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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka finansiella instrument som används i affärsplaner 
framtagna av nya företag i uppstartsskedet. 

Litteratur om affärsplaner har studerats för att utreda vilka som är de vanligaste finansiella 
instrumenten som förekommer. En kvantitativ prövning har utförts för att studera vilka fi-
nansiella instrument som används i praktiken, hur vanligt förekommande de är, för vilka 
tidsperspektiv de redovisas samt hur många finansiella instrument som tas upp i respektive 
affärsplaner. Prövningen har utförts genom att en befintlig volym med affärsplaner har stu-
derats och samtliga finansiella instrument registrerats. Resultatet har i sin tur analyserats 
och presenterats textuellt och i form av grafer. 

De finansiella instrument som enligt tidigare forskning bör finnas med i en affärsplan är re-
sultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och breakeven-analys. Dessa fyra instru-
ment har klassificerats som finansiella huvudinstrument. I den empiriska undersökningen på-
träffades förutom ovanstående instrument försäljningsprognos, kapitalbehov, kostnadspro-
gnos, löneprognos nyckeltal, portfolio analysis model, prissättning, uppstartskostnader och 
återbetalningsplan. Dessa instrument är klassificerade som övriga finansiella instrument. 

I genomsnitt används 4,1 instrument i respektive affärsplan. Standardavvikelsen är 2,9, vil-
ket innebär att det är en stor spridning på antalet instrument. Drygt två tredjedelar (37%) 
av affärsplanerna innehåller två eller färre instrument medan knappt en fjärdedel (23%) av 
affärsplanerna innehåller åtta eller fler instrument. Undersökningen visar att det är en stor 
andel som har få respektive många finansiella instrument i affärsplanen, vilket är ett tecken 
på en fokusdifferens. Fokusdifferensen innebär att en stor del av urvalet har en väl genom-
arbetad finansiell planering i affärsplanen och en stor del inte har det.  

Knappt tre fjärdedelar (72%) av affärsplanerna innehåller minst ett finansiellt huvudin-
strument, vilket innebär att mer än en fjärdedel (28%) inte innehåller något finansiellt hu-
vudinstrument överhuvudtaget. Bland de fyra vanligaste instrumenten återfinns tre huvud-
instrument: resultaträkning (70%), balansräkning (52%) och kassaflödesanalys (48%). Det 
fjärde huvudinstrumentet, breakeven-analys, förekommer med en frekvens på 30%, vilket 
innebär att det är det sjunde vanligaste instrumentet. Trenden visar att huvudinstrumenten 
förekommer på den övre halvan i diagrammet över mest förekommande instrument och de 
övriga instrumenten förekommer på den nedre halvan. Endast två instrument används i 
fler än hälften av affärsplanerna. 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to investigate which financial instruments are used in business 
plans developed by new companies in the start-up phase. 

Appropriate literature has been reviewed to study which financial instruments occur most 
frequently. A quantitative study has been carried out to examine which financial instru-
ments are being used in practise, how often they occur, what time perspective they present 
and with what frequency they occur in each business plan. The study has been performed 
by registering financial instruments in business plans. The chosen objects for the study 
have been found in an existing volume of business plans. 

The financial instruments which, according to the literature, should be used in a business 
plan are income statement, balance sheet, cash flow analysis and breakeven analysis. These 
four instrument have been classified as main financial instruments. All the main financial in-
struments were found in the empirical study, but the financial instruments sales forecast, 
funding needs, expenditure forecast, personnel plan, business ratios, portfolio analysis 
model, pricing strategy, start-up costs and reimbursement plan were also found. These in-
strument are classified as other financial instruments. 

On average 4,1 financial instruments are used in each business plan. The standard deviation 
is 2,9, which means the number of financial instruments is widely spread. More than two 
thirds (37%) of the business plans contain two or less financial instruments while less than 
one fourth (23%) of the business plans contain eight or more financial instruments. The 
study shows there is a large portion of the business plans that contain either few or many 
financial instruments. This is a sign of difference in focus from the business plan writers. 
The difference means that a large extent of the business plans has a well developed finan-
cial planning and a large extent has not. 

Less than three thirds (72%) of the business plans contain at least one main financial in-
strument, which means that more than one fourth (28%) does not contain any of them. 
Among the four most common financial instruments in the practice, three are main in-
struments: income statement (70%), balance sheet (52%) and cash flow analysis (48%). The 
fourth main instrument, break even analysis, occurs with the frequency 30%, which means 
it is the seventh most used instrument in business plans. The trend shows that the main in-
struments occur in the upper half of the diagram and the other instruments occur in the 
lower half. Only two instruments are used in more than half of the business plans, income 
statement and balance sheet. 
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Inledning 

1 Inledning 
I inledningskapitlet ges en introduktion till uppsatsen bestående av en beskrivning av ämnesområdet, pro-
blembakgrund, syfte, intressenter, centrala begrepp, samt en disposition där rapportens struktur kort redovi-
sas. 

Den här uppsatsen har skrivits under kursen ”Bachelor thesis in business administration 
and methodology”. Syftet med kursen är att utföra ett kunskapsutvecklande arbete inom 
ämnet företagsekonomi där vetenskaplig metod och teori tillämpas. 

1.1 Bakgrund 
En av de största anledningarna till att företag misslyckas är avsaknaden av en för verksam-
heten lämplig affärsplan (Pinson, 2004). Paley (2004) säger till och med att företag som 
skriver en affärsplan växer snabbare och genererar ett bättre ekonomiskt resultat än de fö-
retag som inte skriver någon. Trots detta visar en undersökning att endast 42% av småföre-
tagare skriver en formell affärsplan (Lesonsky, 2001). Av de som väl skriver den, anger 
69% att den var en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Sherman (2005) framför att för-
utom att vara en kritisk framgångsfaktor för företag, är affärsplanen också en nödvändig 
källa för att kunna attrahera investerare till verksamheten. Siffror från USA visar dessutom 
att under år 2000 var det färre än 1% av de nystartade företagen som lyckats attrahera risk-
kapital som gick i konkurs (Timmons, Zacharakis & Spinelli, 2004). 

Mycket litteratur om affärsplaner handlar just om deras funktion att attrahera investerare 
(Lesonsky, 2001; McKeever, 2005; Pinson, 2004). Exempelvis menar Sharma (1999) att en 
affärsplan är nödvändig för att bestämma hur mycket kapital som behövs för ett genomfö-
rande av planen, att övertyga investerare att idén är lönsam, att bevisa för investeraren att 
det verkligen är det angivna kapitalet som är nödvändigt, att visa vad investeraren kan få 
för avkastning på sin pengar och att presentera en återbetalningsplan. Som synes är denna 
syn på affärsplanen att få upp intresset hos investerare och perspektivet är från företag i 
uppstartsskedet.  

Samtidigt finns det andra som, med utgångspunkt från dagens föränderliga företagsklimat, 
hävdar att affärsplanen inte alls är av stor betydelse för att erhålla kapital från investerare. 
Gumpert (2002) hävdar att det istället är entreprenörens karaktär som avgör om en investe-
rare väljer att investera eller ej. Skrivandet av affärsplanen är tidsödande och tar bara tid 
från det faktiska uppbyggandet av verksamheten. Dessutom, eftersom det är ett sådant för-
änderligt företagsklimat vi lever i idag, är långsiktiga finansiella planeringar omöjliga att göra 
korrekta. 

Ett nystartat företag står inför visa speciella förhållanden. I regel är det svårare för dessa att 
korrekt estimera framtida finansiella beräkningar än för ett redan etablerat företag (Sher-
man, 2005). Affärsidéns genomförande kan vara helt beroende på om finanser från exem-
pelvis investerare erhålls eller ej. Det här kan i sin tur vara beroende av vilka finansiella in-
strument man använder sig av. Därför är den finansiella planeringen i affärsplanen av stor 
betydelse för ett nystartat företag. 

För att bygga upp den finansiella planeringen kan ett antal finansiella instrument användas. 
Några av de vanligaste instrumenten är resultaträkning och balansräkning (Pinson, 2005). 
Även fast de flesta författarna är överens om de nämnda instrumenten, finns det utöver 
dessa en mängd andra varianter som förespråkas. Det finns alltså ett stort antal finansiella 
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Inledning 

instrument att tillgå och de som skriver en affärsplan har därmed en bred bas för sitt val av 
finansiella instrument att utgå ifrån. 

Med alla finansiella instrument att tillgå, vilka är det som företag faktiskt använder i sin fi-
nansiella planering? Är det bara teoretiska modeller som ingen använder i ett faktiskt före-
tag eller påverkas företag av de rekommendationer forskningen inom området rekommen-
derar och faktiskt använder instrumenten? 

1.2 Problem 
Med utgångspunkt från diskussionen ovan kan det konstateras att valet av finansiella in-
strument i affärsplaner kan variera en hel del. 

Det leder fram till följande problemformuleringar som uppsatsen ämnar att svara på: 

• Vilka finansiella instrument bör enligt tidigare forskning finnas med i alla affärspla-
ner? 

• Vilka finansiella instrument tillämpas praktiskt i affärsplaner? 

o Hur många finansiella instrument används i respektive affärsplan? 

o Hur vanligt förekommande är respektive finansiellt instrument? 

o För vilken tidshorisont och vilket tidsintervall planeras de finansiella in-
strument som tidigare forskning anger bör återfinnas i alla affärsplaner? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda vilka finansiella instrument som används i affärsplaner 
framtagna av nya västerländska företag i uppstartsskedet. 

1.4 Intressenter 
Intressenter av uppsatsens resultat är framförallt de som skriver affärsplaner, företagarna, 
och de som granskar affärsplaner, finansiärerna. 

Den kunskap som tas fram ger en indikation på hur den finansiella planeringen utformas av 
företag idag. Det visar också på en trend för vad de som skriver affärsplaner lägger fokus 
på och var det finns brister. Vilka brister som finns är av intresse för olika intresseorganisa-
tioner för företagande, till exempel Nyföretagarcentrum och Nutek (verket för näringslivs-
utveckling) och motsvarande organisationer i andra västländer. Med den informationen kan 
de se vilka delar i den finansiella planeringen som det finns brister i och kan därmed till ex-
empel gå ut med information till företagarna om vikten av de delarna. 

1.5 Centrala begrepp 
Affärsplan. Ett dokument innehållandes ett befintligt eller ett planerat företags över-
gripande mål samt med vilka medel dessa ska nås. Affärsplanen innehåller information om 
företagets inre miljö, som till exempel personella, tekniska, organisatoriska och ekonomiska 
aspekter, men även dess yttre miljö, exempelvis marknad. 
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Finansiellt instrument. Kalkyl, metod eller modell som har med uppskattning av framtida 
ekonomiska utfall att göra. Ett finansiellt instrument ska bestå av någon form av ekono-
misk uppställning då siffror i löptext ej ses som ett finansiellt instrument. 

Finansiellt huvudinstrument. De finansiella instrument som tidigare forskning anger bör 
återfinnas i alla affärsplaner, benämns som finansiella huvudinstrument. Instrumenten ska 
inte begränsas från att kunna återfinnas i alla affärsplaner. 

Övrigt finansiellt instrument. Alla övriga finansiella instrument som inte faller under be-
skrivningen för finansiella huvudinstrument. 

Västvärlden. De länder där styrelseskicket är demokrati, marknadsformen är kapitalism 
och samhället i huvudsak inte är styrt av religion. 

1.6 Disposition 
Upplägget på uppsatsen ser ut som följer: 

Kapitel 1 Inledning – Läsaren ges en introduktion till uppsatsen. Ämnesområdet introduceras 
och problematiseras samt presenteras uppsatsens syfte, intressenter och förklaringar på de 
centrala begrepp som används. 

Kapitel 2 Metod – I metoden redovisas och motiveras den metodansats som använts, tillvä-
gagångssättet vid datainsamling och analys beskrivs och uppsatsens trovärdighet försvaras. 

Kapitel 3 Referensram – I referensramen finns utvald teori för att ge grund och stöd för upp-
satsen. Resultatet från den empiriska studien har analyserats med stöd av det här kapitlet.  

Kapitel 4 Resultat av studie – I det här kapitlet presenteras data från den empiriska studien. 
Det empiriska materialet analyseras och binds ihop med referensramen. 

Kapitel 5 Slutsats – Slutsatsen för studien tas upp i form av svar på uppsatsens frågeställning. 

Kapitel 6 Slutdiskussion – Som avslutning diskuteras implikationer, metodkritik och övriga re-
flektioner tas upp. 
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Metod 

2 Metod 
I metodkapitlet beskrivs vilket tillvägagångssätt som tillämpats för att uppfylla uppsatsens syfte. Delar i 
metodkapitlet är allmän metodansats, specifikt tillvägagångssätt vid datainsamling och analys samt trovär-
dighet. 

I uppsatsen har en kvantitativ ansats använts för att uppfylla syftet, att utreda vilka finansi-
ella instrument som används i affärsplaner framtagna av nya västerländska företag i upps-
tartsskedet. Genom att studera befintlig litteratur om affärsplaner har de vanligaste finansi-
ella instrumenten som nämns lett fram till en förförståelse om vilka finansiella instrument 
litteraturen anser bör användas i en affärsplan. 

