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Previous research has identified a gap between theory and how companies actually use capital budgeting
techniques in practice. Research highlights that the gap is particularly large among SMEs, as they tend
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gap, researchers have reflected on underlying factors that influence the choice of capital budgeting
techniques in SMEs. An underlying factor, that influences the choice of capital budgeting techniques, is
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The aim of this thesis is therefore to increase the understanding of how the human capital influences the
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method is used by a web-based survey. Furthermore, the study is based on a positivism research
philosophy that evolve from a deductive research method in order to draw general conclusions.
The result of the study is based on 56 responses from decision makers for strategic investments in
Swedish SMEs, where the results are illustrated using statistical analysis methods. The results and
conclusions of the study shows that decision makers in Swedish SMEs with higher degree of education
or higher level of occupational experience increase the use of more advanced capital budgeting
techniques. However, the results do not support that decision makers in Swedish SMEs with a lower
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Sammanfattning
Tidigare forskning har identifierat ett gap mellan teori och hur företag använder
kapitalbudgeteringstekniker i praktiken. Forskning tyder på att gapet är särskilt stort vid SME-företag,
eftersom de tenderar att använda de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna. Genom att försöka förklara
förekomsten av fenomenet the theory-practice gap har forskare reflekterat kring vilka bakomliggande
faktorer som ligger till grund för valet av kapitalbudgeteringsteknik i SME-företag. En bakomliggande
faktor som påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik är en individs humankapital, i form av
utbildningsnivå och yrkeserfarenhet.
Syftet med denna studie är att undersöka hur humankapitalet påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik
vid strategiska investeringar i svenska SME-företag. För att undersöka och analysera studiens syfte har
en kvantitativ datainsamlingsmetod använts i form av en internetbaserad enkät. Studien har en
positivistisk forskningsfilosofi som utgår från en deduktiv forskningsansats som används för att möjliggöra
hypotesprövningar.
Studiens resultat baseras på 56 respondenter vilka är beslutfattare vid strategiska investeringar i svenska
SME-företag, där resultaten illustreras med hjälp av statistiska analysmetoder. Studiens resultat och
slutsats visar att beslutfattare i svenska SME-företag med högre utbildningsnivå eller högre grad av
yrkeserfarenhet ökar användningen av avancerade kapitalbudgeteringstekniker. Dock kan inte studiens
resultat signifikant påvisa att en beslutsfattare i svenska SME-företag med låg utbildningsnivå eller lägre
grad av yrkeserfarenhet använder enkla kapitalbudgeteringstekniker.
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1. Inledning
I det inledande kapitlet kommer forskningsområdets bakgrund samt dess problematisering att
behandlas. Kapitlet fortsätter sedan med problemformulering, syfte och avslutningsvis
presenteras studiens avgränsningar samt en översikt av studiens fortsatta disposition.

1.1 Bakgrund
Företagssektorn små- och medelstora företag (SME-företag) består av mikro-, små- och
medelstora företag. SME-företag har en central roll i både den svenska samt den europeiska
ekonomin då den utgör 66 procent i Sverige respektive 99,9 procent i Europa av det totala
antalet företag. De svenska SME-företagen stod för 61,3 procent av sysselsättningsskapandet
år 2015 (Europakommissionen, 2017), vilket gör att sektorn har en avgörande roll för skapandet
av arbetsmöjligheter samt den ekonomiska tillväxten i ett land (Winborg & Landström, 2001;
Beck, Demirgüç-Kunt, & Singer, 2013).
Tidigare forskning belyser att sektorns effekt på sysselsättningen beror på att nya företag
etableras i sektorn och inte på grund att de enskilda SME-företagen optimerar sin fulla
tillväxtpotential (Smallbone & Welter, 2001). En anledning till att SME-företag inte optimerar
sin fulla tillväxtpotential beror på att de inte fattar optimala investeringsbeslut på grund av dess
knappa resurser samt att de inte har lika stor tillgång till externt kapital i relation till de stora
företagen. SME-företag behöver således återinvestera sitt egna kapital för att skapa tillväxt
(Block, 1997), vilket enligt Alesina & Perotti (1995) är av betydelse eftersom investeringar är
kärnan bakom SME-företags tillväxt (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Andor, Mohanty, & Totha,
2015). Företag bör således räkna på investeringars lönsamhet för att kunna fatta ett strategiskt
beslut som gynnar företaget (Daunfeldt & Hartwig, 2014).
Block (1997) belyser att SME-företag behöver minimera sannolikheten för en icke lönsam
investering i större utsträckning än stora företag, då SME-företag inte kan kompensera för
förluster av en annan investerings framgång. Investeringsprojektet bli således avgörande för
företagets framgång och fortlevnad. Det är dock svårt att avgöra vilket investeringsprojekt som
skall genomföras. För att underlätta valet av projekt har företag kapitalbudgeteringsprocesser,
vilka är till hjälp vid utvärdering av olika investeringsalternativ (Verbeeten, 2006; Hall, 2000;
Daunfeldt & Hartwig, 2014). Kapitalbudgeteringsprocessens syfte är således att identifiera och
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analysera för- samt nackdelar under en investerings totala livslängd, vilket leder till att det mest
optimala projektet går att finna. Kapitalbudgeteringsprocessen gör på så vis att mindre optimala
investeringar sållas ut under processens gång (Baker & English, 2011).
Vidare består kapitalbudgeteringsprocessen enligt Baker & English (2011) utav sex steg:
identifiera

möjliga

investeringar,

uppskatta

möjliga

kassaflöden,

utvärdera

investeringsalternativ, välja den mest lönsamma investeringen, genomföra investeringen samt
slutligen följa upp investeringen. Alla delar i processen är av strategisk vikt för att finna den
mest optimala investeringen (Baker & English, 2011). Det tredje steget är dock av betydelse
för

företagets

fortsatta

verksamhet

och

överlevnad,

då

det

är

i

detta

steg

kapitalbudgeteringsteknikerna kommer till hjälp. Kapitalbudgeteringsteknikerna hjälper
beslutsfattare att utvärdera investeringen genom uträkningar som visar vad den kommer att
generera eller icke generera för företaget. Beslutsfattaren kan således fatta ett välgrundat beslut
som är i enighet med företagets långsiktiga mål (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Batra & Verma,
2014; Andor et al, 2015). Kapitalbudgeteringsteknikerna delas främst upp i två grupper,
avancerade kapitalbudgeteringstekniker och enkla kapitalbudgeteringstekniker (Block, 1997;
Graham & Harvey, 2001; Brounen, Jong & Koedijk, 2006; Sandahl & Sjögren, 2003;
Verbeeten, 2006; Daunfeldt & Hartwig, 2014).
Tidigare studier belyser att forskare förespråkar avancerade kapitalbudgeteringstekniker
framför

enkla

kapitalbudgeteringstekniker

eftersom

de

avancerade

kapitalbudgeteringsteknikerna tar hänsyn till mer information samt tillåter avancerade kalkyler.
De avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna tar hänsyn till aspekter i form av kassaflöden,
risk,

osäkerhet,

diskonteringsränta

samt

tidsvärdet

på

pengar,

vilket

gör

att

alternativkostnaderna minimeras (Graham & Harvey, 2001; Brounen et al, 2006; Daunfeldt &
Hartwig, 2014; Žižlavský, 2014; Gamsakhurdia & Maisuradze, 2015). De avancerade
kapitalbudgeteringsteknikerna kräver således större informationsunderlag, vilket möjliggör mer
omfattande analyser som ökar sannolikheten att välja rätt investeringsprojekt. Till skillnad från
de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna kräver de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna
inte lika omfattande resurser, analyser och informationsunderlag för att kunna hanteras samt
implementeras.
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1.2 Problematisering
Tidigare forskning tyder på att stora företag tenderar att använda ett flertal olika
kapitalbudgeteringstekniker, men att de föredrar de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna
(Klammer, 1972; Gitman & Forrester, 1977; Ryan & Ryan, 2002). Till skillnad från de stora
företagen, tenderar SME-företag att använda de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna (Graham
& Harvey, 2001; Brounen et al, 2006; Block, 1997). Att användningen skiljer sig åt benämner
forskare som the theory-practice gap, vilket innebär att det finns ett gap mellan hur forskning
förespråkar de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna och hur företagen faktiskt använder
kapitalbudgeteringsteknikerna (Trahan & Gitman, 1995).
En anledning till att SME-företag använder enkla kapitalbudgeteringstekniker framför
avancerade

kapitalbudgeteringstekniker

kan

bero

på

att

de

avancerade

kapitalbudgeteringsteknikerna är komplicerade och begreppsmässigt svåra att förstå
(Žižlavský, 2014). De avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna uppfattas som svåra då de
kräver

en

stor

diskonteringsränta

mängd
samt

information
tidsvärdet

på

kring

samtliga

pengar

kassaflöden,

(Žižlavský,

2014).

risk,

osäkerhet,

De

avancerade

kapitalbudgeteringsteknikerna är på så vis kostsamma, kräver ansträngning samt tid för att
kunna användas (Miller & Waller, 2003; Verbeeten, 2006). Således krävs det att beslutsfattaren
är tränad till att kunna hämta och hantera den mängd information som de avancerade
kapitalbudgeteringsteknikerna

kräver.

Till

skillnad

från

de

avancerade

kapitalbudgeteringsteknikerna tar de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna inte hänsyn till
samtliga kassaflöden. De ignorerar även osäkerheten, risken samt tidsvärdet på pengar
(Verbeeten, 2006). Således är de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna lättare att förstå samt
hantera (Danielsson & Scott, 2006).
Genom att försöka förklara förekomsten av fenomenet the theory-practice gap har forskare
försökt reflektera kring vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för valet av
kapitalbudgeteringsteknik i SME-företag (Trahan & Gitman, 1995). En bakomliggande faktor
som kan påverka valet av kapitalbudgeteringsteknik är en individs humankapital, vilket utgörs
av utbildningsnivå samt yrkeserfarenhet (Westhead, Ucbasaran & Wright, 2005; Danielsson &
Scott, 2006; Zhang, 2010; Daunfeldt & Hartwig, 2014).
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En individs utbildningsnivå avgör vilka färdigheter och förmågor denne samlar på sig, då en
grundnivå genererar förståelse medan en mer avancerad nivå utökar analysförmågan samt
hanteringen av större mängd information av det som individen har genererat förståelse kring
(Universitetskanslersämbetet, 2017). Tidigare forskning belyser att företag som har
beslutsfattare med högre utbildningsnivå ökar sannolikheten för tillämpningen av mer
avancerade kapitalbudgeteringstekniker (Graham & Harvey, 2001; Danielsson & Scott, 2006),
då en utbildningsnivå bidrar till att individen kan hantera komplex information och utmanade
uppgifter (Sandahl & Sjögren, 2003; Wincent, Anokhin, & Örtqvist, 2010). Individen kan på
så vis även förstå samt utvärdera olika beslutssituationer (Winch & Maytorena, 2009; Jansen,
Curşeu, Vermeulen, Geurts, & Gibcus, 2011), eftersom utbildning avgör förmågan att utföra en
specifik uppgift (Dash et al, 2013).
Förutom utbildning kan en beslutsfattare träna sig till att hämta och hantera information genom
yrkespraktik, där individen utvecklar förmågor genom hur många gånger en uppgift har
genomförts och upprepats (McLellan & Dewey, 1889; Kor & Sundaramurthys, 2009). En
beslutsfattare med bredare yrkeserfarenhet från exempelvis en besittning innehar fördelen av
att känna igen sig från tidigare liknande situationer och sammanhang. Individen vet således vad
denne skall göra utifrån tidigare yrkeserfarenheter, vilket bidrar till en snabbare selektering och
hantering av information vid en strategisk investering (Jansen et al, 2011). Tidigare
yrkeserfarenheter bidrar även till trygghet och förtroende hos individen vilket påverkar det
slutgiltiga valet (Adidam & Bingi, 2000).
Då humankapitalet (Brijla & Quesada, 2009) kan vara en bakomliggande faktor som påverkar
valet av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar i svenska SME-företag blir det
intressant att vidga förståelsen kring hur en individ hanterar information vid ett strategiskt
investeringsbeslut (Johnson, Schnatterly & Hill, 2013). För att förflytta uppmärksamheten till
de bakomliggande faktorerna kommer därför denna studie att handla om hur humankapitalet
påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska investeringar i svenska SMEföretag.

1.3 Problemformulering
Hur påverkar humankapitalet valet av kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska investeringar
i svenska SME-företag?
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1.4 Forskningssyfte
Studiens

syfte

är

att

undersöka

hur

humankapitalet

påverkar

valet

av

kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska investeringar i svenska SME-företag.

