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1 Inledning 

De inledande avsnitten i uppsatsen kommer att behandla studiens bakgrund gällande 

kapitalbudgeteringstekniker och problematisering av ämnet som har valts att undersöka i 

medelstora företag. Därefter presenteras studiens frågeställning och syfte.  

1.1 Bakgrund 
 
Strategiska investeringar är en betydelsefull del i ett företags verksamhet och kan bidra 

till ökad konkurrenskraft och stärkta finanser (Bierman & Seymour, 2007). Definitionen 

av en investering är en uppoffring av kapital idag, för att kunna generera ökat kapital i 

framtiden (Schneider 1944). En investering kan med andra ord medföra positiva påföljder 

för ett företag, förutsatt att rätt investering görs (Segelod, 1998). För att välja rätt 

investering kan kapitalbudgeteringstekniker vara ett användbart hjälpmedel (Daunfeldt & 

Hartwig, 2014; Farragher, Kleiman & Sahu, 2001; Haka, 2006; Klammer 1972; Segelod, 

1998) och genom att anpassa användningen efter investeringen kan de positiva effekterna 

av investeringen maximeras (Hartwig, 2012). 

 

Kapitalbudgeteringstekniker har idag flera olika användningsområden inom 

företagsvärlden (Haka, 2006).  De olika teknikerna används vanligtvis i ett företags 

utvärderingsprocess av investeringar för att undersöka och identifiera olika 

investeringsprojekt genom olika kalkyleringar (Daunfeldt & Hartwig, 2014). Flera 

forskare hävdar att kapitalbudgeteringstekniker är ett viktigt verktyg i 

utvärderingsprocessen av investeringar och att det är av största relevans att tekniken som 

används är anpassad efter investeringen (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Farragher, Kleiman 

& Sahu, 2001; Haka 2006; Hartwig, 2012; Klammer 1972; Segelod, 1998). Vid 

användning av tekniker som inte är anpassade efter investeringens syfte eller ingen 

användning av kapitalbudgeteringstekniker alls, ökar osäkerheten kring utfallet av 

investeringen, vilket kan missgynna företagets finanser (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 

Genom användning av kapitalbudgeteringstekniker kan exempelvis investeringens 

nuvärde räknas ut (Brounen m.fl., 2004; Froot & Stein, 1998) eller hur lång tid 

investeringen tar att återbetala (Danielson & Scott, 2006), vilket kan ge en indikation på 

investeringens utfall och på så vis kan beslutsfattaren förhålla sig till investeringens 

potentiella utfall (Daunfeldt & Hartwig, 2014). De olika kapitalbudgeteringsteknikerna 
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har kommit att kategoriserats in i två fack av litteraturen, sofistikerade och osofistikerade  

tekniker (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Farragher, Kleiman & Sahu, 2001; Haka 2006; 

Hartwig, 2012; Klammer 1972; Segelod, 1998), där de sofistikerade teknikerna beaktar 

tidsvärdet av samtliga framtida kassaflöden och är mer informationskrävande (Daunfeldt 

& Hartwig, 2014; Verma, 2009). Den andra kategorin, osofistikerade tekniker, är mindre 

informationskrävande och därav lättare att manövrera (Daunfeldt & Hartwig, 2014; 

Verma, 2009). På grund av kapitalbudgeteringsteknikers betydelsefulla 

användningsområde, finns ett stort intresse i att förstå vad som påverkar beslutsfattarens 

val av kapitalbudgeteringstekniker (Daunfeldt & Hartwig, 2014). Vidare visar forskning 

inom området att de olika indelningarna av kapitalbudgeteringstekniker kan gynna olika 

intressenter i ett företag (cf Sarwary & Umans, 2017). Beroende på vilken grupps mål 

investeringen främst syftar till att tillfredsställa, kan olika tekniker användas vid 

utvärdering av en potentiell investering (Sarwary & Umans, 2017).  

Vidare menar Verbeeten (2006) att alla företag kan utvärdera investeringar med 

kapitalbudgeteringstekniker, oavsett företagets storlek. Trots 

kapitalbudgeteringsteknikernas breda användningsområde har  forskning främst riktats 

mot användandet av kapitalbudgeteringstekniker i stora företag (Verbeeten, 2006). Det 

har även riktats betydande forskning mot små och medelstora företag (SME-företag) som 

en gemensam grupp (Armitage, Webb, & Glynn, 2016; Danielson & Scott, 2006; Lopez 

& Hiebl, 2015; Rossi 2014, 2015). Forskningen har visat att de stora företagen främst 

använder sig av de sofistikerade teknikerna medan SME-företag använder de 

osofistikerade teknikerna (Danielson & Scott, 2006; Daunfeldt & Hartwig, 2014; Jensen, 

2001). De olika storleksgrupperingarnas användning av kapitalbudgeteringstekniker 

tyder på att det kan finnas en övergångsperiod då företag övergår från att använda de 

osofistikerade teknikerna till att använda de sofistikerade (Rossi, 2015).  

Idag klassas 99,41 procent av svenska företag som små företag och endast 0,5 procent 

som medelstora företag (SCB, 2018) och därför förväntas forskningen som skett på SME-

företag inte självklart samråda med resultatet från medelstora företag, eftersom små 

företag dominerar SME-företag som grupp (cf Rossi, 2015). På grund av att det har riktats 

mindre motsvarande forskning mot medelstora företags användning av 

kapitalbudgeteringstekniker (Lopez & Hiebl, 2014; Rossi, 2015) är detta en relativt 

outforskad företagsgrupp att studera. Det beror på att medelstora företag ger forskningen 
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en möjlighet att skildra förändringsprocessen mellan litet till stort företag, där små företag 

generellt använder osofistikerade tekniker och stora företag generellt de sofistikerade 

teknikerna (cf Rossi, 2015). 

1.2 Problematisering 

Det har framkommit av forskning att valet av kapitalbudgeteringsteknik kan påverkas av 

målet med en investering samt att humankapital har en betydande roll i valet av teknik 

(Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt & Hartwig, 2014). Enligt Jensens (2001) 

sammanställning av 200 års forskning är forskare generellt överens om att det vanligaste 

målet för en investering är att maximera värdet för ägarna (Dayananda, Irons, Harrison, 

Herbohn & Rowland, 2002; Jensen 2001;2010). De investeringar som är mest 

värdemaximerande för ägarna har vanligtvis en lång tidshorisont, är mer 

informationsintensiva och behöver därför hanteras med en mer komplex 

kapitalbudgeteringsteknik (Brounen m.fl., 2004). Det vill säga att någon av de 

sofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna behövs för att identifiera investeringen som 

ger maximalt värde för ägarna (Mao, 1970). Danielson och Scott (2006) motsäger sig 

dock målet med värdemaximering för ägarna och deras forskning visar att det på senare 

år har skett ett skifte av fokus som nu har riktats mot andra intressenter och deras mål i 

ett företag. Därför menar Danielson och Scott (2006) vidare att det finns omständigheter 

där andra mål kan vara av högre prioritet. Ett exempel på omständigheter då kortsiktiga 

mål kan vara högre prioriterade än långsiktiga, kan vara då företagets mer reserverade 

intressenter beaktas samt deras fokus på företagets välmående, det vill säga att klimatet 

och företagskulturen är god samt att finanserna är stabila (cf Clarkson, 1995; Danielson 

& Scott, 2006; cf Freeman, 2010). För att tillfredsställa kortsiktiga mål eftersöks det säkra 

alternativet framför det osäkra för att bibehålla existerande marknadsandelar snarare än 

att expandera (Danielson & Scott, 2006). För att säkerställa ett företags välmående 

eftersöks en investering med en kortare tidshorisont, är mindre riskfylld, bidrar till 

likviditet och hållbar tillväxt samt ökar produktens/tjänstens kvalité. Dessa mål med en 

investering möjliggör att mindre komplexa tekniker kan användas vid utvärderingen av 

den potentiella investeringen (Danielson & Scott, 2006). Det är eftersom dessa 

målsättningar inte är inriktade på värdemaximering för ägarna och således behöver inte 

investeringen med högst avkastning identifieras (cf Mao, 1970). Dessa generella samband 

verkar dock kunna påverkas av en faktor, då beslutsfattarens humankapital beaktas 
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förväntas det generella sambandet mellan målet med en investering och valet av 

kapitalbudgeteringstekniker att förändras  (Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt & Hartwig, 

2014). 

Humankapitalets betydelse har i tidigare studier visat sig ha en avgörande roll då 

kapitalbudgeteringsteknik väljs utifrån målet med en investering eftersom 

humankapitalet kan begränsa och möjliggöra användandet av olika tekniker (cf Daunfeldt 

& Hartwig, 2014). Det har visat sig bero på den mängd information som beslutstagaren 

behöver procesera (Cyert & March, 1963) för att kunna uppfylla målet med 

värdemaximering för ägarna (Brounen m.fl., 2004). När informationsflödet är stort menar 

Cyert & March (1963) att beslutsfattaren är begränsad i hur mycket information som kan 

proceseras. När beslutsfattaren har ett högt humankapital ges möjligheten att kunna 

procesera en större mängd information och således kan en beslutsfattare med högt 

humankapital möta ägarnas önskemål om värdemaximering (Brounen m.fl., 2004). I 

motsats till möjligheterna som ett högt humankapital ger, kan ett högt humankapital även 

begränsa beslutsfattaren. Det eftersom beslutsfattaren kan ha en viss identitet vilket gör 

att hen vill framhäva sitt höga humankapital och inte bli associerad med de mindre 

prestigefyllda kapitalbudgeteringsteknikerna, det vill säga de osofistikerade teknikerna 

(cf Acker m.fl., 2006). Det medför att beslutsfattaren begränsar sig själv till att använda 

sofistikerade tekniker för att framhäva sitt höga humankapital, trots att målet är annat än 

att maximera ägarnas värde och kan då med fördel beräknas med osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker (cf Acker m.fl., 2006).  

Likaväl som att ett högt humankapital kan begränsa en beslutsfattare kan ett lågt 

humankapital begränsa beslutfattaren i sin förmåga att möta målet om värdemaximering 

för ägarna (Simon, 1990). Det beror på att ett lågt humankapital begränsar beslutsfattaren 

i sin förmåga att procesera information och därav begränsas beslutsfattaren till 

användning av de osofistikerade teknikerna (cf Danielson & Scott, 2006; cf Simon, 1990), 

trots att målet om värdemaximering för ägarna bör utvärderas med sofistikerade tekniker 

(Daunfeldt & Hartwig, 2014). Sålunda torde humankapitalet vara en avgörande faktor då 

kapitalbudgeteringsteknik väljs utifrån målet med en potentiell investering.   

Denna studie kommer därför att undersöka sambandet mellan målet med en strategisk 

investering och valet av kapitalbudgeteringstekniker, med humankapital som betingad 

faktor. Studien kommer även vara inriktad på medelstora företag och frångå det som 
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mycket forskning redan behandlat, det vill säga små och medelstora företag som en 

gemensam grupp (Andor m.fl., 2015, Rossi, 2015). På grund av att ingen tidigare studie 

behandlat detta samband med humankapital som betingad faktor, kan studien samt dess 

upptäckter bidra med teoretiskt, metodiskt och empiriskt material till dagens och 

framtidens forskning inom området.  

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur målet med en investering påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag med beslutsfattarens humankapital som 

betingad faktor.  

1.4 Frågeställning 
 
Hur påverkar målet med en investering valet av kapitalbudgeteringstekniker, med 

beslutsfattarens humankapital som betingad faktor? 
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1.5 Disposition 
 

Vetenskaplig 
Metod

Nästkommande kapitel presenterar och motiverar studiens val av en
positivistisk forskningsfilsofi tillsammans med en deduktiv
forskningsansats. Studiens förhållningssätt till källkritik kommer även
att presenteras där det bland annat förklaras varför många källor hämtats
från internet

Teori

I det tredje kapitlet presenteras de teorier som studien utgått från. De
teorier som valts är resursbaserad teori och intressentteorin. Samtliga
teorier kommer att leda fram till en teoretisk modell för denna studie

Empirisk Metod

• I det fjärde kapitlet redovisas valet av internetbaserade enkäter
tillsammans med en kvantitativ metod. Vidare redovisas enkäten
genom en operationalisering där enkäten förklaras och motiveras
utifrån modellens beroende, oberoende och betingade varibel

Empirisk Analys

• I det femte kapitlet presenteras utfallet från enkäten. Resultaten
kommer att sammanställas i programmet SPSS och presenteras och
förklaras med hjälp av tabeller och diagram

Slutsats och 
Diskussion

• I det sjätte och sista kapitlet presenteras studiens reslutat och en
diskussion kring modellen och de tidigare utformade fyra
hypoteserna. Därefter presenteras självkritik och slutligen förslag på
vidare forskning om kapitalbudgeteringstekniker, målet med en
investering och att ha humankapital som en betingad faktor
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2. Vetenskaplig Metod 
 
Följande stycken kommer att behandla studiens forskningsfilosofi, forskningsansats samt 

vikten av källkritik för denna uppsats. 

2.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofin som appliceras vittnar om en forskares syn på världen (Bryman & 

Bell, 2015). Den filosofi som appliceras beror således på vilket syfte studien har samt 

vilken forskningsfråga som ska besvaras (Bryman & Bell, 2015). De två vanligaste 

filosofierna som används idag är positivism och hermeneutik (Widerberg, 2002). Enligt 

den positivistiska filosofin är kunskap något som uppnås via faktainsamling (Bryman & 

Bell, 2015). Den insamlade faktan ska kunna igenkännas genom människors sinnen 

menar Bryman och Bell (2015). Utöver dessa aspekter ska redan befintliga teorier 

appliceras då hypoteser ska skapas. Dock utesluter inte det att eventuellt nya teorier kan 

skapas utifrån de befintliga teorierna (Bryman & Bell, 2015). De nämnda egenskaperna 

gör att en kvantitativ metod är väl lämpad då den positivistiska filosofin appliceras (cf 

Olsson & Sörensen, 2011). Den andra filosofin, hermeneutiken, syftar mer till att försöka 

tolka, studera och förstå underliggande faktorer i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Det 

syftet går inte att uppnå enbart med att sammanställa enkäter och därav lämpar sig en 

kvalitativ metod väl då den hermeneutiska filosofin applicerats (Patel & Davidson 2003).  

Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag kan en kvantitativ metod användas vid 

insamling av information. Det är möjligt eftersom det är statistiska samband som 

eftersöks och inte individers underliggande tankar och åsikter. Härav kommer enkäter 

utformas för att undersöka relationen mellan målet med en investering och valet av 

kapitalbudgeteringstekniker med humankapital som en betingad faktor. En positivistisk 

forskningsfilosofi kommer att utgås från då studien utgår från en teori samt att slutsatser 

dras från mätbara resultat. 

2.2 Forskningsansats 
 
Forskningsansatsen redogör för vilken metod som används för att kunna förklara hur 

problemställningen ska utredas (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). Vidare visar 
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forskningsansatsen hur olika forskare granskar och utreder sin studie. Enligt Saunders 

m.fl. finns det tre olika forskningsansatser som kan tillämpas vid en studie, de är 

deduktion, induktion och abduktion. Den förstnämnda ansatsen utgår från att testa studien 

empiriskt genom att utgå från en redan existerande teori (Hansson, 2011). Det vill säga 

att en teori utformas först för att sedan söka bekräftelse för teorin i det verkliga livet. I 

den andra forskningsansatsen, induktion, utgår man istället från empirin för att därefter 

sammanställa resultatet i modeller eller teorier (Winborg & Landström, 2001). Det görs 

i syfte att förstå varför något sker. Den tredje och sista ansatsen, abduktion, är en 

kombination av både den deduktiva och den induktiva ansatsen. Här utgår forskaren både 

från teorin och empirin för att på detta sätt öka förståelsen för problemet gradvis (Lind, 

2014).  

 

I denna uppsats är en deduktiv ansats applicerbar eftersom hypoteserna grundar sig i 

redan befintliga teorier (Hansson, 2011). Hypoteserna kommer därefter att bekräftas eller 

dementeras med hjälp av insamling av data (Hansson, 2011). Datan syftar till att visa det 

samband som finns mellan ett företags mål med en investering samt valet av 

kapitalbudgeteringstekniker och med en kvantitativ metod möjliggörs jämförbara 

mätningar (Christensen, Haglund, Grääs & Engdahl, 2001). För att ett samband ska kunna 

bekräftas eller dementeras ställs särskilda krav vid en deduktiv ansats. Det är särskilt 

viktigt att tillräckligt stora stickprov införskaffas samt att forskaren är objektiv (Saunders 

m.fl., 2009). Dessa krav ställs för att studien skall vara legitim samt att tillräckligt stora 

stickprov krävs för att kunna utläsa statistiska samband (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2009). Kombinationen av objektivitet och stora stickprov bekräftar återigen kopplingen 

mellan deduktion och kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 2015; Mauritzon & 

Mauritzon, 2017). 

2.3 Källkritik 
 
Underlaget till denna uppsats är främst hämtat från artiklar och böcker. För att innehållet 

i en uppsats ska vara legitimt och inte innehålla felaktig information, är källkritik av stor 

vikt (Denscombe, 2016). För att undvika att falska fakta används kommer studien 

uteslutande att baseras på böcker och vetenskapligt granskade artiklar. Det innebär att 

källorna har granskats av flera forskare som är aktiva inom samma område som källan 

behandlar. Vidare är majoriteten av all data hämtad från internet. Den höga 
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tillgängligheten på information gör att vikten av källkritik ökar, eftersom envar bibehåller 

rätten att publicera vad de önskar (Denscombe, 2016). Härav bekräftas vikten av att 

enbart använda vetenskapligt granskade artiklar. När det kommer till böcker har även 

dessa genomgått granskningsprocesser innan de får tillstånd att tryckas, härav anses även 

dessa vara pålitliga källor (Denscombe, 2016). Dock ska det tas i beaktning att 

information kan ändras, vilket böcker inte tar hänsyn till. Därför är det viktigt att validera 

informationen genom ytterligare källor (Denscombe, 2016). 

Artiklar som använts som källor i denna uppsats härstammar främst från andra länder än 

Sverige. Det medför att det kan förekomma skillnader i artiklar beroende på ursprung. 

Härav har utländska artiklar validerats genom att jämföra svenska studiers resultat med 

de utländskas. Det har framkommit genom jämförelser att inga väsentliga skillnader råder 

och därför anses det legitimt att applicera dessa utländska artiklar även då studien utförs 

i Sverige. Dock ska en specifik skillnad framhävas som skiljer artiklarna åt geografiskt, 

definitionen på medelstora företag. Härav förstärks vikten av ett kritiskt förhållningssätt 

då storleksspecifika aspekter tas upp i uppsatsen.  
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3. Teori 
I avsikt att beskriva hur målet med en investering påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag med humankapital som betingad faktor, 

kommer olika teorier att användas. I de första avsnitten kommer sofistikerade och 

osofistikerade tekniker att klargöras och sju kapitalbudgeteringstekniker kommer att 

beskrivas. Därefter förklaras den resursbaserade teorin och intressentteorin. Slutligen 

kommer målet med en investering att förklaras med humankapital som betingat faktor 

med stöd från dessa teorier. 