En prövningen av vilka finansiella instrument som används har utförts genom att en befint-
lig volym med affärsplaner studerats. Volymen innehöll affärsplaner skrivna av verkliga 
nordamerikanska företag. Det slutliga urvalet togs fram genom att välja de 60 nyaste affärs-
planerna. Den finansiella delen för respektive affärsplan i urvalet studerades och samtliga 
finansiella instrument registrerades. 

När samtliga affärsplaner i urvalet studerats presenterades resultatet enligt litteraturens fö-
reskrivningar om textuell och grafisk presentation i text och grafer. Slutligen analyserades 
resultatet genom dragna slutsatser med utgång från ovan nämnda presentation och teorier 
från referensramen. 

För en utförligare beskrivning av metodologiskt angreppssätt, se efterföljande avsnitt. 

2.1 Kvantitativ ansats 
Den naturvetenskapliga skolan säger att kunskapsutvecklingen går ut på att förklara verk-
ligheten, så att det skapas bättre förutsättningar att förutsäga den (Lundahl & Skärvad, 
1999). Det strävas efter att hitta orsak-verkan-samband som går att generaliseras till teorier 
genom induktion, för att gälla för flera miljöer. Teorierna prövas sedan på nya miljöer ge-
nom deduktion för att kunna förkasta dem eller inte. Det finns flera varianter av forsk-
ningsansatser inom den naturvetenskapliga skolan, men den vanligaste varianten är kvanti-
tativ ansats (Blaxter, Hughes & Tight, 2001). 

När en kvantitativ ansats används för en studie, undersöks endast några få egenskaper (va-
riabler) i en enskild miljö (Repstad, 1993). Undersökningselementen i en kvantitativ studie 
är också oftast många. Detta betyder att studien försöker skapa en bred bild av verklighe-
ten, till skillnad från en kvalitativ ansats som istället går på djupet med enstaka fall. Ander-
sen (1998) och Somekh & Lewin (2004) argumenterar också för att valet av ansats bör vara 
kvantitativ om det variabler som undersöks är kvantifierbara i någon form och statistiska 
metoder används för att beskriva undersökningens insamlade data. 

Utgångspunkten för uppsatsen är att empiriskt undersöka vilka finansiella instrument som 
används i affärsplaner. Genom en inledande induktiv härledning ur befintlig litteratur för 
finansiell planering inom affärsplanen, kommer en förförståelse att arbetas fram för att se-
dan empiriskt kunna pröva den genom deduktion. Det uppfyller alla ovannämnda kriterier 
för att välja en kvantitativ ansats: en variabel testas i en miljö, finansiellt instrument; varia-
beln är också möjlig att kvantifiera och utföra statistiska beräkningar på; den data som 
krävs för undersökningen går snabbt att processa och det finns därför en grund för att ut-
föra en undersökning med många undersökningselement i. Dessutom hävdar Halvorsen 
(1992) att valet av deduktiv prövning är ett formuleringssätt som tvingar forskaren att noga 
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tänka igenom vad som verkligen ska undersökas i rapporten. Alltså är det ett hjälpmedel för 
att ta fram ett välformulerat syfte. 

2.2 Tillvägagångssätt vid datainsamling och analys 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för litteraturstudien, den kvantitativa datain-
samlingen samt analysen. I underavsnitten görs en utförlig redovisning och motivering av 
populationen och urvalet. 

Litteraturstudie 

I den initiala litteraturstudien har litteratur om affärsplaner och finansiella instrument 
granskats. En sammanfattning om vad en affärsplan är, varför den görs samt de vanligaste 
delarna i den har redovisats i referenskapitlet. I nästa steg lades fokus på att studera de de-
lar i affärsplanslitteraturen som handlar om den finansiella planeringen och framförallt fi-
nansiella instrument. De vanligaste instrumenten som litteraturen hävdar bör finnas i alla 
affärsplaner har kategoriserats som finansiella huvudinstrument (se definition i avsnitt 1.5 
Centrala begrepp) och sedan presenterats. Ett antal av de mindre vanliga instrumenten har 
även nämnts. 

Kravet för att tas upp i referensramen som ett finansiellt huvudinstrument har varit att det 
inte ska finnas några fall där instrumenten inte är applicerbara. Alla finansiella instrument 
som återfanns frekvent i litteraturen uppfyllde detta krav utom instrumentet kapitalbehov. 
En stor del av litteraturen nämnde att instrumentet kapitalbehov ska användas, men bara 
om företaget söker kapital. Därför har inte det räknats som ett finansiellt huvudinstrument 
eftersom det inte uppfyller alla krav för finansiella huvudinstrument. 

Med anledningen av ovanstående resonemang har kapitalbehov behandlats i ett separat av-
snitt under övriga finansiella instrument i referensramen, eftersom det ändå framställs som 
en lika väsentlig del i den finansiella planeringen som de finansiella huvudinstrumenten en-
ligt litteraturen. 

Litteraturgenomgångens resultat svarar på uppsatsens första frågeställning: 

Vilka finansiella instrument bör enligt tidigare forskning finnas med i alla affärspla-
ner? 

Kvantitativ datainsamling 

Efter litteraturstudien har den kvantitativa datainsamlingen genomförts. Sekundärdata från 
en volym med affärsplaner har använts. Affärsplanerna har granskats i en sekventiell band-
ordning med band 10 som start, följt av 9, 8, 7 samt större delen av band 6 tills ett urval på 
60 uppnåtts. Med utgångspunkt från att uppsatsen ämnar att undersöka nya företag har vis-
sa affärsplaner i de nämnda banden valts att uteslutas då det varit redan etablerade företag 
som skrivit dessa (se bilaga 1 för en lista med samtliga företag i urvalet). 

Halvorsen (1992) menar att när det redan finns data insamlad för samma ändamål, är det 
bortkastad tid att samla in egen data. Ett problem som kan föreligga med sekundärdata är 
att den kan ha varit insamlad med ett annat syfte. Därför bör det först tas ställning till om 
datakällan är representativ för den aktuella studien. Det argumentet gäller dock inte för den 
här uppsatsen. Den datainsamling som gjorts för den använda affärsplansvolymen kan vis-
serligen ha gjorts för annat syfte än att studera affärsplanerna, exempelvis för att vara inspi-
ration för de som vill skriva en affärsplan. Däremot har det ingen betydelse för den här 
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uppsatsen, eftersom volymen bara förmedlar vidare befintliga affärsplaner utan att ändra 
dem. 

I uppsatsens syfte finns det en implicit antydan om lämpligheten att använda sekundärdata, 
när affärsplaner ska granskas. Det inbegriper att redan producerade dokument ska grans-
kas. Följden är att det har ingen betydelse i hur många led dokumenten förts vidare, huvud-
saken är att de har kvarhållits i sitt ursprungliga skick. Affärsplaner insamlade av andra har 
samma kvalitet och relevans som affärsplaner insamlade specifikt för den här uppsatsen. 
Därför var det tidsmässiga begränsningar som avgjorde valet att sekundärdata skulle an-
vändas. 

Affärsplanerna har granskats en efter en och samtliga finansiella instrument i respektive af-
färsplan har noterats. Det har även noterats för vilken tidshorisont och vilket tidsintervall 
de finansiella huvudinstrumenten planerats. 

Efter att noteringarna gjorts har en sammanställning genomförts. I sammanställningen har 
alla förekommande finansiella instrumenten räknats samman. Resultatet av sammanställ-
ningen har presenterats i resultatkapitlet. 

Resultatet av den empirisk undersökningen svarar på uppsatsens återstående frågeställning-
ar: 

Vilka finansiella instrument tillämpas praktiskt i affärsplaner? 

Hur många finansiella instrument används i respektive affärsplan? 

Hur vanligt förekommande är respektive finansiellt instrument? 

För vilken tidshorisont och vilket tidsintervall planeras de finansiella instrument 
som tidigare forskning anger bör återfinnas i alla affärsplaner? 

Analys 

Den data som samlats in har uteslutande representerats i procentform. Att presentera data i 
procentform istället för absoluttal gör det enklare för läsaren att tolka och jämföra förhål-
landen med varandra (Johannessen & Tufte, 2003). Enligt Henry (1995) bör data som re-
presenterar förhållanden i procent vidare presenteras i stapeldiagram eller cirkeldiagram. 
Därför har samtliga diagram utformats som stapeldiagram. Det ger också ett enhetligt in-
tryck att använda likadana diagram och det underlättar för jämförelse. 

I analysen av empirin, efter presentationen i diagram, har resultatet från undersökningen 
analyserats med stöd från teorin. Utformningen av analysen har anpassats efter frågeställ-
ningarna för uppsatsen så att det är lättare att följa vad varje del i analysen svarar på. Under 
varje del har teori använts för att förklara empirin genom att hitta likheter respektive skill-
nader mellan de två delarna. 

Slutligen har de viktigaste slutsatserna från analysen sammanställts i ett separat kapitel, 5 
Slutsatser. 

2.2.1 Population 
Då uppsatsens syfte är att studera vilka finansiella instrument som används i affärsplaner, 
var det naturliga steget att definiera populationen för den empiriska undersökningen till 
”affärsplaner framtagna av nya västerländska företag i uppstartsskedet”. 
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Definitionen av populationen innebär att det inte finns någon avgränsning baserad på vil-
ken marknad företagen planerat befinna sig på eller storleken på företagen. Däremot har 
företagen avgränsats till företag belägna i västvärlden som inte startat sin verksamhet när 
affärsplanen skrevs. Företag i uppstartsskedet kan anses vara i extra stort behov av kapital 
jämfört med ett redan startat och operativt företag (Gumpert, 2002; Karlsson, 2005). Det 
bör influera deras utformning av den finansiella delen i affärsplanen, till skillnad mot ett fö-
retag som redan är operativt. Särskilt kan det antas vara en skillnad jämfört med ett redan 
operativt företag, som skriver en affärsplan för att finansiera en investering. Det gör det in-
tressant att studera den här specifika populationen. 

2.2.2 Urval 
Med hänsyn till resurser, framförallt tidsmässiga, är det naturligt att inte hela population 
kunnat undersökas på grund av dess storlek. Därför har ett flerstegsurval använts för att 
välja ut det slutliga urvalet. 

Urvalsprocessen har varit av icke-slumpmässig karaktär i de båda stegen i flerstegsurvalet. 

2.2.2.1 Steg 1 
I det första urvalssteget gjordes urvalet subjektivt med utgång från bekvämlighetsurvals-
principen (Black, 2002; Bryman, 2002). Det vanligaste argumenten bakom principen är be-
gränsade tillgångar på tid och pengar. Det är också dessa faktorer som legat till grund för 
valet av det första urvalet. Ett alternativ hade varit att genomföra ett slumpmässigt urval, 
men med tanke på vilket omfattande arbete det hade inneburit, att få tillgång till slumpmäs-
sigt utvalda affärsplaner från hela västvärlden, i förhållande till den tidsram uppsatsen har, 
var det inte möjligt. Dessutom fanns det tillgång till en volym på tio böcker med totalt un-
gefär 240 affärsplaner från nordamerikanska företag. Företagen var av skiftande karaktär 
gällande planerad storlek, målmarknad samt kapitalbehov. 

Med utgångspunkt från detta valdes därför ett urval med nordamerikanska affärsplaner.  

Motivering av valt urval 

En sökning på ordet ”affärsplaner” under ämnesord i Julia, katalogdatabasen på högskole-
biblioteket i Jönköping, ger 85 träffar. Förutom ett antal svenska, tyska och brittiska förfat-
tare är en stor del av dessa träffar nordamerikansk litteratur och nordamerikanska artiklar. 
Det visar att nordamerikansk forskning har stor inverkan på detta forskningsområde. Ytter-
liggare en faktor som visar på vilket inflytande nordamerikanska forskare har, är att i den 
lista över de mest inflytelserika forskarna inom företagsledning som Perseus Publishing 
(2002) presenterar, ingår erkända forskare såsom Igor Ansoff, Peter Drucker, Henry 
Mintzberg och Michael Porter. Alla dessa forskare verkade/verkar i Nordamerika. Överhu-
vudtaget är/var en stor andel av de forskare som ingår i listan verksamma i Nordamerika. 
Med detta kan det antas att företag verksamma i Nordamerika är influerade av den forsk-
ning som bedrivs där. 

Med anknytning till ovan nämnda sökning i Julia är det som sagt inte bara nordamerikanska 
författare som skriver om affärsplanen, utan även svenska, tyska och brittiska författare. En 
genomgång av svensk, tysk och brittisk litteratur visar att det inte skiljer mycket mellan 
strukturerna för affärsplanerna som föreslås och föreslagna strukturen i nordamerikansk lit-
teratur (Arnander, 2000; Nagl, 2005; Blackwell, 2002; Pinson, 2005). Med detta kan det an-
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tas att företag oberoende av geografisk placering i västvärlden har liknande utformning av 
sina affärsplaner. 