1.5 Avgränsningar
Denna studie avgränsar sig till SME-företag på grund av dess centrala roll i den svenska och
den europeiska ekonomin (Europakommissionen, 2017). En annan anledning till avgränsningen
är på grund av att SME-företag tenderar att använda enkla kapitalbudgeteringstekniker trotts att
de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna förespråkas (Graham & Harvey, 2001; Brounen
et al, 2006; Daunfeldt & Hartwig, 2014).
Vidare avgränsas även studien till strategiska investeringar då denna typ av investeringar rör
sig om större kapital och är relaterade till företagets långsiktiga mål (Eggers, Kraus, Hughes,
Laraway, & Snycerski, 2013; Žižlavský, 2014). När ett strategiskt investeringsbeslut skall tas
är kapitalbudgeteringstekniker lämpliga eftersom de hjälper beslutsfattaren att skilja på
lönsamma och icke lönsamma projekt (Baker & English, 2011).
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1.6 Fortsatt disposition

2. Vetenskaplig metod

3.
Teoretiskreferensram

4. Empirisk metod

5. Empirisk analys

6. Slutsats

• I det andra kapitlet behandlas och introducera sstudiens
forskningsfilosofi, forskningsansats samt forskningsmetod. Kapitlet
avslutas med en reflektion kring källkritik.

• I det tredje kapitlet ges en inblick i valda teorier och tidigare
forskning vilka är relevanta för förståelsen av hur humankapitalet
påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska
investeringar i svenska SME-företag.

• I det fjärde kapitlet beskrivs studiens empiriska metod, där den
valda datainsamlingsmetoden presenteras. Vidare beskrivs även
studiens urval, opperationalisering av studiens olika variabler samt
validitet och reliabilitet.

• I det femte kapitlet presenteras resultatet av de statistiska
analysmetoderna av den insamlade empirin, konsekvens av
hypoteserna samt studiens slutliga forskningsmodell.

• I det sjätte och avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats där
problemformuleringen besvaras. Vidare presenteras studiens
implikationer samt förslag till framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod
I det andra kapitlet är syftet att behandla och introducera studiens forskningsfilosofi,
forskningsansats och forskningsmetod som bidrar till att identifiera hur humankapitalet
påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar i svenska SMEföretag. Kapitlet avslutas med en reflektion kring källkritik.

2.1 Forskningsfilosofi
Forskningsfilosofin avspeglar hur människan ser på världen (Saunders, Lewis, & Thornhill,
2009). Enligt Widerberg (2002) finns det två vanliga forskningsfilosofier: hermeneutik och
positivism. Hermeneutik är en av de äldsta filosofierna (Larsson, 1986). Filosofin kännetecknas
inte av data som är numerisk, utan det handlar snarare om att klargöra karaktärer och egenskaper
hos det som studeras (Denscombe, 2016). Hermeneutiken är ett teoretiskt kunskapsintresse som
behandlar en djupgående förståelse av ett fenomen, men för att finna förståelse behöver först
en tolkning av fenomenet göras (Hansson, 2011). Hermeneutiken är inte aktuell för denna
studie, eftersom att studien syftar till att förklara och testa hypoteser genom numerisk data.
Istället blir hermeneutikens motsats aktuell, positivismen. I positivismen har forskaren ett
synsätt som är externt och objektivt, vilket gör att forskarens egna synpunkter åsidosätts.
Forskare som följer positivismen använder vetenskapliga metoder som baseras på
forskningmodeller från naturvetenskapen (Denscombe, 2016). Genom att forskaren söker efter
givna mönster i den sociala världen är det tekniska kunskapsintresset en central del. Forskaren
vill bygga vidare på tidigare teorier genom att observera fenomen genom sina sinnen, det vill
säga att forskaren undersöker fenomen som finns i verkligheten. Denne vill även finna ett
samband mellan orsak och verkan (Hansson, 2011; Denscombe, 2016).
Genom användning av en positivistisk syn antas de befintliga teorierna vara sanna, vilka sedan
kan byggas vidare på. Den positivistiska synen är skapad för att testa hypoteser samt att
antaganden accepteras om de undersöks i rätt kontext (Thompson & Green, 1998). Då studiens
syfte är att undersöka hur humankapitalet påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker vid
strategiska investeringar i svenska SME-företag, kommer hypotesprövningar att göras vilka är
baserade på sanningen som finns runt omkring oss. Sanningen kan därför ses som socialt och
historiskt konstruerad (Wyly, 2009). Drivkraften är således att söka kunskap, finna orsak
verkan, mönster samt att förstå studiens kontext (Saunders et al, 2009), vilket gör att studien
utgår från positivismen då utgångspunkten för studien blir att finna ett verkligt mönster mellan
7

humankapital och kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska investeringar i svenska SMEföretag.

2.2 Forskningsansats
Forskningsansatsen beskriver hur olika teorier används, för att sedan kunna tydliggöra lämpligt
metodval. Forskningsansatsen används även för att beskriva hur forskare undersöker sitt
forskningsproblem. Det finns tre olika ansatser att förhålla sig till: deduktiv, induktiv och
abduktiv (Saunders et al, 2009; Lind, 2014). Denna studie grundar sig på den deduktiva
ansatsen. Den deduktiva ansatsen utgår från de valda teorierna genom tydliga teoretiska
föreställningar, eller hypoteser, som sedan testas i den insamlade empirin (Hansson, 2011;
Alvehus, 2013). Empirin analyseras sedan för att kunna förklara ett orsakssamband mellan olika
variabler. Genom att använda en deduktiv ansats behövs en förståelse för forskningsfältets
tidigare fenomen (Friedman, 1953), för att sedan kunna skapa nya teorier. Studiens teorier får
således en avgörande och framträdande roll eftersom dessa teorier är sammankopplade med en
individs humankapital. Vidare blir det möjligt att inrikta studien på förhållanden som antas vara
relevanta

och

betydelsefulla

för

hur

humankapitalet

påverkar

valet

av

kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska investeringar i svenska SME-företag, för att sedan
kunna formulera hypoteser och undersöka om det finns en påverkan (Lind, 2014). Således är
denna studie en teoriprövande undersökning med en explanativ forskningsstrategi (Saunders et
al, 2009).
Till skillnad från den deduktiva ansatsen är den induktiva ansatsen en flexibel metod som syftar
till att förstå verkliga händelser som finns i praktiken för att sedan jämföra dem med teorin.
Metoden kännetecknas av att forskaren ses som en del av processen genom att denne är aktiv i
fenomenet som studeras (Saunders et al, 2009). Således är inte den induktiva ansatsen aktuell
för studien, eftersom studien bygger på att testa hypoteser genom objektivitet. Den tredje
ansatsen, är den abduktiva ansatsen, vilken utgör en blandning mellan den deduktiva och
induktiva forskningsansatsen, då det är en kombination mellan teoretiska och empiriska
slutsatser. Med den abduktiva ansatsen vill forskare identifiera och utveckla teoretiska begrepp
(Lind, 2014), vilket gör att metoden inte kommer att användas, eftersom att studien inte syftar
till att utveckla teoretiska begrepp.
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2.3 Forskningsmetod
Då denna studie kommer att använda sig av en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv
forskningsansats kommer en kvantitativ metod att användas. Den kvantitativa metoden
kännetecknas av statistisk och numerisk data som syftar till att pröva hypoteser, vilket ofta görs
genom enkäter för att få in en stor mängd data av kvantifierbara variabler (Saunders et al, 2009;
Denscombe, 2016). Empirin analyseras sedan objektivt och bearbetas statistiskt för att kunna
dra generella slutsatser. För att kunna dra generella slutsatser krävs ett stort antal respondenter
(Denscombe, 2016). Genom att denna studie bygger på en kvantitativ metod som grundas på
hypotesprövningar och statistiska analyser istället för personliga intryck, kan andra forskare
kontrollera studiens resultat vilket ökar tillförlitligheten (Denscombe, 2016). Till skillnad från
den kvantitativa metoden kan forskare använda en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden
är icke-numerisk och består istället av tolkningsbar data i form av ord och egenskaper, vilket
gör att denna metod inte blir relevant för studien (Saunders et al, 2009).

2.4 Källkritik
Ett kritiskt förhållningssätt ligger till grund för valet av litteratur till denna studie. Det kritiska
förhållningssättet är nödvändig för att forma förståelse och finna kunskap utifrån tidigare
forskning, vilket har fångats upp och appliceras i enlighet med vår forskningsfråga (Bryman &
Bell, 2015). Studien baseras på empiri från sekundärdata främst i form av vetenskapliga artiklar
men även på primärdata. Primärdata innebär att informationen är ny-insamlad och är på ett mer
ingående sätt lämpad för studien (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2016; Bryman &
Bell, 2015).
Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna som används i studien är genomförda utanför
Sverige, vilket gör att det kan förekomma skillnad i hur företagen verkar och agerar i
förhållande till svenska företag. Vi har dock funnit samma typ av företagsmönster i de svenska
studierna, såsom Sandahl & Sjögrens (2002) samt Daunfeldt & Hartwigs (2014) studier.
Således kan vi gardera att det inte föreligger några betydande skillnader mellan företagen i de
olika studierna. Vidare riktar ett kritiskt förhållningsätt till Graham och Harveys (2001)
definition kring små företag. Graham & Harveys (2001) definition är att små företag har en
omsättning under 100 miljoner dollar. För att säkerställa definition av svenska SME-företag,
baseras denna studie istället på Europakommissionens (2017) definition av ett SME-företag.
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3. Teoretisk referensram
I det tredje kapitlet är syftet att ge en inblick i studiens valda teorier. Kapitlet lyfter även fram
tidigare forskning som är av relevans för förståelsen kring hur humankapitalet påverkar valet
av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar i svenska SME-företag.

3.1. Begränsad rationalitet
Rationalitet kring ett investeringsbeslut innebär att alla investerare agerar utifrån en perfekt
marknad där alla har tillgång till samma information och har möjligheten att tolka denna samt
att det inte existerar några transaktionskostnader (Frank & Cartwright, 2013). Därför kan en
beslutsfattare fatta rationella beslut där all påverkande information tas i beaktande. Herbert A.
Simons teori, begränsad rationalitet, belyser dock att individer är rationellt begränsade vilket
grundar sig i människans intellekt vid ett beslutsfattande (Simon, 1957). Det mänskliga
rationella beslutsfattandet är metaforiskt utformat som en sax vars blad består av uppgiftens
struktur och individens kapacitet (Simon, 1957, 1990), vilket gör att ett beslutsfattande utgörs
av ett samspel mellan struktur och kapacitet. Begränsad rationalitet baseras på idén om att
människor är kognitivt begränsade genom att i) individen är begränsad av information vid
möjliga strategiska beslut, ii) det mänskliga sinnet har endast förmågan att utvärdera och
bearbeta en viss mängd informationen och iii) att det finns begränsat med tid för att genomföra
ett beslut. Således är det inte möjligt för en individ att fatta rationella beslut. Simon (1957)
belyser dock att begränsningarna går att tänja genom att individer tränar sina förmågor, vilket
gör att de kan finna och bearbeta informationen som efterfrågas, för att slutligen kunna fatta ett
strategiskt beslut.

3.2 Det resursbaserade synsättet
Det resursbaserade synsättet grundar sig på att företag använder sina egna resurser och
möjligheter när de utformar en strategi, det vill säga de interna resurserna (Barney, 1991).
Barney (1991) definierar företagsresurser såsom dess tillgångar, kompetens, organisatoriska
processer, företagsattribut samt kunskap som kontrolleras av företaget. Dessa resurser
möjliggör skapande och implementering av strategier som förbättrar företagets effektivitet.
Barney (1991) delar in de olika resurserna i tre olika kategorier: fysiskt kapital, organisatoriskt
kapital samt humankapital. Det fysiska kapitalet består av företagets fysiska teknologi,
utrustning, geografiskt läge samt tillgången till råmaterial. Det organisatoriska kapitalet är
företagsstrukturen och dess kultur. Den sistnämnda, humankapitalet, är de mänskliga resurserna
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i ett företag och innefattar individens erfarenheter, utbildning, relationer och befattning
(Barney, 1991). Vidare betonar Hatch & Dyer (2004) att de mänskliga resurserna är avgörande
för hur ett företag skapar konkurrensfördelar, eftersom humankapitalet avgör hur en individ kan
använda och utnyttja de andra resurserna (Hatch & Dyer, 2004).
Genom humankapitalet går det att tänja på den begränsade rationaliteten som Simon (1957)
belyser, eftersom utbildningsnivå och yrkeserfarenhet skapar förutsättningarna som gör att den
begränsade rationaliteten kan kringgås då individers förmågor tränas (Robinson & Sexton,
1994; Barney & Arikan, 2001). Utbildningsnivå är en källa som kan vidga begränsningarna då
individer genom sin utbildning tränas till att genomföra olika typer av uppgifter, ge och ta
konstruktiv kritik samt analysera stora mängder information (Pitchers & Soden, 2000; Frey,
2015). Således tränas de till att hantera och filtrera komplex information, vilket gör att
utbildningsnivå kan avgöra vilka förmågor och färdigheter en individ utvecklar. Simon (1991)
stödjer detta, då han belyser att en individs kunskap utvecklas under individens utbildning.
Förutom utbildning kan beslutsfattaren även tänja på begränsningarna genom erfarenhet
(McLellan & Dewey, 1889). Exempelvis om en individ har hanterat beslut av strategiska
investeringar tidigare har denne tränats genom att praktiskt lära sig färdigheter och förmågor
kring det strategiska beslutsfattandet, vilket gör att individens begränsningar vidgas då denne
istället agerar utifrån sina egna erfarenheter vid ett beslutsfattande (Simon, 1957). Företag som
behärskar de mänskliga resurserna på ett effektivt sätt kan tänkas vara de som kan hantera och
överprestera de rationella begränsningarna som Simon (1991) belyser.