3.1 Kapitalbudgeteringstekniker 
 
Kapitalbudgeteringstekniker används av företag för att utvärdera en investering och 

besluta om ett investeringsförslag ska accepteras eller avslås (Dryden, 1962; Verbeeten, 

2006). Således har kapitalbudgeteringstekniker visat sig vara ett användbart verktyg för 

beslutsfattare när de ska välja mellan olika potentiell investeringar (Daunfeldt & Hartwig, 

2014; Verbeeten, 2006). Teknikerna kan även vara ett användbart hjälpmedel vid 

förhandlingar med banker eller kreditinstitut då de kan påvisa investeringens potentiella 

bidrag till företaget (Block, 1997). Tidigare forskning inom området har kommit att dela 

in kapitalbudgeteringstekniker i två kategorier, sofistikerade och osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker (Klammer, 1972; Schall, Sundem, Geijsbeek, 1978), vilka 

kommer att tydliggöras i kommande avsnitt. 

3.2 Sofistikerade tekniker  

Sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker är rekommenderade en potentiell investering 

ska utvärderas (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Klammer, 1972; Schall, Sundem & 

Geijsbeek, 1978). De sofistikerade teknikerna tar hänsyn till tidsvärdet av samtliga 

framtida kassaflöden som är kopplade till investeringen och tar även investeringens risk 

i beaktning genom att beakta den stora mängd information om investeringen som finns 

tillgänglig (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Verma, 2009). Investeringens risk tas i beaktning 

genom att förutsätta att en säker krona idag är mer värd än en riskbetingad krona imorgon 

(Žižlavský, 2014). Det medför att i vissa av de sofistikerade teknikerna krävs ytterligare 

information för att hantera risken, vilket görs genom fastställandet av diskonteringsräntan 

(Žižlavský, 2014; Posnet & Ian, 1996). Vidare menar Kaplan och Atkinson (1998) att de 

sofistikerade teknikerna är långsiktigt orienterade och tar hänsyn till en investerings 
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potentiella kassaflöden över hela investeringens livstid och inte bara till dess att 

investeringen är återbetald. På så sätt behöver de sofistikerade teknikerna information 

som sträcker sig längre in i framtiden (Kaplan & Atkinson, 1998). För att alla dessa 

aspekter ska kunna beaktas krävs det mycket information som rör de potentiella 

investeringarna (Daunfeldt & Hartwig, 2014).  

Det medför att de sofistikerade teknikerna enligt många forskare anses vara mer 

komplexa att använda än de osofistikerade teknikerna, då fler variabler krävs i 

utvärderingsprocessen (Jensen, 2001). De många beaktade variablerna gör att 

utvärderingen ger en tydligare indikation på investeringens potentiella utfall och därför 

menar flera forskare att de sofistikerade teknikerna rekommenderas då en investering ska 

göras (Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt & Hartwig, 2014; Graham & Harvey, 2001). De 

vanligast förekommande av de sofistikerade teknikerna menar Verma (2009) är 

nettonuvärdesmetoden, internräntemetoden och lönsamhetsindex. De tre nämnda 

teknikerna kommer att förtydligas i kommande avsnitt.  

3.2.1 Nettonuvärdesmetoden  

Nettonuvärdesmetoden (NPV) visar vilket framtida värde som en investering förväntas 

generera (Bierman & Smidt, 2007; Dayananda m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 2002). 

Eftersom nettonuvärdesmetoden räknar på det framtida marknadsvärdet och resultatet 

visas i absoluta tal anses den enligt Žižlavský (2014) vara den mest sofistikerade tekniken. 

På grund av att den behandlar det framtida marknadsvärdet tenderar tekniken att vara 

vanligt förekommande då långsiktiga investeringar ska göras (Brounen m.fl., 2004; 

Daunfeldt & Hartwig, 2014). Det kan förklaras genom att det är väsentligt för företags 

framtid att investeringen genererar det förväntade utfallet (White & Miles, 1996). Vidare 

menar Žižlavský (2014) att tre principer följer nettonuvärdesmetoden. Den första 

principen är att tekniken tar hänsyn till pengars värde över tid. Det innebär att pengars 

värde förväntas öka med tiden om de förvaltas väl och därför diskonteras alla framtida 

kassaflöden (Žižlavský, 2014).  

Den andra principen, diskonteringsräntan, återspeglar kapitalkostnaden, vilken ökar med 

den uppskattade risken för investeringen. Mer riskfyllda investeringar förväntas generellt 

att ge högre avkastning, vilket även visar att tekniken tar hänsyn till investeringens 

riskprofil (Carmichael & Balatbat, 2008; White & Miles, 1996; Žižlavský, 2014).  
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Den tredje principen som följer nettonuvärdesmetoden är att den beaktar investeringens 

samtliga framtida kassaflöden, både positiva och negativa. De framtida kassaflödena (CF) 

diskonteras med räntesatsen (i) till värden som motsvarar vad kassaflödena skulle vara 

värda i nutid (CF dividerat med 1+ i t ). Nuvärdet av investeringen blir då summan av de 

diskonterade kassaflödena (White & Miles, 1996; Žižlavský, 2014). Vid användning av 

nettonuvärdesmetoden används följande formel:  

𝑁𝑃𝑉 =
𝐶𝐹'
1 + 𝑖 '

+

',-

 

3.2.2 Internräntemetoden  

Internräntemetoden (IRR), likt nettonuvärdesmetoden, förser användaren med 

information om investeringens framtida värde (Bierman & Smidt, 2007; Carmichael & 

Balatbat, 2008; Dayananda m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 2002; White & Miles, 1996). 

Skillnaden är att internräntemetoden räknar ut internräntesatsen för investeringens 

framtida värden när nuvärdet av investeringen sätts till noll (Bierman & Smidt, 2007; 

Dayananda m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 2002). På så sätt får användaren information 

om den årliga avkastningen som den potentiella investeringen skulle generera av det 

investerade kapitalet. Den årliga avkastningen som beräknas blir ett jämförbart procenttal 

som gör potentiella investeringar jämförbara sinsemellan (Daunfeldt & Hartwig, 2014).  

När internräntemetoden kombineras med information om kalkylräntan förses dessutom 

användaren med information om vilken lägsta accepterade avkastning som investeringen 

måste generera för att investeringen ska börja bli lönsam (Bierman & Seymour, 2007). 

Kalkylräntan är den kostnad som kapitalet belastar företaget med, således behöver en 

investerings internränta vara högre än kalkylräntan för att vara lönsam (Carmichael & 

Balatbat, 2008).  

Internräntemetoden beräknas genom samma formel som nuvärdesmetoden (Bierman & 

Smidt, 2007; Carmichael & Balatbat, 2008; Dayananda m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 

2002) men istället för att räkna ut nuvärdet av framtida kassaflöden sätts istället nuvärdet 

till noll och IRR (tidigare ”i” i nettonuvärdesmetoden) bryts ut ur formeln. Därefter 
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räknas IRR ut och på så sätt fås internräntan fram för investeringen (Dayananda m.fl., 

2002)1.  

0 =
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

 

3.2.3 Lönsamhetsindex  

Lönsamhetsindex (PI) tar likt nettonuvärdesmetoden och internräntemetoden hänsyn till 

samtliga kassaflödens värde över tid (Bierman & Smidt, 2007; Dayananda m.fl., 2002; 

Peterson & Fabozzi, 2002; White & Miles, 1996.) Lönsamhetsindex primära egenskap är 

att den kan jämföra lönsamheten i en investering oavsett investeringens storlek (Bierman 

& Smidt, 2007; Dayananda m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 2002; White & Miles, 1996). 

Det är möjligt eftersom indexet är ett relativt tal, till skillnad från nettonuvärdesmetoden 

som producerar absoluta tal (Bierman & Seymour, 2007; Dayananda m.fl., 2002; 

Peterson & Fabozzi, 2002). Fördelen med relativa tal är att indexet gör att det går att 

jämföra lönsamheten i investeringen med andra investeringar oavsett storlek (Bierman & 

Seymour, 2007).  

Lönsamhetsindex räknas ut genom att ta nuvärdet av alla intäkter (PVCash inflows) 

dividerat med nuvärdet av alla utgifter (PVCash outflows) (Bierman & Seymour, 2007). 

Uträkningen producerar ett index som indikerar lönsamheten hos investeringen. Är värdet 

lägre än ett är investeringen inte lönsam och således bör beslutsfattaren ej genomföra 

investeringen. Resulterar uträkningen i ett värde högre än ett förväntas investeringen vara 

lönsam, och på så sätt öka företagets marknadsvärde (Bierman & Seymour, 2007). För 

att använda tekniken lönsamhetsindex används följande uträkning:  

𝑃𝐼 =
𝑃𝑉4567	  9:;<=>6
𝑃𝑉4567	  ?@';<=>6

 

                                                
1 1 CF = Kassaflöden 
  t     = Återbetalningstid 



Eriksson & Kjellberg 

 17 

3.3 Osofistikerade Tekniker  

Utöver sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker finns det även osofistikerade tekniker 

(Daunfeldt & Hartwig, 2014; Kaplan & Atkinson, 1998). De osofistikerade teknikernas 

risk definieras som möjligheten att betala tillbaka investeringen på kort tid (Kaplan & 

Atkinson, 1998; Daunfeldt & Hartwig, 2014). Osofistikerade tekniker tar hänsyn till 

kassaflöden eller de vinster som genereras fram till att investeringen är återbetald och är 

således mindre informationskrävande än de sofistikerade teknikerna som ser till hela 

investeringens livstid (Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt & Hartwig, 2014; Graham & 

Harvey, 2001). Dessa tekniker anses enligt flera forskare vara mindre komplexa, rentav 

enkla, då mindre information om investeringen krävs för att använda teknikerna samt dess 

förmåga att utvärdera investeringens utbetalningar mot dess kostnader (Henisz m.fl., 

2014; Jensen, 2001). I enlighet med Danielsons och Scotts (2006) studie på små företag, 

är de osofistikerade teknikerna de som är mest använda. Det förklaras genom teknikernas 

lägre komplexitet, låga omkostnader och kortsiktiga orientering (Henisz m.fl., 2014; 

Jensen, 2001).  

Teknikerna används fördelaktigt vid kortsiktiga investeringar, då företaget vill ha hög 

likviditet och låg risk (Danielson & Scott, 2006). De osofistikerade teknikerna förser 

bland annat beslutsfattaren med information om återbetalningstiden och den 

genomsnittliga årliga vinsten (Danielson & Scott, 2006; García-Teruel & Martínez-

Solano, 2007; Verbeeten, 2006). Fyra av de vanligast förekommande teknikerna kommer 

att beskrivas i kommande stycken i syfte att skildra de osofistikerade teknikernas 

simplicitet från de sofistikerade teknikerna samt för att redovisa dess 

egenskaper. Teknikerna valdes eftersom de är vanligt förekommande samt för att de fyra 

teknikerna uppfyller fyra olika syften, beräkna återbetalningstiden, genomsnittlig 

avkastning och avkastning på företagets olika tillgångar. 

3.3.1 Paybackmetoden  

Paybackmetoden (PB) kan användas då en potentiell investering ska utvärderas och 

återbetalningstiden på investeringen är av intresse (Bierman & Smidt, 2007; Dayananda 

m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 2002). Paybackmetoden tar inte hänsyn till den rådande 

kalkylräntan (cf White & Miles, 1996) utan förser användaren med ett resultat som visar 

antalet år som det tar för investeringen att återbetala sig själv, ju färre år desto snabbare 
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är investeringen avbetalad och kan börja bli lönsam (Bierman & Smidt, 2007; Dayananda 

m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 2002). Tekniken beräknas genom att dividera 

grundinvesteringen (Original outlay) med det årliga inbetalningsöverskottet (Cash 

flows). Resultatet beskriver hur många delar av antalet år det tar för investeringen att bli 

återbetald, de vill säga positiva värden indikerar att investeringen kommer betala av sig 

själv och storleken på talet svarar för hur många år det tar (Bierman & Smidt, 2007; 

Danielson & Scott, 2006; Dayananda m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 2002). 

Lämplighetsmässigt menar Danielson och Scott (2006) att tekniken passar bäst vid 

investeringar som innehåller svårbedömda parametrar såsom osäkert marknadsläge eller 

osäkerhet i framtida kassaflöden. Osäkerheten i framtida kassaflöden gör att inga 

trovärdiga beräkningar med diskonterade kassaflöden går att genomföra, då menar 

Danielson och Scott (2006) att det är mer rationellt att använda paybackmetoden eftersom 

denna teknik ger en indikation på hur länge kapitalet är bundet i investeringen. Och på så 

sätt går det att bedöma risken genom att fokusera på återbetalningstiden som risk 

(Bierman & Seymour, 2007). Vid användning av paybackmetoden används följande 

ekvation:  

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 	  
𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙	  𝑂𝑢𝑡𝑙𝑎𝑦
𝐶𝑎𝑠ℎ	  𝐹𝑙𝑜𝑤𝑠

 

3.3.2 Accounting Rate of Return  

Accounting Rate of Return (ARR) ger en förenklad bild av vad en investering har för 

avkastning (Bierman & Smidt, 2007; Dayananda m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 2002). 

ARR skapar en estimering av den framtida avkastningen baserat på investeringens initiala 

avkastningar i förhållande till kostnader, detta förhållande förväntas sedan bibehållas 

under hela investeringens livstid (Bierman & Smidt, 2007; Dayananda m.fl., 2002; 

Peterson & Fabozzi, 2002). Tekniken tar inte hänsyn till kassaflöden och därför används 

ARR främst som ett riktvärde huruvida investeringen har potential eller inte, det eftersom 

relativt lite tid och resurser krävs för användandet av tekniken samt att den är lätt att 

hantera och förstå (Dayananda, Irons, Harrison, Herbohn, & Rowland, 2002; White & 

Miles, 1996) ARR skapar denna förenklade bild av avkastningen genom att inte ta hänsyn 

till tidsvärdet av pengar och således krävs ingen diskontering (Dayananda, Irons, 

Harrison, Herbohn, & Rowland, 2002; Peterson & Fabozzi, 2002). Genom att dividera de 

initiala genomsnittliga nettovinsterna (Average Net Profit) med de initiala genomsnittliga 
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kostnaderna för investeringen (Average Investment), räknas den genomsnittliga 

avsaktningen för den initiala investeringen ut, vilket är samma som ARR. För att beräkna 

ARR för en investering används följande formel: 

𝐴𝑅𝑅 =
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒	  𝑁𝑒𝑡	  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡
𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒	  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡

 

3.3.3 Return on Assets och Return on Equity 

De två sista kapitalbudgeteringsteknikerna som valts att tas upp är Return on Assets 

(ROA) och Return on Equity (ROE). Det de båda teknikerna har gemensamt är att de 

båda mäter avkastning. ROA används för att ge en indikation på hur lönsamt företaget är 

i förhållande till dess totala tillgångar. Eftersom kapitalstrukturen brukar vara liknande 

mellan företag som verkar inom samma branscher kan ROA med fördel användas för att 

ge ett jämförbar indikation för den specifika branschen och resultatet tolkas genom att 

talet som beräknas genom metoden ger en uppfattning om hur effektivt företaget 

konverterar pengarna som investerats i nettoresultatet (Heikal, Khaddafi, & Ummah, 

2014). Ett så högt tal som möjligt önskas då det indikerar att företaget tjänar mer pengar 

på mindre kostsamma investeringar (Heikal m.fl., 2014). ROE visar istället hur effektivt 

företagsledningen i ett företag förvaltar investerares pengar och om ledningen lyckas höja 

företagets värde i en önskvärd takt. Både ROA och ROE anses vara lätta att hantera för 

användaren. Vid utvärderingar av investeringar används teknikerna för att indikera det 

avkastningskrav som investeringen behöver uppfylla (cf Heikal m.fl., 2014). ROA 

beräknas genom att dividera företagets nettoinkomst (Net Income) med företagets totala 

tillgångar (Total Assets) (Heikal m.fl., 2014) medan ROE beräknas genom att dividera 

företagets nettoinkomst med eget kapital (Shareholders’ equity) och formlerna illustreras 

nedan. 

𝑅𝑂𝐴 = 𝑁𝑒𝑡	  𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠      𝑅𝑂𝐸 =

𝑁𝑒𝑡	  𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠′𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

 

3.4 Resursbaserad teori 
 

Den resursbaserade teorin beaktar företagets tillgängliga resurser och syftar till att påvisa 

de konkurrensfördelar som resurser kan möjliggöra (Barney & Arikan, 2001). Resurser 

kan användas för att skapa konkurrensfördelar och förstärka företagets marknadsposition 

i förhållande till andra konkurrenter (Barney, 1991; Barney & Arikan, 2001). Resurser 
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kan exempelvis utgöras av fysiskt kapital, organisatoriskt kapital eller humankapital 

(Barney, 1991). Enligt Baker och English (2011) är resurser ”unika tillgångar som kan 

vara styrkor eller svagheter” (Baker & English, 2011, s. 27) vilket ger en indikation på 

resurser förmåga att både kunna orsaka skada eller göra nytta vid användning. Idén om 

den resursbaserade teorin presenterade år 1959 av Penrose. Dock tog spridningen fart år 

1984 då Wernerfelt (1984) återigen presenterade teorin. 

Tidigare forskning visar att resursbaserad teori kan sammanlänkas med ett företags 

investeringar då de avgör förutsättningarna för vilka investeringar som är genomförbara 

(cf Barney, 1991; cf Danielson & Scott, 2006). Grant (1999) anser att ett företags resurser 

bör generera god lönsamhet över lång tid, vilket samråder med Daunfeldt och Hartwigs 

(2014), Klammers (1972) och Pikes (1988) syn på investeringar då de anser att en 

investering bör genomföras då ett positivt resultat uträknats med hjälp av 

kapitalbudgeteringstekniker. Då en genomförd investering visar sig lönsam kan det i sin 

tur öka företagets konkurrenskraft på marknaden (Grant, 1999). Även detta lägger Grant 

(1999) stor vikt vid då han menar att optimal användning av resurser medför stora 

konkurrensfördelar, vilket påstås vara ett företags mest pålitliga väg till god lönsamhet.  

En av de resurser som resursbaserad teori behandlar är humankapital, vilket definieras 

som de personliga resurser som en individ besitter (Becker, 1964). Det kan till exempel 

vara i form av erfarenhet, kunskap och färdigheter menar Harris och Helfat (1997). 

Humankapital som resurs kan både begränsa och skapa möjligheter för en beslutstagare 

(Brounen m.fl., 2004). Då beslutsfattaren besitter ett högt humankapital menar Brounen 

m.fl. (2004)  att en större mängd information kan proceseras av beslutsfattaren medan 

Acker m.fl. (2006) framhäver att högt humankapital kan hänga ihop med en viss typ av 

identitet samt problematiken med det. De menar att beslutsfattare som resurs kan välja att 

agera utifrån sin identitet och därav prioritera att framhäva sig själv och sina egna 

förtjänster i beslutet om investeringar, såvida de besitter ett högt humankapital som 

möjliggör detta (Acker m.fl., 2006). Som tidigare nämnt betonar Baker & English (2011) 

att resurser kan vara både styrkor och svagheter, vilket även är i linje med 

humankapitalets egenskaper (Brounen m.fl., 2004). 

 

Utöver humankapital finns det även fysiskt kapital och organisatoriskt kapital. Dessa 

typer av resurser har en mindre påverkan i valet av kapitalbudgeteringstekniker då de ej 
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förväntas ha en direkt påverkan i utvärderingen av en potentiell investering (Baker & 

English, 2011). Följaktligen kommer dessa typer av resurser inte fokuseras på, då de 

förväntas ha en obetydlig roll för resultatet i denna studie.  

3.5 Intressentteori 

Till skillnad från resursbaserad teori syftar intressentteorin till att åskådliggöra de 

intressenter som har ett intresse i företaget eller organisationen (Clarkson, 1995). 