Den här argumentationen leder fram till att en studie av nordamerikanska affärsplaner är en 
bra grund till att ge möjlighet att generalisera ett resultat som är representativt för hela po-
pulationen. Nordamerikanska affärsplaner innehar karaktäristiska drag som är typiska för 
populationen, enligt argumentationen i ovanstående stycken, vilket är ett krav på det urval 
som ska representera populationen (Black, 2002; Bryman, 2002; Johannesen & Tufte, 
2003).  

2.2.2.2 Steg 2 
Efter urvalet beståendes av nordamerikanska affärsplaner i steg 1, genomfördes nästa steg, 
ett subjektivt urval. Det innebär att elementen subjektivt väljs ut efter lämplighet till under-
sökningens urval (Black, 2002; Denscombe, 1998; Halvorsen, 1992). Vilka som väljs ut be-
stäms av vilka element som ger bäst information efter de kriterium forskaren bestämt sig 
för. 

Det slutliga urvalet till den här uppsatsen har valts ut efter kriteriet de senast skrivna affärs-
planerna ur volymen med nordamerikanska affärsplaner. Storleken på urvalet sattes till 60 
affärsplaner. För tillgång till affärsplanerna som studerats hänvisas till Pearce (2004), Mu-
eckenheim (2002), Hoss (2001), Craft (2000) och Harmer & Peck (1999). 

Motivering för valt kriterium och urvalsstorlek 

Då syftet med uppsatsen är att studera vilka finansiella instrument som används i affärspla-
ner, har det en tidsmässig aspekt. Det hade kunna studerats vilka instrument som användes 
under viss tidsperiod tillbaka i tiden. Det är dock av större intresse att studera nya affärs-
planer, eftersom det säkerställer en bättre möjlighet att ge en bild av hur det ser ut idag. Ut-
gångspunkten att ge en dagsbild gör att ett urval av nyare affärsplaner ger en bättre repre-
sentation av populationen.  

De affärsplaner som återfinns i volymen med nordamerikanska affärsplaner har en stor va-
riation på företagen med avseende på planerad storlek, målmarknad samt kapitalbehov. Det 
går inte att med säkerhet fastställa att det är ett slumpmässigt urval från författarna till vo-
lymen, eftersom det inte finns någon information om det, men det är utom allt rimligt tvi-
vel att det inte funnits någon preferens för storlek, marknad eller kapitalbehov. Det styrker 
också att urvalet har en stor möjlighet till hög representation av populationens samman-
sättning. 

Det finns en formel för att bestämma hur stort ett urval bör vara (Halvorsen; 1992; Sven-
ning, 1999): 

n = Urvalsstorlek 
z  = kritiskt värde för vald konfidensgrad 
p  = andel i % av populationen som 

förväntas inneha undersökt egenskap 

( )
2

2 100
E

ppzn −×
=  

E = felmarginal i % 
 

Om p inte är känt används 50 för att vara så konservativ som möjligt. Applicerat på den här 
uppsatsen och med ett kritiskt värde på 1,96 (95% konfidensgrad), konservativt värde för p 
på 50 samt en felmarginal på 5%, ger det en rekommendation för urvalsstorleken på 385 
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element. På grund av de begränsade resurser i tid och pengar som råder för den här uppsat-
sen är det inte möjligt att kunna ta med 385 affärsplaner i urvalet. Därför har valet av ur-
valsstorlek gjorts baserat på andra principer. 

Generellt gäller att populationer som är homogena, till skillnad mot heterogena populatio-
ner, inte behöver lika stort urval för att det ska vara representativt för populationen (Bry-
man, 2002; Johannesen & Tufte, 2003). Med hänvisning tillbaka till argumentationen att af-
färsplanerna i populationen kan anses ha liknande utformning, kan den också anses vara 
homogen. Det sänker kravet på storleken på urvalet. 

Med hänsyn till det faktum att det inte är den relativa storleken på urvalet utan den absoluta 
storleken som avgör precisionen (Bryman, 2002; Halvorsen, 1992; Svenning, 1999), leder 
det till att en viss storlek på ett urval har lika hög precision, oberoende av populationens 
storlek (förutsatt att urvalet är mindre än 1/10 av populationen). Därmed baseras storleken 
på urvalet istället på vilken statistisk felmarginal som är acceptabel. Förhållandet är att ju 
högre urvalsstorlek desto lägre felmarginal, dock i en regressiv kurva. Vid urvalsstorlekar 
över 30 element minskar felmarginalen i liten skala (Black, 2002). Därför är en nedre gräns 
för urvalsstorleken på 30 element att föredra vid kvantitativ forskning, vilket även stöds av 
Denscombe (1998) och J. Lindh (personlig kommunikation, 2005-04-21). Williams (2003) 
är mer konservativ och menar att nedre gränsen bör vara 50 element. 

De här argumenten leder fram till den urvalsstorlek som valts för uppsatsen. Med utgång 
från rekommendationen för urvalsstorlek på 30 respektive 50 har 60 valts som storlek. Siff-
ran är framtagen med 30 som grund, som sedan multiplicerats med två för att minska sta-
tistiska felmarginalen utan att överskrida tidsramen. Därmed har en kompromiss mellan tid 
och statistisk precision gjorts för att säkerställa bra förutsättningar för den empiriska un-
dersökningen. 

2.3 Trovärdighet 
Valet av metod och dragna slutsatser i rapporter ska alltid vara försvarbara och grundade 
på naturligt gjorda val för den aktuella undersökningen (Denscombe, 1998). Det är tre mått 
som bör uppfyllas för att en undersökning ska anses ha hög kvalitet, vilket även stöds av 
Andersen (1998), Flick (2002) och Lundahl & Skärvad (1999). De måtten är objektivitet, re-
liabilitet och validitet. Halvordsen (1992) skriver också att hela problemet med trovärdighet 
förekommer därför att arbetet med uppsatsen sker på ett annat plan än datainsamlingen av 
det empiriska materialet. Därför finns risken att det inte råder en samstämmighet mellan de 
två planen. 

2.3.1 Objektivitet 
Den dominerande uppfattningen inom samhällsvetenskapen är att fullständig objektivitet 
inte går att uppnå, men att de egna antagandena och perspektiven ska redovisas öppet och 
tydligt (Lundahl & Skärvad, 1999). Det innebär också att skilja på värderingar och fakta, 
vara opartisk och fullständig. 

Den kritik som framförs mot kvantitativa studier, angående risken för att vara subjektiv, är 
att även fast siffror kan anses vara objektiva i sig är det människor bakom siffrorna som 
tolkat dem och alltså finns det ändå en indirekt subjektivitet i siffrorna (Andersen, 1998). 
Det argumentet håller dock inte för den här undersökningen. Den syftar till att statistiskt 
beräkna vilka finansiella instrument som förekommer i urvalets affärsplaner. Därmed finns 
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det inget utrymme för subjektiv bedömning i dessa siffror som skulle kunna snedfördela 
resultatet, eftersom det klart går att särskilja de olika instrumenten åt och då också risken 
för subjektiv tolkning försvinner. Denna objektiva avkodning av det empiriska materialet 
säkerställs med hjälp av den förförståelse som byggts upp i det teoretiska kapitlet. 

Problemet med att skilja mellan värderingar och fakta har inte heller någon större inverkan 
på uppsatsen. Även om det skulle ha funnits en föraning om att ett finansiellt instrument 
borde finnas med i affärsplanerna i urvalet, har inte det påverkat undersökningen. Åter-
fanns instrumentet registrerades det och återfanns det inte registrerades det inte, vilket gör 
att eventuella föraningar inte påverkat registreringsprocessen. 

2.3.2 Reliabilitet 
När en uppsats har hög reliabilitet innebär det att författaren har hållit en intersubjektiv 
hållning (Lundahl & Skärvad, 1999; Svenning, 1999). Det betyder att med samma metod 
ska en annan forskare komma fram till samma resultat. Andersen (1998) skriver också att 
reliabilitet mäter hur den genomförda undersökningens metodansats har påverkats av 
slumpmässiga fel. Exempel på ett fel är att det empiriska materialet har avkodats på felak-
tigt sätt. 

För att lägga grund till en hög reliabilitet har val av metodansats redovisats och det har 
även redogjorts på vilket sätt ansatsen använts i den empiriska undersökningen. Det säker-
ställer att en utomstående forskare har möjlighet att göra en likadan undersökning med 
samma metodverktyg och samma empiriska material för att kunna komma fram till samma 
resultat. Dessutom, som tidigare nämnts i avsnittet objektivitet ovan, har risken för felaktig 
bedömning i avkodningen av det empiriska materialet minskats genom att klara definitioner 
på de finansiella instrumenten från det teoretiska kapitlet använts. 

2.3.3 Validitet 
När en undersökning bedöms utifrån grad av validitet, ger det svar på om undersökningens 
valda mätinstrument täcker alla aspekter det är tänkt att mäta (Bryman, 2002; Halvorsen, 
1992; Lundahl & Skärvad, 1999). Risken som finns är att valt mätinstrument och utform-
ning av undersökningen inte ger ett svar på det fenomen som är tänkt att undersökas. Vali-
ditetsbegreppet kan vidare delas upp i yttre och inre validitet. Inre validitet är till vilken 
grad grunden och designen av undersökningen är logiskt uppbyggda så att det valda mätin-
strumentet mäter det som är tänkt att mätas. Yttre validiteten är till vilken grad resultatet är 
representativt för att generaliseras till att gälla för populationen. 

De mätinstrument som använts för att uppfylla uppsatsens syfte har varit sekundärdata i 
form av verkliga affärsplaner, tillsammans med den förförståelse som byggts upp i referens-
ramen. Det faller sig naturligt att använda verkliga affärsplaner för att mäta vilka finansiella 
instrument som används i affärsplaner. All övrig information som funnits i affärsplanerna 
har inte registrerats, eftersom de inte ger svar på vilka finansiella instrument som används 
och därmed inte undersökningens syfte. De här båda argumenten ligger till grund för att 
säkerställa en hög inre validitet för undersökningen. 

För att också säkerställa en hög yttre validitet har undersökningen byggts upp enligt de ar-
gument som redovisats tidigare i avsnittet där urvalet beskrivits. I kort har det konstaterats 
att populationen ansets vara homogen, vilket gör att ett urval av nordamerikanska affärs-
planer skulle kunna anses vara representativa för populationen. Faktumet att nordameri-
kanska forskare har varit de mest inflytelserika inom forskningsområdet, har ytterliggare 
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stärkt att ett urval av nordamerikanska affärsplaner skulle kunna anses vara ett representa-
tivt urval.  
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3 Referensram 
I detta kapitel presenteras en bakgrund till affärsplanen, syftet med affärsplanen, affärsplanens struktur 
samt finansiella instrument. 

3.1 Affärsplanens utveckling 
Strategisk planering av en verksamhet efter givna mallar kan spåras tillbaka till 1916 när 
Henri Fayol skrev ”Industrial and general administration” (Halbesleben, 2004). En av de 
uppgifter han ansåg att en företagsledare har, är att planera för effektivisering av organisa-
tionen. Fayol baserade sina råd på egna erfarenheter av lyckosamt företagande. 

Det var dock under mitten på 1900-talet som långsiktig planering blev vanligt förekom-
mande bland företag (Honig, 2004). Forskare intresserade sig för hur stora företag hantera-
de långsiktig planering som kontrolleringsinstrument. Behovet av att planera längre fram i 
tiden än de vanliga budgeternas tidshorisont på ett år belystes. Vid den här tidpunkten togs 
en planeringsmodell fram, en tidig föregångare till affärsplanen, där mål, marknadsanalys, 
finansiella kalkyler samt produktprioriteringar planerades, oftast på femårsbasis (Grant, 
2002). 

Under 70- och 80-talet lades grunden till dagens syn på affärsplanen genom artiklar av 
Webster & Ellis (1976), Timmons (1980) samt Rich & Gumpert (1985). Idéer som kom 
fram var att affärsplanen bör innehålla delar som beskrivning av verksamheten, marknaden, 
affärsidén, finansiella beräkningar samt nyckelpersoner i verksamheten. 

Med utgång från Honig (2004) och Arnander (2000) har affärsplanen idag följande betydel-
se: 

Ett dokument innehållandes ett befintligt eller ett planerat företags övergripande 
mål samt med vilka medel dessa ska nås. Affärsplanen innehåller information om 
företagets inre miljö, som till exempel personella, tekniska, organisatoriska och 
ekonomiska aspekter, men även dess yttre miljö, exempelvis marknad. 

3.2 Syftet med affärsplanen 
Inom forskningsområdet affärsplanering har olika teorier tagits fram för att förklara varför 
företag visar behov av att skriva affärsplaner. Det går att grovt indela dessa i teorier basera-
de på om det är en extern eller en intern vy. Det externa perspektivet studerar hur företa-
gets externa miljö influerar skrivandet och utformningen av affärsplanen (Karlsson, 2005), 
medan det interna perspektivet studerar vilka motiv till behovet av affärsplan som kommer 
inifrån företaget. 

En framstående teori för att ge en förklaring utifrån det yttre perspektivet är appliceringen 
av den institutionella teorin (Karlsson, 2005). 

