat visade på en högre användning av 

payback som primär metod jämfört med Danielson och Scott (2006). En anledning till detta 

kan vara att deras sample innehåller fler mikroföretag än vad denna studie gör. En annan 

intressant skillnad är att i Danielson och Scotts (2006) studie använde 12% DCF-metoder 

medan vår motsvarande siffra är 2%. En orsak till detta kan vara geografiska skillnader 

mellan Europa och USA vilket tidigare studier på kapitalbudgetering har visat på (Brounen et 

al., 2004). 

 

Företagets karaktärsdrag 

Sambandsanalysen visar ingen signifikans på företagets storlek på någon av de beroende 

variablerna. Detta är intressant då större företag rimligen borde ha mer resurser och 

kompetens för att bedriva en sofistikerad kapitalbudgetering. Studien finner ingenting som 

visar på att företagets storlek påverkar kapitalbudgeteringen vilket Danielson och Scott 

(2006) fann, där större företag i högre utsträckning tillämpar sofistikerade 

kapitalbudgeteringsmetoder.  

 

Utifrån studiens resultat förkastas H1A : Storlek har en signifikant påverkan på 

kapitalbudgeteringen i SMEs 

 

Studiens resultat finner ingen signifikant skillnad mellan äldre och yngre företags användning 

av kapitalbudgeteringsmetod. Även om koefficienten för företagets ålder inte visar någon 

signifikant påverkan på någon av våra beroende variabler, syns dock en inbördes skillnad. 

För den beroende variabeln magkänsla tycks företagets ålder ändock ha en negativ påverkan. 

 

Utifrån studiens resultat förkastas H1B : Ålder har en signifikant påverkan på 

kapitalbudgeteringen i SMEs  
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Studien finner ingen signifikans på att företag i kapitalintensiva branscher använder någon 

kapitalbudgeteringsmetod i högre utsträckning. Detta skiljer sig från Sandahl och Sjögrens 

(2003) studie som påvisade att företag i icke-kapitalintensiva branscher såsom ingenjörs- och 

IT-företag använde payback som huvudsaklig metod. Även om koefficienten för 

kapitalintensitet inte visar någon signifikant påverkan på någon av våra beroende variabler, 

syns dock en inbördes skillnad. Koefficienten för den beroende variabeln magkänsla har ett 

större värde än för de andra beroende variablerna.  

 

Utifrån studiens resultat förkastas H1C : Kapitalintensitet har en signifikant påverkan på 

kapitalbudgeteringen i SMEs  

 

Utövarens karaktärsdrag 

Regressionen på den beroende variabeln payback visar att utövarens ålder (U_åld) är 

signifikant på 5%-nivån. Koefficienten för U_åld är 0,085 för payback, därmed är en tolkning 

att ytterligare en ökning med 1 år i ålder ger en ökad förväntad användning med 8,5% för 

payback. Dessutom är Högskola och Yrk_Erf signifikanta på 10%-nivån. Koefficienten för 

Högskoleutbildning är 0,939 vilket tolkas att en individ som har högskoleutbildning använder 

payback med 93,9% större sannolikhet jämfört med en person som inte har 

högskoleutbildning. Koefficienten för Yrk_Erf är -0,054, vilket tolkas att ytterligare ett års 

yrkeserfarenhet leder till en minskad användning av payback med 5,4%. 

 

Regressionen på den beroende variabeln osofistikerad metod visar på att U_åld är signifikant 

på 10%-nivån. Koefficienten för U_åld 0,057 för osofistikerad metod, därmed är en tolkning 

att ytterligare en ökning med 1 år i ålder ger en ökad förväntad användning med 5,7% för 

osofistikerad metod.  I jämförelse med den beroende variabeln payback är utövarens ålder nu 

inte signifikant på 5%-nivån. Vårt resultat visar på att utövarens ålder tycks ha en inverkan på 

användandet av osofistikerade metoder, vilket är i linje med vad tidigare studier också har 

funnit (Brunzell et al., 2013). 

 

Ytterligare kan det konstateras att högskoleutbildning tycks ha en påverkan på användandet 

av payback. Detta är intressant då högre utbildning i tidigare studier varit sammankopplat 

med användandet av sofistikerade metoder (Graham & Harvey (2001); Brounen et al. (2004); 

Brunzell et al. (2013)).  