Grundprincipen i teorin är att intressenter har meningsskiljaktigheter när det kommer till 

hur organisationen eller företaget ska handhas och vilka prioriteringar som ska göras 

(Freeman, 1984:2010). Grundaren av teorin, Edward Freeman, menar att hänsyn bör tas 

till företagets intressenter varje gång en investering ska göras i ett företag.  En intressent 

är någon som är engagerad samt har ett ekonomiskt intresse i ett företag eller en 

verksamhet (Freeman, 1984:2010). Några exempel på vilka intressenter ett företag kan 

ha är leverantörer, aktieägare, anställda, investerare och media.  

En ekonomisk konsekvens som kan uppstå när beslutsfattare förbiser företagets 

intressenter är till exempel då ägaren för företaget inte agerar som beslutsfattare. Det kan 

bidra till så kallade agentkostnader för företaget då beslutsfattaren prioriterar sina egna 

intressen istället för företagets intressenters intressen, vilket beslutsfattaren kan göra i 

syfte att stärka sin egen position och sin makt i företaget, vilket kan leda till 

bortprioriterade intressenter och förhöjda kostnader (Baker & English, 2011, Haka, 

2006). Då ett företag inte beaktar intressenters intressen kan det i värsta fall leda till att 

företaget försätts i konkurs (Clarkson, 1995). Det menar Clarkson (1995) är eftersom 

meningsskiljaktigheter kan uppstå mellan beslutsfattare och olika intressentgrupper inom 

ett företag och således kan fokus på företagets fortlevnad fråntas. En annan negativ aspekt 

kan uppstå då intressenter inte i förväg visat samtycke för en investering. Då kan 

förseningar i processen uppstå vilket kan orsaka högre omkostnader, vilket i sin tur kan 

minska investeringens lönsamhet (Ackermann & Eden, 2011). Ytterligare en risk är att 

företag tenderar att lyssna på de intressenter som ”ropar högst”, vilket kan leda att övriga 

intressenter hamnar i skymundan och reagerar med att bryta relationen med företaget 

(Ackermann & Eden, 2011). Om exempelvis en viktig investerare eller en anställd lämnar 

företaget kan företaget få stora negativa ekonomiska konsekvenser (Clarkson, 1995).   
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De olika intressenterna kan kategorisera in i olika grupper (Clarkson, 1995; Freeman, 

2010; Sarwary & Umans, 2017). Ett sätt att dela upp intressenter på, är i grupperna 

verksamhetsintressenter och aktieägare (cf Sarwary & Umans, 2017). Där de  intressenter 

som benämns som aktieägare vill maximera värdet för ägarna. Vidare föredrar aktieägare 

investeringar som är långsiktigt orienterade och informationsintensiva. Det är  eftersom 

den höga graden av information tillsammans med en långsiktig orientering bidrar till 

solida estimeringar om investeringens och företagets framtid, som i sin tur skapar en 

trovärdighet för företaget (cf Mao, 1970). Vidare skapar ett företag med trovärdiga 

långsiktiga mål en stabilitet som påverkar aktiepriset och marknadspositionen positivt 

(Mao, 1970), vilket i sin tur skapar värde för aktieägare (Daunfeldt & Hartwig, 2014).  

 

Den andra gruppen av intressenter, verksamhetsintressenter, är samtliga intressenter som 

företaget har, med aktieägare som undantag. Denna sektion ser till fler än en enskild 

grupps intressen. Istället för att fokusera på att tillfredsställa ägarnas intresse av 

värdemaximering ligger det istället i verksamhetsintressenters gemensamma intresse att 

företaget är välmående (cf Clarkson, 1995; cf Freeman, 2010). Jensen (2010) menar att 

det är logiskt omöjligt att tillfredsställa mer än ett mål i taget och därför blir det av stor 

vikt att samtliga verksamhetsintressenters mål förblir gemensamt fokuserat på företagets 

välmående (cf Jensen, 2001). Således leder verksamhetsintressenters engagemang i 

företaget till att verksamhetsintressenter som grupp föredrar investeringar som är mindre 

riskfyllda, mindre vinstinriktade (om det sker på bekostnad av företagets välmående), 

undviker att binda upp kapital över en längre tid, fokuserar på kvalité och bidrar till 

hållbar tillväxt, allt för att inte äventyra företagets välmående (Danielson & Scott, 2006; 

cf Sarwary & Umans, 2017). De långsiktiga negativa effekterna av en riskfylld 

investering kan bli förödande för företaget, såldes är verksamhetsintressenter som grupp 

riskavers och undviker därför högt risktagande (cf Žižlavský, 2014). Vidare leder det till 

att verksamhetsintressenter är obenägna att binda kapital över en längre tid, då bundet 

kapital begränsar handlingskraften hos företaget (Danielson & Scott, 2006). Oviljan och 

risken med att binda kapital över en längre tid bidrar till att verksamhetsintressenter inte 

har lika hög prioritet av att vara vinstdrivande (Dayananda m.fl., 2002; Bierman & Smidt, 

2007). Således ligger det i verksamhetsintressenters intresse att prioritera kortsiktiga 

investeringar som inte omfattar någon högre risk som kan riskera företagets välmående 

(Danielson & Scott, 2006). 



Eriksson & Kjellberg 

 23 

3.6 Investeringens mål och val av kapitalbudgeteringstekniker  

Tidigare forskning visar att målet med en investeringar tenderar påverka valet av vilka 

kapitalbudgeteringstekniker som används (Brounen, Jong, & Koedijk, 2004). Jensens 

(2001) sammanställning av 200 års forskning inom området ekonomi och finans visar att 

tidigare forskning generellt är överens om att beslutsfattare vanligtvis har aktieägarnas 

intresse i åtanke och således har värdemaximering som mål när de gör valet av investering 

(Freeman, 2010; Clarkson, 1995; White & Miles, 1996). För att uppnå värdemaximering 

för ägarna bör beslutsfattaren välja den investering som genererar högst framtida 

marknadsvärde (White & Miles, 1996). Identifieringen av den investering som genererar 

det största framtida marknadsvärdet görs genom att använda de sofistikerade 

kapitalbudgetingsteknikerna menar Mao (1970). Detta val av tekniker motiveras med att 

de sofistikerade teknikerna är långsiktigt orienterade och beräknar framtida värden som 

är baserade på en stor mängd information (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Verma, 2009). 

Vidare är dessa egenskaper i linje med aktieägarnas intressen eftersom de är långsiktigt 

orienterade och möjliggör värdemaximering för ägarna och således visar Jensens (2001) 

sammanställning av forskning att det är motiverat att använda sofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker när aktieägarnas intressen prioriteras.  

Hypotes 1 – Då målet med en investering är att tillgodose aktieägares intresse är det 

associerat med användandet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker  

Danielson och Scott (2006) menar däremot att det finns situationer då andra målsättningar 

med en investering kan vara av högre prioritet. När verksamhetsintressenters intresse tas 

i beaktning tenderar målsättningen att vara annorlunda än när aktieägares intresse 

prioriteras. Verksamhetsintressenter prioriterar vanligtvis investeringar som är mindre 

riskfyllda, har en kortare tidshorisont och hög likviditet (Danielson & Scott, 2006). Det 

menar Danielson och Scott (2006) beror på att ett företagets välmående bör vara i fokus, 

vilket samgår med verksamhetsintressenters mål med investeringar. En beslutsfattare som 

har företagets välmående som mål tenderar att använda osofistikerade tekniker (cf 

Danielson & Scott, 2006). Detta val grundar sig i att somliga av de osofistikerade 

teknikerna kalkylerar hur lång tid det tar tills investeringen är lönsam eller är helt 

återbetald (Dryden, 1962). Genom användandet av dessa tekniker ges en indikation på 

hur länge kapitalet är bundet i en investering (Dryden, 1962) vilket gör att beslutsfattaren 

kan anpassa företagets finanser för exempelvis framtida investeringar (Danielson & Scott, 
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2006). Vidare är företagets välmående i linje med verksamhetsintressenters intressen och 

således använder beslutsfattaren de osofistikerade teknikerna (cf Danielson & Scott, 

2006).  

Hypotes 2 – Då målet med en investering är att tillgodose verksamhetsintressenters 

intresse är det associerat med användandet av osofistikerade 

kapitalbudgeteringstekniker 

3.7 Humankapital som betingad faktor i valet av 
kapitalbudgeteringstekniker  

Trots att flertalet tidigare studier är tämligen överens om att investerings mål kan ha en 

påverkan på valet av kapitalbudgeteringstekniker (Brounen et al., 2004; Ang, 1991; Vos 

& Vos, 2000; Sarwary & Umans, 2017), finns det ytterligare en faktor att ta i beaktning 

menar Adler, Everett och Waldron (2000). Det finns anledning att ifrågasätta om 

relationen mellan aktieägarnas mål och valet av kapitalbudgeteringstekniker alltid är det 

samma om beslutsfattarens humankapital är lågt, eftersom en beslutsfattare med lågt 

humankapital är obenägen att använda de sofistikerade teknikerna ( cf Adler m.fl., 2000). 

Vidare menar Adler m.fl. (2000) att de strategiska investeringarna kräver att en stor 

mängd information som är både komplex och svårtolkad, ska tydas på ett förståeligt sätt. 

Kravet att procesera denna stora mängd information som är komplex, blir särskilt tydligt 

då beslutsfattaren tar aktieägarnas intresse i beaktning i valet av investering (Freeman, 

2010; Clarkson, 1995; Jensen, 2001; White & Miles, 1996). Det eftersom beslutsfattaren 

behöver tolka den komplexa informationen så att investeringen med högst potentiella 

avkastning kan identifieras (Mao, 1970) och på så sätt möta aktieägarnas mål om att 

maximera värdet för ägarnas (cf Daunfeldt & Hartwig, 2014). Denna typ av information 

kan bearbetas genom användandet av de sofistikerade kapitalbudgetringsteknikerna 

(Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt & Hartwig, 2014). En förutsättning för att beslutsfattaren 

ska kunna beakta aktieägarnas intresse och tolka den komplexa informationen med hjälp 

av de sofistikerade teknikerna är att hen besitter ett högt humankapital (Brounen m.fl., 

2004; Daunfeldt & Hartwig, 2014) Därför är relationen mellan aktieägarnas målsättning 

och användandet av de sofistikerade teknikerna inte lika självklar när beslutsfattaren har 

ett lågt humankapital (cf Adler m.fl., 2000; cf Brounen m.fl., 2004).  
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Lågt humankapital hos beslutsfattaren gör att hen får svårt att procesera den information 

som är nödvändig för att kunna använda de sofistikerade teknikerna eftersom 

beslutsfattaren saknar nödvändiga erfarenheter och kunskaper (Brounen m.fl., 2004; 

Cyert & March, 1963; Daunfeldt & Hartwig, 2014; Harris & Helfat, 1997). Således kan 

ett lågt humankapital begränsa beslutsfattaren i sin förmåga att procesera den nödvändiga 

information som krävs i användandet av de sofistikerade teknikerna när målet är att 

maximera värdet för ägarna och blir därav begränsad till de osofistikerade teknikerna 

(Daunfeldt & Hartwig, 2014, cf Adler m.fl., 2000).  

Hypotes 3 – Modererat av lågt humankapital är aktieägares mål associerat med 

användandet av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

Tidigare forskning  påvisar att när verksamhetsintressenters intresse tas i beaktning, är 

det motiverat att beslutsfattaren använder de osofistikerade teknikerna (Danielson och 

Scott, 2006; Jensen 2001). Dock kan att ett högt humankapital hos beslutsfattaren skapa 

en intressekonflikt mellan verksamhetsintressenter och beslutsfattaren (cf Harris och 

Raviv, 1991). Det eftersom en beslutsfattare förväntas ta verksamhetsintressenters 

intresse i beaktning samtidigt som en beslutsfattare med högt humankapital har en vilja 

att identifiera sig med användandet av mer prestigefyllda tekniker som kräver högt 

humankapital (Acker m.fl., 2006). När målet är att tillgodose verksamhetsintressenters 

intresse om investeringar med låg risk och hög likviditet lämpar sig de osofistikerade 

teknikerna bättre än de sofistikerade teknikerna (Daunfeldt & Hartwig, 2014) eftersom 

de osofistikerade teknikerna estimerar hur länge kapitalet är bundet fram till dess att 

investeringen är återbetald och börjar generera avkastning (Ang, 1991; Danielson & 

Scott, 2006). Verksamhetsintressenters primära intresse är att företaget förblir välmående 

och inte utsätts för risker som kan skada företaget prioriteras därför kortsiktiga 

investeringar för att klara av oförutsägbara kostnader. Således är de osofistikerade 

teknikerna bättre lämpade för att säkerställa likviditeten i företaget och tillfredsställa 

verksamhetsintressenters målsättning med en investering (Danielson & Scott, 2006).  

Däremot har användandet av de osofistikerade teknikerna fått kritik för att vara enkla och 

inte tillräckligt avancerade för att ligga till grund för så pass viktiga beslut som strategiska 

investeringar (Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt & Hartwig, 2014). Flertalet studier påvisar 

mervärdet i användandet av de sofistikerade teknikerna (Daunfeldt & Hartwig, 2014) och 
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menar på att den rationella beslutsfattaren väljer de sofistikerade tekniker framför de 

osofistikerade (Cyert & March, 1963; March & Simon, 1958; Simon, 1990). 

En beslutsfattare med högt humankapital bör därför komma att välja de sofistikerade 

teknikerna trots att målsättningen med en investering är att tillgodose 

verksamhetsintressenters intresse (cf Acker m.fl., 2006). Det gör beslutsfattaren för att 

undvika att bli associerad med de mindre prestigefyllda kapitalbudgeteringsteknikerna 

(cf Acker m.fl., 2006). Vidare är beslutsfattaren mån om att framhäva sitt höga 

humankapital och att inte bli felkategoriserad som en beslutsfattare med lågt 

humankapital (cf Acker m.fl., 2006).  

Hypotes 4 – Modererat av högt humankapital är verksamhetsintressenters mål associerat 

med användandet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 
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3.8 Forskningmodell 

 

 
 
 

 

Forskningmodellen illustrerar de olika samband som ska undersökas (figur 3.1). Den 

oberoende variabeln, illustrerar att målet har en direkt påverkan på valet av 

kapitalbudgeteringstekniker. Den betingade variabeln illustrerar att humankapitalet kan 

påverka det direkta sambandet mellan investeringens mål och valet av 

kapitalbudgeteringstekniker. Sammantaget är det en illustration av forskningsfrågan som 

lyder, "hur påverkar målet en investering valet av kapitalbudgeteringstekniker med 

humankapital som betingad faktor?”. Studiens samtliga hypoteser redovisas nedan. 

 

H1  Då målet med en investering är att tillgodose aktieägares intresse är det 
associerat med användandet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker  

H2 Då målet med en investering är att tillgodose verksamhetsintressenters 
intresse är det associerat med användandet av osofistikerade 
kapitalbudgeteringstekniker 

H3 Modererat av lågt humankapital är aktieägares mål associerat med 
användandet av osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

H4 Modererat av högt humankapital är verksamhetsintressenters mål 
associerat med användandet av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

 

 

Figur 3.1 - Forskningmodell 
Forskningmodell 
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4. Empirisk metod 
För att bredda kunskapen inom området samt för att uppfylla syftet med studien kommer 

detta avsnitt kommer att behandla studiens empiriska forskningsmetod, 

forskningsstrategi och strategin vid insamling av data. Därefter kommer studiens enkät 

att redogöras i en operationalisering och slutligen presenteras studiens reliabilitet, 

validitet samt analysmetod. 

4.1 Forskningsmetod 

En kvantitativ metod grundar sig i analysering av numerisk och mätbar empiri och syftar 

till att testa hypoteser eller prognosera ett eller flera olika utfall (Denscombe, 2009; 

Widerberg, 2002). Den kvantitativa metoden motiveras utifrån forskningsfilosofin och 

forskningsansatsen som har valts för denna uppsats. Bryman och Bell (2015) menar att 

en studie med en positivistisk forskningsfilosofi tillsammans med en deduktiv 

forskningsansats med fördel undersöks av en kvantitativ metodansats. Vidare är 

respondentens svar anonymiserade i denna studie vilket är en fördel då studien behandlar 

respondentens användande av kapitalbudgeteringstekniker (Denscombe, 2016). Att 

undersöka respondentens val av kapitalbudgeteringstekniker kan vara av känslig karaktär 

på grund av den etikett som osofistikerade tekniker erhållit. Detta stärker fördelen med 

en kvantitativ metod då respondentens incitament att försöka framhäva sig själv minskar 

vid anonymiserade svar (Bryman & Bell, 2015; Graham & Harvey, 2001). Dessutom är 

studien grundad i kvantitativa svar, vilket medför att resultatet och autenticiteten är 

kontrollerbart av utomstående. Det bidrar till att  studiens legitimitet ökar (Denscombe, 

2016). 

Utöver kvantitativ metod finns det även kvalitativ metodansats. Här eftersträvas att få en 

djupare förståelse för det som avses att undersökas. Det görs genom att forskaren söker 

människors handlande och innebörden av dessa. Det kan göras genom olika typer av 

intervjuer och bygger på icke numerisk empiri enligt Saunders m.fl. (2009). Metoden är 

nära besläktad med hermeneutiken vilken ej avses att beaktas i denna studie då numerisk 

empiri ska sammanställas och härav utesluts användandet av den kvalitativa metoden i 

studien. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 
 
För att undersöka hur investeringars olika mål påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker med humankapital som betingad faktor har en enkät 

utformats (bilaga 2). Enligt Denscombe (2016) är enkäter en av de vanligaste 

insamlingsmetoderna som används. Det är eftersom metoden är mycket tidsbesparande 

och därav även kostnadseffektiv. Dessutom är resultatet från enkäterna lätt att 

sammanställa. För att underlätta sammanställningen ytterligare samt för att nå ut till så 

många beslutsfattare som möjligt i medelstora företag kommer enkäten att vara 

internetbaserad. Den internetplattform som kommer att användas för att utforma och 

förmedla enkäten är Surveymonkey. Valet av Surveymonkey som plattform grundas i att 

det går att se vilka som har besvarat enkäten, vilket ger möjligheten att skicka en 

påminnelse till de som inte svarat. En nackdel med att skicka enkäter via mail är att de 

riskerar att hamna i skräpposten. Det skulle medföra att enkäten aldrig kommer att nå 

fram till respondenten vilket kan medföra en lägre svarsfrekvens. En annan negativ aspekt 

med internetbaserade enkäter är att de tenderar att bli opersonliga (Denscombe, 2016). 

Därför utformades ett följebrev där fokus var på att vara så personliga som möjligt (Bilaga 

1). Det gjordes även då påminnelserna skickades ut. I utskicken informerades det även 

om att deltagandet i forskningen är frivilligt då det är en viktig del av den forskningsetik 

som råder vilket respondenten informerades om i det följebrev som följde enkäten (Bilaga 

1). 