3.2.1 Yttre perspektivet – den institutionella teorin 
Den institutionella teorin grundas på att ett företag inte bara tar rationella beslut för att 
maximera vinst och överlag säkerställa sin överlevnad, utan påverkan från yttre faktorer 
spelar också stor roll i de strategiska val företaget gör (Karlsson, 2005). Det har även visats 
att nya företag är speciellt utsatta för yttre påtryckningar från den omgivande miljö de be-
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finner sig i. Några vanliga institutionella källor som utövar en yttre påverkan på ett företag 
att skriva affärsplan är potentiella investerare, banker, myndigheter, vedertagen litteratur 
samt andra företag i samma miljö (Karnoe, 1995, återgiven i Karlsson, 2005). 

För att svara på de yttre påtryckningarna kan ett företag anpassa sig, kompromissa, undvika 
eller motverka påtryckningarna (Oliver, 1991, återgiven i Karlsson, 2005). Oavsett hur före-
taget väljer att svara på påtryckningarna sker det med syftet att erhålla legitimitet och er-
kännande. När det är så många yttre källor som kräver en affärsplan anpassar sig företagen 
för att tillfredsställa det ställda kravet och därmed erhålla legitimitet och erkännande. Att 
anpassa sig efter erkända normer som fungerat för andra företag är också ett sätt att minska 
risken för att företaget misslyckas, då det bevisligen fungerat för andra företag (Mizruchi & 
Fein, 1999, återgiven i Karlsson, 2005). 

Ett flertal författare argumenterar för att ett av det allra vanligaste motiven att skriva af-
färsplan, framförallt för nystartade företag, är att svara på det krav som kommer från inve-
sterare (Blackwell, 2002; Connect, 2004; Mariotti, 2000; Pinson, 2005; Siegel, Ford & 
Bornsteim, 1993). Dessa måste tillfredsställas för att kunna erhålla kapital från dem. En del 
författare ägnar till och med hela kapitel åt att beskriva problemet att erhålla kapital och hur 
det bäst löses (Gumpert, 2002; McKeever, 2005). 

Alla dessa argument kan anses vara starka motiv till varför företag väljer att skriva en af-
färsplan. 

Karlsson (2005) presenterar en modell över hur processen ser ut för den institutionella teo-
rin; externa källor och deras påverkan på ett företag, företagets respons på påverkningarna 
och slutligen resultatet av detta. Modellen demonstreras i figur 3.1 nedan. Det är i tredje 
steget, strategier, som företagen påverkas och motivet för att skriva affärsplan uppkommer. 

 
Källor Påtryckningar Strategier Resultat 

Figur 3.1 Den institutionella processen 

En sammanfattning av motiven till att skriva en affärsplan enligt den institutionella teorin 
ser ut som följer: 

• Företagets externa miljö utövar påtryckningar på företaget att skriva en affärsplan 

• För att erhålla legitimitet och erkännande svarar företaget på dessa påtryckningar 
genom att skriva en affärsplan 

• En vanlig uppfattning inom forskningsområdet är att det är finansiärerna som ut-
övar störst påtryckningar 

3.2.2 Inre perspektivet – processen och resultatet 
När det externa perspektivet fokuserar på vilka drivkrafter utifrån som utövar påtryckning-
ar på företaget, ligger fokusen för det inre perspektivet på hur framtagningsprocessen och 
dess resultat motiverar att skriva en affärsplan. 

På samma sätt som många författare anger att syftet med affärsplanen är att anpassa sig ef-
ter och attrahera investerare (en yttre påverkansfaktor), är det också många författare som 
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förklarar att motiven ligger i hur processen och resultatet kan hjälpa företaget (Connect, 
2004; Gumpert, 2002; Kubr, Ilar & Marchesi, 2000; Wickham, 2001). 

På vilket sätt skrivandet av affärsplanen hjälper företaget finns det dock flera varianter på i 
litteraturen. En variant är att framtagningsprocessen resulterar i att den hjälper företaget att 
upptäcka brister och aspekter som inte uppmärksammats samt att framtvinga ett noga ge-
nomtänkande (Lesonsky, 2001). Enligt Kubr et al. (2000) tvingar det också företaget att 
noga tänka igenom sin affärsidé på ett strukturerat sätt. Resultatet av arbetet blir att affärs-
idén finslipas. Förtjänsten blir också en kunskapsutveckling, då företagaren bygger på sig 
mer kunskap om affärsplanering under processen, vilket kommer till användning i framtida 
affärsplanering. 

Ett närliggande motiv till ovanstående motiv, är den utvärdering av affärsidén som tvingas 
fram (Timmons et al., 2004). En bit in i framtagningsprocessen har det framtagits bättre 
underlag för att utvärdera om affärsidén verkligen är något att satsa på. Det kan till och 
med vara så att skapandet av en affärsplan hjälper företag att avbryta starten av det tilltänk-
ta företaget, just för att affärsidén inte visar sig vara tillräckligt lönsam för att förverkliga 
(McKeever, 2005). 

Det är inte bara motiv som får sin utdelning under processen eller direkt efter när arbetet är 
klart, som existerar, utan det finns även motiv som ger förtjänster längre fram i tiden. Ett 
av dessa är motivet att skapa mål för att på så sätt kunna avgöra huruvida verksamheten har 
uppfyllt målen eller inte (Siegel et al., 1993; Wickham, 2001). Denna del är starkt kopplad 
till lönsamhetsbedömning. 

Med hänvisning tillbaka till modellen Karlsson (2005) presenterar, är det i det inre perspek-
tivet fokus på de två sista stegen strategi och resultat, men med ett omvänt påverkansför-
hållande. Detta illustreras nedan i figur 3.2. Det är vilka resultat affärsplanen mynnar ut i 
som motiverar företag att skriva en affärsplan. 

 
Strategier Resultat 

Figur 3.2 Processen och dess resultat 

För att sammanfatta det inre perspektivets syn på motiven för att skriva affärsplan, illustre-
ras det i nedanstående lista: 

• Framtagningsprocessen och dess resultat motiverar företag att skriva affärsplan 

• Exempel på resultat från framtagningsprocessen är finslipning av affärsidén och 
förkastande i tid av en olönsam affärsidé 

3.3 Affärsplanens struktur 
Det finns många modeller för hur en affärsplan ska skapas och vad den ska innehålla. Det 
föreslås till exempel allt från sju övergripande punkter till 50 djupgående punkter (Barrow, 
Barrow & Brown, 1998; Connect, 2004). I den här uppsatsen har de delar som är vanligast 
förekommande valts ut som standardstruktur för en affärsplan och sedan förklarats. Dessa 
delar är som följer: 
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• Sammanfattning 

• Teamet 

• Organisationsstruktur 

• Affärsidé, vision och mål 

• Produkt 

• Marknad 

• Genomförande 

• Finansiell planering 

3.3.1 Sammanfattning 
I sammanfattningen av affärsplanen skall läsaren snabbt få en helhetsbild av affärsplanen 
(Arnander, 2000). Enligt Timmons et al. (2004) liksom Siegel et al. (1993) är sammanfatt-
ningen den mest vitala delen i affärsplanen då intressenter ofta enbart läser sammanfatt-
ningen och det är således mycket viktigt att få deras uppmärksamhet. Detta kan erhållas 
genom att redan i första stycket förklara affärsidéns potential.  

3.3.2 Teamet 
Enligt Arnander (2000) ska människorna bakom möjligheten beskrivas. Vilka de är och hur 
välkända de är, vad de har för kontaktnät och vad de har för kunskaper. Enligt många be-
dömare är mycket viktigt vilka människor som finns bakom affärsplanen samt att läsaren 
med hjälp av denna del ska kunna utröna huruvida dessa människor har någon möjlighet 
att genomföra det som står i affärsplanen. 

Enligt Timmons et al. (2004) väljer en investerare hellre att investera pengar hos en duktig 
och kompetent entreprenör med en mindre bra idé, än en mindre bra entreprenör med en 
bra idé. Motiveringen till detta är att det är större möjlighet för en duktig entreprenör att 
förverkliga en mindre bra idé alternativt omvandla idén till en bättre idé än att investera hos 
den mindre bra entreprenören som kanske inte kan förverkliga sin idé. 

3.3.3 Organisationsstruktur 
Enligt Kubr et al. (2000) är det särskilt relevant att poängtera nyckelpersoner och deras po-
sitioner och arbetsuppgifter. Även ett enkelt organisationsschema bör finnas med. 

Några frågor som bör besvaras är enligt Siegel et al. (1993) huruvida ledningen kommer att 
ha full beslutanderätt, kommer personalen att få del av företagets finansiella framgång för-
utsatt att sådan uppnås samt kommer ansvarsområden och arbetsuppgifter att vara definie-
rade eller kommer en mer flexibel ansats att tillämpas. 

Även information om investerare, rådgivare, direktörer och dylikt kan vara lämplig att pre-
sentera (Siegel et al., 1993). 
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3.3.4 Affärsidé, vision och mål 
Affärsidén beskriver vilket problem hos kunderna som företaget löser med sin produkt 
(Arnander, 2000; Kubr et al., 2000). Den talar också om hur företaget löser kundbehovet 
genom att beskriva företagets konkurrensfördelar, det vill säga vad som gör företagets er-
bjudande unikt och innovativt samt företagets kompetens. Andra vanligt förekommande 
beskrivningar under delen affärsidé är vilka konkurrenterna är och vilken marknad företa-
get tänkt befinna sig på. De senare delarna är mer en inledning till avsnittet marknad i af-
färsplanen. Formuleringen av affärsidén skall vara klar och helst inte längre än ett kortare 
stycke (Mariotti, 2000; Perseus Publishing, 2004). 

Syftet med affärsidén är att dokumentera av vilken anledning verksamheten finns till och 
därmed kunna agera som policy så att alla i företaget strävar åt samma håll (Bangs, 2002). 
Exempel på situationer där affärsidén är ett hjälpmedel är när viktiga strategiska beslut skall 
tas och vid resursallokering (Perseus Publishing, 2004). Slutligen hjälper processen med 
framtagningen av affärsidén till att den verkligen tänks igenom och förbättras. 

Då affärsidén presenterar vad företaget gör, talar visionen om var företaget långsiktigt vill 
nå i framtiden (Perseus Publishing, 2004; Siegel et al., 1993). Enligt Arnander (2000) är en 
vision ett önskemål om ett framtida tillstånd verksamheten strävar efter. De har inga krav 
på sig att vara mätbara, utan är den bild av hur företaget ska se ut i framtiden. Däremot 
måste de vara väl förankrade i verkligheten. 

För att realisera visionen skapas mål. Ett mål är ett framtida resultat som önskas uppnås vid 
en given tidpunkt (Arnander, 2000). För att kunna avgöra om ett mål har uppnåtts eller ej, 
skall det vara kvantitativt eller kvalitativt mätbart. 

3.3.5 Produkt 
Under avsnittet produkt beskrivs den produkt som verksamheten är tänkt att byggas på. 
Produktens framträdande egenskaper, hur den är unik för kunden samt hur den förhåller 
sig i jämförelse till konkurrerande produkter är faktorer som bör beskrivas (Arnander, 
2000; Bangs; 2002; Siegel et al., 1993).  

Det är inte bara de fysiska egenskaperna hos produkten som bör beskrivas, utan även ut-
omstående faktorer, såsom om och hur den ska patentskyddas, om andra ska få tillverka 
produkten på licens samt vilka regler och lagar som produkten rättar sig efter (Arnander, 
2000; Blackwell, 2002; Pinson, 2004). Vanligt är att det bifogas bilder, diagram och andra 
grafiska beskrivningar för att ytterliggare beskriva produkten (Timmons et al., 2004). 

Den andra större delen under detta avsnitt är att, efter produkten beskrivits, beskriva hur 
produkten ska tillverkas. Är produkten en tjänst, är det något annorlunda delar som tas upp 
jämfört med en vara (Arnander, 2000). Exempelvis ligger fokus mer på hur mänskliga re-
surser ska utnyttjas. För tillverkande företag är det två viktiga faktorer enligt Siegel et al. 
(1993) som bör redogöras för: resurser och processer. Resurser anger vilka råvaror, maski-
ner, lokaler och personal som behövs i tillverkningen. Slutligen anger processer på vilket 
sätt dessa resurser utnyttjas för att tillverka den slutliga produkten. 

3.3.6 Marknad 
När marknaden behandlas i affärsplanen sker det vanligen genom en marknadsplan. Syftet 
med marknadsplanen är att redogöra för den tänkta målmarknaden, produktstrategi, pris-
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strategi, distributionsstrategi och marknadsföringsstrategi. (Kubr et al., 2000; Timmons et 
al., 2004). De fyra sista strategierna brukar sammanfattas som de fyra P:na (Produkt, Pris, 
Plats och Promotion), komponenter i marknadsmixen. 

Beskrivningen av målmarknaden innehåller vilket/vilka segment företaget tänkt att befinna 
sig i, hur företaget ska positionera sig där, vilka konkurrenter som finns och vilka yttre kraf-
ter som har inverkan på marknaden (Siegel et al., 1993). 