3.3 Kapitalbudgeteringstekniker
En strategisk investering associeras med en mängd information som ligger till grund för vilken
typ av kapitalbudgeteringsteknik som blir möjlig att använda (Eggers et al, 2013). En individs
förmågor

blir

därför

väsentliga

vid

informationshanteringen

eftersom

kapitalbudgeteringsteknikerna används för att hjälpa beslutsfattaren att vid flera
investeringsmöjligheter utvärdera dess olika lönsamhet (Graham & Harvey, 2001; Verbeeten,
2006). Rätt beslut vid en investeringsmöjlighet är av betydelse eftersom det skapar ett värde för
företaget (Brijla & Quesada, 2009), vilket kan ligga till grund samt avgöra företagets fortsatta
överlevnad (Daunfeldt & Hartwig, 2014; Batra & Verma, 2014; Danielsson & Scott, 2006).
Kapitalbudgeteringsteknikerna

delas

in

i

kapitalbudgeteringstekniker (Verbeeten, 2006).
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två

grupper:

avancerade

och

enkla

3.3.1 Avancerade kapitalbudgeteringstekniker
De avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna är komplicerade och begreppsmässigt svåra att
förstå (Verbeeten, 2006), vilket gör att de på så vis kan framstå som kostsamma, kräver
ansträngning och tid för att kunna användas (Miller & Waller, 2003; Verbeeten, 2006). De
avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna kräver således stora resurser av företaget för att
kunna hämta och hantera den information som krävs för att använda dem. De avancerade
kapitalbudgeteringsteknikerna uppfattas som svåra eftersom de tar hänsyn till aspekter såsom
i:) samtliga kassaflöden, ii:) osäkerheten och risken kring investeringen samt iii) tidsvärdet på
pengar (Remer & Nieto, 1995; Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008; Karanovic, Baresa, &
Bogdan, 2010; Žižlavský, 2014; Berk & DeMarzo, 2014; Daunfeldt & Hartwig, 2014). De
framtida kassaflödena är en indikation på vad företaget tror att investeringen kommer att
generera, vilket gör att det tekniskt sett är en spekulation om framtiden och därav associeras det
med osäkerhet (Regan, 2015). Tidsvärdet på pengar jämför värdet med en krona idag med
samma krona i framtiden med beaktande av inflation och avkastningskrav. Mervärde skapas
således i form av att pengar idag kan investeras och bli mer värda imorgon (Žižlavský, 2014;
Berk & DeMarzo, 2014). Žižlavský (2014) menar att avancerade kapitalbudgeteringstekniker
även kan ta hänsyn till vilket värde en investering skapar, det vill säga att de kan mäta
möjligheter för innovation som i sin tur bidrar till att företag kan välja den investering som kan
tänkas skapa högst mervärde för företaget.
De vanligaste kapitalbudgeteringsteknikerna som tillhör den avancerade gruppen är: net present
value (NPV) och internal rate of return (IRR). NPV diskonterar samtliga framtida kassaflöden
utefter en given diskonteringsränta (Žižlavský, 2014). IRR beräknar den räntesats som
diskonterar investeringens totala kassaflöden över tiden (Remer & Nieto, 1995; Blocher et al,
2008). För att kunna använda de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna behövs en
diskonteringsränta. För att beräkna diskonteringsräntan används modeller som weighted
average cost of capital (WACC) samt cost of equity (CAPM). WACC är en avancerad typ av
diskonteringsränta då den kräver komplex information kring olika aspekter såsom: skulder, eget
kapital, avkastningskrav, skuldränta och skattesats. CAPM är i sin tur en del av WACC, och
visar i vilken mån ägarna blir kompenserade för den risk de själva inte kan påverka (Graham &
Harvey, 2001). CAPM, liksom WACC är således komplicerad då informationsunderlag kring
marknadsrisken samt kostnader för företagets kapitalstruktur skall tas i beaktande (Bennouna,
Meredith, & Marchant, 2010; Karanovic et al, 2010; Berk & DeMarzo, 2014).

12

3.3.2 Enkla kapitalbudgeteringstekniker
De enkla kapitalbudgeteringsteknikerna tar i mindre omfattning hänsyn till de aspekter som de
avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna gör vid beräkning och kalkylering av strategiska
investeringar (Verbeeten, 2006). De enkla kapitalbudgeteringsteknikerna tar inte hänsyn till
samtliga kassaflöden i lika stor grad som de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna gör. De
enkla kapitalbudgeteringsteknikerna ignorerar även osäkerheten, risken samt tidsvärdet på
pengar. Således kräver de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna inte lika omfattande
informationsunderlag från olika källor som de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna gör.
De enkla kapitalbudgeteringsteknikerna kräver inte heller lika omfattande information från de
informationskällor kapitalbudgeteringsteknikerna har gemensamt, det vill säga att de enkla
kapitalbudgeteringsteknikerna inte kräver information om investeringens totala kassaflöden
under investeringens totala livslängd. De enkla kapitalbudgeteringsteknikerna är således till
skillnad från de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna, lättare att förstå samt hantera
(Danielsson & Scott, 2006).
De vanligaste kapitalbudgeteringsteknikerna som tillhör den enkla gruppen är Payback,
Accounting rate of return (ARR), Return on equity (ROE), Return on Assets (ROA) samt Gut
feeling (magkänsla). Payback räknar hur lång tid det tar innan investeringen har återbetalat sig,
det vill säga hur lång tid det tar för företaget att få tillbaka det investerade kapitalet (Lefley,
1996; Daunfeldt & Hartwig, 2014). Payback kräver således endast informationsunderlag fram
till att investeringen återbetalat sig. Därav kan information som ligger utanför
återbetalningstiden ignoreras, vilket gör att det kan bli svårt för företag att uppskatta den totala
kapitalkostnaden. Vidare baseras kapitalbudgeteringstekniken ARR på förhållandet mellan en
investerings årliga genomsnittliga bokförda vinst och investeringens årliga genomsnittliga
bokförda kostnad (Kelly, 1997; Blocher et al, 2008). ARR tar hänsyn till redovisningssiffor i
form av redovisad vinst istället för fria medel såsom kassaflöden (Chen, 2008).
Kapitalbudgeteringstekniken ROE mäter ägarnas avkastning på det kapital de själva investerat
i företaget. Till skillnad från ROE mäter ROA istället avkastningen på de totala tillgångarna
(Kabajeh, Al Nu’aimat & Dahmash, 2012). Magkänsla är en abstrakt kapitalbudgeteringsteknik
som omedvetet uppstår vid ett beslutsfattande. Definitionen är således beroende av den
beslutsfattande individen som genomför investeringen (Brijla & Quesada, 2009; Danielsson &
Scott, 2006).
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3.4 Humankapitalet
Humankapitalet har lika stor betydelse för nationer och deras ekonomier, som för enskilda
företag och dess anställda (Hitt & Ireland, 2002). Humankapitalet omfattar innebörden av
“människan som skapare” och definieras som resurser vilka är inbäddade hos individen
(Becker, 1964). Tidigare forskning visar att humankapitalet är tillgångar hos en individ såsom
kunskap, kompetens, färdigheter och yrkeserfarenheter (Hitt & Ireland, 2002; Dash et al, 2013;
Khanna, Jones, & Boivie, 2014). Tidigare forskning belyser dock två attribut som påverkar hur
en individ agerar vid ett strategiskt beslutsfattande, vilka är utbildningsnivå och yrkeserfarenhet
(Hitt & Tyler, 1991; Westhead et al, 2005; Zhang, 2010; Johnson et al, 2013). Forskning menar
att dessa två attribut avgör en individs förmåga att hantera och bearbeta information (Dash et
al 2013; Choo, 1996). Individer som har båda eller någon av attributen har potential att vidga
sin rationella begränsning (Simon, 1972), genom att ha tränat sina förmågor (Barney & Arikan,
2001). Genom att ha tränat sina förmågor kan en beslutsfattare hantera de omfattande
informationsunderlag och djupgående analyser som en strategisk investering kräver. Företag
som har beslutsfattare med dessa resurser har således en fördel, då de kan utnyttja attributen
vid ett strategiskt investeringsbeslut vilket leder till ett mer välgrundat beslut. Ett välgrundat
investeringsbeslut har en god inverkan på företagets prestation då investeringsprojektet kan
generera mervärde till företaget i form av avkastning, vilket gynnar företagets tillväxt.
Tillväxten kan i sin tur skapa konkurrensfördelar på marknaden, då lönsamheten av ett
investeringsprojekt skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt (Bantel & Jackson, 1989;
Huselid, 1995; Khanna et al, 2014; Dash et al, 2013). Humankapitalet kan därför ses som en
av de viktigaste tillgångarna i ett företag under ett investeringsbeslut (Dash et al, 2013).

3.4.1 Utbildningsnivå och val av kapitalbudgeteringstekniker
En individs förmågor baseras på individens utbildningsnivå. Under utbildning förvärvar
individen sin kunskapsbas som gör att denne vet vad som skall göras i en specifik situation
(Hambrick & Mason, 1984; Bagnoli, 2016), vilket enligt Elmgren & Henriksson (2013) är
färdigheter av att teoretiskt veta hur en uppgift skall utföras. Beroende på individens
utbildningsnivå kommer denne att generera olika färdigheter och förmågor, det vill säga en
grundnivå genererar förståelse medan en mer avancerad nivå utökar analysförmågan samt
hanteringen av större mängder information av det som individen har fått förståelse för
(Universitetskanslersämbetet, 2017). Utbildningsnivån avgör således om en individ kan “spela
spelet”, det vill säga en individs förmåga att kunna använda och implementera individuella
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resurser in i ett strategiskt beslutsfattande. En individs analytiska förmåga bidrar även till hur
en individ kan finna mönster, hantera och samla information vid omfattande strategiska beslut.
Således är individer med högre utbildningsnivå bättre på att finna kreativa lösningar för den
organisation som de representerar, vilket gör att utbildning är avgörande för hur individer kan
upptäcka nya möjligheter, använda och behärska information samt utveckla förståelse för
tekniker som underlättar vid ett omfattande strategiskt beslut (Teece, Pisano, & Shuen, 1997;
Wincent et al, 2010).
Vidare betonar Piazza-Georgi (2002) att beslutsfattare med en avancerad utbildningsnivå har
både generell- och specialiserad kunskap som gör att de kan utnyttja utbildningen i närliggande
områden men även i det egna området som de har studerat. Utbildningsnivå har således en
avgörande roll för hur en beslutsfattare kan hantera komplex information samt lösa utmanande
uppgifter (Wincent et al, 2010), vilket avgör hur en individ agerar, förstår samt utvärderar olika
beslutssituationer (Winch & Maytorena, 2009; Jansen et al, 2011). Graham & Harvey (2001)
menar att utbildningsnivån påverkar vid det strategiska valet av kapitalbudgeteringstekniker,
då de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna är komplexa, kräver mycket information samt
omfattande analyser då de tar hänsyn till alla kassaflöden, risken men även tidsvärdet på pengar
(Danielsson & Scott, 2006; Verbeeten, 2006). Tidigare studier visar att en högre
utbildningsnivå leder till användning av mer avancerade kapitalbudgeteringstekniker samt lägre
utbildningsnivå leder till användning av enkla kapitalbudgeteringstekniker (Graham & Harvey,
2001; Danielsson & Scott, 2006), vilket styrks av Hermes, Smid & Yao (2007) som menar att
en individ med högre utbildningsnivå inte har lika stora problem med att förstå de avancerade
kapitalbudgeteringsteknikerna i jämförelse med en individ som har lägre utbildningsnivå.
Hypotes 1: Högre utbildningsnivå har en positiv påverkan på användningen av avancerade
kapitalbudgeteringstekniker.
Hypotes 2: Lägre utbildningsnivå har en positiv påverkan på användningen av enkla
kapitalbudgeteringstekniker.