Utifrån studiens resultat stöds H2A och H2C : Högskoleutbildning och utövarens ålder har en 

signifikant påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

 

En jämförelse av sambandsanalysen för den beroende variabeln payback mellan denna studie 

och Danielson och Scott (2006) finner vi likheter i resultaten mellan studierna. Högre 

utbildning i form av högskoleutbildning är signifikant på 5%-nivån i båda studierna.  

 

Det är anmärkningsvärt att användandet av sofistikerade metoder i denna studie är 2% när 

andelen med eftergymnasial utbildning är 57% och 60% av utövarna har ekonomisk 

utbildningsbakgrund. En anledning till den låga användningen av sofistikerade metoder i 

denna studie, trots en hög utbildningsnivå och ekonomisk utbildningsbakgrund, kan tänkas 
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bero på att de undersökta företagen inte lever upp till antagandena som kapitalbudgeteringen 

vilar på.  

 

Vidare betonar Ang (1991) att mindre företag har begränsade personalresurser och det kan 

vara en tänkbar anledning till att investeringsprojekt i SMEs inte utvärderas på ett sofistikerat 

sätt, trots utövarens kompetens och bakgrund. I studien hittades ingen signifikans på 

utbildningsbakgrund, vilket skiljer sig från Brunzell et al. (2013) vars studie på börsnoterade 

företag visade på att utbildningsbakgrund hade ett positivt samband med användandet av 

sofistikerade kapitalbudgeteringsmetoder. Det tycks indikera på att stora företag har större 

resurser för att bedriva en sofistikerad kapitalbudgetering jämfört med SMEs.  

 

Utifrån studiens resultat förkastas H2B: Utbildningsbakgrund har en signifikant påverkan på 

kapitalbudgeteringen i SMEs  

 

Utifrån studiens resultat stöds H2D : Yrkeserfarenhet har en signifikant påverkan på 

kapitalbudgeteringen i SMEs 

 

Kapitalrestriktioner 

Resultatet från vår undersökning visar på att kapitalrestriktioner inte tycks ha någon inverkan 

på företagens kapitalbudgetering. Koefficienten (ßKap_res) för kapitalrestriktioner hade dålig 

förklaringsgrad och var långt från signifikant på de tre beroende variablerna. 

 

Studiens resultat av kapitalrestriktioner tycks skilja sig något från Danielson och Scott 

(2006), där de fann positiv signifikant påverkan på både payback-metoden och DCF-metoder. 

En tänkbar förklaring kan vara den geografiska skillnaden och ländernas ekonomiska 

uppbyggnad (Hall & Soskice, 2001). 

 

De resultat som är intressanta angående kapitalrestriktioner i denna studie är att det tycks vara 

något fler som inte har en formell process vid utvärdering av investeringar än övrigt sample 

samt att de tycks ha något lägre utbildning än samplet som helhet. Givet studiens 

respondenter kan man tänka sig att de utövare med utbildning lägre än högskolenivå inte har 

etablerat någon formell process för investeringar och kan således ha en extern 

kapitalrestriktion, då det kan tänkas vara en högre risk för banken att låna ut till företag som 

inte har en formell investeringsprocess. 

 

Dessutom verkar storleken ha en betydelse då det tycks vara mikro- och små företag som har 

kapitalrestriktioner i större utsträckning än de medelstora företagen. Ang (1991) skriver i sin 

studie att mindre företag kan ha begränsad tillgång till kapitalmarknaden. 

Detta kan då tänkas förklaras med att de medelstora företagen kan ha tillgång till 

kapitalmarknaden i högre utsträckning än de mindre företagen.  

 

Utifrån studiens resultat förkastas H3: Företag med kapitalrestriktioner använder 

osofistikerade metoder i högre utsträckning 
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4.4 Resultat av hypotesprövning 

En överblick av studiens hypotesprövning presenteras i tabell 9. 

 

Tabell 9  

H1A: Storlek har en signifikant påverkan på 

kapitalbudgeteringen i SMEs 

Förkastas 

H1B: Ålder har en signifikant påverkan på 

kapitalbudgeteringen i SMEs 

Förkastas 

H1C: Kapitalintensitet har en signifikant 

påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

Förkastas 

H2A: Högskoleutbildning har en signifikant 

påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

Stöds 

H2B: Utbildningsbakgrund har en signifikant 

påverkan på kapitalbudgeteringen i SMEs 

Förkastas 

H2C: Ålder har en signifikant påverkan på 

kapitalbudgeteringen i SMEs 

Stöds 

H2D: Yrkeserfarenhet har en signifikant 

påverkan på kapitalbudgetering i SMEs 

Stöds 

H3: Företag med kapitalrestriktioner använder 

osofistikerade metoder i högre utsträckning. 