För de fyra P:na gäller enligt Kubr et al. (2000) följande: i produktstrategin redogörs hur 
produkten ska differentieras från konkurrenterna och vilken service som ska erbjudas kring 
produkten. Under prisstrategi beskrivs hur produkten ska prissättas i förhållande till kon-
kurrenterna, lägre pris för att snabbt komma in på marknaden eller högre för att få hög 
bruttovinst. I distributionsstrategin anges vilka distributionskanaler företaget tänkt att an-
vända. Kanalerna brukar delas in i antingen direktdistribution, direktförsäljning till slut-
kund, eller flerstegskanaler, exempelvis detaljister och grossister. Slutligen marknadsfö-
ringsstrategi där vilka kanaler företaget tänkt att nå ut till kunderna väljs. Det kan ske ge-
nom annonsering i olika medier, direktreklam och mässor. 

3.3.7 Genomförande 
I denna del förklaras hus affärsidén och visionerna realiseras med hjälp av tänkta tillgängli-
ga resurser. Det räcker inte med en bra affärsidé och de mest kompetenta människorna 
bakom om de inte vet, kan eller klarar av att genomföra idén. Denna del är bland annat vik-
tig för att kunna göra en riskbedömning och finansieringsanalys (Kubr et al., 2000). 

3.3.8 Finansiell planering 
En väl genomtänkt finansiell planering i en affärsplan är en slutsats huruvida företaget har 
det som krävs och i sådana fall vad utdelningen till respektive parter kan tänkas bli (Siegel 
et al., 1993). Vissa investerare är med stor sannolikhet enbart intresserade av detta i slutän-
dan. 

Arnander (2000) presenterar finansiell planering som följande delar: 

Ekonomisk historik - i de fall företaget redan är etablerat och presenteras lämpligen med 
hjälp av resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal för de senaste 
3-5 åren. 

Kalkyler och riskanalyser - även dessa innehåller resultaträkningar, balansräkningar, kassaflö-
desanalyser och nyckeltal men är förväntningar på framtiden. När det gäller riskanalysen 
förväntas en känslighetsanalys utförs som baseras på de ekonomiska riskerna. 

Timmons et al. (2004) hävdar att intäkterna visar på höjden av möjligheterna och utgifterna 
visar på kostnaderna för att leverera produkten eller tjänsten. Vidare beskriver Timmons et 
al. (2004) balansräkningen som en resurskarta över hur mycket finansiella resurser som be-
hövs. Kassaflödesanalysen i sin tur kan tolkas som ett tidigt varningssystem för eventuella 
svårigheter. Även Siegel et al. (1993) nämner samtliga ovanstående kalkyler. 

Huruvida startkapital behövs och hur företaget skall få tag på detta bör också finnas med i 
affärsplanen. Om företaget behöver investerare är detta en mycket vital del. I dessa fall är 
det viktigt att de finansiella målen är realistiska samt att detta går att ”bevisa” för investe-
rarna då dessa ofta räknar ner siffrorna rejält på grund av att entreprenörer som skapar af-
färsplaner ofta är mycket positiva i sina beräkningar (Timmons et al., 2004). 
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3.4 Finansiella instrument 
Som det har nämnts i avsnitt 1.5 Centrala begrepp har finansiella instrument betydelsen: kal-
kyler, metoder och modeller som har med uppskattning av framtida ekonomiska utfall att 
göra och ska presenteras i någon form av uppställning. 

I den här uppsatsen har finansiella instrumenten delats upp i klassificeringarna finansiella hu-
vudinstrument och övriga finansiella instrument. 

3.4.1 Finansiella huvudinstrument 
Några av de vanligaste finansiella instrumenten som ofta återkommer i teorin om affärspla-
ner är enligt Arnander (2000), Bangs (2002), Barrow et al. (1998), Kubr et al. (2000), Le-
sonsky (2001), McKeever (2005), Perseus Publishing (2004), Pinson (2005), Siegel et al. 
(1987) och Timmons et al. (2004): 

• Resultaträkning 

• Balansräkning 

• Kassaflödesanalys 

• Breakeven-analys 

Även Ax, Johansson & Kullven (2002) stödjer detta och hävdar att resultatbudget, balans-
budget och likviditetsbudget är grundläggande för en verksamhet. Det går även att dela in 
många finansiella instrument under de tre huvudplanerna. Exempelvis är kalkylen för upps-
tartskostnader anknutet till resultaträkningen och kassaflödet. 

Instrumenten kan även skapas för varierande tidpunkter eller perioder. Skillnaden i perio-
der hör samman med hur stor tonvikt på hur detaljrik uppskattningarna bör vara. I teorin 
rekommenderas allt från månadsvisa till årsvisa estimeringar (Pinson, 2005; Timmons et al., 
2004). 

Även breakeven-analys är ett grundläggande instrument då en nollpunkt tas fram och eko-
nomiska förutsättningarna för att få verksamheten att gå runt blir klarlagda (Barrow et al., 
1998). Detta kan vara stöd för att avgöra om verksamheten kommer att vara lönsam eller 
inte. 

Med hjälp av dessa fyra finansiella instrument går det att göra en mängd utvärderingar och 
kalkyleringar (Ax et al., 2002). 

3.4.1.1 Resultaträkning 
Med en resultaträkning avses en plan där intäkter och kostnader utgör grunden för resulta-
tet för en viss period (Ax et al., 2002). I resultaträkningen tas inte hänsyn till kassaflöde, det 
vill säga att resultaträkningen inte på något sätt visar om företaget vid en viss tidpunkt har 
råd att betala en viss faktura eller ej.  

Till intäkterna hör alla produkter som sålts under en viss period. Det tas inte hänsyn till om 
produkterna har blivit betalda eller inte. Det är således inte inbetalningar som räknas utan 
försäljning (fordringar som uppstått). Det fungerar på ett liknande sätt med kostnaderna. 
Det är bara de produkter som säljs som ses som en kostnad. De produkter som fortfarande 
finns i lager är inte en kostnad för företaget förrän de har blivit sålda. Maskiner och inven-
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tarier som i regel är förbrukningsvaror skrivs av. Således ses inte hela investeringen som en 
kostnad vid införskaffningstillfället (Leonardz & Blomquist, 2001). 

Resultaträkningen kan byggas upp på olika sätt. Det är exempelvis vanligt i små företag att 
bygga upp resultaträkningen rad för rad där kostnadsslag specificeras, till skillnad från stör-
re företag som ofta har delbudgetar som sedan sammanställs till en resultaträkning (Ax et 
al., 2002). 

Hur små tidsenheter och på hur lång sikt resultaträkningen bör vara, finns det olika upp-
fattningar om i litteraturen. Pinson (2005) menar att det bör estimeras årsvis i tre år, McKe-
ever (2005) argumenterar för lite utförligare projiceringar och anger att resultaträkningen 
bör vara månadsvis två år och slutligen Timmons et al. (2004) som tar ett ännu mer detalje-
rat ställningstagande och anger att resultaträkningen bör estimeras för fem år, månadsvis de 
två första åren och årsvis för de tre kommande åren. 

3.4.1.2 Balansräkning 
I balansräkningen redovisas företagets tillgångar (T) samt skulder (S) och eget kapital (E) 
vid en viss tidpunkt (till skillnad från resultaträkningen och kassaflödesanalysen som base-
ras på perioder). Skulder och eget kapital visar hur tillgångarna i organisationen har finansi-
erats. För att kunna göra en balansräkning behövs föregående balansräkning (om det finns 
någon), en färdig resultaträkning samt föregående kassaflödesanalys (Ax et al., 2002). 

I och med att eget kapital och skulder visar hur tillgångarna i organisationen har finansie-
rats innebär detta att: 

T=E+S 

Ovanstående formel kallas för balansekvationen och innebär helt enkelt att det är balans 
mellan tillgångar och de andra posterna, skulder och eget kapital (Leonardz & Blomquist, 
2001). 

Med skuld menas förpliktelse att vid en bestämd tidpunkt i framtiden betala eller på annat 
sätt uppfylla ett ekonomiskt åtagande till någon (Nationalencyklopedin, 2005). Med tillgång 
menas något som företaget enligt lag äger och därmed kan omvandla, använda eller sälja. 
Exempel på tillgångar är ekonomiska tillgångar, exempelvis pengar på bank, och materiella 
tillgångar, såsom en fastighet. Eget kapital anger hur mycket ägarna investerat eller bidragit 
med (Leonardz & Blomquist, 2001). 

Hur långt fram i tiden balansräkningen bör uppskattas finns det olika åsikt om inom detta 
forskningsområde. Pinson (2005) anger att det räcker med en balansräkning estimerat för 
nästkommande år, Bangs (2002) argumenterar för att den bör vara månadsvis första året 
och kvartalsvis de två nästkommande åren och slutligen går Timmons et al. (2004) ett steg 
längre och säger att balansräkningen bör estimeras årsvis över fem år. 

3.4.1.3 Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen redovisar in- och utbetalningar under en viss period. Underlaget till 
kassaflödesanalysen kommer från balansräkningen och från resultaträkningen. Det huvud-
sakliga syftet med kassaflödesanalysen är att se huruvida företaget har tillräckligt med likvi-
da medel. I ett uppstartsskede är det viktigt att utföra kassaflödesanalyser för korta perio-
der, exempelvis månadsvis för att se hur mycket likvida medel som kommer att behövas. 
Kassaflödesanalysen är som en karta över hur mycket pengar som rör sig in respektive ut 
ur företaget samt varifrån och vart pengarna rör sig (Ax et al., 2002). 
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Även om ett företag har mycket likvida medel vid årets slut så innebär inte detta att företa-
get har tillräckligt med likvida medel under årets gång (Thomasson, Arvidson, Lindquist, 
Larson & Rohlin, 2002). 

Enligt Pinson (2005) är kassaflödesanalysen en av de första sakerna investerar tittar på i en 
affärsplan samt att en tredjedel av dagens amerikanska företag går i konkurs på grund av 
brist på likvida medel. Det är inte ovanligt att denna brist på likvida medel uppstår under en 
expansion, det vill säga när det egentligen borde gå bra för företaget men istället går företa-
get omkull (Leonardz & Blomquist, 2001). 

Bangs (2002) poängterar hur betydelsefull kassaflödesanalysen är genom att säga att om ett 
företag bara fick välja ett finansiellt instrument att använda sig av i affärsplanen, bör de väl-
ja kassaflödesanalysen. 

För vilken tidshorisont och vilken tidsindelning instrumenten bör skapas finns det olika re-
kommendationer för. Blackwell (2002) menar att det räcker med månadsvisa estimeringar i 
ett år för kassaflödesanalys. O’Conor (2000) säger istället att kassaflödesanalysen bör ställas 
upp månadsvis första året och kvartalsvis de två nästkommande åren. Avslutningsvis anger 
Timmons et al. (2004) att uppskattningarna bör vara för fem år och brytas ner längre, må-
nadsvis de två första åren och årsvis för de tre kommande åren. 

3.4.1.4 Breakeven-analys 
Breakeven-analys, eller den kritiska punkten, är den punkt där verksamheten gör ett nollre-
sultat, det vill säga att företaget varken går med förlust eller vinst. Punkten baseras i regel 
på antal enheter som måste säljas men kan även baseras på produktpris (Ax et al., 2002). 

Breakeven-punkter kan kalkyleras på olika sätt beroende på syftet med dem. Två vanliga 
sätt är att räkna årsvis samt att räkna när i tiden investeringen har uppnått den kritiska 
punkten. Vid det andra tillvägagångssättet adderas helt enkelt tillräckligt med intäkter tills 
dessa uppnått totala kostnader (Pinson, 2005). 

I samband med att breakeven-punkter presenteras brukar även en säkerhetsmarginal näm-
nas. Säkerhetsmarginalen är detsamma som breakeven-punkten plus förväntad vinst och 
kan ge en indikation på de ekonomiska risker som finns (Ax et al., 2002). 

Bangs (2002) anger att alltför många företag gör misstaget att strunta i breakeven-analysen, 
vilket kan leda till att kontrollen över de rörliga kostnaderna tappas när en kraftig produk-
tionsökning inträffar och företaget går i konkurs till följd av det. Om företag istället gör en 
breakeven-analys är det ett hjälpmedel för att i ett tidigt skede avgöra om verksamheten 
kommer att kunna generera vinst (McKeever, 2005). 

Inom litteraturen finns det ingen samstämmig uppfattning om vilken tidsindelning breake-
ven-analysen bör ha. Vissa författare nämner ingen speciell tidsindelning (Pinson, 2004; Si-
egel et al., 1993) medan andra anger månadsvis eller årsvis (Barrow et al., 1998; McKeever, 
2005). De författare som förordar en tidsindelning anger att beräkningen för indelningen 
sker med utgång från årliga siffror som dividieras ner till vald tidsperiod, så att det är en 
genomsnittssiffra som används. Breakeven-analysens tidsindelning skiljer sig från de tre 
andra finansiella instrumenten resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalysen, då 
indelningen för dem innehåller olika siffror för varje vald tidsintervall och inte ett genom-
snitt. 
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För tidshorisonten däremot är det ingen författare som anger det, utan analyserna antas gäl-
la på obestämd tid. 