3.4.2 Yrkeserfarenhet och val av kapitalbudgeteringsteknik
Förutom utbildning, kan en beslutsfattare även träna sig till att hämta och hantera
informationsflöden kring strategiska investeringar genom yrkeserfarenhet. Erfarenhet förklaras
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av forskare som en ständig pågående process genom ‘’Learning by doing’’ (Hatch & Dyer,
2004; Delmar & Shane, 2006; Smith et al, 2009; Jansen et al, 2011), vilket betyder att förmågan
av att kunna göra något kommer i från antalet gånger en arbetsuppgift har upprepats samt
genomförts (McLellan & Dewey, 1889; Kor & Sundaramurthys, 2009).
En individ som arbetat med strategiska investeringar har således en kognitiv fördel genom att
praktiskt förstå samt veta vart informationsunderlag kring ett strategiskt investeringsbeslut skall
hämtas, där informationsunderlaget används vid värderingen av en strategisk investering
(Iederan, Curşeu, & Vermeulen, 2009; Jansen et al, 2011). Genom att beslutsfattaren har en
kognitiv fördel har denne vidgat sin rationella begränsning genom praktisk träning, vilket har
gjort att denne utvecklat färdigheter och förmågor kring ett strategiskt investeringsbeslut.
Genom denna träning har specialiserad erfarenhet kring strategiska investeringar bildats hos
individen. Stuart & Abetti (1990) belyser att det främst är den specialiserade typen av
erfarenheter som är den främsta, eftersom beslutsfattaren genererar färdigheter och förmågor
kring det yrkesområde denne arbetar inom. Forskare menar även att yrkeserfarenheten ökar
beslutsfattarens självförtroende vilket vägs in i den strategiska beslutsprocessen (Delmar &
Shane, 2006; Jansen et al, 2011). Beslutsfattaren blir således mer effektiv i sitt beslutfattande
eftersom denne har förmågan att veta vilken information som behövs och vilka källor denna
skall hämtas från.
En individs förmåga skapas även utifrån vilka olika befattningar denne har och har haft,
eftersom befattning påverkar hur individen tänker, vilka uppfattningar och begränsningar de
har (Kor & Sundaramurthy, 2009). Individens befattning påverkar även dennes förmåga att
hantera viktiga beslut (Pearce, 1995), eftersom en individ som är erfaren i sin befattning kan
relatera till tidigare liknande beslutssituationer (Iederan et al, 2009; Smith et al, 2009). Chen
(2013) menar även att en individs befattning genererar förmågor att effektivt kunna identifiera
och bedöma olika situationer. Vidare skapas även en individs yrkeserfarenhet från olika
branscher och företag denne arbetat inom (Johnson et al, 2013; Elmgren & Henriksson 2013),
eftersom branscher och företag är olika. Yrkeserfarenhet från vilka branscher och företag
beslutsfattaren arbetat inom påverkar vad beslutsfattaren uppmärksammar (Johnson et al,
2013), men även i vilken mån de kan filtrera och ta emot komplex information vid ett strategiskt
beslutsfattande (Hambrick, 1984). En beslutsfattare som har erfarenheter från en viss bransch
känner även till de regler samt normer som verkar inom branschen, vilket gör att individen
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innehar en bred bakgrundsfakta som denne kan väga in i sitt beslutsfattande (Delmar & Shane,
2006).
En beslutsfattare som har en hög grad av yrkeserfarenhet genom att arbetat med strategiska
investeringar, sin nuvarande bransch, det nuvarande företaget samt antal år i befattningen har
utökat förmågor att effektivt kunna hantera information. Således är beslutsfattaren kognitivt
kodad till att hantera samt hämta den information som avancerade kapitalbudgeteringstekniker
kräver. Å andra sidan om beslutsfattaren inte har en hög grad av yrkeserfarenhet kommer denne
troligtvis använda de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna, eftersom dessa är mer lätthanterliga
samt kräver inte lika komplex information kring alla de aspekter som de avancerade
kapitalbudgeteringsteknikerna tar hänsyn till. Om denne ändå skulle välja en avancerad
kapitalbudgeteringsteknik skulle det ta lång tid och bli kostsamt för företaget (Dalton, Daily,
Ellstrand, & Johnson, 1998; Wincent et al, 2010).
Hypotes 3: Högre grad av yrkeserfarenhet har en positiv påverkan på användningen av
avancerade kapitalbudgeteringstekniker.
Hypotes 4: Lägre grad av yrkeserfarenhet har en positiv påverkan på användningen av enkla
kapitalbudgeteringstekniker.

3.5 Forskningmodell
Studiens forskningmodell baseras på hypoteserna som är formulerade utifrån studiens syfte
samt teoretiska referensram (se Figur 3.1 Forskningmodell). Hypoteserna illustreras i Figur 3.1
Forskningmodell och lyder som följande: Högre utbildningsnivå har en positiv påverkan på
användningen av avancerade kapitalbudgeteringstekniker (H1), lägre utbildningsnivå har en
positiv påverkan på användningen av enkla kapitalbudgeteringstekniker (H2), högre grad av
yrkeserfarenhet

har

en

positiv

påverkan

på

användningen

av

avancerade

kapitalbudgeteringstekniker (H3) och slutligen lägre grad av yrkeserfarenhet har en positiv
påverkan på användningen av enkla kapitalbudgeteringstekniker (H4).
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Utbildningsnivå
H1
H2

Kapitalbudgeteringsteknik
H3
H4

Yrkeserfarenhet

Figur 3.1 Forskningmodell 1
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4. Empirisk metod
I det fjärde kapitlet är syftet att beskriva studiens empiriska metod, det vill säga genomförandet
av datainsamlingen för att kunna undersöka hur humankapitalet påverkar valet av
kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar i svenska SME-företag. Delar som lyfts
i det fjärde kapitlet är den valda datainsamlingsmetoden samt perspektiv på hur valet av
datainsamlingsmetod har påverkat den insamlade empirin.

4.1 Datainsamlingsmetod
Det finns olika sätt att samla in empiri vid en kvantitativ forskningsmetod. En av de vanligaste
metoderna är enkäter, vilket innebär att forskaren använder ett frågeformulär vid insamling av
empiri (Denscombe, 2016). Datainsamlingsmetoden för denna studie är en internetbaserad
enkätundersökning skapad via SurveyMonkey. Enkäten utformades gemensamt med en annan
forskningsgrupp, då båda grupperna riktade sig till samma urvalsram samt undersökte samma
beroende variabel.
Vidare är den internetbaserade datainsamlingsmetoden till fördel då metoden täcker urvalet
oavsett geografiskt läge (Christensen et al, 2016), vilket gör den snabb men även
kostnadseffektiv (Denscombe, 2016). Denna typ av datainsamlingsmetod förenklade på så vis
studiens datainsamling eftersom enkäten på ett enkelt och effektivt sätt skickades ut till ett stort
urval. Till skillnad från en internetbaserad enkätundersökning finns postenkäter, vilket innebär
att frågeformulär skickas ut via brev till urvalet (Denscombe, 2016). Risken med brev är att
metoden kan ge en låg svarsfrekvens genom att breven inte kommer fram, men även för att det
kan ta lång tid att få tillbaka de besvarade enkäterna. För att undvika dessa problem, användes
därför den internetbaserade enkätundersökningen. När enkäten hade utformats genomfördes en
pilotstudie på två individer, där syftet var att få enkäten granskad på felaktigheter och
missförstånd innan den skickades till urvalet (Denscombe, 2016). Enligt de två individerna
uppstod det inga missförstånd av enkäten, vilket gjorde att enkäten valdes att skickas till urvalet.

4.2 Urval
Urvalsmetoder består av två huvudsakliga metoder, sannolikhetsurval och ickesannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att forskaren har gjort ett slumpmässigt urval där
alla respondenterna står inför samma sannolikhet att ingå i populationen i det gjorda
stickprovet, vilket kan göras genom stratifierat, systematiskt, kluster eller flerstegsurval där
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resultatet utgör ett tvärsnitt av populationen. Icke-sannolikhetsurval innebär att forskaren inte
kunnat erbjuda respondenterna en chans att bli utvalda i undersökningen, det vill säga att
forskarna har haft en viss valfrihet i urvalsprocessen. Således är det en okänd sannolikhet för
respondenterna att bli vald till att ingå i populationen. Det icke-sannolikhetsurvalet sker genom
strategiskt, bekvämlighets, kvot, uppsökande och självurval (Christensen et al, 2016;
Denscombe, 2016). Syftet med urvalsmetoderna är kunna göra en generalisering av stickprovet
som representerar hela populationen och på så sätt är det viktigt att urvalet är representativt för
den totala populationen för att undvika missvisande resultat (Bryman & Bell, 2015).
För att nå rätt urval skickades enkäten ut i ett internetbaserat nyhetsbrev till svenska
Småföretagarnas Riksförbund. Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation i
Sverige med cirka 30 000 medlemmar och drivs av småföretagare (Småföretagarna, 2017).
Genom att enkäten skickades till Småföretagarnas Riksförbund kan urvalet tolkas som ett ickesannolikhetsurval, eftersom alla svenska SME-företag inte är medlemmar i förbundet. Således
har den totala populationen inte haft möjlighet att ingå i urvalet. Tidigare forskning menar att
detta kan innebära en risk för resultatet, eftersom att urvalet inte är representativt för hela
populationen och på så vis minskar studiens trovärdighet. Denscombe (2016) menar dock att
sannolikheten är mindre för snedvridna urval vid stora urval, vilket stämmer överens med
studiens urval då över 30 000 företag är medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund. Således
är det urvalets absoluta storlek som är avgörande och inte urvalsstorleken i förhållande till den
totala populationen. Studiens urval kan anses som stort vilket gör att urvalet kan antas
representera den totala populationen. Således kan generaliseringar av resultatet göras, vilket
gör att studien istället använder sig av ett sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2015; Denscombe,
2016).
Trots att enkäten skickades ut till ett stort urval samt försökt stimulera svarsfrekvensen genom
att lotta ut en surfplatta, uppnåddes en låg svarsfrekvens. En anledning till den låga
svarsfrekvensen kan bero på att enkäten utformades tillsammans med en annan
forskningsgrupp. Den gemensamma enkäten blev således lång vilket kan ha påverkat
respondenterna negativt. För att kompensera den låga svarsfrekvensen av nyhetsbrevet,
kompletterades detta med hjälp av en maillista vilken innehöll cirka 3 000 företag geografiskt
belägna över hela Sverige. Maillistan med de 3 000 företagen valdes ut från den
internetbaserade hemsidan Proff genom deras databas The Business Finder. Proff är en
söktjänst med finansiell- och företagsinformation om alla Sveriges bolag (Proff, 2017). Utifrån
20

maillistan gjordes ett urval på var sjätte mailadress, vilket resulterade i att 495 stycken mail
skickades ut. Valet av vilka mailadresser som skulle få ta del av enkäten gjordes genom
tärningskast, där resultatet blev en tvåa. Således skickades det mail till var sjätte mailadress
med utgångspunkt från mejladress nummer två. För att stimulera svarsfrekvensen ytterligare,
delades även enkäten via den internetbaserade plattformen LinkedIn. För att minimera risken
för en låg svarsfrekvens hade vi istället kunna göra en egen fristående enkät. Den egna enkäten
hade på så vis inte behövt innehålla de frågor som berörde den andra forskningsgruppens
oberoende variabel, vilket möjligtvis hade kunnat resultera i att fler respondenter valt att
besvara enkäten. Trots att en pilotstudie genomfördes kan den låga svarsfrekvensen även bero
på enkätens utformning, det vill säga att den var svår att förstå.

4.3 Operationalisering
Betydelsen av operationalisering är att begrepp som inte är mätbara översätts till något som
existerar och som på ett tydligt sätt går att mäta (Körner & Wahlgren, 2002; Saunders et al,
2009). Studiens befintliga teori kan således konstrueras om till mätbara frågor, vilket gör att
den kvantitativa studien kan genomföras (Saunders et al, 2009). Syftet med internetenkäten och
dess olika delar var att finna den empiri som behövdes för att kunna besvara studiens
forskningsfråga. Enkätens svarsalternativ bestod av öppna frågor, bestämda svarsalternativ
samt av ordinalskalor. Ordinalskalorna bestod av en skala mellan 1 till 7, vilket bidrog till att
beräkningar av mätvärdena kunde genomföras. Respondenternas svar genererade således en
bred analys med större spridning, som gjorde att likheter och skillnader lättare kunde påvisas
(Körner & Wahlgren, 2002).
Då enkäten utformades med en annan forskningsgrupp kommer endast denna studies berörda
delar att tas i beaktande, eftersom den andra gruppens oberoende variabler inte var relevanta
för denna studie. Enkäten bestod således av sex huvudområden, där den första delen beskrev
enkätens syfte samt en beskrivning om att studien är avsedd för den ansvariga beslutsfattaren
vid strategiska investeringar i företaget. Skulle enkäten komma till fel individ ombeds denne
att skicka den vidare till den ansvarige beslutsfattaren. Del två innehöll bakgrundsfrågor om
respondenten samt frågor kring företaget denne arbetar på. Frågor om företaget ställdes för att
säkerställa att företaget hamnar inom studiens urvalsram det vill säga om företaget uppfyllde
Europakommissionens (2017) definition av ett SME-företag. För att säkerställa att företaget
ingick i sektorn ställdes frågorna: Vänligen uppskatta ungefär hur många anställda ert företag
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hade vid slutet av 2016; Vänligen uppskatta ert företags omsättning för räkenskapsåret 2016
(ange svar i tusental kronor); Vänligen uppskatta ert företags balansomslutning för
räkenskapsåret 2016 (ange svar i tusental kronor). År 2016 valdes som utgångspunkt på grund
av att respondenterna skulle utgå ifrån samma tidpunkt vid uppskattning av antal anställda,
omsättning samt balansomslutning. Vidare innehöll del tre i enkäten frågor om respondenten
beslutat eller aktivt deltagit vid ett strategiskt beslut. Syftet med dessa frågorna var att ta reda
på om individen arbetat med strategiska investeringar, detta för att se om individens svar var
användbart för studien.