Förkastas 
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5. Slutsats 

Studiens syfte var att analysera och förklara användningen av kapitalbudgetering i svenska 

SMEs, där frågorna vilka kapitalbudgeteringsmetoder som används och vad som styr valet av 

metod skulle besvaras. Studiens resultat påvisar ett brett användande av osofistikerade 

metoder och ett i princip obefintligt användande av sofistikerade kapitalbudgeteringsmetoder. 

Dock ska studiens resultat tolkas med försiktighet då endast en liten del av populationen har 

undersökts. I studien hittades signifikans på utövarens ålder, högskoleutbildning och 

yrkeserfarenhet. 

 

I tidigare studier har även högre utbildning varit sammankopplat med användandet av 

sofistikerade kapitalbudgeteringsmetoder, vilket vi i vår studie inte funnit ett samband 

mellan. Förklaringen till detta kan tänkas bero på SMEs begränsade resurser till att bedriva en 

sofistikerad kapitalbudgetering, där utövarna trots sin utbildning inte har tid att praktisera sin 

kunskap. En annan tänkbar förklaring kan vara att teorin inte är anpassad efter svenska SMEs 

förutsättningar, där exempelvis framtida kassaflöden för svenska SMEs kan vara svåra att 

uppskatta. 

 

Vidare visar studiens resultat på flera skillnader jämfört med tidigare gjorda studier på större 

företag i Sverige och även på SMEs utomlands. Användandet av sofistikerade metoder var 

högre både bland svenska börsnoterade företag och SMEs i USA i förhållande till denna 

studien. Att resultaten mellan svenska SMEs och SMEs i USA skiljer sig åt kan också tänkas 

bero på institutionella skillnader mellan ekonomierna Sverige och USA, exempelvis 

skillnader i kapitalmarknaden och ekonomiernas storlek. Dessutom tycks även teorins 

genomslag i praktiken vara mer framskridet i USA vilket man fann i Brounen et al. (2004). 

Förutsättningarna är således annorlunda för SMEs i USA i förhållande till SMEs i Sverige. 

 

Givet att SMEs är en viktig motor för svensk ekonomi är denna studiens praktiska bidrag av 

intresse för flera intressenter. För utbildningsväsendet som lär ut teorin inom ramen för 

ekonomiska utbildningar ger studien en indikation om en tydlig diskrepans mellan teori och 

praktik, där de sofistikerade kapitalbudgeteringsmetoder som teorin betonar vikten av inte 

praktiseras i verkligheten. För det svenska samhället i stort är också investeringarna svenska 

SMEs gör av värde för konkurrenskraft gentemot omvärlden, där användandet av 

sofistikerade metoder utifrån teorin utvärderar investeringar på bäst sätt.   

 

Som förslag till vidare forskning hade det varit intressant att följa upp med djupgående 

intervjuer för att undersöka hur företagen resonerar kring valet av kapitalbudgeteringsmetod. 

Vidare hade det också varit intressant att följa upp varför så få företag använde sofistikerade 

kapitalbudgeteringsmetoder trots en ekonomisk utbildningsbakgrund hos utövaren.  
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Appendix 16 

 

Net present value (NPV) 

Diskonterar framtida kassaflöden med en diskonteringsränta, där diskonteringsräntan (r) styrs 

av time value of money, de framtida kassaflödena och risk. Utgår från pengars tidsvärde där 

en dollar är värd mer idag än imorgon. Ett projekt med högre risk och osäkerhet på de 

framtida kassaflödena gör att projektet diskonteras med en högre faktor.  

 

Formel: NPV = C0 + CT / (1 + r)t 

 

Beslutskriterier för NPV:  

● Acceptera investeringar med ett positivt NPV och förkasta investeringar med ett 

negativt NPV.  

 

Internal rate of return (IRR) 

Samma utgångspunkt som NPV men istället hitta diskonteringsfaktor som gör att NPV = 0. 