3.4.2 Övriga finansiella instrument 
Det finns även en mängd andra finansiella instrument (Arnander, 2000; Ax et al., 2002; 
Kubr et al., 2000; Siegel et al., 1993). Vissa är översiktliga medan andra fokuserar på speci-
fika detaljer. Några av dessa är: 

Påläggskalkylering Självkostnadskalkyl Finansiering under olika faser 

Genomsnittskalkyl  Normalkalkyl Minimikalkyl 

ABC-kalkyl Timdebitering Självkostnadskalkyler 

Kapitalanalyser Exitstrategier Bidragskalkyler 

Stegkalkyler Produktvalskalkyler Produktkalkylering 

Självkostnadsberäkning Bidragsmetoden Investeringskalkylering 

Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Annuitetsmetoden 

Företagsekonomiska analyser Lönsamhetsanalyser Finansiella analyser 

De flesta av dessa finansiella instrument är inte lika övergripande som resultaträkning, ba-
lansräkning och kassaflödesanalysen, utan ofta är de kopplade till eller påverkar på något 
sätt dessa tre instrument. 

3.4.2.1 Kapitalbehov 
Ett företag som behöver kapital för att klara av att finansiera sin verksamhet anger det ge-
nom det finansiella instrumentet kapitalbehov. Det bör redogöras varifrån kapitalet ska er-
hållas, till exempel lån från bank eller investeringar från riskkapitalister eller affärsänglar 
(Pinson, 2004). Förutom källorna till kapitalet anges också vad det sökta kapitalet ska an-
vändas till. Det görs genom en lista över utrustning och liknande som behöver finansieras 
med externt kapital. 

Hur mycket kapital som behövs för en verksamhet kan bestämmas genom att först lista alla 
uppstartskostnader och summera dem (McKeever, 2005). Genom en härledning ur kassa-
flödesanalysen och den största negativa siffran adderas det med föregående summa och det 
totala kapitalbehovet erhålls. 

Eftersom kapitalbehov ger en ögonblicksbild av hur mycket kapital som behövs vid upps-
tarten av företaget, finns det inget tidsperspektiv för instrumentet. Därför är det inte heller 
någon litteratur som behandlar att det kan planeras för en viss tidshorisont eller för något 
speciellt tidsintervall. 

Som ovan nämnts används kapitalbehov endast av företag som söker externt kapital för att 
kunna finansiera sin verksamhet. Det innebär att kapitalbehov inte kan förväntas återfinnas 
i affärsplaner för företag som inte söker externt kapital (Pinson, 2005). Följden av det är att 
kapitalbehov inte kan förväntas återfinnas i alla affärsplaner. Det går emot det krav som 
gäller för att kunna räknas som ett finansiellt huvudinstrument, att det inte får finnas några 
begränsningar i vilka affärsplaner instrumentet återfinns. Därför har det inte klassificerats 
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som ett finansiellt huvudinstrument i avsnittet 3.4.1 Finansiella huvudinstrument, utan istället 
som ett övrigt finansiellt instrument. 

3.5 Tidigare studier 
Forskningen kring affärsplaner är omfattande. Framförallt har det fokuserats kring om det 
går att se ett samband mellan skrivandet av en affärsplan och lyckosamt företagande samt 
vilka kriterier investerare bedömer utifrån i en affärsplan.  

Den forskning angående vilka kriterier, med andra ord vilka delar av affärsplanen, som in-
vesterare utgår ifrån i sina bedömningar är av extra stort intresse för den här studien, efter-
som det kan antas ha inflytande över vilka delar som företag satsar och inte satsar på i af-
färsplanen. Det ger också en föraning av hur omfattande den finansiella planeringen är, 
med utgång från om det anses vara ett viktigt kriterium hos investerare. 

Tyebjee & Bruno (1984) hänvisar till tre studier av vilka kriterier som riskkapitalister be-
dömer utifrån i affärsplaner. Den finansiella planeringen kommer efter kriterier såsom vilka 
personer som ingår i teamet, marknadsplan och produkt i alla de tre studierna. 

En nyare studie utförd av Mason & Stark (2004) delar upp investerarna i banker, riskkapita-
lister samt affärsänglar och studerar vilka kriterier de utgår ifrån vid bedömning av affärs-
planer. Företag från de tre kategorierna fick ange i procent hur stor vikt de la vid olika 
egenskaper. Studien kom fram till att förutom kategorin övriga kriterier, vilket stod för un-
gefär 10% hos alla tre, var överlägset viktigaste kriteriet finansiell planering (55%) hos ban-
ker. Hos riskkapitalister var de viktigaste bedömningsgrunderna, i fallande ordning, mark-
nad (22%), finansiell planering (21%), entreprenören (12%) och strategin (11%). Slutligen 
hos affärsänglarna var kriterierna finansiell planering (23%), marknad (20%) och entrepre-
nören (17%). Bland slutsatserna är att banker lägger stor vikt på finansiell planering och 
nästan ingen vikt på entreprenören och affärsidéns möjligheter samt att riskkapitalister och 
affärsänglar inte bara kollar på den finansiella planeringen utan lägger också stor vikt på 
entreprenören och marknaden. 

Det finns också normativ litteratur från senare år som poängterar att det inte bara är den 
finansiella planeringen som är av vikt för investerare idag (Gumpert, 2002; Cooney & Hill, 
2002). Sahlman (1997) menar också att det är meningslöst för entreprenörer att försöka 
uppskatta framtida pengaströmmar längre fram än ett år för ett nytt företag, eftersom det 
finns så många olika faktorer som kan leda till helt olika utfall. De siffror som bör tas med 
är siffror över nyckelfaktorer som är förutsättningar för att företaget ska lyckas. De delar 
som entreprenören istället bör satsa på är det som investerare enligt honom anser vara vik-
tigast, nämligen teamet, möjligheten, företagets miljö samt risker och belöning. 

En anledning till att investerare inte lägger någon vikt på de finansiella estimeringarna är 
enligt Rich & Gumpert (1985) att investerarna oftast anser estimeringarna vara överopti-
mistiska. Vanligt är att siffrorna till och med direkt reduceras av investerarna därför att det 
utgås från att siffrorna är överdrivna. Ytterliggare ett stöd för detta är att i en undersökning 
av 42 riskkapitalister genomförd av Gumpert (2002), svarade 81% att de finansiella estime-
ringarna i affärsplaner är för långt ifrån verkligheten (för optimistiska eller pessimistiska). 

Bhide (1994) hänvisar i en artikel till en studie där 100 företag från de 500 snabbast växan-
de företagen på den amerikanska marknaden 1989 intervjuades. Bland de 100 svarande an-
gav endast 5% att de förberett en finansiell planering med framtida ekonomiska estimering-
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ar för sina investerare. 67% angav också att de inte hade någon affärsplan eller en mycket 
enkel variant. 

Den finansiella planeringens utformning 

MacMillan & Narasimha (1987) genomförde en undersökning som bland annat studerade 
hur stor del av affärsplanen som företag tillägnar varje huvuddel litteraturen föreslår: mark-
nad, finansiell planering, produkten samt teamet. I studien studerades totalt 82 affärsplaner. 
Utfallet blev att 27% av affärsplanens totala längd ägnades åt marknad, 29% åt finansiell 
planering, 27% åt produkten samt att 14% ägnades åt teamet. Anledningen till att inte tota-
la summan blev 100% var att återstående procent ägnades åt andra teman. Det drogs också 
slutsatsen att finansiella planeringen inte bör överstiga någon annan del, eftersom många av 
de undersökta affärsplanerna med en stor del finansiell planering inte attraherade någon in-
vestering. Trots denna slutsats studerades inte innehållet i delarna i någon större utsträck-
ning, utan bara hur stor del av den totala affärsplanen som varje del ägnades. 

Det är med utgång från det, som den här uppsatsen har för avsikt att ta vid. Innhållet i en 
specifik del av de fyra huvuddelarna studeras, den finansiella planeringen. Studien av Mac-
millan & Narasimha (1987) är utförd för knappt 20 år sedan, så den här uppsatsens studie 
ger också en uppdatering för studieområdet. 
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4 Resultat av studie 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska undersökningen. Med hjälp av referensramen analy-
seras resultatet för att kunna dra slutsatser. 

Nedan följer fyra avsnitt som är strukturerade efter uppsatsens frågeställningar där varje 
frågeställning har ett eget avsnitt. För varje avsnitt diskuteras resultatet med utgång från 
frågeställningen som sedan besvaras. 

4.1 De finansiella instrument som används 
I de 60 granskade affärsplanerna har totalt 247 finansiella instrument funnits. Som den 
normativa litteraturen förespråkar (Arnander, 2000; Bangs, 2002; Kubr et al., 2000; McKe-
ever, 2005; Pinson, 2005; Timmons et al., 2004) att de fyra finansiella instrumenten resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt breakeven-analys (klassificerade som hu-
vudinstrument) bör återfinnas i alla affärsplaner, har det inte riktigt utfallit. Alla dessa finns 
på övre halvan av de mest frekventa finansiella instrumenten men de finns inte med i alla 
affärsplaner (utförligare beskrivning finns under avsnitt 4.3.3 Andel affärsplaner med respektive 
finansiellt instrument). 

Förutom huvudinstrumenten har det även återfunnits ett antal övriga finansiella instru-
ment: försäljningsprognos, kapitalbehov, kostnadsprognos, löneprognos, nyckeltal, portfo-
lio analysis model, prissättning, uppstartskostnader och återbetalningsplan. 

En del av de övriga finansiella instrumenten är nedbrytning av utgifter (kostnadsprognos, 
löneprognos och uppstartskostnader), en annan del en nedbrytning av inkomster (försälj-
ningsprognos och prissättning) och ytterliggare en del en nedbrytning av likvida strömmar 
(återbetalningsplan). Dessa tre kategorier kan kopplas till två av de finansiella huvudinstru-
menten. Periodiserade utgifter och inkomster ingår som delar i resultaträkningen och likvi-
da strömmar som en del i kassaflödesanalysen. 

Nedan följer en sammanställning av alla finansiella instrument som återfunnits: 

• Balansräkning 

• Breakeven-analys 

• Försäljningsprognos 

• Kassaflödesanalys 

• Kapitalbehov 

• Kostnadsprognos 

• Löneprognos 

• Nyckeltal 

• Portfolio Analysis Model 

• Prissättning 
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• Resultaträkning 

• Uppstartskostnader 

• Återbetalningsplan 

Under avsnitt 4.3 Förekomst av respektive finansiellt instrument, finns en utförlig beskrivning av 
finansiella instrumentens fördelning över affärsplanerna. 

4.2 Antal finansiella instrument i respektive affärsplan 
I genomsnitt finns det drygt fyra (4,1) finansiella instrument i respektive affärsplan. De fi-
nansiella instrumenten är inte jämt fördelade i affärsplanerna. Nedanstående diagram pre-
senterar hur stor andel av affärsplanerna som innehåller från noll upp till nio finansiella in-
strument. 
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Figur 4.1 Antal finansiella instrument i affärsplanen 

10% av affärsplanerna innehåller inget finansiellt instrument, 12% innehåller endast ett in-
strument och 15% innehåller två instrument. Sammanlagt är det alltså mer än var tredje 
(37%) affärsplan som har två eller färre instrument. I motsats till detta används åtta eller 
fler instrument i nästan var fjärde (23%) affärsplan. 

Kurvan är inte formad som en normalfördelning, vilket skulle kunna bero på att skaparna 
av affärsplanerna antingen har ett intresse för ekonomi och då använder fler finansiella in-
strument eller så är de inte särskilt intresserade av ekonomi och använder helt enkelt få eller 
inga finansiella instrument. För att ytterliggare visa på spridningen mellan antalet finansiella 
instrument i respektive affärsplan går det att titta på medelvärde och standardavvikelse. I 
genomsnitt innehåller respektive affärsplan 4,1 finansiella instrument. Standardavvikelsen 
är 2,9 vilket innebär att det är relativt stor variation mellan antalet finansiella instrument. 
Således är antalet finansiella instrument i respektive affärsplan inte tätt samlat runt medel-
värdet. 

En annan orsak till att det är en förhållandevis stor del som inte har något eller få finansiel-
la instrument kan vara att det är svårt att estimera de finansiella uppgifterna. De kan vara 
svårt att få fram rätt information, subjektiva bedömningar ligger som grund och kan påver-
ka de finansiella delarna med optimism eller pessimism. Detta stöds även av Gumpert 
(2002) som genom en undersökning kommit fram till att 81% av siffrorna i en affärsplan 
inte stämmer överens med verkligheten. 
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En annan orsak till att det är många som har få respektive många finansiella instrument i 
affärsplanen kan vara i vilket syfte affärsplanen är skriven och för vem eller vilka den är 
ämnad. 

Syftet kan vara att attrahera riskkapitalister som enligt Tyebjee & Bruno (1984) är mer in-
tresserade av vilka personer som ingår i teamet, marknaden och produkten än vad de är av 
den finansiella planeringen. En affärsplan skriven för att attrahera riskkapitalister borde 
därför fokusera mera på dessa tre delar än på den finansiella planeringen. 