Del fyra samt fem behandlade studiens oberoende variabler:

utbildningsnivå samt yrkeserfarenhet. Del 6 i enkäten, det vill säga den avslutande delen,
berörde den beroende variabel kapitalbudgeteringstekniker (Se bilaga 1).

4.3.1 Oberoende variabler
En oberoende variabel har möjligheten att påverka den beroende variabeln (Körner &
Wahlgren, 2005). Då studiens syfte var att undersöka hur humankapitalet påverkar valet av
kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska investeringar i svenska SME-företag, var de
oberoende variablerna utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Tidigare forskning visar att dessa
variabler är de vanligaste vid mätning av en individs humankapital, eftersom dessa påverkar
hur en individ agerar vid det strategiska beslutfattandet (Hitt & Tyler, 1991; Choo, 1996;
Westhead et al, 2005; Zhang, 2010; Johnson et al, 2013; Dash et al, 2013). Då tidigare
forskning mätt humankapital genom utbildning och erfarenheter indikerar det på att vi valt att
mäta variabler som andra forskare redan mätt, vilket ökade validiteten samt reliabiliteten till
studien då vi avsåg att mäta det vi ville mäta (Saunders et al, 2009; Djurfeldt, Larsson &
Stjärnhagen, 2010; Alvehus, 2013).
Den första oberoende variabeln som enkäten behandlade var utbildningsnivå, vilken mättes
genom frågan: Vilken är din högst avslutade utbildning? Där ‘’ingen utbildning’’ kodades med
en 0, ‘’grundskola’’ med en 1, ‘’gymnasium’’ med en 2, ‘’enstaka kurser på
högskola/universitet’’ med en 3, ‘’yrkeshögskola’’ med en 4, ‘’kandidatexamen’’ med en 5,
‘’magisterexamen’’ med en 6, ‘’masterexamen’’ med en 7, ‘’licentiatexamen’’ med en 8 och
slutligen ‘’doktorsexamen’’ med en 9. Syftet med denna fråga var att utläsa vilken
utbildningsnivå respondenten hade. Vid utformning av denna fråga fann vi främst inspiration
från Bolognaprocessen, eftersom Bolognaprocessen antyder att utbildningsnivån skapar olika
förmågor hos en individ. Bolognaprocessen antyder att förståelse skapas genom en grundnivå
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medan en mer avancerad utbildningsnivå utökar analysförmågan samt hanteringen av större
mängder information av det som individen har fått förståelse för (Universitetskanslersämbetet,
2017). Inspiration till denna fråga har även hämtats från tidigare forskning, eftersom forskare
menar att utbildningsnivå har en påverkan på det strategiska beslutsfattandet (Greyham &
Harvey, 2001; Piazza-Georgi, 2002; Wincent et al, 2010; Winch & Maytorena, 2009; Jansen et
al, 2011). För att undersöka hur utbildningsnivån påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik
blev det således relevant att ta reda på respondentens högst avnslutade utbildningsnivå.
Enkätens andra oberoende variabel var: yrkeserfarenhet. Den första frågan som ställdes var:
Hur många år har du arbetat med strategiska investeringar? Fråga var inspirerad av Kor &
Sundaramurthys (2009) studie då de belyser att tidigare forskning om erfarenhet antyder
förmågan av att kunna göra något kommer i från antalet gånger en arbetsuppgift har genomförts
och upprepats. Således ställdes frågan för att kontrollera om beslutsfattaren har tidigare
erfarenheter av att ha arbetat med strategiska investeringar. Vidare ställdes frågan: Hur många
år har du totalt arbetat inom din nuvarande bransch? Syftet med frågan var att ta reda på hur
många år beslutsfattaren arbetat inom branschen. Frågan ställdes för att ta reda på om
beslutsfattaren samlat på sig erfarenhet genom de år denne befunnit sig i sin nuvarande bransch,
eftersom forskare menar att tidigare erfarenheter påverkar och avgör förmågan att hantera
viktiga beslut, bedöma situationer och hantera information (Pearce, 1995; Chen, 2013. Det
avgör även vilka uppfattningar samt begränsningar beslutfattaren har (Kor & Sundaramurthy,
2009).
Vidare ställdes frågan: Hur många år har du arbetat inom det företag du arbetar på idag?
Fråga ställdes för att ta reda på hur mycket erfarenhet beslutsfattaren samlat på sig under sin tid
på företaget, eftersom att företag ser olika ut och har olika värderingar vilket kan avspegla hur
individen fattar ett strategiskt beslut. Tidigare studier har även mätt erfarenhet genom att
använda befattning (Hambrick, 1984; Tian, Haleblian & Rajagopalan, 2011; Johnson et al,
2013), eftersom att befattning påverkar en individs förmåga att effektivt kunna mäta och
bedöma situationer (Chen, 2013). För att ta reda på vilken befattning respondenten hade ställdes
frågan: Vilken är din nuvarande befattning? Syftet med denna fråga var att ta reda på vilken
befattning beslutsfattaren hade. Frågan följdes sedan upp med: Hur många år har du arbetat i
denna befattning? Syftet med denna fråga var att ta reda på hur stor erfarenhet beslutsfattaren
har samlat på sig i den nuvarande befattningen, då tidigare forskning menar på att erfarenhet
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från att arbetat i en viss befattning avgör hur individen tänker, vilka uppfattningar och
begränsningar de har (Kor & Sundaramurthy, 2009).

4.3.2 Beroende variabel
För att mäta den beroende variabeln fann vi inspiration från Graham & Harveys (2001) vars
studie blivit citerad över 4 900 gånger samt vunnit bästa artikel i Journal of finance år 2001.
Inspirationen från studien bidrar till att mätinstrumenten är väl utformade utifrån befintlig
forskning, vilket gör att mätinstrumenten genererar tillförlitlig och beprövad empiri. Dock
mäter Graham & Harvey (2001) kapitalbudgeteringsteknikerna genom att namnge dem och att
respondenterna därefter skall få uppskatta hur frekvent de använder de olika
kapitalbudgeteringsteknikerna. Således får Graham & Harvey (2001) i sin studie inte fram om
respondenterna förstår de olika aspekterna kring kapitalbudgeteringsteknikerna, vilket gör att
reliabiliteten till deras resultat kan tänkas minska.
För att undvika risk för en låg reliabilitet utformades istället 12 påståenden som beskrev
kapitalbudgeteringsteknikernas olika indikationer. Kapitalbudgeteringsteknikerna mättes
således utifrån påståenden där de fick ta ställning till vad de tog hänsyn till vid beräkning av en
strategisk investering. Varje påstående hade en likertskala som bestod av siffrorna 1 till 7, där
1 stod för inte alls och 7 stod för i allra högsta grad. Genom att konstruera 12 påståenden där
NPV bestod av tre påståenden, IRR tre påståenden, Payback tre påståenden och resterande
kapitalbudgeteringstekniker bestod av ett påstående vardera ökade sannolikheten till mer
sanningsenliga

svar

(Sarwary

&

Umans,

2017).

Anledningen

till

att

kapitalbudgeteringsteknikerna bröts ner i olika påståenden var även på grund av att dem är svåra
och komplexa att förstå, vilket kan leda till att respondenterna inte svarar sanningsenligt om
endast kapitalbudgeteringsteknikernas namn hade skrivits ut. Genom att dissekera
kapitalbudgeteringsteknikerna kring de olika påståendena var syftet att finna beslutsfattarens
omedvetna förståelse för de olika kapitalbudgeteringsteknikerna, då påståendena avspeglar
vilka kapitalbudgeteringstekniker beslutsfattaren har kunskap av.
Vidare identifierar tidigare litteratur kapitalbudgeteringstekniken NPV genom indikationen:
diskontering av alla framtida kassaflöden utefter en given diskonteringsränta med hänsyn till
tidsvärdet (Žižlavský, 2014), därför identifierades NPV efter tre påståenden: Investeringens
framtida kassaflöden diskonteras med en kalkylränta; investeringens samtliga kassaflöden tog
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i beaktning samt Tidsvärdet av investeringens kassaflöden togs i beaktning. Litteraturen
beskriver IRR genom att denne beräknar den räntesats som diskonterar investeringens totala
kassaflöden över tiden (Remer & Nieto, 1995; Blocher et al, 2008), därför användes
påståendena: Investeringens internränta jämfördes med investeringens kalkylränta; Vi
beräknade den internränta vid vilken kapitalvärdet är noll; investeringens löpande
inbetalningar förräntas till investeringens internränta. I litteraturen identifieras Payback
genom att den räknar hur lång tid det tar innan investeringen har återbetalat sig, det vill säga
hur lång tid det tar för företaget att få tillbaka det investerade kapitalet (Lefley, 1996). Således
användes påståendena: Investeringens samtliga kassaflöden togs i beaktning; Vi hade ett
återbetalningskrav, dvs där investeringens utbetalningar återbetalas av inbetalningar samt Vi
hade en tidsgräns om hur lång tid det får ta för investeringens utbetalningar att återbetalas av
inbetalningar för Payback. För ARR användes påståendet: Vi hade ett krav på hur hög den
årliga genomsnittlig vinsten skulle vara i förhållande till investerad årliga bokförda kostnad.
För tekniken ROE användes påståendet: Vi hade ett avkastningskrav på räntabiliteten på
investerat kapital, och slutligen för ROA användes påståendet: Vi hade ett avkastningskrav på
räntabiliteten på investerat totalt kapital. För att ta reda på om respondenterna använt
magkänsla ställdes påståendet: Vi grundade investeringsbeslutet på magkänsla.

4.3.3 Kontrollvariabel
För att kunna säkerställa att de oberoende variablerna påverkar den oberoende variabeln, har
kontrollvariabler identifierats (Saunders et al, 2009). Kontrollvariablerna som studien använder
är antal anställda i företaget, omsättning, balansomslutning samt bransch. Tidigare forskning
har visat att storlek är avgörande för vilken kapitalbudgeteringsteknik som används (Graham
& Harvey, 2001; Danielsson & Scott, 2006). För att kontrollera om storleken har en effekt på
valet av kapitalbudgeteringsteknik ställdes frågor som berör definitionen av ett SME-företag,
detta för att säkerställa att det företag som besvarar enkäten uppfyller de krav
Europakommissionen (2017) ställer för att det skall få ingå i SME-sektorn. För att ta bort stora
skillnader i omsättning samt balansomslutning bland de olika företagen, logaritmerades dessa
två kontrollvariabler. Tidigare forskning belyser även att den bransch företaget verkar i har en
påverkan på valet av kapitalbudgeteringstekniker (Rossi, 2014). Således användes även
bransch som en kontrollvariabel. Bransch gjordes om till en dummyvariabel där
tillverkningsföretag (verkstad, bygg, industri) kodades 0 samt tjänsteföretag (handel, transport
& magasinering, hotell & restaurang, informations- & kommunikationsverksamhet, finans- och
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försäkringsverksamhet, fastighet, ekonomi & juridik, personliga & kulturella tjänster, frisör &
hårvård) kodades 1.