4.3 Urval 

Det finns två framstående metoder inom urval av en population; sannolikhetsurval och 

icke sannolikhetsurval. Det förstnämnda urvalet, sannolikhetsurval, kännetecknas av ett 

slumpmässigt urval där alla som ingår i den berörda populationen har samma sannolikhet 

att ingå i urvalet. I icke sannolikhetsurval har forskaren en valfrihet i urvalsprocessen 

(Christensen m.fl., 2016). Christensen m.fl. (2016) menar att icke-sannolikhetsurval sker 

genom strategiskt, bekvämlighet, kvot, uppsökande och självurval. Syftet med att utforma 

ett urval av populationen är att kunna dra slutsatser genom de generaliseringar som går 

att göra genom urvalet. För att kunna göra trovärdiga generaliseringar krävs dock att 

urvalet är tillräckligt stort och att det kan representera hela populationen (Bryman & Bell, 

2015). 
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Medelstora företag utgör 0,5 procent av alla företag i Sverige. Det innebär att det är en 

förhållandevis liten population och består av cirka 5800 företag. För att nå ut till rätt urval, 

det vill säga beslutsfattare i medelstora företag, erhölls hjälp från företaget CMPartners 

AB för att få tillgång till en lista med e-postadresser till beslutsfattare i medelstora företag. 

Listan innehöll 1049 e-postadresser och enkäten skickades till samtliga av dessa 

tillsammans med ett följebrev (Bilaga 1). Eftersom det är okänt hur CMPartners AB 

sammanställt e-postlistan går det ej att klargöra huruvida den totala populationen fått 

möjlighet att vara en del av urvalet eller ej. Utöver e-postadresserna från CMPartners AB 

skickades länken till enkäten till beslutsfattare som hyr fastigheter av Kraftstaden 

Fastigheter AB samt fyra medelstora företag som gett sitt samtycke via Nordea i 

Kristianstad. Länken delades även via den stora plattformen för företagsrelationer, 

LinkedIn. Försöken att nå ut till så många beslutsfattare som möjligt via olika företag och 

plattformar, gör att stickprovet blivit slumpmässigt utvalt, vilket kan öka studiens 

kredibilitet Christensen m.fl. (2016). 

För att öka svarsfrekvensen på enkäten vidtogs två åtgärder. Först och främst hölls 

enkäten kort och koncis genom att sammansätta de frågor som tillhörde valet av 

kapitalbudgeteringstekniker samt de frågor som tillhörde målet med investeringen. Det 

gjordes eftersom Denscombe (2016) påpekar minskningen av svarsfrekvensen då enkäten 

blir för lång. Utöver det användes lockmedel i form av en utlottning för de som deltog i 

enkäten. Utlottningen bestod av tio biobiljetter där varje enskild respondent hade chans 

att vinna två stycken av de tio biljetterna. Biobiljetterna anskaffades genom sponsring 

och sponsrades av det lokala bank- och försäkringsbolaget Länsförsäkringar Göinge-

Kristianstad. Kombinationen av en relativt kort enkät med tjugo frågor, utlottningen av 

biobiljetter samt att den skickades ut till 1049 e-postadresser resulterade i 85 svar.  

4.4 Pilotstudie 
 
För att säkerställa enkätens tillförlitlighet, det vill säga att den undersöker det som studien 

behandlar, har en pilotstudie utförts. Det innebär att enkäten har skickats till två utvalda 

personer i medelstora företag vilka har ombetts att granska enkäten och se om de 

upptäcker några oklarheter bland frågorna. När personerna besvarat enkäten ombads de 

att ge feedback. Feedbacken resulterade i att ordet diskontering förklarades i meningen, 

då en av testrespondenterna ifrågasatte ordets innebörd, genom att lägga till den 

förklarande texten ”kassaflödenas värde räknades bakåt i tiden med hänsyn till 
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kalkylräntan”. Då endast en av testrespondenterna bedömde att enkäten kunde förbättras 

gjordes bedömningen att inga vidare pilottester var nödvändiga.  

4.5 Operationalisering  

Att operationalisera begrepp innefattar omvandlandet av abstrakta begrepp till mer 

konkreta och förståeliga begrepp (Körner & Wahlgren, 2015). I och med att syftet med 

denna studie är att beskriva hur målet med en investering påverkar valet av 

kapitalbudgeteringstekniker med beslutsfattarens humankapital som betingad faktor, 

krävs det att syftet görs om till något mer konkret för att bli mätbart (Saunders m.fl., 

2009). Den oberoende och den beroende variabeln gjordes därför om till kvantitativt 

mätbara variabler genom en operationalisering. Vidare mättes den betingade variabeln i 

enlighet med Brounen m.fl. (2004) och Daunfeldt & Hartwigs (2014) undersökningar 

genom att efterfråga beslutsfattaren utbildningsnivå och erfarenhet, för att på så vis mäta 

beslutsfattarens humankapital. På detta sätt blev samtliga av modellens variabler mätbara. 

Eftersom uppsatsen har ett beskrivande syfte menar Christensen m.fl. (2001) att studiens 

huvudsakliga mål ska vara att försöka identifiera kausala samband där olika variabler 

påverkar den beroende variabeln. Således kommer begrepp från den teoretiska 

referensramen att operationaliseras för att kunna användas i en enkätundersökning och 

vidare möjliggöra att resultaten kan tolkas och möjligen analyseras. Följaktligen kommer 

studiens kontrollvariabler, oberoende variabler (målen), beroende variabler (valet av 

kapitalbudgeteringstekniker) och betingad variabel (beslutsfattarens humankapital) att 

operationaliseras (Mauritzson & Mauritzson, 2017).  

4.6 Urval av Stickprov 
 

För att säkerställa att enkäten besvaras av rätt person, det vill säga en beslutsfattande 

person, utformades en fråga i början av enkäten för att säkerställa det. Det gjordes genom 

att ställa frågan ”Har du aktivt deltagit vid ett beslut om en strategisk investering på din 

nuvarande arbetsplats?”. Ett förtydligades av innebörden av en strategisk investering 

bifogades för att klargöra för respondenten att vi eftersöker en långsiktig och betydande 

investering för företaget. Anledningen till varför strategiska investeringar undersöks är 

då de är av större ekonomisk vikt för företagen att utvärdera i jämförelse med små, 

kortsiktiga och mindre kostsamma investeringar. En kostsam investering har större 
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påverkan på företaget än en mindre kostsam investering och därav är vikten av att 

utvärdera investeringen större (Baker & English, 2011).  Om något insamlat svar från 

enkäten om deltagandet vid strategiska undersökningar visar att respondenten svarat 

”nej” på denna fråga kan enkätsvaren direkt selekteras bort då personen inte tillhör 

undersökningsområdet. Då vederbörande inte skulle tillhöra undersökningsområdet och 

svaren tas med i studien, kan resultatet av sammanställningen bli missvisande eftersom 

vi inte kan säkerställa att personen i fråga har tillräckligt djup insikt om beslut om 

strategiska investeringar på arbetsplatsen. Härav anses det befogat att bortse från svaren 

i enkäten (Bryman & Bell, 2015).  

 

Utöver frågan om deltagande vid en strategisk investering som respondenten fick besvara, 

efterfrågades företagets storlek där respondenten arbetade. Storleken kontrollerades 

genom att efterfråga företagets omsättning och antal anställda i företaget. Denna fråga 

används både som kontrollvariabel samt för att säkerställa att enkäten nått en 

beslutsfattare i ett medelstort företag, enligt Europakommissionens (2017) riktlinjer. 

Genom svaren om företagets storlek kan de respondenter vars arbetsplats inte tillhör det 

examinerade området selekteras bort och uteslutas ur resultatet. Det görs eftersom svaren 

från fel urval riskerar att medföra ett missvisande resultat om de tas med då dess svar kan 

skilja sig från den undersöka urvalsgruppen, det vill säga medelstora företag enligt 

Europakommissionens riktlinjer (2017).  

4.7 Kontrollvariabler  
 
Enkäten innehöll kontrollvariabler vars syfte var att säkerställa att målet med 

investeringen påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik, det vill säga att den oberoende 

variabeln påverkar den beroende variabeln (cf Saunders m.fl., 2009). Kontrollvariablerna 

möjliggör även vidare analys över huruvida målet påverkas av faktorer som inte ingår i 

studiens modell. Kontrollvariablerna kommer att presenteras i kommande avsnitt. 

4.7.1 Storlek och antal anställda 

Tidigare forskning har visat att företagets storlek kan ha en påverkan på valet av 

kapitalbudgeteringstekniker (Brounen m.fl., 2014; cf Danielson & Scott, 2006; Daunfeldt 

& Hartwig, 2014; Graham & Harvey, 2001).  Då företagets storlek ökar, ökar kraven på 

en fungerande administration och en välplanerad resurshantering, vilket medför att stora 

företag i högst utsträckning använder de sofistikerade teknikerna medan små företag 
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använder de osofistikerade teknikerna (Burns & Vaivio, 2001). Följaktligen kommer 

denna studie kontrollera företagens storleken genom att efterfråga deras omsättning för 

räkenskapsåret 2017. Är omsättningen över 10 miljoner euro2 men mindre än 50 miljoner 

euro3 indikerar det att företaget är medelstort. För att underlätta för respondenterna 

ombads de svara i svenska kronor, trots att definitionen anges i euro. Vidare valdes 

omsättningen att logaritmeras för att underlätta regressionsanalyserna i ett senare skede. 

 

För att företaget ska anses vara medelstort finns det krav på hur många anställda företaget 

ska ha. Enligt Europeiska kommissionens (2017) riktlinjer får företaget maximalt ha 249 

anställda och minimalt 50 anställda för att anses vara ett medelstort företag. Antalet 

anställda påverkar, likt storleken, kraven som ställs på organisationen och dess 

administrationsförmåga och resurshantering, således tenderar användandet av de 

sofistikerade teknikerna öka i takt med att antalet anställda ökar (cf Burns & Vaivio, 

2001). Antalet anställda valdes att ta med som en kontrollvariabel eftersom antalet 

anställda möjliggör mätningen av personalintensiteten hos företagen och dess påverkan. 

Tidigare forskning har indikerat att företag är olika personalintensiva beroende på 

företagets verksamhet (cf Graham & Harvey, 2001). 

 

Samtidigt som företagets storlek och antalet anställda är kontrollvariabler, ger 

kombinationen av de två nämnda variablerna information nog att säkerställa att företagen 

är medelstora enligt Europakommissionens (2017) riktlinjer. Det i sin tur säkerställer att 

resultatet är rättvisande och att studien behandlar det valda segmentet.  

4.7.2 Bransch 

Utöver att företagets storlek kan ha en påverkan visar bland annat Rossis (2015) forskning 

att valet av kapitalbudgeteringstekniker kan skilja sig mellan olika branscher. Tidigare 

forskning har kategoriserat branscher som ”Tillverkande företag” och ”Icke tillverkande 

företag” (Graham & Harvey, 2001). Denna kategorisering frångicks i denna studie 

eftersom byggbranschen och fastighetsbranschen var överrepresenterade. Härav slogs 

dessa likartade branscher ihop till kategorin ”fastighetsbransch” medan övriga branscher 

kategoriserades som och ”Icke fastighetsbransch”. Fastighetsbranschen förvänts vara 

korrelerat med användandet av de sofistikerade kapitalbudgeteringsteknikerna, eftersom 

                                                
2 10 miljoner euro motsvarar cirka 100 miljoner svenska kronor vid årsskiftet 2017 (Sveriges Riksbank, 2018) 
3 50 miljoner euro motsvarar cirka 500 miljoner svenska kronor vid årsskiftet 2017 (Sveriges Riksbank, 2018) 
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branschen präglas av större investeringar som pågår under en längre tid. Vidare menar 

Graham & Harvey (2001) att kapitalstrukturen skiljer sig mellan olika typer av företag, 

vilket bekräftar att bransch bör tas med som kontrollvariabel. I syfte att jämföra den 

potentiella skillnaden mellan branscher kodas svaren som en dummyvariabel likt Graham 

och Harveys (2001) studie fast i denna studie kodades variablerna istället som 0 = Icke 

Fastighetsbransch och 1 = Fastighetsbransch. 

4.7.3 Ägarstruktur 

För att undersöka om ägarstrukturen kan ha en påverkan på resultatet kontrollerades detta 

genom att respondenterna fick svara på huruvida majoritetsägaren är aktiv verksamheten 

i företaget och hur många ägare företaget har. Tidigare forskning har indikerat att 

ägarstrukturen kan ha en påverkan på valet av kapitalbudgeteringsteknik genom att 

investeringens mål påverkas av ägarnas intressen och prioriteringar (Brounen m.fl. 2004; 

Graham & Harvey, 2001). Vidare kontrolleras ägarstrukturen genom att använda 

majoritetsägarens aktivitet som en kontrollvariabel, det eftersom tidigare forskning har 

antytt att beslutsfattare agerar annorlunda när majoritetsägaren är aktiv i bolaget4 (cf 

Danielson & Scott, 2006). Majoritetsägarens aktivitet i bolaget har kodats som en 

dummyvariabel där 0 = inte aktiv och 1 = aktiv i företaget. Slutligen kontrollerades 

ägarstrukturen genom att lägga till antalet ägare i analysen.  

4.8 Oberoende variabel  

Studiens oberoende variabel utgörs av målet med investeringen, vilket grundar sig i att 

tidigare studier har identifierat att olika mål med en investering påverkar valet av 

kapitalbudgeteringsteknik (Brounen m.fl., 2004; Danielson & Scott, 2006; Daunfeldt & 

Hartwig, 2014). Syftet med den oberoende variabeln är därför att undersöka hur olika mål 

med investeringen påverkar beslutsfattarens slutliga val av kapitalbudgeteringstekniker 

(Brounen m.fl., 2004; Danielson & Scott, 2006; Daunfeldt & Hartwig, 2014, Jensen, 

2001). Investeringens mål mättes med hjälp av tio olika påståenden som är inspirerade av 

tidigare studier inom området (Brounen m.fl., 2014; Danielson & Scott, 2006; Daunfeldt 

& Hartwig, 2014; Graham & Harvey, 2001). De tio olika påståendena representerar olika 

investeringsmål som respondenterna blev ombedda att svara på. I första avsittet kommer 

de tre påståendena som representerar de värdemaximerande målen för aktieägare att 

                                                
4 Se avsnitt 3.5 stycke 2 för mer information 



Eriksson & Kjellberg 

 35 

behandlas, därefter kommer de sju påståendena som behandlar 

verksamhetsintressenternas målsättningar. Respondenternas svar angavs på en sjugradig 

likertskala där 1=Instämmer inte alls och 7=Instämmer helt, i syfte att ge en indikation på 

prioriteringen av målen för beslutsfattarens senast gjorda strategiska investering.  

I syfte att mäta huruvida målet med investeringen var att maximera värdet för aktieägare 

ställdes tre påståenden. Det första påståendet var ”målet med investeringen var att 

maximera värdet för ägarna”, det andra påståendet var ”målet med investeringen var att 

maximera vinsten” och det tredje påståendet var ”målet med investeringen var att 

maximera effektiviteten”. Med hjälp av dessa tre påståenden gick det att identifiera de 

strategiska investeringar som tagit hänsyn till aktieägarnas målsättningar. Påståendena 

grundar sig i tidigare forskning som påvisat att värdemaximering för ägarna påverkar 

valet av kapitalbudgeteringsteknik (Brounen m.fl., 2014; Danielson & Scott, 2006; 

Daunfeldt & Hartwig, 2014; Graham & Harvey, 2001; Sarwary & Umans, 2017). 

Därutöver fick respondenten ta ställning till följande sju påståenden som representerar 

verksamhetsintressenternas målsättning. Det eftersom även verksamhetsintressenters 

målsättning med strategiska investeringar har påvisats vara av betydande vikt i valet av 

kapitalbudgeteringsteknik (cf Brounen m.fl., 2014; Danielson & Scott, 2006; Daunfeldt 

& Hartwig, 2014; cf Graham & Harvey, 2001; Sarwary & Umans, 2017). Respondenterna 

fick ta ställning till om målet med investeringen var att maximera företagets likviditet  

och företagets hållbara tillväxt. Vidare efterfrågades huruvida målet med investeringen 

var att maximera företagets forskning och utveckling samt kvalitén på företagets 

varor/tjänster, eftersom produktutveckling är en viktig del av ett företags verksamhet för 

att bibehålla konkurrenskraft (Greve, 2014). Utöver dessa fyra påståendena fick 

respondenterna även ta ställning till huruvida målsättningen med investeringen var att 

maximera goodwill. Det eftersom goodwill på senare år har fått mer uppmärksamhet och 

på så sätt skulle kunna vara en målsättning med en strategisk investering, således torde 

även goodwill som målsättning kunna påverka valet av kapitalbudgeteringstekniker (cf 

Greve, 2014). Slutligen skulle respondenterna ta ställning till de sista två påståendena 

som representerar företagets expansionsplaner. Respondenten skulle indikera huruvida 

målet var att maximera av företagets existerande marknadsandelar och/eller maximera 

expansionen av nya marknadsandelar. Expansionsplaner har i tidigare studier också visat 
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tendenser att påverka beslutsfattaren i valet av kapitalbudgeteringstekniker (Hasan, 

2013).  

4.9 Beroende variabel  

Studiens beroende variabel utgörs av valet av kapitalbudgeteringsteknik. Enkäten är 

utformad i syfte att fånga upp de kapitalbudgeteringstekniker som använts för att 

utvärdera den senaste strategiska investeringen som beslutsfattaren har gjort. 

Kapitalbudgeteringsteknikerna består av de sju vanligast använda teknikerna och 

inspiration till frågorna har hämtats från av Graham och Harveys (2001) studie samt 

Sarwarys och Umans (2017). Valet att begränsa teknikerna till de sju vanligaste 

teknikerna grundar sig i att undvika för många frågor i enkäten vilket leder till sämre 

svarsfrekvens (Denscombe, 2016) samt att tidigare forskning gjort liknande avvägningar 

(Brounen m.fl., 2014; Daunfeldt & Hartwig, 2014; Graham & Harvey, 2001; Sarwary & 

Umans, 2017). Likt Sarwary och Umans (2017) studie, är denna studies mätverktyg 

utformat som påståenden om de olika kapitalbudgeteringsteknikerna i syfte att identifiera 

användandet av teknikerna. Genom att använda sig av påstående kring 

kapitalbudgeteringsteknikerna istället för dess riktiga namn, ges möjligheten att fånga 

upp eventuella respondenter som känner igen sig i de olika påståendena men inte vet 

namnet på de teknikerna som användes vid utvärderingen av deras senaste strategiska 

investering.  

I syfte att mäta vilka kapitalbudgeteringstekniker som användes vid den senaste 

strategiska investeringen skapades åtta olika påståenden för respondenten att ta ställning 

till. Varje påstående representerar en teknik eller en känsla och kommer förklaras i 

följande två stycken. Svarsalternativen är utformade som en sjugradig likertskala där 

1=instämmer inte alls och 7=instämmer helt. Således ger mätinstrumentet en indikation 

på vilken/vilka tekniker som använts vid den senaste strategiska investeringen.  

 

 

4.9.1 Sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker  

I syfte att indikera om sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker har använts ska 

respondenten ta ställning till följande tre olika påståenden;  
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NPV  -Samtliga av investeringens framtida kassaflöden diskonterades med 

kalkylräntan (kassaflödenas värderäknades bakåt i tiden med hänsyn till 

kalkylräntan) för att komma fram till investeringens nettonuvärde 

IRR  -Nuvärdet av investeringen antogs vara 0 då investeringens högsta möjliga 

årliga avkastning (internränta) beräknades 

PI  -Nuvärdet av investeringens alla intäkter sattes i relation till nuvärdet av 

investeringens alla kostnader 

I det första påståendet är avsett för att respondenten ska indikera om 

nettonuvärdesmetoden har använts i utvärderandet av den senaste strategiska 

investeringen (Žižlavský, 2014)5. Det andra påståendet fångar upp om 

internräntemetoden använts6. Utöver nettonuvärdesmetoden och internräntemetoden är 

enkäten även utformad för att fånga upp användandet av profitability index, vilket 

motsvarar det tredje påståendet7. Samtliga av dessa nämnda tekniker har genom åren 

benämnts vara de sofistikerade teknikerna (Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt & Hartwig, 

2014; Graham & Harvey, 2001).   