All forskning inom detta område visar inte på samma resultat. I en nyare studie som är ut-
förd av Mason & Stark (2004) framkommer det att riskkapitalister anser att finansiell plane-
ring är den viktigaste delen efter marknad i affärsplanen. Således borde fokus ligga på just 
den finansiella planeringen. Banker och affärsänglar anser dessutom att finansiell planering 
är affärsplanens viktigaste del. Detta talar alltså emot Tyebjee & Brunos (1984) teorier som 
nämndes tidigare. Det är samma intressenter det handlar om men uppfattningen om vad de 
är intresserade av varierar. När intressenten är riskkapitalister och teorierna från Tyebjee & 
Bruno (1984) skulle följas är detta ett argument för att inte lägga stor vikt vid den finansiella 
planeringen i affärsplanen. Intressenten riskkapitalist och teorierna från Mason & Stark 
(2004) är däremot en anledning att lägga stor vikt vid den finansiella planeringen. 

Med utgång från ovanstående teorier om vad investerare tycker är viktigast i affärsplanen, 
finns det alltså olika åsikter. Därför finns det ingen enhetlig bild av hur en affärsplan bör 
utformas. Däremot kan det förklara undersökningens utfall. Utformningen av den finansi-
ella planeringen i affärsplanerna skiljer sig åt i form av antal finansiella instrument. En an-
ledning kan vara att det i teorin finns olika åsikter om vad investerare fokuserar på. Därför 
kan orsaken till varför en del affärsplaner innehåller få finansiella instrument vara att de föl-
jer forskningen som visar att det är andra delar som är viktigare och då lägger fokus där. På 
samma sätt följer andra forskningen som säger att finansiella planeringen är viktig hos alla 
investerare och lägger därmed ner stor vikt på den delen i affärsplanen. 

Resultatet av de olika teoriernas påverkan skulle kunna förklaras av den institutionella teo-
rin (Karlsson, 2005), eftersom det är externa källor, här i form av teorier, som utövar ett 
tryck på företagen att utforma affärsplanen på ett visst sätt. Källorna är motstridiga, men 
eftersom en del affärsplaner är anpassade efter en källa och en annan del affärsplaner är rät-
tade efter en annan källa, gör den totala bilden till att företag rättar sig efter flera externa 
källor som utövar påtryckning. 

4.2.1 Antal finansiella huvudinstrument i respektive affärsplan 
Ovanstående diagram presenterade hur många finansiella instrument det totalt finns i af-
färsplanerna. I detta avsnitt kommer andelen affärsplaner med antalet finansiella huvudin-
strument att presenteras. 
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Figur 4.2 Antal finansiella huvudinstrument i affärsplanen 

Ovanstående diagram visar att mer än var fjärde affärsplan (28%) inte innehåller något av 
de finansiella huvudinstrumenten. 13% innehåller ett av de finansiella huvudinstrumenten 
och lika många innehåller två av de finansiella huvudinstrumenten. Var femte affärsplan 
(20%) innehåller tre av de finansiella huvudinstrumenten och drygt var fjärde affärsplan 
(25%) innehåller samtliga finansiella huvudinstrument. Det är således fler som inte har med 
något av de finansiella huvudinstrumenten i affärsplanen än de som har med samtliga fi-
nansiella huvudinstrument. Att det är så pass många som helt struntar i de finansiella hu-
vudinstrumenten är märkligt då grunden för finansiell utvärdering och riskanalys helt faller 
bort. Detta argumenterande stöds även av exempelvis Ax et al. (2002) som menar att resul-
taträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och breakeven-analys ligger till grund för en 
mängd utvärderingar och kalkyler. 

Diagrammet nedan behandlar även det andelen affärsplaner med antalet finansiella huvud-
instrument. Skillnaden med nedanstående diagram är att det är det ackumulerade antalet fi-
nansiella huvudinstrument som visas. 
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Figur 4.3 Ackumulerat antal finansiella huvudinstrument i affärsplanen 

Diagrammet visar att knappt tre av fyra (72%) av alla affärsplaner har minst ett finansiellt 
huvudinstrument, 58% har minst två huvudinstrument, knappt hälften (45%) har minst tre 
huvudinstrument och i var fjärde (25%) affärsplan återfinns samtliga finansiella huvudin-
strument.  

Att 72% av alla affärsplaner innehåller minst ett huvudinstrument kan tyckas mycket. Sätts 
det i förhållande till att det finns fyra huvudinstrument är 72% inte mycket, då det räcker 
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med att endast ett huvudinstrument av fyra följer litteraturens rekommendationer om före-
komst på 100%, för att stapeln med minst ett huvudinstrument också skulle vara 100%. 
Siffran som är anmärkningsvärd är de 28% som inte innehåller något huvudinstrument. 
Skulle affärsplanerna följa de huvudinstrument litteraturen föreslår skulle 100% av affärs-
planerna innehålla fyra finansiella huvudinstrument. Nu är det endast 25% av affärsplaner-
na som gör det. 

Det går att koppla att 72% av alla affärsplaner innehåller minst ett huvudinstrument till av-
snitt 4.3.3 Andel affärsplaner med respektive finansiellt instrument, där det framkommer att 70% 
av affärsplanerna innehåller en resultaträkning. Det framkommer då att om affärsplanen 
innehåller minst ett finansiellt huvudinstrument så finns en resultaträkning med i 98% av 
dessa affärsplaner. 

4.3 Förekomst av respektive finansiellt instrument 
I det föregående avsnittet analyserades antalet finansiella instrument, oberoende av vilka in-
strument som faktiskt användes i affärsplanerna. Det här avsnittet däremot fokuserar på att 
analysera i hur stor andel av affärsplanerna som varje finansiellt instrument återfinns. Dels 
studeras förekomsten av de fyra huvudinstrumenten och dels övriga instrument innan en 
slutlig övergripande analys görs för alla finansiella instrument. 

4.3.1 Avsaknad av finansiella huvudinstrument 
En av de mest intressanta resultaten från studien är att det för varje finansiellt huvudin-
strument är en stor andel av affärsplanerna som inte använder det, trots vad många förfat-
tare från litteraturen anger vara de mest centrala finansiella instrumenten (resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys och breakeven-analys). Detta illustreras i figur 4.4 nedan. 
Utgångspunkten för problemformuleringen som den här analysen svarar på är vilka finan-
siella instrument som förekommer med högst frekvens. Eftersom utfallet av undersökning-
en blev att det var så stor andel som inte innehöll de finansiella huvudinstrumenten, har 
presentationen i diagrammet istället vänts för att visa hur stor andel som inte innehåller hu-
vudinstrumenten. Anledningen är att det tydligare visar hur stor andel det faktiskt är som 
för varje finansiellt huvudinstrument inte inkluderat det. 
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Figur 4.4 Andel affärsplaner som saknar respektive finansiellt huvudinstrument 
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Det vanligast förekommande finansiella huvudinstrumentet är resultaträkningen. Trots det 
innehåller nästan var tredje affärsplan (30%) ingen resultaträkning. Bland de övriga huvud-
instrumenten finns det en ännu större avsaknad. Ungefär hälften av affärsplanerna (48%) 
innehåller ingen balansräkning och nästan samma siffra gäller för kassaflödesanalysen, 52% 
av affärsplanerna har inte tagit med den. Den största avsaknaden är av breakeven-analysen 
som drygt två av tre affärsplaner (70%) utelämnat. 

Med tanke på att en stor del av litteraturen tar upp de fyra finansiella huvudinstrumenten 
och beskriver dem utförligt, hade det också förväntats vara återspeglat i verkliga affärspla-
ner. Det är dock inte vad undersökningen visar. Andelen affärsplaner utan kassaflödesana-
lys går exempelvis emot vad Bangs (2000) menar, att det är kassaflödesanalysen som bör 
väljas om bara ett finansiellt instrument får tas med. Kassaflödesanalysen är minst vanlig ef-
ter breakeven-analysen och inte ens hälften av affärsplanerna innehåller någon kassaflödes-
analys överhuvudtaget. Dessutom är det underligt att det är så många som helt uteslutit 
den, med tanke på att kassaflödesanalysen är en av de delar investerare först kollar på enligt 
Pinson (2005) och att var tredje konkurs i USA beror på likviditetsbrist. Likviditetsbristen 
kan uppstå oavsett om företaget går bra eller inte. Kassaflödesanalysen är, precis som Ax et 
al. (2002) säger, till stor hjälp för att upptäcka perioder i verksamheten där likviditetsbrist 
kan uppstå. Görs inte denna planering kan pengabrist uppkomma som en överraskning, 
vilket i sin tur kan leda så långt som till en konkurs på grund av att skulder inte kan betalas. 

Breakeven-analysens frånvaro är långt större än de övriga finansiella huvudinstrumenten. 
Den höga siffran för breakevens-analysens frånvaro (70%) är förvånande. Ett företag som 
räknar med en växande marknad längre fram i tiden, bör definitivt inkludera en breakeven-
analys för att kunna förutsäga hur den ökade efterfrågan påverkar rörliga kostnader, enligt 
det resonemang som Bangs (2002) använder. Då den här undersökningen inte studerat 
andra delar av affärsplanen, till exempel marknadsundersökningen, går det inte att göra ett 
säkert uttalande om hur företagen uppskattat framtida utvecklingen på sin marknad. Det 
går ändå att förutsätta att det finns företag som tänkt att ge sig in på en marknad med en 
framtida växande efterfrågan. Därtill har även företag i allmänhet nytta av att göra en brea-
keven-analys därför att det är ett verktyg som hjälper till att visa om verksamheten kommer 
att kunna prestera tillräckligt för att vara vinstgenererande (McKeever, 2005).  

4.3.2 Övriga finansiella instrument 
Förutom de finansiella huvudinstrumenten finns det nio andra finansiella instrument. To-
talt finns det 127 övriga finansiella instrument i affärsplanerna, vilket utgör lite drygt hälften 
(51%) av alla finansiella instrument. 

Fördelat på varje finansiellt instrument ser förekomsten ut som i figur 4.5. 
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Figur 4.5 Andel affärsplaner med övriga finansiella instrument 

De fyra största övriga instrumenten är kapitalbehov, försäljningsprognos, nyckeltal och lö-
neprognos. Dessa fyra svarar för nästan tre fjärdedelar (73%) av alla övriga finansiella in-
strument som används. 

Det återfinns minst ett övrigt finansiellt instrument i tre av fyra affärsplaner (75%) jämfört 
med att minst ett finansiellt huvudinstrument ingår i ungefär lika många affärsplaner (72%). 
Däremot är det få specifika övriga instrument som används i samma utsträckning som nå-
got av huvudinstrumenten (mer om detta i nästa avsnitt). Det beror främst på att det är en 
stor spridning på vilka specifika övriga instrument som används. 

4.3.3 Andel affärsplaner med respektive finansiellt instrument 
Antalet finansiella huvudinstrument uppgår till nästan lika många som antalet övriga finan-
siella instrument, 120 respektive 127, vilket gör att det inte går att säga att någon av de två 
kategorierna är vanligare än den andra. Båda kategorierna är istället lika vanligt förekom-
mande. Anledningen till att de enskilda finansiella huvudinstrumenten är vanligare än speci-
fika övriga finansiella instrument, är att övriga instrument är fler till antalet och därmed har 
en större bas med större spridning. 

Som tidigare nämnts finns det 13 unika instrument som totalt förekommer 247 gånger i af-
färsplanerna. Fördelningen av hur ofta de förekommer i affärsplanerna är i stor grad ut-
spridd. Det mest förekommande finansiella instrumentet är resultaträkningen som före-
kommer i 70% av affärsplanerna medan det minst förekommande är portfolio analysis mo-
del som endast förekommer i 2% av affärsplanerna. 

Nedan i figur 4.6 finns en fullständig lista över alla finansiella instruments förekomster i af-
färsplanerna. 
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Figur 4.6 Andel affärsplaner med respektive finansiellt instrument 

Om figuren granskas med utgångspunkt från de finansiella huvudinstrumenten visar det sig 
att tre av dem återfinns bland de fyra vanligaste instrumenten. Resultaträkningen är vanli-
gast med en förekomst på 70% av alla affärsplaner medan balansräkningen är näst vanligast 
med en förekomst på 52%. Slutligen finns kassaflödesanalysen med i 48% av affärsplaner-
na. Däremot, det fjärde och sista huvudinstrumentet, breakeven-analys, kommer först på 
plats sju med en förekomst i endast 30% av alla affärsplaner. 

Det intressanta är att det finns tre övriga finansiella instrument som återfinns i fler affärs-
planer än det finansiella huvudinstrumentet breakeven-analys, nämligen kapitalbehov 
(50%), försäljningsprognos (38%) och nyckeltal (37%). Det kan vara en följd av att investe-
rare är intresserade av finansiella instrument som har starkare koppling till investerarnas roll 
i företaget. Nyckeltal till exempel kan bland annat visa vilken avkastning de kommer att er-
hålla. På grund av detta skulle investerarna kunna utöva ett externt tryck på företagen enligt 
den institutionella teorin Karlsson (2005) presenterar. Företagarna tar med delar i den fi-
nansiella planeringen de vet att investerarna vill se. 