4.4 Validitet och reliabilitet
Validitet innebär mätningens giltighet, det vill säga utsträckningen av att ett mätinstrument
mäter det man avser att mäta (Saunders et al, 2009; Djurfeldt et al, 2010; Alvehus, 2013). För
att upprätthålla en stark validitet grundar sig denna studie på beprövade mätinstrument utifrån
tidigare forskning, detta för att kartlägga att enkätens frågor mäter det studien avser att mäta.
Således minimeras risken för mätfel i datainsamlingen. Det som skiljer denna studie från
tidigare forskning är att den analyserar hur de oberoende variablerna påverkar valet av
kapitalbudgeteringsteknik, istället för att endast kontrollera om det finns ett samband. Denna
studie dissekerar även kapitalbudgeteringsteknikerna i 12 påståenden (Sarwary & Umans,
2017), vilket ökar reliabiliteten då en omedveten förklaring ges av teknikerna vilket avspeglar
ett mer sanningsenligt svar från respondenten.
Reliabiliteten undersöker studiens empiri, hur denna har samlats in och hur den har bearbetats.
Insamlingen av studiens sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar har främst hämtats från
två databaser: Google Scholar samt Högskolan Kristianstads databas Summon. För att
upprätthålla akademisk standard och hög trovärdighet har de artiklar som används varit peer
reviewed. Genom att artiklarna varit vetenskapligt granskade, innebär det att artiklarna varit
kontrollerade av andra forskare inom området vilket tillför reliabilitet till studien (Denscombe,
2016). För att undvika en låg reliabilitet har en och samma internetbaserad enkät bestående av
identiska frågor skickats ut till alla respondenter.
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5. Empirisk analys
I det femte kapitlet presenteras den empiriska analysen som genomförts för att kunna förklara
hur humankapitalet påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar i
svenska SME-företag. Kapitels första del behandlar beskrivande statistik där information om
respondenterna. Vidare behandlar analysens andra del de statistiska analysmetoder som
använts. Slutligen presenteras konsekvenser av studiens hypoteser samt presentation av
studiens slutgiltiga forskningmodell.

5.1 Beskrivande statistik
Studiens internetenkät besvarades av 87 respondenter, varav 56 svar var användbara för studien
vilket resulterade i ett bortfall på 31 svar. I det kända bortfallet ingick de respondenter som
lämnat ofullständiga svar men även dem som inte uppfyllde Europakommissionens (2017)
definition av ett SME-företag. Utöver de nämnda anledningarna ingick även de respondenter
som inte beslutat eller aktivt deltagit vid ett strategiskt investeringsbeslut. Den totala response
rate gick dock inte att uppskatta, eftersom det inte gick att kontrollera hur många individer som
nåtts av enkäten.
Av studiens insamlade empiri var 71,2 procent män och 28,8 procent kvinnor (se bilaga 2). Den
yngsta respondenten var 22 år gammal och den äldsta 72 år, vilket ger en medelålder på 48 år
och 6 månader samt en standardavvikelse på 12 år. Utifrån den insamlade datan arbetade
majoriteten av respondenterna på ett tjänsteföretag (se tabell 5.1 Deskriptiv statistik).
Tabell 5.1 Deskriptiv statistik1
Variabler

n

Bortfall

Minimum

Maximum

Medelvärde

s.d

Kön

59

0

0

1

0,29

0,457

Födelseår

59

0

22

72

48,49

11,999

Bransch

59

0

0

1

0,78

0,418

5.2 Statistiska analysmodeller
För att kunna undersöka studiens syfte samt testa studiens hypoteser har olika statistiska
analysmodeller använts. De analysmodeller som använts för att kunna studera studiens empiri
är Cronbach alpha, faktoranalys, Kolmogorov-Smirnov normalfördelningstest, Spearmans
korrelationstest samt multipel linjär regression. I testmodellerna har den oberoende variabeln
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utbildningsnivå benämnts: Utbildning. Den andra oberoende variabeln yrkeserfarenhet har
delats upp, där antal år beslutsfattaren arbetat med strategiska investeringar benämns:
Erf.arbetat med strategiska investeringar, antal år i nuvarande befattning benämns:
Erf.befattning samt hur många år beslutsfattaren arbetat på det nuvarande företaget benämns:
Erf.företag.

5.2.1 Cronbach alpha
Cronbach alpha användes för att testa om olika påståenden för den beroende variabeln kunde
slås ihop till en variabel samt mäta om det fanns hög reliabilitet. Överstiger värdet för cronbach
alpha 0,7 indikerar det på en hög reliabilitet och frågorna kan slås ihop, det vill säga att värdet
går att acceptera (Pallant, 2013). Nunnally (1967) samt Bryman (2008) menar dock att värden
över 0,6 är tillfredsställande värden och visar på tillförlighet.
De kapitalbudgeteringstekniker som studerades för den beroende variabeln var NPV, IRR samt
Payback. Varje enskild kapitalbudgetringsteknik bestod av tre olika påståenden i enkäten, vilket
gjorde att det var av intresse att kontrollera om dessa påståenden avsåg att mäta samma sak.
Om de tre påståendena för varje teknik mäter samma sak kan en sammanslagning av
påståendena för vardera kapitalbudgeteringsteknik accepteras. De påståenden som
kapitalbudgeteringstekniken NPV bestod av fick ett värde på 0,832, IRR fick ett värde på 0,906
och Payback fick ett värde på 0,615. Enligt Pallant (2013) uppnås således inte Payback en hög
intern reliabilitet, men utifrån Nunnally (1967) samt Bryman (2008) kunde Payback accepteras.
Således kan de tre teknikernas påståenden slås ihop till en variabel vardera (se tabell 5.2
Cronbach alpha).
Tabell 5.2 Cronbach alpha2

NPV
IRR
Payback

Cronbach alpha
0,832
0,906
0,615

Antal (n)
3
3
3

5.2.2 Faktoranalys
Vid en faktoranalys studeras sambandet mellan olika variabler, vilket gör att bakomliggande
faktorer går att urskilja (Pallant, 2013). En faktoranalys med absoluta värden på 0,4 gjordes på
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kapitalbudgeteringsteknikerna, det vill säga den beroende variabeln, för att undersöka om det
var möjligt att dela in kapitalbudgeteringsteknikerna i två separata faktorer. För att testa om
empirin lämpar sig för faktorering bör Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) överstiga 0,6 samt ett pvärdet skall understiga signifikansnivån på 5 procent (Pallant, 2013). Faktoranalysens KMOvärde blev 0,662 och p-värdet blev 0,000, vilket gjorde att faktoranalysen kunde användas (se
tabell 5.3 KMO & Bartletts test). För att få en tydligare faktorstruktur användes varimax
(Pallant, 2013).
Tabell 5.3 KMO och Bartletts Test3
KMO

0,662

df

21

p-värde

0,000

Resultatet av faktoranalysen visade att NPV, IRR, magkänsla samt Payback hamnade i den
första faktorn och Payback, ROA, ROE samt ARR i den andra faktorn (se tabell 5.4 faktoranalys
kapitalbudgeteringstekniker).
Tabell 5.4 Faktoranalys kapitalbudgeteringstekniker4
Kapitalbudgeteringsteknik

Faktor 1

NPV

0,906

IRR

0,867

Magkänsla

-0,683

Payback

-0,668

Faktor 2

0,418

ROE

0,912

ROA

0,877

ARR

0,728

Principal compontent analysis, varimax rotation with Kaiser normalization

I den första faktorn hamnade kapitalbudgeteringstekniken magkänsla, vilket är en abstrakt
kapitalbudgeteringsteknik som omedvetet uppstår vid ett beslutsfattande (Brijla & Quesada,
2009; Danielsson & Scott, 2006). Således är denna kapitalbudgeteringsteknik mer eller mindre
alltid med och påverkar vid ett strategiskt beslutsfattande. Brijal (2009) samt Danielson & Scott
(2006) menar att utöver att förlita sig på formella kapitalbudgeteringstekniker förlitar sig
beslutsfattare även på magkänsla, vilket gör att kapitalbudgeteringstekniken magkänsla kan
tolkas som att den tillhör både avancerade och enkla kapitalbudgeteringstekniker.
Kapitalbudgeteringstekniken Payback hamnade i både Faktor 1 samt Faktor 2. Payback är en
av de vanligaste och mest använda kapitalbudgeteringsteknikerna i SME-företag (White &
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Miles, 1993; Danielsson & Scott, 2006; Graham & Harvey, 2001; Brounen et al, 2006). På
grund av kapitalbudgeteringsteknikens frekventa användning i den valda undersökta
företagssektorn kan det vara anledningen till att denna kapitalbudgeteringsteknik laddar i både
Faktor 1 samt i Faktor 2. Vidare skulle därför Faktor 1 i enligt med analysen kunna tolkas som
att den mäter de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna och Faktor 2 kunna tolkas som att
den mäter de enkla kapitalbudgeteringsteknikerna.

5.2.3 Kolmogorov-Smirnov
Studiens material utgjorde fler än 30 svar vilket gör att normalfördelning kan antas (Pallant,
2013). För att säkerställa normalfördelning av studiens variabler samt för att lära känna studiens
material användes Kolmogorov-Smirnovs-normalfördelningstest. Enligt Pallant (2013) måste
variablernas signifikansnivå överstiga 5 procent om de skall få garderas som normalfördelade.
Tabell 5.5 Kolmogorov-Smirnov Normalfördelningstest 5
Statistik

n

Signifikansnivå

Avancerade kapitalbudgeteringstekniker

0,139

56

0,009

Enkla kapitalbudgeteringstekniker

0,101

56

0,200*

Erf.arbetat med strategiska investeringar

0,111

59

0,067*

Erf.befattning

0,121

59

0,032

Erf.företag

0,118

59

0,039

Utbildning

0,201

59

0,000

Notera: *p<0.05.

Kolmogorov-Smirnov-testet

visade

att

den

beroende

variabeln:

Enkla

kapitalbudgeteringstekniker samt den oberoende variabeln: Erf.arbetat med strategiska
investeringar, var över signifikansnivån på 5 procent vilket gjorde att de ansågs vara
normalfördelade. Testet visade även att de övriga variablerna inte var normalfördelade, då deras
värde understeg signifikansnivån på 5 procent. För att illustrera testens utfall gjordes två
normalfördelningskurvor för studiens beroende variabler (se bilaga 3 och 4)
Då majoriteten av studiens variabler inte var normalfördelade beräknades även kurtosis och
skevhet för att således bilda en uppfattning om variablernas karaktär (se bilaga 5). Om perfekt
normalfördelning föreligger skall värdet för skevhet samt kurtosis vara 0 (Pallant, 2013).
Studiens alla variabler hade även positiva värden för skevhet, vilket betyder att majoriteten av
respondenterna har låg utbildning samt låg erfarenhet relativt de svar studien innehöll. Vidare

30

innebär positiv skevhet att värdena är samlade till höger i fördelningen (Pallant, 2013). Studiens
variabler hade negativ kurtosis (se bilaga 5), vilket indikerar att fördelningen är relativt platt
med utgångspunkt från variablernas medelvärden (Pallant, 2013). Eftersom normalfördelning
inte förelåg för studiens alla variabler användes Spearman Rank Order Correlation (rho) vid
korrelationsberäkningar. Tvärtom, det vill säga om studiens variabler skulle varit
normalfördelade hade istället Pearson productmoment correlation kunnat användas vid
korrelationsberäkningar (Pallant, 2013).

5.2.4 Spearmans korrelationstest
Då studiens alla variabler inte var normalfördelade, användes Spearmans korrelationstest vid
korrelationsberäkning. Korrelationstestet används för att mäta sambandet mellan två variabler
och om sambandet är positivt eller negativt (Pallant, 2013). Korrelationskoefficienten kan anta
värden mellan -1 och 1, och kan således anta både negativa och positiva värden. Vid perfekt
negativ korrelation har koefficienten ett värde på -1 och vid perfekt positiv korrelation har
koefficienten ett värde på 1. Vid svagt samband ligger korrelationskoefficienterna i intervallet
mellan 0,10 och 0,29, vid medelstarkt samband ligger koefficienterna mellan 0,30 och 0,49 och
vid ett starkt positivt samband mellan intervallet 0,50 och 1.0 (Pallant, 2013). I enlighet med
studiens framtagna forskningmodell (se Figur 3.1 Forskningmodell) skapades en
korrelationsmatris med hjälp av Spearmans korrelationstest (se Tabell 5.6 Korrelationsmatris).
Tabell 5.6 Korrelationsmatris 6
Variabler

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

1 Avancerade kapitalbudgeteringstekniker
2 Enkla kapitalbudgeteringstekniker

0,041

3 Erf.arbetat med strategiska investeringar 0,343** 0,308*
4 Erf.befattning

-0,147

0,262

0,434**

5 Erf.Bransch

-0,063

0,135

0,331*

6 Erf.företag

0,027

0,152

0,471** 0,789** 0,779**

7 Utbildning

0,532** -0,150 0,263*

-0,192

-0,017

-0,112

8 Omsättning

0,365** -0,019 0,216

-0,002

0,086

-0,042

0,493**

9 Balansomslutning

0,357** 0,186

0,354** -0,016

0,192

0,097

0,463** 0,663**

10 Antal anställda

0,589** 0,176

0,443** -0,073

0,100

0,110

0,512** 0,521** 0,659**

11 Bransch

0,109

0,399** 0,598** 0,720** 0,674** 0,110

0,166

Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05.
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0,666**