4.9.2 Osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker  

Respondenten ska även ta ställning till om osofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 

använts. Identifieringen av vilka tekniker som använts gjordes genom att respondenterna 

fick ta ställning till följande fyra olika påståenden; 

PB -Antalet år det skulle ta för investeringen att generera intäkter som skulle 

täcka kostnaderna för investeringen beräknades 

ARR -Investeringens vinst sattes i relation till investeringens bokförda kostnad 

ROE  -Investeringen hade avkastningskrav på räntabiliteten gentemot det 

bokförda värdet eget kapital  

ROA  -Investeringen hade avkastningskrav på räntabiliteten gentemot det 

bokförda värdet totalt kapital 

Magkänsla  -Investeringen gjordes utifrån magkänsla 

 
Det första påståendet speglar egenskaperna för paybackmetoden vilket innebär att 

respondentens svar kommer att indikera huruvida denna metod har använts av 

                                                
5 Se avsnitt 3.1.1 för detaljerad beskrivning 
6 Se avsnitt 3.1.2 för detaljerad beskrivning 
7 Se avsnitt 3.1.3 för detaljerad beskrivning 
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beslutsfattaren (Block, 1997; Danielson & Scott, 2006; Pike, 1996)8. Vidare skulle 

respondenten även ta ställning till det andra påståendet vilket syftar till att fånga upp om 

respondenten använt sig av tekniken ARR i utvärderingen av den senaste strategiska 

investeringen (Bierman & Smidt, 2007; Dayananda m.fl., 2002; Peterson & Fabozzi, 

2002)9. Härnäst skulle respondenten ta ställning till huruvida investeringen hade 

avkastningskrav på räntabiliteten gentemot det bokförda värdet av eget kapital och totalt 

kapital i syfte att fånga upp användandet av ROE och ROA (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 

Eftersom det är unikt för de två teknikerna att ha ett avkastningskrav gentemot det 

bokförda värdet av eget kapital, respektive totalt kapital, återspeglar påståendet de två 

teknikerna väl, vilket även bekräftas av Heikal m.fl. (2014). Avslutningsvis skulle 

respondenten svara på om investeringen valts utifrån magkänsla, i syfte att fånga upp de 

eventuella investeringar som gjorts utan någon kapitalbudgeteringsteknik. 

4.10 Betingad variabel  

Enligt Bhattacherjee (2012) används en modererande variabel då den förväntas påverka 

det kausala sambandet mellan den beroende och oberoende variabeln på ett positivt eller 

negativt sätt, det vill säga sambandet mellan målet med en investering och valet av 

kapitalbudgeteringsteknik i denna studie. Enligt flertalet forskare har nivån på 

beslutsfattarens humankapital en modererande effekt på valet av 

kapitalbudgeteringsteknik (cf Acker m.fl., 2006; cf Adler m.fl., 2000). Becker (1964) 

menar att humankapitalet bygger på utbildning och erfarenhet och härav 

ombads respondenterna att ange sin högst avslutade utbildning och hur många år 

personen haft en beslutsfattande position. En person som har en hög utbildningsnivå och 

lång erfarenhet har i tidigare studier påvisat sig vara kapabel att ta till sig en stor mängd 

information och använda den på en ändamålsenligt sätt (Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt 

& Hartwig, 2014) 

Becker (1964) definierar en individs humankapital som en kombination av de färdigheter, 

erfarenheter och kunskap som en person besitter. Vidare menar han att kombinationen av 

lång erfarenhet och hög utbildning  bidrar till ett högt humankapital. Brounen m.fl. (2004) 

har kommit fram till att mer än sex års erfarenhet inom beslutsfattande medför ett högt 

humankapital medan erfarenhet kortare än sex år indikerar ett lågt humankapital. En 

                                                
8 Se avsnitt 3.2.1 för detaljerad beskrivning 
9 Se avsnitt 3.2.2 för detaljerad beskrivning 
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beslutsfattare med mer än sex års erfarenhet menar Brounen m.fl. (2004) är bekväm och 

säker i sitt användande av kapitalbudgeteringstekniker och därför bidrar denna erfarenhet 

till ett högre humankapital hos beslutsfattaren. Härav ställdes frågorna ”Hur länge har du 

haft din nuvarande befattning?”, ”Hur länge har du varit i en beslutsfattande position 

gällande strategiska investeringar?”, ”Hur länge har du arbetat på din nuvarande 

arbetsplats?” samt ”Hur länge har du arbetat inom din nuvarande bransch?”. Resultatet 

av frågorna kommer att kunna kvantifieras för att sedan omvandlas till högt eller lågt 

humankapital. Vidare har denna studie valt att utgå ifrån tidigare studiers syn på 

humankapital (Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt och Hartwig, 2014; Graham och Harveys, 

2001). Humankapitalet kodades som en dummyvariabel där personer som har en 

kandidatexamen och har minst sex års erfarenhet som beslutsfattare, kodades med 1 = 

högt humankapital. Beslutsfattare som hade en lägre utbildningsnivå eller färre års 

erfarenhet kodades som, 0 = lågt humankapital.  

4.11 Validitet och Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp inom den vetenskapliga forskningen 

(Ejvegård, 2009). Det första begreppet, validitet, avgör om studiens mätinstrument mäter 

relevanta objekt för den aktuella studien (Jacobsen, 2002) och om mätinstrumentet är 

tillräckligt precists (Saunders m.fl., 2009). Till skillnad från validiteten, bestämmer en 

studies reliabilitet hur trovärdigt resultatet är och svarar på frågan huruvida resultat är 

reproducerbart (cf Saunders m.fl., 2009). En studie med hög reliabilitet torde producerar 

samma resultat upprepade gånger och vid olika tillfällen menar Bryman och Bell (2015). 

Tillsammans ger en studies validitet och reliabilitet en indikation på studiens kvalité 

(Mauritzson & Mauritzson, 2017; cf Saunders m.fl., 2009).  

4.11.1 Validitet  

Validiteten är viktig för att säkerställa att rätt objekt mäts vid rätt situation (Bryman & 

Bell, 2015). Denna studies enkät (Bilaga 2) har utformats med inspiration från tidigare 

studier som studerat valet av kapitalbudgeteringstekniker (Brounen m.fl., 2004; 

Daunfeldt & Hartwig, 2014, Sarwary & Umans, 2017) för att säkerställa validiteten i 

enkäten. Bryman och Bell (2015) kategoriserar validiteten som extern och intern. Den 

externa validiteten är ett mått på huruvida en studies resultat kan generaliseras och gälla 

för alla liknande objekt. I denna studien representerar den externa validiteten hur 

applicerbart studiens resultat är och om det gäller för alla medelstora företag. Den interna 
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validiteten är fokuserad på studiens innehåll och förklarar till vilken grad studiens modell 

överensstämmer med verkligheten. Forskning kring kapitalbudgeteringstekniker har 

sedan länge utgått från väletablerade definitioner och eftersom definitionerna inte har 

ändrats på många år kan den med större säkerhet antas stämma överens med verkligheten, 

vilket bekräftas av Hakas (2006) sammanställning av forskning.  Denna överenstämmelse 

bidrar till en ökad inre validitet för studien eftersom tydliga och väletablerade definitioner 

förenklar säkerställandet att det är rätt teknik som uppmäts. För att säkerställa att även 

den oberoende variabeln har hög intern validitet har inspiration hämtats från tidigare 

studier (Brounen m.fl., 2004; Sarwary & Umans, 2017). Med inspiration hämtad från 

beprövade mätinstrument minskar risken att studiens mätinstrument ska mäta fel objekt 

(cf Bryman & Bell, 2015). 

 

För att öka den externa validiteten menar Bryman och Bell (2015) att stickprovets storlek 

bör vara så stort som möjligt. Det skulle resultera i att stickprovet som grupp skulle bli 

mer likt den totala populationen och därav även representerar populationen bättre. 

Således skulle en större urvalsgrupp minska risken för ett missvisande resultat. Den 

interna validiteten har förbättrats genom att ta hänsyn till tidigare forskningars resultat 

och ta med deras upptäckter som kontrollvariabler. Genom att kontrollera för tidigare 

studiers redan påvisade samband kan denna studie isolera sambandet mellan 

investeringens mål och valet av kapitalbudgeteringsteknik, med beslutsfattarens 

humankapital som en betingad faktor. Således kommer kontrollvariablerna minska risken 

för ett missvisande resultat (cf Bryman & Bell, 2015, Mauritzson & Mauritzson, 2017).  

4.11.2 Reliabilitet  

En studies reliabilitet är som tidigare nämnt studiens trovärdighet (Jacobsen, 2002). För 

att förbättra studiens reliabilitet har ett stort antal vetenskapliga artiklar använts för att 

framställa den teoretiska referensramen som senare resulterat i en enkät. Enkäten har 

dessutom inspirerats av tidigare mätinstrument (Brounen m.fl., 2004; Daunfeldt & 

Hartwig, 2014, Löfqvist & Meisner, 2017; Sarwary & Umans, 2017) för att säkerställa 

reliabiliteten. Eftersom frågorna i enkäten är baserade på en del komplexa och avancerade 

begrepp har denna studie valt att förenkla frågorna så att gemeneman har möjlighet att 

svara på enkäten och på så sätt öka reliabiliteten (Denscombe, 2016). Förutom en 

förenkling av komplexa begrepp användes också kapitalbudgeteringsteknikernas 
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egenskaper istället för dess namn. Genom att ha frågeställningar kring de olika 

kapitalbudgeteringsteknikernas egenskaper istället för dess olika namn, minimerar det 

risken för att respondenten indikerar användandet av de rekommenderade teknikerna 

istället för de tekniker som beslutsfattaren faktiskt har använt samt om de inte kan namnet 

på tekniken de använt (Mauritzson & Mauritzson, 2017; Sarwary och Umans, 2017).  

För att stärka studiens reliabilitet har enkäten standardiserade frågor i den mån det anses 

vara möjligt, samt att identiska enkäter har skickats ut till samtliga respondenter. 

Tillsammans resulterar dessa två åtgärder i en låg variation som i sin tur leder till en ökad 

reliabilitet (Trost, 2012). Efter enkätetens utformning var klar gjordes även en pilotstudie 

för att säkerställa att samtliga frågor var begripliga och att respondenten svarat på rätt sak 

(Denscombe, 2016). Det gjordes eftersom studien ville säkerställa att innebörden av 

frågorna var den samma efter det att de komplexa begreppen gjorts om till förenklade 

begrepp (Löfqvist & Meisner, 2017).  

 
  



Eriksson & Kjellberg 

 42 

5. Empirisk analys 
Följande kapitel syftar till att sammanställa och beskriva det erhållna resultatet från de 

enkätsvar som samlats in. Det möjliggör i sin tur att hypoteserna kommer att kunna testas 

för att se huruvida målet med en investering påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik 

med humankapital som betingad faktor. Analysverktygen histogram, Pearsons 

korrelationstest och multipla regressionsanalyser kommer användas för att möjliggöra 

hypotesprövningarna och kommer således presenteras stegvis i kapitel 5. Avslutningsvis 

kommer de erhållna resultaten och en analys av regressionsmodell att presenteras samt 

dess betydelse för studiens hypoteser. 

5.1 Beskrivande statistik 
 

Enkäten besvarades av totalt 85 personer vilket motsvarar cirka 1,5 procent av den totala 

populationen av medelstora företag i Sverige10. Utav de 85 respondenterna selekterades 

22 enkätsvar bort på grund av att de tillhörde små eller stora företag och således tillhörde 

de inte det undersökta området. Vidare selekterades 8 respondenters svar bort på grund 

av att de inte lämnat fullständiga svar och 4 respondenters svar selekterades bort eftersom 

de uppgett att de inte varit delaktiga vid ett beslut om strategiska investeringar. 

Sammantaget resulterar selekteringen till att 51 respondenter representerade beslutstagare 

i medelstora företag och vars svar gick att analysera (bilaga 3).  

5.1.1 Beskrivande statistik för kontrollvariablerna 

 
Av de 51 respondenterna jobbade 27 procent i fastighetsbranschen och den 

genomsnittliga omsättning 2017 hos samtliga respondenter var 237 miljoner kronor. I och 

med att denna studien utgår ifrån den Europeiska kommissionens (2017) riktlinjer av 

medelstora företag, speglar det således studiens selektering av företags maximala och 

minimala omsättning och antalet anställda. Det resulterar i att den maximala 

omsättningen är 500 miljoner kronor och den minimala omsättningen i företag i 

stickprovet är 100 miljoner kronor. Det genomsnittliga antalet anställda i stickprovet 

uppgick till 85 personer, det maximala och minimala värdet är återigen begränsat av 

definitionen av medelstora företag, således är det minsta antalet anställda 50 personer och 

                                                
10 Antal medelstora företag i Sverige år 2017 uppgick till 5589 stycken (SCB företagsdatabas, 2018) 
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det maximala antalet anställda 250 personer. Vidare presenteras den deskriptiva 

statistiken för kontrollvariablerna mer detaljerat i bilaga 4. 

5.1.2 Beskrivande statistik för de oberoende variablerna  

 
Studiens oberoende variabler, målet med den strategiska investeringen, mättes genom att 

respondenten fick ta ställning till tio olika påståenden, huruvida de instämde helt eller 

inte alls.  Ställningstagandet gjordes på en sjugradig likertskala som senare 

sammanställdes till medelvärden för de olika målen. Likertskalor används för att ge en 

nyanserad bild av resultatet menar Pallant (2016). I jämförelsen av medelvärdena går det 

att utläsa att det vanligaste målet med respondenternas senaste strategiska investering var 

att höja kvalitén på företagets produkter/tjänster (tabell 1). I motsats till det vanligaste 

målet med den strategiska investeringen, var forskning och utveckling det mål som var 

mest ovanligt. Ytterligare beskrivande statistik kring de oberoende variablerna redovisas 

i tabell 1. 

 

De olika mätinstrumenten om målen kategoriserades sedan i enlighet med teorikapitlet 

till två olika grupper, verksamhetsintressenter och aktieägare. För att få en indikation om 

teorikapitlet stämde överens med studiens stickprov, gjordes en faktoranalys i ett första 

skede (Bilaga 9). Faktoranalysen bekräftade stora delar av teorikapitlet och låg sedan till 

grund för skapandet av de två grupperingarna av målsättningar (Bilaga 9). Faktoranalysen 

indikerade två grupperingar likt teorikapitlets fördelning av intressenters målsättningar, 

med undantag för likviditet och nya marknader. Undantaget tros bero på uteblivna svar11. 

 

Ett krav för att få kategorisera olika mätinstrument i grupper är att den interna 

reliabiliteten inte riskerar att försämras12. Cronbach’s alpha mäter gruppens interna 

konsistens och tumregeln är ett alpha över 0,7 för att mätinstrumenten som grupp avser 

mäta samma sak (Pallant, 2016). I motsägelse till Pallant (2016) menar Bonett och Wright 

(2015) att kraven är för höga och att det finns intern reliabilitet och att mätinstrumenten 

mäter samma sak, förutsatt att alphavärdet för gruppen överstiger 0,6. Aktieägare som 

grupp består av de tre målsättningarna: maximera värdet för aktieägarna, maximera 

vinsten och maximera effektiviteten, tillsammans har gruppen ett alphavärde som uppgår 

                                                
11 Om fler tester önskas, vänligen kontakta författarna 
12 För att säkerställa att den interna reliabiliteten inte riskeras rekommenderas forskaren att utföra ett test för 
Cronbach’s alpha, vilket kräver att minst tre stycken mätinstrument ingår i grupperingen (Cortina, 1993). 
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till 0,620. Enligt Bonett och Wright (2015) räcker detta alphavärde för att säkerställa den 

interna reliabiliteten. Till skillnad från aktieägare så består verksamhetsintressenter av 

fem13 olika mätinstrument som tillsammans skapar ett alphavärde som uppgick till 0,735, 

således har gruppen en intern reliabilitet enligt tumregeln (tabell 1).  

 

Tabell 1 – Cronbach’s Alpha - Mål 

 

5.1.3 Beskrivande statistik för de beroende variablerna 

 
Studiens beroende variabler, valet av kapitalbudgeteringstekniker, mättes likt den 

oberoende variabeln med en kombination av flertalet mätinstrument. Även för de 

beroende variablerna framställdes medelvärden för att i sin tur kunna jämföra de olika 

valen (tabell 2). I jämförelsen mellan valet av kapitalbudgeteringstekniker framkom det 

att den vanligaste kapitalbudgeteringstekniken som användes var paybackmetoden. Den 

kapitalbudgeteringsteknik som användes minst var IRR, ytterligare beskrivande statistik 

kring de beroende variablerna redovisas i tabell 2. 

 

Efter sammanställningen av svaren gjordes en faktoranalys i syfte att kategorisera 

kapitalbudgetringsteknikerna i två olika grupper, likt beskrivningen i teorikapitlet. 

Faktoranalysen indikerade en modifierad bild (Bilaga 8) av teorikapitlets grupperingar 

och två nya grupper behövde skapas med inspiration från intressentteorin14. 

Faktoranalysen (Bilaga 8) indikerade två nya grupperingar av 

kapitalbudgeteringsteknikerna, en gruppering som påminner om Sarwary och Umans 

(2017) studie där ”stakeholder kapitalbudgeteringstekniker” och ”shareholder 

                                                
13 Hållbar tillväxt, Goodwill, Forskning och utveckling, existerande marknader, Kvalité 
14 Se avsnitt 3.5 

Variabel Medelvärde 
Standard
avvikelse Antal 

Cronbach’
s alpha  n 

Aktieägares mål       0,620 3 
Värde Ägare 4,10 2,055 48     
Vinst 4,44 1,923 48     
Effektivitet 4,38 2,130 48     
Verksamhetsintressenters mål       0,735 5 
Tillväxt 4,96 1,856 48     
Goodwill 2,98 1,756 48     
FoU 1,92 1,427 48     
Existerande Marknad 4,94 1,994 48     
Kvalité 4,98 1,768 48     
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kapitalbudgeteringstekniker” är de stora grupperna istället för sofistikerade och 

osofistikerade tekniker. Till skillnad från Sarwary och Umans (2017) studie, indikerade 

denna studie ett samband mellan NPV, IRR och ROA15 samtidigt som det fanns ett 

samband mellan användandet av PB, ARR och PI16. Därför skapades grupperna 

aktieägarnas kapitalbudgeteringstekniker ”AÄKBT” och verksamhetsintressenternas 

kapitalbudgeteringstekniker ”VIKBT”. Kapitalbudgeteringstekniken ROE och 

magkänsla uteslöts ur grupperingarna då de ej påvisade någon signifikant tillhörighet till 

någon av grupperingarna när de testats för Cronbach’s alpha. En faktoranalys (Bilaga 10) 

genomfördes i syfte att eventuellt skapa en tredje gruppering av de två kvarvarande 

beroende variablerna. Faktoranalysen indikerade att inget samband mellan ROE och 

magkänsla existerade i studien, således skapades inte en tredje gruppering och de två 

variablerna uteslöts helt ur grupperingarna. För att kontrollera ROE och Magkänsla som 

beroende variabler gjorde ytterligare två regressionsanalyser, där ingen av analyserna var 

signifikanta (Bilaga 11 & 12). 