 

Formel: NPV = C0 + CT / (1 + r)t = 0 

 

Beslutskriterier för IRR:  

● Acceptera investeringar när Rate of Return > Opportunity cost of capital 

Payback-metoden 

Ett projekts payback-tid ges av det antal år det tar före de ackumulerade kassaflödena från 

investeringen är lika med grundinvesteringen. För att tillämpa payback-metoden krävs ett 

cutoff-datum som företaget utgår ifrån som sin yttre gräns för att få tillbaka 

grundinvesteringen. Payback-metoden beaktar således inte kassaflöden utanför cutoff-

datumet. 

Beslutskriterier för Payback: 

● Acceptera investeringar där pay-offtiden är kortare än en specifik cutoff-period. 

Accounting rate of return (ARR) 

Utgår från redovisningsmässig information och beaktar inte kassaflöden och time value of 

money. Ett sätt att mäta ARR är redovisningsmässigt resultat delat med totala tillgångar, där 

kvoten enbart visar avkastning på totalt kapital. Framtida kassaflöden tas inte in till beaktning 

vid kalkylerande av ARR. 

 

                                                
6 Källa: Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F., & Mohanty, P. (2016). Principles of Corporate Finance. Tata 

McGraw-Hill Education.  
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Bilaga 1 - Enkät 
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Bilaga 2 - Följebrev 

Hej! 

 

Vi är två studenter, Daniel och Max, som går ekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

I samband med vår kandidatuppsats har ert företag blivit utvald att delta i vår 

enkätundersökning. Syftet med denna studien är att undersöka vilka metoder små och 

medelstora företag använder vid investeringar.  

 

Du som är aktiv i företagets ledning / ekonomiska styrning kan genom att besvara denna 

korta enkät bidra med viktig information för vår studie. Enkäten består av 16 frågor som tar 

cirka 5 minuter att genomföra. Vi vore väldigt tacksamma om ni kunde besvara enkäten 

innan den 15 april.  

 

Vi vill även förtydliga att undersökningen avser att undersöka den generella användningen av 

metoder vid investering och det berör därför inte specifik företagsinformation. Studien 

behandlas enligt forskningsetiska riktlinjer. Givetvis får du som tack för besvarad enkät gärna 

ta del av studiens resultat. 

Nedan finner ni länken till enkäten samt kontaktinformation vid eventuella frågor och 

funderingar, tack för din medverkan! 

 

#LÄNK# 

 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Olofsson & Max Mathisson 

 

Kontaktuppgifter, mail: 

Danolo16@student.hh.se  

Maxmat16@student.hh.se  

 

Handledare för vår uppsats: Elias Bengtsson, nås på elias.bengtsson@hh.se  
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Bilaga 3 - Följebrev, påminnelseutskick 

 

Hej! 

 

Vi bjöd under förra veckan in er till att delta i vår enkätundersökning och vi vill nu passa på 

att tacka er som tog er tid att besvara enkäten! 

 

Vi vill samtidigt påminna er som ännu inte besvarat enkäten att vi vore väldigt tacksamma 

om ni ville bidra till vår studie. 

 

Vi är två studenter, Daniel och Max, som går ekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

I samband med vår kandidatuppsats har ert företag blivit utvald att delta i vår 

enkätundersökning. Syftet med denna studien är att undersöka vilka metoder små och 

medelstora företag använder vid investeringar.  

 

Du som är aktiv i företagets ledning / ekonomiska styrning kan genom att besvara denna 

korta enkät bidra med viktig information för vår studie. Enkäten består av 16 frågor som tar 

cirka 5 minuter att genomföra. Vi vore väldigt tacksamma om ni kunde besvara enkäten 

innan den 15 april.  

 

Vi vill även förtydliga att undersökningen avser att undersöka den generella användningen av 

metoder vid investering och det berör därför inte specifik företagsinformation. Studien 

behandlas enligt forskningsetiska riktlinjer. Givetvis får du som tack för besvarad enkät gärna 

ta del av studiens resultat. 

Nedan finner ni länken till enkäten samt kontaktinformation vid eventuella frågor och 

funderingar, tack för din medverkan! 

 

#LÄNK# 

 

Med vänliga hälsningar 

Daniel Olofsson & Max Mathisson 

 

Kontaktuppgifter, mail: 

Danolo16@student.hh.se  

Maxmat16@student.hh.se  

 

Handledare för vår uppsats: Elias Bengtsson, nås på elias.bengtsson@hh.se  
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Bilaga 4 - Resultat från enkätundersökning 
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Bilaga 5 – Pearson Korrelationstest 

 

 
 

 



 

 

46 

Bilaga 6 - Underlag till urval 
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