0,258*

0,377** 0,234

Enligt korrelationsmatrisen påvisades ett signifikant positivt samband vid en signifikansnivå på
1 procent på 0,343 mellan den oberoende variabeln: Erf.arbetat med strategiska investeringar
och den beroende variabeln avancerade kapitalbudgeteringstekniker. Vidare uppvisades även
ett signifikant positivt samband vid signifikansnivån 1 procent på 0,532 mellan den oberoende
variabeln: Utbildning och den beroende variabeln avancerade kapitalbudgeteringstekniker.
Korrelationsmatrisen visade även att de oberoende variablerna Erf.befattning samt Erf.bransh
har en negativ korrelation i förhållande till den beroende variabeln avancerade
kapitalbudgeteringsteknik. Sambandet mellan variabeln Erf.företag och avancerade
kapitalbudgeteringstekniker blev 0,027. Signifikant positivt samband vid signifikansnivån 1
procent uppvisades mellan de tre kontrollvariablerna: Omsättning, balansomslutning samt
anställda i förhållande till den beroende variabeln avancerade kapitalbudgeteringstekniker på
0,365, 0,357 respektive 0,589. Den sista kontrollvariabeln Bransch uppvisade svag positiv
korrelation i förhållande till den beroende variabeln: avancerade kapitalbudgeteringstekniker
på 0,109.
Vidare kunde ett signifikant positivt samband vid signifikansnivån 5 procent på 0,308 påvisas
mellan den oberoende variabeln Erf.arbetat med strategiska investeringar i förhållande till den
beroende variabeln Enkla kapitalbudgeteringstekniker. En svag positiv korrelation uppvisades
även mellan Erf.befattning, Erf.Bransch, Erf.företag, Balansomslutning, antal anställda samt
Bransch i förhållande till den beroende variabeln: Enkla kapitalbudgeteringstekniker. Negativ
korrelation uppvisades mellan Utbildning samt Omsättning i förhållande till den beroende
variabeln: Enkla kapitalbudgeteringstekniker. Slutligen gick det att utläsa att majoriteten av de
oberoende variablerna uppvisade hög, men även signifikant inbördeskorrelation, vilket
indikerar att eventuella problem med multikollinjäritet kan föreligga. Dock kan
multikollinjäritet även orsakas av slumpen (Pallant, 2013).

5.2.5 Humankapitalets påverkan på kapitalbudgeteringstekniker
För att undersöka hur humankapitalet påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik vid
strategiska investeringar i svenska SME-företag användes Multipla linjära regressioner samt
bivariat regressionsanalyser. Multipel linjär regression är en metod som undersöker om flera
oberoende variabler har en statistiskt säkerställd påverkan på den beroende variabeln. Bivariat
analys är en metod där det endast ingår två variabler, det vill säga en oberoende och en beroende
variabel (Pallant, 2013). Variablerna testades i fyra separata test där den första modellen
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testade:

yrkeserfarenhet

mot

avancerade

kapitalbudgeteringstekniker,

den

andra:

utbildningsnivå mot avancerade kapitalbudgeteringstekniker, den tredje: yrkeserfarenhet mot
enkla kapitalbudgeteringstekniker och slutligen det fjärde: utbildning mot enkla
kapitalbudgeteringstekniker. Studiens oberoende variabler testades även i två sammanslagna
modeller

där:

yrkeserfarenhet

och

utbildningsnivå

i

förhållande

till

avancerade

kapitalbudgeteringstekniker testades samt yrkeserfarenhet och utbildningsnivå i förhållande till
enkla kapitalbudgeteringstekniker testades. Trots att utbildningsnivå och yrkeserfarenheter
ingår i en individs humankapital separerades variablerna för att kunna öka förståelsen för hur
varje oberoende variabel påverkar den beroende variabeln (Khanna et al, 2014).
Tabell 5.7 Avancerade kapitalbudgeteringstekniker 7
Modell 1
Multipel

Modell 2
Bivariat

Full modell
Multipel

Variabler
Erf.arbetat med strategiska
investeringar

B

Std.Er B

0,055**

0,018

0,032

0,017

Erf.befattning

-0,074*

0,031

-0,056

0,028

Erf.företag

0,020

0,023

0,027

0,021

Utbildning

0,275***

Std.Er B

0,058

Std.Er

0,230*** 0,062

Konstant

-0,147

-1,089***

-1,068**

F-Värde

4,338**

22,141***

7,537***

Rsquare

0,200

0,291

0,372

Adj. R2

0,154

0,278

0,322

VIF värde, (högst)

2,303

1

2,375

P-värde (modell)

0,008

0,000

0,000

antal (n) =56
Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05.

En sammanslagning av de två oberoende variablerna, yrkeserfarenhet och utbildningsnivå, gav
VIF-värden på 2,375 för de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna. Separationen av de två
oberoende variablerna gav ett VIF-värde på 2,303 för erfarenhet mot avancerade
kapitalbudgeteringstekniker. Resultatet av separationen av de oberoende variablerna visar att
minskningen av VIF-värdet var marginell samt att de båda alternativen ligger under gränsen för
multikollinjäritet som innebär att VIF är högre än fyra (O’brien, 2007). Således blir
förklaringsgraden intressant att undersöka. Förklaringsgraden kan enligt Pallant (2013)
undersökas på två sätt, det först sättet är att kolla på förklaringsmåttet R Square och det andra
är att kolla på förklaringsmåttet Adjusted R Square. Adjusted R square är lämplig att kolla på
eftersom att denna ger ett mer korrekt värde av populationen till skillnad från R Square,
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eftersom R square tenderar att visa en optimistisk överestimering av det sanna värdet av
populationen (Pallant, 2013).
Tabell 5.7 Avancerade kapitalbudgeteringstekniker visar att en sammansättning av variablerna
Erf.arbetat med strategiska investeringar, Erf.befattning, Erf.företag och Utbildning har en
förklaringsgrad på 32,2 procent vid användningen av avancerade kapitalbudgeteringstekniker.
Resterande variation, det vill säga 67,8 procent förklaras av slumpen eller andra faktorer som
kan tänkas påverka valet av kapitalbudgeteringsteknik (Djurfeldt et al, 2010).
Resultatet av en separation av de oberoende variablerna yrkeserfarenhet och utbildning gav en
förklaringsgrad för yrkeserfarenhet på 15,4 procent samt utbildningsnivå på 27,8 procent i
användningen av avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna. Således gick det att utläsa att
utbildningsnivå har en högre förklaringsgrad än vad yrkeserfarenhet har. Genom att separera
de oberoende variablerna i olika modeller minskade VIF-värdet marginellt från 2,375 till 2,303.
Trots en marginell skillnad i VIF-värden kunde förklaringsgraden förklara hur de oberoende
variablerna, yrkeserfarenhet och utbildningsnivå, enskilt påverkar den oberoende variabeln i
regressionen.
Resultatet

av

den

första

regressionsmodellen

(se

tabell

5.7

Avancerade

kapitalbudgeteringstekniker, modell 1) indikerar att högre yrkeserfarenhet är signifikant för
avancerade kapitalbudgeteringstekniker då p-värdet är under signifikansnivån 0,1 procent, dock
blev endast variablerna Erf.arbetat med strategiska investeringar och Erf.befattning
signifikanta då de resulterade i p-värden på 0,003 respektive 0,020 vid signifikansnivån 5
procent. Variabeln Erf.företag blev inte signifikant då p-värdet är 0,385 vilket överstiger
signifikansnivån på 5 procent. I korrelationsmatrisen finns även variabeln Erf.bransch med (se
tabell

5.6

korrelationsmatris).

Denna

variabel

valdes

dock

att

uteslutas

från

regressionsmodellen då regressionens förklaringsgrad minskade samt att variabeln enskilt inte
blev signifikant, vilket resulterade i att variabeln drog ner den totala regressionsmodellen.
Det är även väsentligt att jämföra betavärden mellan olika variabler i en regression. Betavärdet
visar om variabeln har en positiv eller negativ påverkan på den beroende variabeln samt vilken
av de oberoende variablerna som påverkar mest (Pallant, 2013). I tabell 5.7 Avancerade
kapitalbudgeteringstekniker, modell 1 går det att utläsa att Erf.arbetat med strategiska
investeringar har ett positivt betavärde på 0,055, vilket betyder att den påverkar den beroende
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variabeln mest då Erf.befattning uppvisade ett betavärde på -0,074 samt Erf.företag uppvisade
ett betavärde på 0,020.
Tabell 5.7 Avancerade kapitalbudgeteringstekniker, modell 2 bestod av den oberoende
variabeln Utbildning i förhållande till avancerade kapitalbudgeteringstekniker. Resultatet av
regressionen visar att högre utbildningsnivå har en signifikant positiv påverkan på
användningen av avancerade kapitalbudgeteringstekniker vid en signifikansnivå på 0,1 procent.
Modellen visar ett betavärde på 0,275. Regressionsmodellens resultat är således i enlighet med
tidigare studier, vilkea visar att högre utbildning leder till användning av avancerade
kapitalbudgeteringstekniker (Graham & Harvey, 2001; Danielsson & Scott, 2006). Vidare
testades de oberoende variablerna mot enkla kapitalbudgeteringstekniker (se Tabell 5.8 Enkla
kapitalbudgeteringstekniker).
Tabell 5.8 Enkla kapitalbudgeteringstekniker 8
Modell 1
Multipel

Modell 2
Bivariat

Full modell
Multipel

Variabler

B

Std.Er B

Erf.arbetat med strategiska investeringar

0,029

0,019

0,040

0,020

Erf.befattning

0,034

0,033

0,025

0,033

Erf.företag

-0,005 0,024

Utbildning

Std.Er B

Std.Er

-0,008

0,024

-0,079 0,068

-0,109

0,072
0,404

Konstant

-0,622

0,314

-0,184

F-Värde

2,177

1,338

2,254

Rsquare

0,024

0,112

0,150

Adj. R2

0,060

0,006

0,084

VIF värde, (högst)

2,303

1

2,375

P-värde (modell)

0,102

0,252

0,076

antal (n) =56
Notera: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05.

Tabell 5.8 Enkla kapitalbudgeteringstekniker modell 1, det vill säga modellen där Erf.arbetat
med strategiska investeringar, Erf.befattning och Erf.företag ingår i förhållande till enkla
kapitalbudgeteringstekniker inte är signifikant. Således kan inte en lägre grad av
yrkeserfarenhet signifikant förklara användningen av enkla kapitalbudgeteringstekniker. Det
gick även att utläsa att ingen av de oberoende variablerna enskilt var signifikanta. Samma
resultat kunde utläsas i tabell 5.8 Enkla kapitalbudgeteringstekniker modell 2, där Utbildning
testades i förhållande till enkla kapitalbudgeteringstekniker. Resultatet visade ett icke
signifikant resultat.
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När regressionsmodellerna genomfördes, testades även kontrollvariablerna omsättning,
balansomsättning, antal anställda samt bransch med i regressionerna. Regressionsmodellerna
som innehöll kontrollvariablerna resulterade dock i icke signifikanta resultat, det vill säga att
kontrollvariablerna inte blev signifikanta tillsammans med de andra variablerna i
regressionsmodellerna. Regressionerna med kontrollvariablerna fick även högre VIF-värden,
vilket är en indikation på att kontrollvariablerna inte bör tas med i regressionerna då risken för
multikollinjäritet ökar. Av nämnda anledningar uteslöts därför kontrollvariablerna från de
slutliga regressionsmodellerna.

5.3 Konsekvenser av hypoteser
Tidigare i uppsatsen skapades det fyra hypoteser i den teoretiska referensramen:
1. Högre utbildningsnivå har en positiv påverkan på användningen av avancerade
kapitalbudgeteringstekniker. Accepteras
2. Lägre utbildningsnivå har en positiv påverkan på användningen av enkla
kapitalbudgeteringstekniker. Förkastas
3. Högre grad av yrkeserfarenhet har en positiv påverkan på användningen av avancerade
kapitalbudgeteringstekniker. Accepteras
4. Lägre grad av yrkeserfarenhet har en positiv påverkan på användningen av enkla
kapitalbudgeteringstekniker. Förkastas
Den första hypotesen går att acceptera då regressionen visade ett p-värde på 0,000 och med en
justerad förklaringsgrad på̊ 0,278. Den andra hypotesen går inte att acceptera, då p-värdet för
hela regressionen visade 0,252. Den tredje hypotesen går att acceptera då regressionen visade
att erfarenhet har en signifikant påverkan med ett p-värde på 0,008 och förklaringsgrad 0,154.
Den fjärde hypotesen går inte att acceptera då p-värdet för regressionen uppgick till 0,102.
Således går två av fyra hypoteser att acceptera, vilket innebär att högre utbildningsnivå samt en
högre grad av yrkeserfarenhet har en positiv påverkan på användningen av avancerade
kapitalbudgeteringstekniker. Det går dock inte att påvisa att lägre utbildningsnivå samt en lägre
grad av yrkeserfarenhet leder till användning av enkla kapitalbudgeteringstekniker. Utifrån
studiens resultat blir studiens slutliga forskningmodell som följande:
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Utbildningsnivå
H1

Kapitalbudgeteringsteknik
H3

Yrkeserfarenhet

Figur 5.1 Slutgiltig forskningmodell 2
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6. Slutsats
I det sista kapitlet presenteras studiens slutsats som förklarar hur humankapitalet påverkar
valet av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar i svenska SME-företag.
Kapitlet börjar med en diskussion kring studiens resultat. Vidare besvaras studiens
forskningsfråga, presentation av implikationer samt självkritik. Avslutningsvis presenteras
förslag till framtida forskning.