 

De två nya grupperingarna, AÄKBT och VIKBT, interna reliabilitet testades genom att 

säkerställa att grupperingarnas alphavärden överstiger 0,7 i syfte att få gruppera 

mätinstrumenten (Pallant, 2016). Den första gruppen består av aktieägarnas 

kapitalbudgeteringstekniker och är en kombination av tre olika 

kapitalbudgeteringstekniker, två sofistikerade och en osofistikerad teknik. Tillsammans 

har gruppen ett alphavärde på 0,724, vilket tyder på att gruppen har en intern reliabilitet. 

Den andra gruppen består av verksamhetsintressenternas kapitalbudgeteringstekniker, två 

osofistikerade och en sofistikerad kapitalbudgeteringsteknik. Tillsammans har denna 

grupp ett alphavärde på 0,722 och därför har även denna grupp en intern reliabilitet (tabell 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Shareholders kapitalbudgeteringstekniker enligt Sarwary & Umans: NPV, IRR, ROE, ARR, Routines 
16 Stakeholders Kapitalbudgeteringstekniker enligt Sarwary & Umans: ROP, ROA, PB 
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Tabell 2 – Cronbach’s Alpha – Kapitalbudgeteringstekniker 

 

Variabel Medelvärde 
Standard
avvikelse Antal 

Cronbach’s 
alpha  n 

Osofistikerade tekniker       0,722 3 
Payback 5,63 1,777 51     
ARR 4,86 1,950 51     
PI 4,37 2,306 51     
Sofistikerade tekniker       0,724 3 
NPV 3,76 2,371 51     
IRR 2,84 2,053 51     
ROA 3,24 1,966 51     

5.2 Pearson korrelationstest 
 
Enligt Pallant (2016) kan ett stickprov antas vara normalfördelat när stickprovet är 30 

eller större. Som tidigare nämnt innehåller denna studie ett stickprov om 51 respondenter, 

således förväntas materialet vara normalfördelat. För att säkerställa normalfördelningen 

skapades fyra histogram med normalfördelningskurva utritat, samtliga indikerade en 

normalfördelning, således bekräftas antagandet om materialets normalfördelning (Bilaga 

5). Vidare innebär normalfördelningen att korrelationen beräknas med hjälp av Pearson-

metoden, eftersom metoden lämpar sig för att testa korrelationen på normalfördelad data. 

 

Korrelation är ett mått på om det finns ett samband mellan två variabler eller inte, samt 

huruvida det är ett positivt eller ett negativt samband (Bryman & Bell, 2015; Djurfeldt & 

Barmark, 2009; Pallant, 2016). Korrelationskoefficienten kan anta ett värde mellan -1 och 

1, där positiva värden indikerar ett positivt samband och negativa värden ett negativt 

samband. När en korrelationskoefficient indikerar 1, innebär det att variablerna är perfekt 

korrelerade, vilket innebär att variablerna förändras i samma riktning och omfattning 

(Pallant, 2016). Enligt Pallant (2016) finns ett svagt samband när 

korrelationskoefficienten har ett värde mellan 0,10 och 0,29, ett medelstarkt samband i 

intervallet 0,30 och 0,49 samt ett starkt samband i intervallet 0,50 och 1.00. Vidare menar 

Pallant (2016) att en korrelation inte kan vara signifikant för korrelationskoefficienter 

lägre än 0,30.  

 

Korrelationsmatrisen nedan påvisar ett fåtal signifikanta samband mellan de olika 

variablerna (Tabell 3). Det starkaste sambandet finns mellan verksamhetsintressenternas 

mål och valet av VIKBT som indikerar en korrelationskoefficient på 0,343 (Tabell 3). 
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Värt att anmärka är att den modererande variabeln, humankapital, är negativt korrelerad 

(på den medelstarka nivån) med de mer osofistikerade teknikerna -0,312 och visar ett 

svagt positivt samband med de mer sofistikerade teknikerna (Tabell 3).  

 

Tabell 3 – Persons Korrelationsmatris 

 

 

En förutsättning för att kunna utföra multipla regressionsanalyser är att korrelationen 

mellan de oberoende variablerna är under 0,7 (Pallant, 2016). Är korrelationen över 0,7 

kan multikollinjäritet uppstå, vilket kan leda till missvisande värden. Som det går att 

utläsa ur korrelationsmatrisen ovan, är korrelationen för de oberoende variablerna, 

verksamhetsintressenternas mål och aktieägarnas mål, 0,019, vilket är en förutsättning för 

att studiens ska kunna göra en multipel regressionsanalys (Tabell 3). 

 

Eftersom det inte finns några starka samband mellan variablerna indikerar det att risken 

för multikollinjäritet är låg. För att risken skulle vara stor för multikollinjäritet, hade 

korrelationskoefficienten behövt vara över 0,9 menar Pallant (2016). Dock kan 

multikollinjäritet uppstå på grund av slumpen vid lägre korrelationskoefficienter (Pallant, 

2016). 

5.3 Investeringens mål och dess påverkan på valet av 
kapitalbudgeteringsteknik 
 
I syfte att besvara studiens första och andra hypotes, hur investeringens mål påverkar 

valet av kapitalbudgeteringsteknik, genomfördes multipla regressionsanalyser. Det 

eftersom de multipla regressionsanalyserna möjliggör att flera variablers påverkan på den 

beroende variabeln kan undersökas i samma modell.  
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Tabell 4 - Multipel regressionsanalys - Investeringens mål och valet av 

kapitalbudgeteringsteknik 

 

 

I tabellen ovan  illustreras två modeller som representerar värdena från hypotesprövning 

ett och två. I tabellerna visas samtliga oberoende variabler och kontrollvariabler som 

använts i regressionsanalyserna. Modell 1 är framtagen i syfte att acceptera eller förkasta 

hypotes 1, således testar modell 1 huruvida aktieägarnas mål med den strategiska 

investeringen påverkar beslutsfattarens val av kapitalbudgeteringstekniker att använda 

AÄKBT. Hypotes 1 accepteras, eftersom modell 1 påvisar att beslutsfattaren väljer att 

använda AÄKBT när aktieägares mål beaktas (β = 0,389, SD = 0,148*). Av 

kontrollvariablerna är det bara antalet anställa (SD = 0,006†) och fastighetsbranschen (SD 

= 0,517*) som har en signifikant påverkan på valet av AÄKBT. En modells justerade 

determinationskoefficient indikerar hur stor del av variansen i den beroende variabeln 

som kan förklaras med hjälp av variablerna i modellen (Pallant, 2016). I modell 1 är den 

justerade determinationskoefficienten 0,222, således går 22,2 procent av variationen i 

AÄKBT att förklara med hjälp av variablerna i modell 1. Den övriga variationen beror 

på faktorer som ej undersökts i studiens modell eller slumpen i respondenternas svar 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Hypotes 1&2 
Sofistikerade KBT β 

(std.Err) 
Osofistikerade KBT β 

(std.Err). 
Variabler Modell 1 Modell 2 
Kontrollvariabler     
Majoritetsägaren är Aktiv (-)0,507 (0,440) (-)0,584 (0,435) 
Bransch (Fastighet) 1,071 (0,517*) 0,069 (0,511) 
Storlek 0,029 (0,482) 0,744 (0,477) 
Antalet Anställda (-)0,01 (0,006†) (-)0,008 (0,006) 
Antalet Ägare 0 (0,000) (-)0,00002141 (0,000) 
Oberoende Variabler     
Verksamhetsintressenters mål (-)0,353 (0,181†) 0,469 (0,179*) 
Aktieägares mål 0,389 (0,148*) (-)0,264 (0,146†) 
Total Regression     
R2 0,331 0,268 
Adjusted R2 0,222 0,149 
SER 1,513 1,497 
F-värde 3,04 2,248 
Högsta VIF 1,203 1,203 
Sig. 0,011* 0,048* 
n=51     
***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1     
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Modell 2 testar hypotes 2, huruvida verksamhetsintressenternas mål med den strategiska 

investeringen påverkar beslutsfattarens val av kapitalbudgeteringstekniker att använda 

VIKBT. Hypotes 2 accepteras, eftersom modell 2 påvisar att beslutsfattaren väljer 

VIKBT när verksamhetsintressenters mål beaktas (β = 0,469, SD = 0,179*). Samma 

variabler har använts i modell 1 och modell 2, dock är den justerade 

determinationskoefficienten aningen lägre (0,149) för modell 2. Det vill säga 14,9 procent 

av variationen i användandet av VIKBT kan förklaras med hjälp av variablerna i modell 

2.  

5.4 Effekten av beslutsfattarens humankapital 
 
I syfte att besvara studiens tredje och fjärde hypotes, hur högt respektive lågt 

humankapital hos beslutsfattaren påverkar det kausala sambandet mellan investeringens 

mål och valet av kapitalbudgeteringsteknik, skapades modell 3 och 4. Enligt Pallant 

(2016) undersöks en variabels modererande effekt genom att addera variabeln i en 

multipel regressionsanalys. Således adderades beslutsfattarens humankapital som en 

dummyvariabel i de tidigare multipla regressionsanalyserna och på så sätt går det att 

urskilja om beslutsfattarens humankapital har någon modererande effekt. I de första 

testerna som gjordes med den nya interaktionsvariabeln17 indikerade regressionsanalysen 

(Bilaga 14) höga VIF-värden (över 10), vilket tyder på multikollinjäritet har uppstått. 

Eftersom multikollinjäritet uppstod, gjordes ytterligare beräkningar för att förebygga 

detta fenomen, beräkningarna kommer att beskrivas i mer detalj i nästa stycke. 

 

Eftersom hypotes tre och fyra avser att undersöka huruvida lågt respektive högt 

humankapital påverkar olika kausala samband, har ytterligare beräkningar gjorts för att 

särskilja den modererande effekten från de övriga variablerna. I ett första steg 

medelcentrerades (mean-centering) de oberoende och modererande variablerna, till 

standardiserade medelcentrerade variabler. Medelcentraliseringen gjordes eftersom 

tidigare studier påvisat att kovariansen mellan den oberoende och modererande variabeln 

på så sätt går att reducera, vilket leder till att multikollinjäritet går att undvika (Cronbach, 

1987; Aiken, West & Reno, 1991). Medelcentreringen gjordes eftersom att denna studien 

                                                
17 Den modererande variabeln multiplicerat med den beroende variabeln 
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påvisat en multikollinjäritet i en första analys (bilaga 14), Pallant (2016) förklarar att 

multikollinjäritet kan även uppstå för lågt korrelerade variabler, likt detta fall.  

 

I ett andra steg skapades två nya variabler utifrån det standardiserade medelcentrerade 

humankapitalet, en för högt och en för lågt humankapital hos beslutsfattaren. Det gjordes 

genom att addera samt subtrahera 118 ifrån den standardiserade medelcentrerade variabeln 

humankapital, eftersom studien avser undersöka högt respektive lågt humankapital och 

inte medelvärdet av respondenters humankapital. På så sätt skapades två variabler som 

representerade högt respektive lågt humankapital samtidigt som risken för att 

multikollinjäritet uppstår i regressionsanalysen har reducerats genom medelcentrering av 

variablerna. 

5.4.1 Lågt humankapitals modererande effekt på det kausala sambandet mellan 

aktieägares mål och valet av VIKBT 

 
I modell 3 skapades en produkt av lågt humankapital och aktieägarnas mål genom att 

multiplicera det standardiserade låga humankapitalet med det standardiserade värdet för 

aktieägarnas mål. På så sätt skapades en variabel som representerar interaktionen mellan 

den oberoende och modererande variabeln, det gjordes för att särskilja effekten av lågt 

humankapital hos beslutsfattaren och möjliggöra en analys av dess påverkan på det 

kausala sambandet mellan användandet av VIKBT och aktieägarnas mål. Hypotes 3 

förkastas, vilket visas i tabell 5, eftersom resultatet visar att ett lågt humankapital hos 

beslutsfattaren inte skapar en signifikant interaktion mellan aktieägarnas mål och valet av 

VIKBT i modell 3b (β = -0,178, SD = 0,228). Modell 3a visar att kontrollvariablerna lågt 

humankapital (β = -0,466, SD = 0,213*) och storlek (β = 0,804, SD = 0,458†) är 

signifikanta. Likt modell 2 har företagets storlek en liknande effekt på valet av VIKBT, 

det i sin tur påvisar att modellerna är likvärdiga frånskilt att variabeln lågt humankapital 

lagts till modell 3a och 3b. 

 
 
 
 
 
 

                                                
18 1 motsvarar standardavvikelsen i standardiserade värden. Genom att addera och subtrahera standardavvikelsen i 
standardiserade värden kan studien undersöka lågt respektive högt humankapital bland de standardiserade värdena. 
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Tabell 5 - Multipel regressionsanalys - Investeringens mål och valet av 

kapitalbudgeteringsteknik med humankapital som betingad faktor 

5.4.2 Högt humankapitals modererande effekt på det kausala sambandet mellan 

verksamhetsintressenters mål och valet av AÄKBT 

	  

I modell 4b skapades en liknande variabel som i modell 3b, skillnaden för modell 4b var 

att variabeln består av produkten från det standardiserade höga humankapitalet 

multiplicerat med verksamhetsintressenternas mål. Även i denna modell skapades denna 

variabel vars syfte var att påvisa interaktionen mellan den modererande variabeln, högt 

humankapital, och den oberoende variabeln, verksamhetsintressenters mål. Med hjälp av 

den interakterande variabeln går det att särskilja effekten av ett högt humankapital hos 

beslutsfattaren och dess påverkan på det kausala sambandet mellan 

verksamhetsintressenters mål och valet av kapitalbudgeteringstekniker. Hypotes 4 

förkastas, vilket visas i tabell 6, eftersom resultatet av en beslutsfattares höga 

 
Hypotes 3 

Osofistikerade KBT och 
lågt HK β (std.Err) 

  

Variabler Modell 3a Modell 3b 
Kontrollvariabler     
Majoritetsägaren är Aktiv (-)0,608 (0,417) (-)0,616 (0,419) 
Bransch (Fastighet) 0,033 (0,490) (-)0,043 (0,502) 
Storlek 0,804 (0,458†) 0,806 (0,460†) 
Antalet Anställda (-)0,008 (0,006) (-)0,007 (0,006) 
Antalet Ägare 0,000 (0,000) 0,000 (0,000) 
Humankapital (Lågt) (-)0,466 (0,213*) (-)0,471 (0,214*) 
Oberoende Variabler     
Verksamhetsintressenters mål 0,572 (0,211*) 0,569 (0,212*) 
Aktieägares mål (-)0,286 (0,222) (-)0,113 (0,314) 
Modererande Variabel     
Humankapital (Lågt)*Aktieägares mål   (-)0,178 (0,228) 
Total Regression     
R2 0,343 0,353 
Adjusted R2 0,218 0,211 
Delta R2 0,343 0,010 
SER 1,435 1,441 
F-värde 2,740 2,482 
Högsta VIF 1,207 2,255 
Sig. 0,016* 0,023* 
n=51     
***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1     
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humankapital inte skapar någon signifikant (β = -0,332, SD = 0,231) interaktion (modell 

4b) på sambandet mellan verksamhetsintressenters mål och valet av AÄKBT. Således 

väljer en beslutsfattare med verksamhetsintressenters mål i beaktning fortfarande VIKBT 

oavsett om hen besitter högt humankapital. Vad gäller kontrollvariablerna har 

fastighetsbranschen (β = 1,06, SD = 0,522*) och antalet anställda (β = -0,011, SD = 

0,006†) en signifikant påverkan på valet av AÄKBT, förutsatt att övriga variabler är 

konstanta. I jämförelsen mellan de justerade determinationskoefficienterna mellan modell 

1 och 4 som båda avser användandet av AÄKBT är förklaringsgraden i modell 4 större 

än i modell 1 (22,2% < 22,5%). Även om det inte är en stor skillnad, tyder det på att ett 

högt humankapital bidrar positivt till förklaringsgraden. 

 
Tabell 6 - Multipel regressionsanalys - Investeringens mål och valet av 
kapitalbudgeteringsteknik med humankapital som betingad faktor 

 
Hypotes 4 

Sofistikerade KBT och högt 
HKβ (std.Err). 

  

Variabler Modell 4a Modell 4b 
Kontrollvariabler     
Majoritetsägaren är Aktiv (-)0,511 (0,444) (-)0,394 (0,446) 
Bransch (Fastighet) 1,065 (0,522*) 1,06 (0,516*) 
Storlek 0,038 (0,488) 0,026 (0,482) 
Antalet Anställda (-)0,010 (0,006†) (-)0,011 (0,006†) 
Antalet Ägare 0 (0,000) 0 (0,084†) 
Humankapital (Högt) (-)0,072 (0,227) (-)0,073 (0,224) 
Oberoende Variabler     
Verksamhetsintressenters mål (-)0,436 (0,227†) (-)0,846 (0,362*) 
Aktieägares mål 0,616 (0,237*) 0,617 (0,234*) 
Modererande Variabel     
Humankapital (Högt)*Verksamhetsintressenters mål (-)0,332 (0,231) 
Total Regression     
R2   0,333 0,365 
Adjusted R2 0,206 0,225 
Delta R2   0,333 0,032 
SER   1,529 1,510 
F-värde 2,617 2,614 
Högsta VIF 1,207 1,716 
Sig.   0,020* 0,017* 
n=51       
***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1       
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5.4.3 Ytterligare tester av modererande variabel  

Eftersom regressionsanalyserna i kapitel 5.5 inte påvisade någon modererande effekt 

utvidgades studien för att undersöka om den modererande variabeln hade någon 

förstärkande effekt på redan etablerade samband. I bilaga 6 och 7 går det att utläsa att den 

interakterande variabeln inte är signifikant för varken modell 3 eller 4 för den 

förstärkande effekten. 

5.5 Konsekvenser för studiens hypoteser  
 
I teorikapitlet presenterades fyra olika hypoteser som nu testats mot det insamlade 

empiriska materialet från enkäterna. Beskrivande statistik för kontrollvariablerna, de 

oberoende variabler såväl som de beroende variablerna i syfte att illustrera materialets 

innehåll. Därefter kategoriserades de oberoende och beroende variablerna i olika 

grupperingar med hänsyn tagen till teorikapitlet och de faktoranalyser som gjorts, för att 

sedan fastställa grupperna med hjälp av tumregeln för Cronbach’s alpha. Slutligen, i ett 

första skede gjordes två multikollinjär regressionsanalys för att säkerställa sambandet 

mellan investeringens mål och valet av kapitalbudgeteringstekniker. Resultatet av de 

första två regressionsanalyserna indikerade att den första och andra hypotesen 

accepterades, eftersom p-värdena var lägre än signifikansnivåerna. I ett slutgiltigt skede 

gjordes ytterligare två multikollinjära regressionsanalyser med skillnaden att hänsyn 

tagits till lågt respektive högt humankapital hos beslutsfattaren. Resultatet av de andra två 

regressionsanalyserna indikerade att den tredje och fjärde hypotesen förkastades, 

eftersom p-värdena var högre än signifikansnivåerna. Resultatet av hypotesprövningarna 

sammanställs på nästa sida:  
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Hypotes 1 - Då målet med en investering är att tillgodose   aktieägares  
                   Intresse  är    det     associerat med        användandet      av         Accepteras 
                   sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker  

 

Hypotes 2 - Då    målet     med     en    investering   är     att     tillgodose  
                   verksamhetsintressenters    intresse   är   det  associerat med      Accepteras 
                   användandet  av  osofistikerade  kapitalbudgeteringstekniker 

 

Hypotes 3 - Modererat av  lågt   humankapital är     aktieägares     mål  
                   associerat      med       användandet      av     osofistikerade           Förkastas 
                   kapitalbudgeteringstekniker 

 

Hypotes 4 - Modererat        av        högt        humankapital                 är  
                   verksamhetsintressenters  mål  associerat med användandet         Förkastas 
                   av sofistikerade kapitalbudgeteringstekniker 
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6. Slutsatser och diskussion  

Studiens huvudsakliga syfte i denna uppsats var att beskriva hur målet med en investering 

påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik i medelstora företag med beslutsfattarens 

humankapital som betingad faktor. För att kunna uppfylla studiens syfte har information 

samlats in från tidigare forskning och intressentteorin, samt den resursbaserade teorin. 