6.1 Diskussion och slutsats
Studien syftade till att förklara vad som påverkar valet av kapitalbudgetringsteknik vid
strategiska investeringar i svenska SME-företag. Hypoteser utformades således utifrån den
teoretiska referensramen vilka testades med statistiska analysmetoder. Studien utgick från två
teorier: Begränsad rationalitet samt det resursbaserade synsättet. Där den första teorin belyser
att alla individer är rationellt begränsade vilket gör att de på så vis inte kan fatta ett rationellt
beslut (Simon, 1957). Utifrån studiens resultat går det att påvisa att beslutfattare som har högre
humankapital i form av högre utbildningsnivå eller högre grad av yrkeserfarenhet använder
avancerade kapitalbudgeteringstekniker, vilket gör att begräsningarna som Simon (1957)
nämner kan vidgas. Studiens resultat är således i enlighet med Barneys (1991) teori, det
resursbaserade synsättet, som belyser att en beslutsfattare kan tränas till att hantera och filtrera
komplex information.
Vidare har tidigare forskning främst fokuserat på att konstatera att det finns ett gap mellan
teorin som förespråkar avancerade kapitalbudgeteringstekniker och hur företag faktiskt
använder dessa i praktiken. Forskare belyser att gapet är särskilt stort vid SME-företag,
eftersom dessa tenderar att använda enkla kapitalbudgeteringstekniker i förhållande till stora
företag (Žižlavský, 2014). Det som dock skiljer denna studie från tidigare forskning som
studerat användningen av kapitalbudgeteringstekniker i SME-företag, är ett en mer djupgående
analys av bakomliggande faktorer studerats i form av hur en individs humankapital påverkar
valet av kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska investeringar. Studiens resultat visar att
utbildningsnivå samt yrkeserfarenhet kan tänkas förklara användningen av de olika
kapitalbudgeteringsteknikerna i svenska SME-företag.
Vidare har tidigare forskning belyst att utbildning har en påverkan vid valet av
kapitalbudgeteringsteknik, då högre utbildningsnivå leder till användning av mer avancerade
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kapitalbudgeteringstekniker (Graham & Harvey, 2001; Danielsson & Scott, 2006). I enlighet
med tidigare forskning tyder även denna studie på att utbildningsnivå har en signifikant
påverkan på användning av de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna. Slutsatsen kan
således dras att utbildningsnivån har en signifikant påverkan på användningen av de avancerade
kapitalbudgeteringsteknikerna,

då

beslutsfattaren

kan

hantera

det

komplexa

informationsunderlaget som de avancerade teknikerna kräver. Enligt våra resultat kan vi dock
inte påvisa att en lägre grad av utbildningsnivå leder till användning av enkla
kapitalbudgeteringstekniker, vilket är något som skiljer från tidigare forskning då de visar att
beslutfattare med lägre grad av utbildningsnivå använder enkla kapitalbudgeteringstekniker.
Anledningen till detta anser forskarna vara att en individ med låg utbildning inte har förmågan
att kunna hantera det avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna (Danielsson & Scott, 2006).
Studiens andra oberoende variabel, yrkeserfarenhet, kan även anses ha en betydande roll enligt
studiens resultat. Studiens resultat visar att högre grad av yrkeserfarenhet leder till användning
av avancerade kapitalbudgeteringstekniker, vilket är något som stöds av tidigare forskning som
belyser att beslutfattare med tidigare erfarenhet av att ha arbetat med strategiska investeringar
har tränats samt kodats till att praktiskt lära sig att hantera avancerad information (McLellan &
Dewey, 1889; Iederan et al, 2009; Delmar & Shane; Jansen et al, 2011). Således betyder det att
förmågan att kunna göra något kommer från antal gånger en arbetsuppgift har genomförts och
upprepats (McLellan & Dewey, 1889; Kor & Sundaramurthys, 2009), vilket gör att individen
har lärt sig att hantera den krävande och komplexa informationen som de avancerade
kapitalbudgeteringsteknikerna kräver. Enligt våra resultat kan vi dock inte påvisa att en lägre
grad av yrkeserfarenhet leder till användning av enkla kapitalbudgeteringstekniker, vilket är
något som skiljer från tidigare forskning då de visar att beslutfattare med lägre grad av
yrkeserfarenhet använder enkla kapitalbudgeteringstekniker (Daunfeldt & Hartwig, 2014).

6.2 Svar på forskningsfråga
I det inledande kapitlet presenterades studiens forskningsfråga som följande: Hur påverkar
humankapitalet valet av kapitalbudgeteringstekniker vid strategiska investeringar i svenska
SME-företag. Det svar som kan ges, utifrån att två av fyra hypoteser har accepterats, är att
humankapitalet har en signifikant påverkan på valet av kapitalbudgeteringstekniker vid
strategiska investeringar i svenska SME-företag genom att högre utbildningsnivå och högre
grad av yrkeserfarenhet i form av hur många år beslutsfattaren har arbetat med strategiska
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investeringar, antal år i befattning samt hur många år beslutsfattaren har arbetat inom företaget
leder till användning av avancerade kapitalbudgeteringstekniker. Studien kan även påvisa att
en lägre grad av utbildningsnivå samt lägre grad av yrkeserfarenhet i form av hur många år
beslutsfattaren har arbetat med strategiska investeringar, antal år i befattning samt hur många
år beslutsfattaren har arbetat inom företaget inte har en påverkan på användningen av enkla
kapitalbudgeteringstekniker.

6.3 Implikationer
Vi hoppas att denna studies resultat kan bidra till forskningen genom att vi undersökt de
bakomliggande faktorerna till valet av kapitalbudgeteringsteknik genom att endast undersöka
humankapitalets påverkan på kapitalbudgeteringsteknikerna vid strategiska investeringar i
svenska SME-företag. Således är detta en unik syn, vilket vi hoppas kunna bidra till en positiv
utveckling inom forskningsfältet då nya teorier och synsätt kan undersökas. Studien bidrar med
ett antal implikationer i form av teoretiska implikationer, empiriska implikationer samt
samhälleliga implikationer.

6.3.1 Teoretiska implikationer
Tidigare

forskning

tyder

på

att

SME-företag

tenderar

att

använda

enkla

kapitalbudgetringstekniker trots att de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna anses vara de
primära vid ett strategiskt investeringsbeslut (Block, 1997; Graham & Harvey, 2001). Denna
studie tyder dock på att beslutsfattare i SME-företag som innehar hög utbildning samt högre
grad av yrkeserfarenhet tenderar att använda de avancerade kapitalbudgetringsteknikerna. En
anledning till att resultaten skiljer sig åt kan vara att tidigare forsknings definitioner av ett SMEföretag inte överensstämmer med Europakommissionens (2017) definition, vilken är den vi har
utgått ifrån. Graham & Harvey (2001) definierar exempelvis SME-företag genom att sätta en
gräns på ett företags omsättning till 100 miljoner dollar. Således bör tidigare forskningsresultat
tas i beaktande då risken kan finnas att de inte representerar SME-företag utifrån den definition
som vi har utgått ifrån. Således kan vår studie ge en mer rättvis samt verklighetsbaserad bild av
användandet av kapitalbudgeteringstekniker i svenska SME-företag.

6.3.2 Empiriska implikationer
Denna studie har undersökt hur humankapitalet påverkar valet av kapitalbudgeteringstekniker
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vid strategiska investeringar i svenska SME-företag, vilket gör att studiens utgångpunkt är på
individnivå. Tidigare forskning har istället undersökt valet av kapitalbudgetringsteknik på
företagsnivå, genom bland annat ett finansiellt perspektiv (Graham & Harvey, 2001, Danielsson
& Scott, 2006; Verbeeten, 2006, Daunfeldt & Hartwig, 2014). Genom att flytta ståndpunkten
från företaget till individen kan en tydligare förståelse skapas kring det teoretiska gapet,
eftersom alla företag mer eller mindre har människor med olika attribut och personligheter som
sitter med det strategiska beslutsfattandet.

6.3.3 Samhälleliga implikationer
Tidigare studier har genomfört t-tester när de skall komma fram till ett resultat, vilket gör att de
endast kunnat påvisa att det finns ett samband mellan olika variabler (Graham & Harvey, 2001).
Genom att denna studie istället begrundar sig på multipel linjära regressioner samt bivariat
regressioner har studien utökat förståelsen kring hur de oberoende variablerna påverkar den
beroende variabeln.

6.4 Självkritik
Då

studiens

syfte

är

att

undersöka

hur

humankapitalet

påverkar

valet

av

kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska investeringar i svenska SME-företag, finns det ett
antal begräsningar som bör tas i beaktande. Det första är att studien har få faktorer, det vill säga
oberoende variabler, utifrån vad som egentligen ingår i en individs humankapital. Studien kan
möjligtvis

ha

missat

viktiga

faktorer

som

kan

tänkas

påverka

valet

av

kapitalbudgeteringstekniker, men å andra sidan har ett stort fokus lagts på de två valda
variablerna vilket kan öka förståelsen för hur dessa påverkar.
Studiens ena oberoende variabel, yrkeserfarenhet, är svår att tolka eftersom det inte finns någon
klar definition av vad yrkeserfarenhet egentligen är. Det är även svårt att uppskatta vad som är
hög respektive låg grad av yrkeserfarenhet då denna uppskattning är helt beroende på vilken
individ som besvarar frågan. Således bör yrkeserfarenheten och dess mätning i studiens tas i
beaktande.
Vidare tenderar tidigare studier att undersöka humankapitalet tillsammans med det sociala
kapitalet, då forskarna menar att det sociala kapitalet är nära relaterat till humankapitalet
(Jansen et al, 2011; Ooi, Hooy & Som, 2015). Denna studie utesluter helt det sociala kapitalet,
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vilket gör att viktiga påverkande aspekter kan ha uteslutits. Vidare utgår studien endast från den
enskilde beslutfattaren och inte en grupp, så som en styrelse eller ledning, vilket gör att
mångfald inte har tagits i beaktande.
Enligt Pallant (2013) skall ett stickprov över 30 tolkas som stort. Studiens resultat baseras på
56 svar vilket är stort enligt Pallant (2013). I förhållande till svenska SME-företag är detta
relativt litet då sektorn utgörs av cirka 66 procent av alla företag i Sverige.

6.5 Förslag till framtida forskning
Som tidigare nämnt ingår ett stort antal variabler i en individs humankapital, därmed hoppas vi
med denna studie inspirera andra forskare att fortsätta där vi avslutat genom att modifiera
studiens forskningmodell. Ett förslag att modifiera forskningmodellen på kan vara att utöka
antalet oberoende variabler för att på så sätt finna mer förståelse för vad det är som ligger till
grund för det teoretiska gapet (Trahan & Gitman, 1995). Ytterligare ett förslag hade kunnat
vara att lyfta in det sociala kapitalet i forskningmodellen.
Vidare hade det även varit intressant att bedriva djupare forskning kring vad det är som gör att
individer

med

hög

utbildning

tenderar

att

använda

de

avancerade

kapitalbudgeteringsteknikerna. Kan det bero på institutionella påtryckningar från allmänheten?
Eller kan det bero på att individerna använder de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna på
grund av dess glorifiering? Eller kan det möjligtvis bero på att den beslutsfattande individen är
“påtvingad” att använda avancerade kapitalbudgeteringstekniker? Eller kan det vara så att
individen använder dessa på grund av att de avancerade kapitalbudgeteringsteknikerna är det
dem är?
Denna studie är även byggd på en kvantitativ forskningsmetod vilket gör att resultaten går att
generalisera för populationen. För att få en mer djupgående förståelse för hur humankapitalet
för den enskilda individen påverkar valet av kapitalbudgeteringsteknik vid strategiska
investeringar i svenska SME-företag hade istället en kvalitativ forskningsmetod kunnat
användas. En kvalitativ forskningsmetod skulle även innebära ett nytt bidrag till den befintliga
forskningen inom fältet, då en kvalitativ forskningsmetod inte är särskilt vanlig för att studera
kapitalbudgetering och dess kapitalbudgeteringstekniker. Vidare är denna studie baserad på de
kapitalbudgetringstekniker som tidigare forskning belyser är de vanligaste vid strategiska
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investeringar. Således hade framtida forskning kunnat bedrivas genom att studera på andra
typer av kapitalbudgeteringstekniker som inte lyfts fram i denna studie för att möjligtvis finna
ett annorlunda resultat.
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