Med stöd från den resursbaserade teorin och intressentteorin delades intressenterna in i 

två grupper utefter deras målsättning med strategiska investeringar. I följande kapitlet 

kommer de viktigaste resultaten från den insamlade empirin att diskuteras i förhållande 

till tidigare forskning och studiens teorikapitel. På så sätt kommer studien beskriva hur 

investeringens olika mål påverkar beslutsfattaren att använda olika 

kapitalbudgeteringstekniker beroende på målet med en investering. Därefter kommer 

kapitlet att avrundas med självkritik och förbättringsområden. För att slutligen en ge en 

summering av studiens bidrag och förslag till framtida forskningar.  

6.1 Diskussion  

Tidigare forskning rörande kapitalbudgeteringstekniker har primärt fokuserat på stora 

företag. De stora företagen har kopplats samman med användandet av sofistikerade 

tekniker (Sandahl & Sjögren, 2002) men senare forskning har även börjat rikta in sig på 

användandet av kapitalbudgeteringstekniker hos små- och medelstora företag (SME-

företag) (Andor m.fl., 2015; Hasan, 2013; Rossi, 2015). Där de små företagen är 

överrepresenterade och därför skildrar inte gruppen de medelstora företagen på ett 

optimalt sätt. Överrepresentationen av små företag i SME-företag leder till att medelstora 

företag är ett relativt outforskat område som forskare på senare tid visat ett större intresse 

för (cf Rossi, 2015). Medelstora företag kan representera den förändringsfas när små 

företag växer och blir stora företag och börjar använda de sofistikerade teknikerna i större 

utsträckning (cf Lopez & Hiebl, 2014). Därför är medelstora företag ett intressant 

segment att undersöka hur olika faktorer påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker, 

således undersöktes olika investeringars målsättningar som faktorer som kan påverka 

beslutsfattare i valet av kapitalbudgeteringstekniker i denna studie.  

En strategisk investerings målsättning är en faktor som i tidigare studier påvisats ha en 

effekt på beslutsfattare i valet av kapitalbudgeteringstekniker (Brounen m.fl., 2004). 

Målsättningen med en strategisk investering har i tidigare studier påvisats vara olika för 
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SME-företag och stora företag (Danielson & Scott, 2006). Tidigare studier har även 

indikerat en nivåskillnad i beslutsfattarens humankapital beroende på om beslut tas i ett 

SME-företag eller ett stort företag (cf Brounen m.fl., 2004; cf Daunfeldt & Hartwig, 

2014). En möjlig förklaring till nivåskillnaden menar Danielson och Scott (2006), kan 

bero på att beslutsfattaren i ett SME-företag har jobbat sig upp i företaget till sin 

nuvarande position medans en beslutsfattare i ett stort företag troligen blivit rekryterad 

till företaget på grund av sin kompetens.  

6.1.1 Tolkning av målsättningen och valet av kapitalbudgeteringstekniker vid den 

senaste strategiska investeringen  

Studiens resultat visar att det vanligaste målet med den senaste strategiska investeringen 

i ett företag var att höja kvalitén på företagets produkter och tjänster (tabell 1). Resultatet 

skiljer sig från tidigare studier (Brounen m.fl., 2004; Danielson & Scott, 2006; Daunfeldt 

& Hartwig, 2014; Jensen, 2001) där de vanligaste målen utgjorde av: maximering av 

vinst, värde för ägarna och företagets fortlevnad. En möjlig förklaring till denna skillnad 

kan vara att denna studie fokuserar på medelstora företag, ett segment som representerar 

företag som inte är stora nog att behöva tillgodose aktieägares avkastningskrav (Jensen, 

2001) och inte heller små nog att behöva fokusera på likviditeten för företagets fortsatta 

fortlevnad (Danielson & Scott, 2006). Därför tros medelstora företag fokusera på kvalitén 

eftersom hög kvalité på varor och tjänster förstärker företaget position på marknaden 

(Anderson, Fornell & Lehman, 1994) 

Paybackmetoden (PB) är den vanligast använda kapitalbudgeteringstekniken i denna 

studie (tabell 2). Resultatet överensstämmer med flertalet tidigare studier som också 

påvisat att paybackmetoden är den vanligast använda tekniken (Brounen m.fl., 2004; 

Danielson & Scott, 2006; Daunfeldt & Hartwig, 2014; Rossi, 2015; Segelod, 1998). Även 

tidigare forskning är tämligen överens om paybackmetodens omfattande 

användningsområde, såväl bland små företag som stora börsnoterade företag (Daunfeldt 

& Hartwig, 2014). Paybackmetodens breda användningsområde och förmåga att förse 

beslutsfattare med nödvändig information kring företagets framtida finansiella position 

(Danielson & Scott, 2006), tros vara anledningen till att även medelstora företag använder 

tekniken.  
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6.1.2 Gruppering av målsättningar 

 

Uppdelningen av intressenter som gjordes i kapitel 3 bestod av aktieägare och 

verksamhetsintressenter och grundades i intressentteorin (cf Freeman, 1984:2010) och 

resursbaserad teori (Barney & Arikan, 2001). Som faktoranalysen (Bilaga 9) indikerade 

i kapitel 5 finns det två grupperingar av intressenters målsättningar som går i linje med 

tidigare nämnda grupperingar. Den första grupperingen19, aktieägares målsättningar, 

består av: maximering av värdet för ägarna, maximering av företagets vinst, maximering 

av företagets effektivitet. Gemensamt för grupperingens mål är dess synsätt på hur 

resurserna ska användas för att generera ett större värde för aktieägare (cf Barney & 

Arikan, 2001), maximera företagets effektivitet och företagets vinst. Slutligen leder det 

till att företaget genererar mer pengar till en lägre kostnad (cf Grant, 1999), som i sin tur 

leder till att värdet för aktieägare ökar. 

 

Den andra grupperingen20, verksamhetsintressenternas målsättningar, består av hållbar 

tillväxt, goodwill, forskning och utveckling, existerande marknader och kvalité. 

Gemensamt för verksamhetsintressenterna är att samtliga är delaktiga i företaget och 

deras gemensamma målsättning är att ha företagets välmående i fokus21 (cf Clarkson, 

1995; cf Freeman, 2010), det vill säga att intressenter prioriterar företagets välmående 

framför att riskera dess fortlevnad. Således leder verksamhetsintressenters engagemang i 

företaget till att verksamhetsintressenter som grupp föredrar investeringar som är mindre 

riskfyllda, mindre vinstinriktade (om det sker på bekostnad av företagets välmående), 

undviker att binda upp kapital över en längre tid, fokuserar på kvalité och bidrar till 

hållbar tillväxt (Danielson & Scott, 2006; cf Sarwary & Umans, 2017). En trolig 

förklaring till att företagets fortlevnad ligger i fokus för dessa intressenter, kan vara att 

intressenterna påverkas negativt om företaget skulle gå i konkurs (Ang & Chua, 1981). 

Det i sin tur kan vara en trolig anledning till verksamhetsintressenterna aktsamma 

hushållande med företagets resurser, verksamhetsintressenterna är fortfarande måna om 

att generera lönsamhet i företaget men inte på bekostnad på dess välmående och fortsatta 

fortlevnad (cf Barney & Arikan, 2001).     

                                                
19 Cronbach’s alfa för aktieägares målsättningar är 0,620 
20 Cronbach’s alfa för verksamhetsintressenternas målsättningar är 0,735 
21 Se avsnitt 3.5 stycke 4  
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6.1.3 Gruppering av kapitalbudgeteringstekniker 

Resultatet av studien skapade två nya grupperingar av kapitalbudgeteringstekniker22 som 

grundats i intressentteorin och skiljer sig från den teoretiska uppdelningen som klassiskt 

består av sofistikerade och osofistikerade tekniker23 (Klammer, 1972; Schall m.fl., 1978). 

Den första gruppen av kapitalbudgeteringstekniker24 namngavs VIKBT eftersom 

teknikerna var sammankopplade med att tillgodose verksamhetsintressenternas 

målsättningar25 (tabell 4). Gemensamt för PB, ARR och PI som alla tillhör VIKBT är att 

alla tre tekniker jämför utbetalningarna gentemot vad investeringen kostar, fast på olika 

sätt. Dessutom är PB, ARR och PI de vanligast använda teknikerna i denna studie (tabell 

2). PB och ARR tillhör båda de osofistikerade teknikerna som är relativt enkla att 

handhava och är vanligt förekommande bland SME-företag (Danielson & Scott, 2006). 

PI som också tillhör VIKBT i denna studie, hör dock till de sofistikerade teknikerna i 

teorin (Daunfeldt & Hartwig, 2014). PIs tillhörighet i VIKBT kan möjligen förklaras med 

hjälp av intressentteorin (cf Freeman, 1984:2010), eftersom beslutsfattarna i denna studie 

väljer PI när hen avser att tillgodose verksamhetsintressenters målsättningar. VIKBT 

tyder på att verklighetens grupperingar av kapitalbudgeteringstekniker inte 

överensstämmer med den klassiska uppdelningen av sofistikerade och osofistikerade 

tekniker (Klammer, 1972; Schall m.fl., 1978). Sammantaget kan denna studies resultat 

tyda på att det finns en annan uppdelning av kapitalbudgeteringstekniker, än den som 

finns representerad i tidigare forskning (Klammer, 1972; Schall m.fl., 1978; cf Sarwary 

& Umans, 2017). 

Den andra gruppen av kapitalbudgeteringstekniker26 som också är grundad i 

intressentteori, namngavs AÄKBT eftersom teknikerna var sammankopplade med att 

tillgodose aktieägares målsättningar27 (tabell 4). NPV och IRR tillhör båda de 

sofistikerade teknikerna och anses vara komplexa att använda eftersom de använder sig 

av diskonterade kassaflöden som tar hänsyn till pengars värde över tid (Daunfeldt & 

Hartwig, 2014; Verma 2009), gemensamt för NPV och IRR är att de också är vanligt 

förkommande i större företag (Brounen m.fl., 2004). Den tredje 

                                                
22 Tillvägagångssättet beskrivs i kapitel 5 
23 Se avsnitt 3.2 och 3.3 
24 VIKBT består av: PB, ARR, PI 
25 Hållbar tillväxt, Goodwill, Forskning och utveckling, existerande marknader, Kvalité 
26 AÄKBT består av: NPV, IRR, ROA 
27 Maximera; Värdet för ägarna, företagets vinst, effektiviteten 
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kapitalbudgeteringstekniken som tillhör AÄKBT är ROA, en teknik som mäter 

lönsamheten i företaget och även är ett mått på hur effektivt företaget är (Heikal m.fl., 

2014). En möjlig förklaring till ROAs tillhörighet i AÄKBT är aktieägarnas eftersträvan 

för momentana inblickar i verksamhetens lönsamhet (Heikal m.fl., 2014). AÄKBT 

överensstämmer inte heller med teorins uppdelning av kapitalbudgeteringsteknikerna 

som sofistikerade och osofistikerade tekniker (Klammer, 1972; Schall m.fl., 1978), även 

denna gruppering tyder på att verkligheten inte stämde överens med teorin, likt det 

Sarwary och Umans (2017) och flera andra forskare redan påvisat. Grupperingarna i 

denna studie speglar verklighetens användande av teknikerna istället för teorins 

uppdelning av sofistikerade och osofistikerade tekniker.  

6.1.4 Investeringens mål och dess påverkan på valet av kapitalbudgeteringsteknik  

Resultatet av denna studies första två regressionsanalyser (tabell 4) kan potentiellt 

förklara att målet med en strategisk investering påverkar beslutsfattaren i valet av 

kapitalbudgeteringstekniker. Resultatet ligger i linje med tidigare studiers resultat som 

har påvisat att målet med en strategisk investering påverkar beslutsfattaren i valet av vilka 

kapitalbudgeteringstekniker som används (Brounen m.fl., 2004; Danielson & Scott, 

2006). Regressionsanalyserna illustrerar även att motsatta målsättningar har en 

signifikant negativ påverkan på användandet av VIKBT och AÄKBT. Ett negativt 

samband som indikerar att en beslutsfattare ändrar valet av kapitalbudgeteringstekniker 

beroende på vilka intressenters målsättningar som tas i beaktning (Sarwary & Umans, 

2017), vilket i sin tur stärker sambandet för hypotes 1 och 2. I enlighet med 

intressentteorin (Freeman, 1984:2010) och den resursbaserade teorin (Wernerfelt, 1984) 

kan detta samband bero på de meningsskiljaktigheter som finns mellan 

verksamhetsintressenters fokus på resursallokering för ett välmående företag och 

aktieägares fokus på resurseffektivisering för att skapa värdemaximering (cf Sarwary & 

Umans, 2017). Sammantaget indikerar resultatet att när beslutsfattaren tar hänsyn till 

intressenters målsättning kan det ha en påverkan på valet av kapitalbudgeteringstekniker.  

Den första regressionsanalysen, Modell 1, i tabell 4 påvisar att sambandet mellan 

AÄKBT och aktieägarnas målsättning med investeringen är signifikant. Ett resultat som 

samråder med Brounen m.fl., (2004) studie för stora företag. En potentiell förklaring till 

detta samband kan vara NPV och IRRs förmåga att identifiera den investering som 

genererar det största framtida marknadsvärdet enligt Mao (1970). Vilket är en 
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förutsättning för att maximera värdet för aktieägare menar White och Miles (1996). ROAs 

tillhörighet till AÄKBT nämns i tidigare stycken som aktieägarnas eftersträvan att få 

momentära inblickar i företagets lönsamhet (Heikal m.fl., 2014). Samtidigt ger ROA en 

indikation till beslutsfattaren hur lönsam tidigare investeringar varit och även hur 

lönsamma framtida investeringar torde vara för att vara likvärdiga (cf Heikal m.fl., 2014). 

Tillsammans kan dessa tre kapitalbudgeteringstekniker användas för att ge beslutsfattaren 

den information som behövs för att tillgodose aktieägares mål. 

Den andra regressionsanalysen i tabell 4 (modell 2) påvisar sambandet mellan VIKBT 

och verksamhetsintressenternas målsättning. En potentiell förklaring till 

verksamhetsintressenternas mål och dess positiva samband med VIKBT kan vara 

teknikernas fokus på återbetalningstid och verksamhetens välmående menar Danielson 

och Scott (2006). Således är det inte lika viktigt för en beslutsfattare som tar 

verksamhetsintressenters målsättning i beaktning att göra avancerade kalkyler för att 

säkerställa företagets resurseffektivisering som leder till att värdet för ägarna maximeras, 

så länge företagets välmående prioriteras (cf Danielson & Scott, 2006). Sammantaget 

väljer beslutsfattarna i denna studien att använda sig av kapitalbudgeteringstekniker som 

beräknar investeringens vinst i förhållande till dess kostnad (cf Bierman & Seymour, 

2007), troligtvis görs detta val för att säkerställa företagets fortlevnad i händelse av att 

investeringen inte skulle producera den avkastning som förväntats. 

6.1.5 Effekten av beslutsfattarens humankapital  

Humankapitalet har haft en betydande roll i tidigare studiers utvärdering av vilka faktorer 

som påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker (Brounen m.fl., 2004; Cyert & March, 

1963; Daunfeldt & Hartwig, 2014). Denna studie tog fasta på en frågeställning som Adler 

m.fl. (2000) ställde, om relationen mellan aktieägarnas mål och valet av 

kapitalbudgeteringstekniker alltid är det samma om beslutsfattarens humankapital är lågt. 

Andra forskare inom forskningsfältet har också indikerat att humankapitalet kan ha en 

modererande effekt, likt Brounen m.fl. (2004) som menar på att humankapitalet är en 

resurs, vidare menar Baker & English (2011) att en resurs kan både begränsa och skapa 

möjligheter.  

Studiens test av humankapitalets modererande effekt i regressionsanalyserna (tabell 5 och 

6) påvisade ingen modererande effekt. Ett resultat som frångår tidigare studiers indikation 
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om humankapitalets modererande effekt (Adler m.fl., 2000; Brounen m.fl., 2014; 

Daunfeldt & Hartwig, 2014). En potentiell förklaring till varför humankapitalet inte 

påvisade någon modererande effekt kan vara studiens överrepresentation av företag i 

fastighetsbranschen. En bransch som innehåller strategiska investeringar som utgörs av 

stora investeringar med lång tidshorisont, en bransch där användandet av de sofistikerade 

teknikerna lämpar sig bättre än de osofistikerade teknikerna på grund av investeringarnas 

omfattningar (cf Kaplan & Atkinson, 1998). Fastighetsbranschen har påvisat en 

signifikant positiv påverkan på användandet av AÄKBT (tabell 6) vilket kan vara en 

potentiell förklaring till varför en modererande effekt av humankapitalet inte gick att 

påvisa.  

Eftersom tidigare forskning tydde på att beslutsfattarens humankapital har en effekt 

(Adler m.fl., 2000; Brounen m.fl., 2014; Daunfeldt & Hartwig, 2014), gjordes även 

regressionsanalyser för att påvisa en förstärkande effekt av redan etablerade samband 

(bilaga 6 & 7) från hypotes 1 och 2 (tabell 4). Inte heller i dessa regressionsanalyser blev 

interaktionsvariabeln signifikant. Med andra ord gick det inte att påvisa någon 

förstärkande effekt av humankapitalet hos beslutsfattaren. Ur regressionsanalyserna går 

det däremot att utläsa att lågt humankapital som kontrollvariabel i modell 3a (Bilaga 6) 

har en signifikant positiv påverkan på valet av VIKBT. Högt humankapital påvisade inte 

någon signifikant påverkan på valet av AÄKBT i modell 4a (bilaga 7). Det är ett resultat 

som skiljer sig från tidigare studier, som har påvisat humankapitalets direkta påverkan på 

valet av kapitalbudgeteringsteknik (Adler m.fl., 2000; Brounen m.fl., 2014; Daunfeldt & 

Hartwig, 2014). Avslutningsvis kan avsaknaden av humankapitalets direkta effekt tyda 

på att någon av de andra variablerna motarbetar effekten av humankapitalet. Följaktligen 

påvisar denna studie ingen effekt av humankapitalet hos beslutsfattare, vilket motsätter 

sig resultatet från tidigare studier inom området.  

6.1.6 Kontrollvariablernas påverkan  

Av de två signifikanta kontrollvariablerna är det endast en variabel som haft en betydande 

signifikant påverkan på valet av kapitalbudgeteringsteknik. Branschtillhörighet, företag 

tillhörande fastighetsbranschen har en positiv påverkan på användandet av AÄKBT. En 

möjlig förklaring till detta kan vara de långa tidshorisonter som fastighetsinvesteringar 

tenderar att ha, vilket lämpar sig bättre för AÄKBT (cf Daunfeldt & Hartwig, 2014; cf 

Verma, 2009). Det eftersom investeringar med längre tidshorisonter kräver en större 
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mängd information för att ge ansenliga estimeringar (Daunfeldt & Hartwig, 2014). 

AÄKBT lämpar sig bättre för att processa en större mängd information, därför är det en 

rimlig orsak till att företag i fastighetsbranschen använder AÄKBT mer frekvent (cf 

Verma, 2009). 

6.2 Slutsats  

Denna kvantitativa studie har påvisat att målet med en strategisks investering påverkar 

vilken kapitalbudgeteringsteknik som beslutsfattaren väljer att använda i medelstora 

företag. Vidare har denna studie beskrivit hur det kausala sambandet mellan 

verksamhetsintressenters målsättning med en strategisk investering och valet av 

kapitalbudgeteringstekniker ser ut, samt hur aktieägares målsättning med en strategisk 

investering och valet av kapitalbudgeteringstekniker ser ut. Dessa samband har 

illustrerats genom regressionsanalyser samt diskuterats mer djupgående i föregående 

avsnitt. Studien har även prövat sambanden med beslutsfattarens humankapital som 

betingad faktor, utan att kunna påvisa någon modererande effekt. 

6.3 Implikationer och bidrag  

Tidigare studier har påvisat att en investerings målsättning har en betydande effekt på 

beslutsfattarens val av kapitalbudgeteringstekniker bland små och stora företag (Brounen 

m.fl., 2004; Danielson & Scott, 2006). Denna studie som behandlar medelstora företag 

har andra bidrag än tidigare studier, vilka kommer att behandlas i de tre kommande 

stycken om bidrag och implikationer.  

6.3.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag består av att studien frångår den klassiska indelningen av 

kapitalbudgeteringstekniker eftersom den inte stämde överens med praktiken. Istället 

skapades två nya grupperingar som grundar sig i intressentteorin och uppvisat hög intern 

reliabilitet. Vidare kategoriserar denna studie kapitalbudgeteringsteknikerna efter vilka 

intressenters mål de avser att uppfylla. Denna kategorisering av tekniker bidrar med en 

nyanserad syn på uppdelningen av kapitalbudgeteringsteknikerna, en syn som speglar 

verkligheten bättre än teorin. Likt Sarwary och Umans (2017) forskning, föreslås det 

utifrån studien att det finns en uppdelning av teknikerna som stämmer bättre överens med 

verkligheten än vad den klassiska uppdelningen gör (Klammer, 1972; Schall m.fl., 1978), 
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närmare bestämt uppdelningen av kapitalbudgeteringsteknikerna i enlighet med 

intressentteorin. Förhoppningen är att denna nyanserade gruppering leder till att 

kapitalbudgeteringsteknikerna börjar användas ändamålsenligt istället för att särskilda 

tekniker används mindre eftersom de anses mindre sofistikerad än de andra. 

6.3.2 Metodiska bidrag 

Studiens andra bidrag behandlar den metodik som skiljer sig från tidigare forskning. 

Studien har valt att dela upp gruppen SME-företag till små företag respektive medelstora 

företag och endast fokusera på medelstora företag som en grupp. En grupp som verkar 

representerar förändringsfasen där små företag övergår till stora företag. Förhoppningsvis 

kan denna studie leda till att fler studier behandlar SME-företag som två olika grupper, 

istället för en gemensam grupp. Denna uppdelning torde bidra till en djupare förståelse 

bland de olika företagsgrupperingarna.  

6.3.2 Empiriska bidrag 

Det tredje bidraget som denna studie har bidragit med är de nya formuleringar av 

påståenden som är ämnade att fånga upp olika kapitalbudgeteringstekniker. Påståendena 

kring kapitalbudgeteringsteknikerna är baserade på väletablerade definitioner för att 

säkerställa validiteten i påståendena. Vidare skiljer sig påståendena från tidigare studier 

på det sätt att nya ord och formuleringar används för samma definitioner. Det ger framtida 

studier valmöjligheten att använda sig av dessa påståenden för att fånga upp olika 

kapitalbudgeteringstekniker. 

6.4 Självkritik  

Studien som genomförts innehåller både begränsningar och förbättringsområden som 

både bör framhävas och beaktas. Under studiens gång har det uppmärksammats att det 

undersökta stickprovet blev mindre än förväntat. En av orsakerna var det bortfall som 

erfarits. Det bör ha kunnat förebyggas om definitionen för ett medelstort företag 

tydliggjorts i följebrevet till enkäten. Ett annat sätt att öka svarsfrekvensen hade kunnat 

vara genom att korta ned enkäten ytterligare. Dock hade en nedkortning av enkäten kunna 

resultera i att potentiellt betydelsefull information selekterats bort. 
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Vidare nämndes det i teorikapitlet att humankapital utgörs av de erfarenheter, kunskap 

och färdigheter som en person besitter. Vid mätning av humankapital i denna studie har 

enbart de två förstnämnda aspekterna beaktats, det vill säga erfarenhet och kunskap. 

Dessutom användes Harris och Helfats (1997) tolkning av kunskap, vilket ledde till att 

respondentens kunskap mättes genom dess utbildningsnivå, vilket inte nödvändigtvis 

indikerar beslutsfattarens kunskap. Vidare har beslutsfattarens färdigheter inte kunnat 

mätas eftersom det hade krävts ett provliknande mätinstrument för att kunna fångas upp. 

Det uteslöts för att inte riskera att svarsfrekvensen minskas då enkäten hade blivit mer 

tidkrävande, vilket hade påverkat svarsfrekvensen negativt (Denscombe, 2009). Således 

leder det till att beslutsfattarens potentiella humankapital kan vara missvisande. Dock 

visar tidigare forskning att humankapital har mätts på liknande sätt med godtyckliga 

resultat (Brounen m.fl., 2004).  

En annan kritisk aspekt i studien är att humankapitalet behandlats som en betingad faktor, 

trots att tidigare forskning visat att den har en direkt påverkan på valet av 

kapitalbudgeteringsteknik. Eftersom tidigare forskning visar att humankapital har en 

direkt påverkan på valet av kapitalbudgeteringstekniker (Brounen m.fl., 2004) samtidigt 

som parallell forskning indikerar att den även kan ha en modererande effekt (cf Alder, 

m.fl., 2000) valdes den modererande effekten att undersökas då det var ett mer outforskat 

område. 

Slutligen ska det poängteras att mycket av den data som har använts i denna studie 

kommer från respondenter som är verksamma inom fastighetsbranschen. Det kan ha lett 

till att en bransch och dess egenskaper varit överrepresenterad i studien, vilket skulle 

kunnat forma resultatet utifrån fastighetsbranschen. Orsaken till varför många 

respondenter kommer från fastighetsbranschen antas bero på att enkäten delades via 

Kraftstaden AB, där många yrkesverksamma inom fastighetsbranschen arbetar.   

6.5 Förslag till fortsatt forskning  

Förslag till framtida studier som avser mäta humankapitalets modererande effekt på valet 

av kapitalbudgeteringstekniker, är att exempelvis mäta beslutsfattarens kunskaper och 

färdigheter med hjälp av intervjuer och tester. Det i sin tur kan möjligtvis ge forskaren en 

mer djupgående förståelse för humankapitalets modererande effekt i valet av 

kapitalbudgeteringstekniker.  
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Som tidigare nämnt har flera tidigare studier behandlat små och medelstora företag som 

en gemensam grupp. Denna studie har nu undersökt beslutfattares val av 

kapitalbudgeteringstekniker i medelstora företag. Därför hade fortsatt forskning med 

enbart små företag som en egen grupp varit av intresse för att kunna jämföra denna studies 

resultat, för att se om det är befogat att behandla SME-företag som en gemensam grupp.   
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Bilaga 1 – Följebrev 
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Bilaga 2 - Enkät 

 

 

 

 

 
Varmt välkommen till denna enkät där du har en viktig roll för resultatet i vårt 
examensarbete 
 
Som tack för att du deltar är du med i utlottningen av 10 biobiljetter som sponsrats av 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. Stort tack för att du tar dig tid, ditt deltagande är 
otroligt betydelsefullt för oss. 
 
Vänligen, 
 
Lovisa Kjellberg &  
Kim Eriksson  
Högskolan Kristianstad 
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Bakgrund 
 

Bakgrundsinformation om dig som beslutsfattare vid en strategisk investering 
 

1.Kön 
 
 

Kvinna 

Man 

 
2.Födelseår 

 
 
 
 

* 3. Vänligen ange din högsta avslutade utbildningsnivå 
 

Grundskola 

Gymnasieskola 

Yrkeshögskola 

Enstaka kurser vid högskola/universitet 

Kandidatexamen 

Annat 

Magisterexamen 

Masterexamen 

Licentiatexamen 

Doktorsexamen 

 
 

En strategisk investering kännetecknas av att den kräver mer kapital och har en långsiktig påverkan på bolaget. Då en strategisk 
investering görs är företagets långsiktiga mål i fokus. 

 
4. Har du aktivt deltagit vid ett beslut om en strategisk investering på din nuvarande arbetsplats? 

 

Ja 

Nej 

 
5. Viken är din nuvarande befattning? (Ex. VD, Ekonomichef, Styrelseordförande) 

 
 
 
 

* 6. Hur länge har du haft din nuvarande befattning på din nuvarande arbetsplats? (Ange i år) 
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* 7. Hur länge har du varit i en beslutsfattande befattning gällande strategiska investeringar? (Även tidigare 

arbetsplatser räknas. Ange i år) 

 
* 8. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? (Ange i år) 

 
* 9. Hur länge har du arbetat inom din nuvarande bransch? (Ange i år) 
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Information om företaget som du arbetar för 
 
 

* 10. Inom vilken bransch verkar ert företag? 
 
 
 
 

* 11. Vänligen uppskatta företagets omsättning för räkenskapsåret 2017 (ange i miljoner kronor) 
 
 
 
 

* 12. Vänligen uppskatta antalet anställda för räkenskapsåret 2017 
 
 
 
 

* 13. På vilken nivå tas beslut om strategiska investeringar i företaget som du arbetar för? 
 

Centraliserad nivå 

Decentraliserad nivå 

Annat, vänligen ange 

 
 
 

14. Vänligen uppskatta hur många ägare företaget har 
 
 
 
 

* 15. Vänligen uppskatta hur många procent av företaget som ägs av majoritetsägaren 
 
 
 
 

* 16. Är majoritetsägaren aktivt verksam i företaget? 
 

Ja 

Nej 

Annat 
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17. Information om utvärderingen vid den senaste strategiska investeringen du var med och 
beslutade om 

 
 
 

Samtliga av investeringens 
framtida kassaflöden 
diskonterades med 
kalkylräntan (kassaflödenas 
värde räknades bakåt i tiden 
med hänsyn till kalkylräntan) 
för att komma fram 
till investeringens nettonuvärde 

 
Nuvärdet av investeringen 
antogs vara 0 då 
investeringens högsta möjliga 
årliga avkastning (internränta) 
beräknades 

Antalet år det skulle ta för 
investeringen att generera 
intäkter som skulle täcka 
kostnaderna för 
investeringen beräknades 

Investeringens vinst sattes i 
relation till investeringens 
bokförda kostnad 

Investeringen hade ett 
avkastningskrav på 
räntabiliteten gentemot det 
bokförda värdet av eget kapital 

Investeringen hade ett 
avkastningskrav på 
räntabiliteten gentemot det 
bokförda värdet av totalt kapital 

Nuvärdet av investeringens alla 
intäkter sattes i relation till 
nuvärdet av investeringens alla 
kostnader 

Investeringen gjordes utifrån 
magkänsla 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
helt 
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18. Vänligen uppskatta hur mycket den senaste strategiska investeringen du var med och beslutade om kostade 
(Ange i tusen kronor) 

 
 
 

* 19. Vänligen uppskatta hur lång tid investeringen förväntades pågå från det att investeringen gjordes (Ange i år. Om 
investeringen fortfarande är aktiv, vänligen ange det så här "XXår fortfarande  aktiv") 
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* 20. Målet med den senaste strategiska investeringen 
 

                                                Instämmer inte alls                          Instämmer helt 

Målet med investeringen  
var att maximera företag- 
ets likviditet 

Målet med investeringen  
var att maximera värdet f- 
ör ägarna av företaget 

Målet med investeringen 
var att maximera företag- 
ets vinst 

Målet med investeringen 
var att maximera företag- 
ets hållbara tillväxt 

Målet med investeringen 
var att maximera arbetsp- 
rocessens effektivitet i fö- 
retaget 

Målet med investeringen 
var att maximera företag- 
ets goodwill 

Målet med investeringen 
var att maximera företag- 
ets forskning och utveckling 

 

Målet med investeringen 
var att maximera expans- 
ionen av företagets exist- 
erande marknadsandelar 

 
Målet med investeringen 
var att maximera expans- 
ionen av företagets nya  
marknadsområde 

 
Målet med investeringen 
var att maximera kvalitén  
på företagets varor/tjänste
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Bilaga 3 – Cirkeldiagram Urval 

 

Bilaga 4 – Beskrivande statistik 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivande Statistik N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Bransch Dummy 51 0 1 0,275 0 
Omsättning 51 100 500 237 124 
Antal Anställda 51 50 250 86 37 
Antal Ägare 51 1 17000 378 2380 
Majoritetsägaren Aktiv 51 0 1 0,41 0 
Valid N (listwise) 51         

Godkända 
svar

Fel storlek Bristfälliga 
enkäter

Ej 
beslutsfattare

Antal 51 22 8 4

5 %
9 %

26 % 60 %

Urval
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Bilaga 5 – Normalfördelning  

 
 

 



 

 82 

 
 



 

 83 

 

Bilaga 6 – Modell 3 - Förstärkt effekt av modererande variabel 
 

Hypotes 3 
Osofistikerade KBT och 
lågt HK β (std.Err) Förstärkande 

Variabler Modell 3a Modell 3b 
Kontrollvariabler     
Majoritetsägaren är Aktiv (-)0,639 (0,419) (-)0,678 (0,428) 
Bransch (Fastighet) 0,124 (0,492) 0,108 (0,497) 
Storlek 0,769 (0,459) 0,780 (0,463) 
Antalet Anställda (-)0,008 (0,006) (-)0,008 (0,006) 
Antalet Ägare 0,000 (0,000) (-)0,000 (0,000) 
Humankapital (Lågt) 0,457 (0,216*) 0,456 (0,217*) 
Oberoende Variabler     
Verksamhetsintressenters mål 0,589 (0,008**) 0,492 (0,270*) 
Aktieägares mål (-)0,266 (0,226) (-)0,271 (0,228) 
Modererande Variabel     
Humankapital 
(Lågt)*Verksamhetsintressenters mål   (-)0,129 (0,220) 
Total Regression     
R2 0,339 0,344 
Adjusted R2 0,213 0,200 
Delta R2 0,339 0,005 
SER 1,43926 1,45065 
F-värde 2,689 2,391 
Högsta VIF 1,203 2,709 
Sig. 0,018* 0,028* 
n=51     
***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1 
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Bilaga 7 – Modell 4 - Förstärkt effekt av modererande variabel 

 

Hypotes 4 
Sofistikerade KBT och 

högt HKβ (std.Err). Förstärkande 
Variabler Modell 4a Modell 4b 
Kontrollvariabler     
Majoritetsägaren är Aktiv (-)0,511 (0,444) (-)0,503 (0,447) 
Bransch (Fastighet) 1,065 (0,522*) 1,141 (0,536*) 
Storlek 0,038 (0,488) 0,035 (0,491) 
Antalet Anställda (-)0,010 (0,006†) (-)0,011 (0,006†) 
Antalet Ägare 0,000 (0,000) 0,000 (0,000) 
Humankapital (Högt) (-)0,072 (0,227) (-)0,066 (0,228) 
Oberoende Variabler     
Verksamhetsintressenters mål (-)0,436 (0,225†) (-)0,433 (0,227†) 
Aktieägares mål 0,616 (0,237*) 0,445 (0,335) 
Modererande variabel     
Humankapital 
(Högt)*Verksamhetsintressenters mål   0,176 (0,243) 
Total Regression     
R2 0,333 0,341 
Delta R2 0,333 0,008 
Adjusted R2 0,206 0,196 
SER 1,52931 1,538 
F-värde 2,617 2,358 
Högsta VIF 1,207 2,373 
Sig. 0,020* 0,030* 
n=51     
***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1     
   

 

Bilaga 8 – Faktoranalys Kapitalbudgeteringstekniker 
 

  
        Faktoranalys 

Kapitalbudgeteringstekniker   
  Grupp 1 Grupp 2 
NPV 0,79   
IRR 0,803   
Payback   0,686 
ARR   0,888 
ROA 0,789   
PI   0,819 
KMO 0,612     
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Bilaga 9 – Faktoranalys Investeringens mål 
 

  
Faktoranalys 

Investeringens mål   
  Grupp 1 Grupp 2 
Värde Ägare   0,606 
Vinst   0,885 
Tillväxt 0,801   
Effektivitet   0,711 
Goodwill 0,733   
FoU 0,505   
Existerande Marknad 0,722 0,417 
Kvalite 0,666   
KMO 0,59     

 
Bilaga 10 – Faktoranalys Magkänsla och ROE 
 
 

  Grupp 1 Grupp 2 
Magkänsla   0,995 
ROE 0,995   

 

Bilaga 11 – Regressionsanalys ROE 

 
Modell ROE Sum of Squares F Sig. 
  Regression 30,536 1,345 0,253 

Residual 139,464     
Totalt 170,000     

a. Dependent Variable: ROE 

 
Bilaga 12 – Regressionsanalys Magkänsla 

 

Modell Magkänsla Sum of Squares F Sig. 
  Regression 20,870 0,892 0,521 

Residual 143,757     
Total 164,627     

a. Dependent Variable: Magkänsla 
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Bilaga 13 – Kontrollvariabler 

 

Hypotes 1&2 
Sofistikerade KBT β 

(std.Err) 
Osofistikerade KBT β 

(std.Err). 
Variabler Modell 1 Modell 2 
Kontrollvariabler     
Majoritetsägaren är Aktiv (-)0,789 (0,563) (-)0,376 (0,542) 
Bransch (Fastighet) 0,938 (0,785) 0,411 (0,757) 
Storlek (-)0,261 (0,679) 0,622 (0,655) 
Antalet Anställda (-)0,002 (0,008) (-)0,0013 (0,008) 
Antalet Ägare 0 (0,000) (-)0,00002141 (0,000) 
Ålder (-)0,014 (0,038) (-)0,034 (0,036) 
Decentraliserat  (-)0,047 (0,694) 0,834 (0,668) 
Investeringskostnad (-)0,137 (0,187) 0,0074 (0,181) 
Majoritetsägaren ingen egen majoritet (-)0,571 (0,981) 1,305 (0,945) 
Majoritetsägarens Andel 0,014 (0,016) (-)0,022 (0,015) 
Antal år investeringen är aktiv  0,010 (0,027) (-)0,005 (0,026) 
Oberoende Variabler     
Verksamhetsintressenters mål (-)0,417 (0,203*) 0,635 (0,196**) 
Aktieägares mål 0,427 (0,173*) (-)0,245 (0,167) 
Total Regression     
R2 0,378 0,404 
Adjusted R2 0,129 0,166 
SER 1,590 1,532 
F-värde 1,521 1,696 
Högsta VIF 3,719 3,719 
Sig. 0,171 0,118 
n=51     
***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1     

 

Bilaga 14 – Höga VIF-värden 
  Unstandardized Coefficients 	  	   Multikollinjäritet 
  B Std. Error Sig. Tolerance VIF 
Humankapital 1,949 1,584 0,226 0,081 12,388 
Humankapital*Verksamhetsintressenter -0,545 0,384 0,163 0,076 13,208 
n=51 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

 