Som det nämnts tidigare har kapitalbehov klassificerats som ett övrigt finansiellt instru-
ment, även fast det är väl omnämnt i litteraturen, eftersom det inte uppfyller kravet att det 
inte ska begränsas från att kunna återfinnas i alla affärsplaner. Företag utan behov av ex-
ternt kapital behöver inte ta med instrumentet kapitalbehov. Trots detta, kommer kapital-
behov på tredje plats, före det fjärde finansiella huvudinstrumentet breakeven-analys. Kapi-
talbehov har inte heller samma bas med affärsplaner att utgå ifrån som huvudinstrumenten. 
De affärsplaner som inte söker kapital ingår enbart i basen för huvudinstrumenten men 
inte i basen för kapitalbehov. Om exempelvis en fjärdedel av affärsplanerna inte söker kapi-
tal, skulle det innebära att kapitalbehov skulle återfinnas i 75% av sin bas och därmed ha 
den högsta siffran av alla finansiella instrument över förekomst i andel affärsplaner. 

En tydlig trend som visar sig är att de finansiella huvudinstrumenten återfinns på övre hal-
van och nästan alla övriga finansiella instrument återfinns på nedre halvan. Det följer den 
bild som litteraturen ger, att de fyra huvudinstrumenten verkligen är de fyra vanligaste och 
mest grundläggande finansiella instrument som bör ingå i en affärsplan. I förhållande till 
andra finansiella instrument är alltså huvudinstrumenten vanligast. Dock kvarstår faktumet 
att det generellt sett för varje instrument är få affärsplaner som använder dem. 

Med en utgångspunkt från kriteriet att ett instrument anses vara vanligt förekommande i af-
färsplanen om det finns med i minst hälften av dem, är det bara resultaträkningen och ba-
lansräkningen som uppfyller det kravet. Dessutom klarar balansräkningen detta krav precis, 
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då det bara ligger två procentenheter över. Med den granskningen är det ytterst få finansiel-
la instrument som kan anses vara frekvent förekommande i affärsplaner och istället är en 
övervägande del av instrumenten inte vanligt förekommande. Genom att sätta kravet på att 
få benämnas övervägande del måste förekomsten vara minst 75%, är det inget finansiellt 
instrument som finns i en övervägande del av affärsplanerna. 

Hur ett företag ekonomiskt planerar sin verksamhet och framförallt hur de likvida ström-
marna fördelar sig under den närmsta tiden efter uppstarten för ett företag bör vara av stort 
intresse hos investerare, vilket innebär att de utövar ett externt tryck på företagen enligt den 
institutionella teorin (Karlsson, 2005). Däremot indikerar undersökningen att det inte finns 
ett tillräckligt starkt tryck att använda specifika instrument eller att företagen inte anser dem 
vara nödvändiga. Indikationen beror främst på den överlag låga förekomsten av varje fi-
nansiellt instrument, då det bara är två instrument som används i mer än hälften av affärs-
planerna. 

4.4 Tidshorisont och tidsintervall 
Detta avsnitt avser att svara på problemformuleringen gällande de finansiella instrumenten 
som tidigare forskning tar upp bör återfinnas i alla affärsplaner. Med vilken tidshorisont 
och vilket tidsintervall planeras dessa finansiella instrument? 

Avsnittet är uppdelat i de fem underavsnitten resultaträkning, balansräkning, kassaflödes-
analys, breakeven-analys samt ett jämförande avsnitt. I de fyra första underavsnitten hante-
ras först instrumentens tidshorisont och sedan tidsintervallet. 

4.4.1 Resultaträkning 
Figur 4.7 visar hur stor andel av affärsplanerna som innehåller resultaträkning med en tids-
horisont från ett år och upp till sju år. 

Den största delen av affärsplanerna med resultaträkning (60%) har en tidshorisont på tre 
år. Lite mer än en fjärdedel (26%) tillämpar en tidshorisont på fem år. Totalt har 86% av af-
färsplanerna en resultaträkning med tidshorisonten 3 eller 5 år, vilket stämmer överens med 
teorin från Pinson (2005) och Timmons et al. (2004). 93% av affärsplanerna har en tidsho-
risont på minst tre år. Det visar att de affärsplaner som har en resultaträkning har planerat 
för en längre tidsperiod och är medvetna om hur pass viktig den är. Den finansiella plane-
ringen kan vara avgörande för huruvida företaget kan identifiera risker som är viktiga att 
undvika (Ax. et al., 2002). 
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Figur 4.7 Tidshorisont för resultaträkningen 
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Figur 4.8 Tidsintervall för resultaträkningen 

När det gäller tidsintervallet på resultaträkningen skapas dessa i regel månadsvis, kvartals-
vis, och/eller årsvis. I figur 4.8 presenteras det minsta tidsintervall som respektive affärs-
plans resultaträkning är uppbyggd av, oavsett om det innehåller olika tidsintervall. Exem-
pelvis om en affärsplan för första året innehåller månadsvis resultaträkning och kvartalsvis 
resultaträkning för år två och tre så är denna klassificerad som månadsvis resultaträkning, 
det vill säga den minsta enheten. Det är likadant med tidsintervallen för de övriga instru-
menten som tas upp. 

Ungefär hälften (48%) av affärsplanerna innehåller resultaträkning med tidsintervallet må-
nad precis som McKeever (2005) och Timmons et al. (2004) hävdar att det ska göras. Hälf-
ten (50%) innehåller årsvis resultaträkning och 2% innehåller kvartalsvis som minsta enhet. 

En anledning till att det är en stor andel som har skapat en resultaträkning med årsvis 
tidsintervall kan vara att i många västländer baserar företagen resultaträkningen i sina bok-
slut på räkenskapsåret, som i regel är ett år. Det gör det naturligt för dessa företag att även 
dela in affärsplanens resultaträkning årsvis. Dessvärre ger inte detta den viktiga ekonomiska 
insyn i företaget som önskas av bland annat McKeever (2005) och Timmons et al. (2004). 
Den första tiden är en kritisk period för företaget och dess överlevnad. Många nya företag 
går i konkurs redan det första året. När ekonomiska mål är uppsatta kan det vara lämpligt 
att följa upp dem med en månadsvis resultaträkning. 

4.4.2 Balansräkning 
Figur 4.9 visar hur stor andel av affärsplanerna som innehåller balansräkning med en tids-
horisont från ett år och upp till sex år. 

I likhet med tidshorisonten för resultaträkningen innehåller de flesta affärsplaner (58%) en 
balansräkning med en tidshorisont på tre år. Pinson (2005) hävdar att ett år är nödvändigt, 
Bangs (2002) hävdar att tre år är nödvändigt och Timmons et al. (2004) hävdar att fem år är 
lämpligt. 90% av affärsplanerna har antingen ett, tre eller fem års tidshorisont på sina ba-
lansräkningar, vilket är det antal år som är lämpliga enligt teorierna. 
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Figur 4.9 Tidshorisont för balansräkningen 
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Figur 4.10 Tidsintervall för balansräkningen 

Tidsintervallet i balansräkningen presenteras på samma sätt som i avsnittet som tog upp re-
sultaträkningens tidsintervall. 

Även detta diagram visar likheter med tidsintervallen i resultaträkningen. De flesta affärs-
planer (61%) innehåller årsvis balansräkning, 36% innehåller månadsvis balansräkning samt 
en liten del av affärsplanerna (3%) har kvartalsvis balansräkning som minsta beståndsdel. 

Bangs (2002) hävdar att tidsintervallet för balansräkning bör vara månadsvis medan Pinson 
(2005) och Timmons et al. (2004) menar att årsvis tidsintervall är lämpligt. 97% av affärs-
planerna har också dessa tidsintervall. 

Som resultatet visar är det vanligaste tidsintervallet årsvis. Det är också som det skulle kun-
na förväntas vara, med hänvisning till att i västvärlden är det vanligt att en balansräkning 
för det aktuella räkenskapsåret återfinns i företagens årsredovisning. Däremot är det en stor 
andel av den uppsatsens företag som redovisar månadsvis. Bangs (2002) säger visserligen 
att företag bör beräkna månadsvis, men med hänvisning till Ax et al. (2002) är stora delar 
av balansräkningen uppbyggd av resultaträkningen och kassaflödesanalysen, vilket innebär 
att det är bättre att göra mer detaljerade estimeringar i de instrumenten genom kortare tids-
intervaller. Det kan motiveras av att anledningen till att ha en månadsvis indelning för ba-
lansräkningen skulle vara för att följa hur pengar rör sig i de monetära tillgångarna och 
inom eget kapital. Det siffrorna skulle även synas i balansräkningen, så därför är det bättre 
att göra en fullständig månadsvis kassaflödesanalys och enbart göra årsvis balansräkning. 

4.4.3 Kassaflödesanalys 
Diagrammet nedan visar hur stor andel affärsplaner som innehåller kassaflödesanalys med 
en tidshorisont på mindre än ett år och upp till sex år. 

Liksom i de båda ovanstående instrumenten som har behandlats har den största delen af-
färsplanerna, knappt två tredjedelar (66%), en tidshorisont på tre år. Enligt Blackwell 
(2002), O’Conor (2000) och Timmons et al. (2004) ska tidshorisonten för kassaflödesanaly-
sen vara ett, tre respektive fem år. Undersökningen visar att 83% använder någon av dessa 
tidshorisonter. Det är bra att företagen har en relativt lång tidshorisont då de på så sätt enk-
lare kan upptäcka om det finns risker för likviditetsbrist. Värt att notera är att 7% innehåller 
kassaflödesanalys med en tidshorisont som är mindre än ett år. 
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Figur 4.11 Tidshorisont för kassaflödesanalysen 
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Figur 4.12 Tidsintervall för kassaflödesanalysen 

Figur 4.12 diagram visar att knappt två tredjedelar tillämpar tidsintervallet månadsvis 
(66%), knappt en tredjedel använder sig av intervallet årsvis kassaflöde (31%) och 3% an-
vänder sig av intervallet kvartalsvis. 

Blackwell (2002), O’Conor (2000) och Timmons et al. (2004) är överens om att tidsinterval-
let för kassaflödesanalysen ska vara månadsvis liksom majoritet av tidsintervallen i kassa-
flödesanalyserna i affärsplanerna i undersökningen verkligen är. Att så pass stor andel an-
vänder tidsintervallet ett år är märkligt då det kan få allvarliga konsekvenser för företagen, 
eftersom de inte kommer att vara medvetna om vid vilka tidpunkter som det skulle kunna 
uppstå likviditetsbrist. Exempelvis för företag som tänkt befinna sig på en säsongbetonad 
bransch är det ännu viktigare att bryta ner kassaflödesanalysen till ett kortare tidsintervall än 
årsvis. Motiveringen är att under lågsäsongen är det lägre inkomster som skulle kunna leda 
till en likviditetsbrist. Dessutom är intäkter vid en företagsstart ofta svåra att uppskatta, vil-
ket gör det viktigt att ha full kontroll på likviditeten. 

4.4.4 Breakeven-analys 
Vid studien av breakeven-analyserna framkommer det att de skiljer sig från de andra tre 
huvudinstrumenten. Breakeven-analyserna har oftast ingen tidshorisont angiven utan de 
antas gälla för en obestämd tid. När det gäller tidsintervall skiljer det sig också från övriga 
huvudinstrument. Breakeven-analysen är inte uppdelad i kolumner med olika siffror för 
varje tidsintervall, utan beräkningar görs för en längre tidsperiod. Dessa siffror används se-
dan för att räkna ut ett genomsnitt som gäller för valt tidsintervall. 

Den största delen affärsplaner (89%) innehåller breakeven-analyser på obestämd tid och 
resterande del ett år. I den litteraturgenomgång som gjorts under arbetet med denna upp-
sats har ingen författare angett någon tidshorisont. Breakeven-analyserna har således kun-
nat antagas gälla på obestämd tid precis som resultatet från undersökningen också visar. 

De flesta (94%) affärsplaner innehåller breakeven-analyser med tidsintervallet en månad 
och övriga 6% har tidsintervallet en dag. I teorin går det att finna från månadsvis till årsvis 
breakeven-analys (Barrow et al., 1998; McKeever, 2005). Det framkommer i affärsplanerna 
att den månadsvisa breakeven-analysen är en genomsnittssiffra som används. Beräkningen 
sker med hjälp av årliga siffror. Barrow et al. (1998) och McKeever (2005) hävdar att brea-
keven-analysen bland annat skiljer sig från de tre andra finansiella instrumenten resultaträk-
ning, balansräkning och kassaflödesanalysen, på grund av att indelningen för dem senare 
innehåller olika siffror för varje valt tidsintervall och inte ett genomsnitt. 
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4.4.5 Tidsjämförelse mellan huvudinstrumenten 
Som tidigare poängterats har breakeven-analysen ett annat upplägg på tidshorisont och 
tidsintervall. Därför är dessa två variabler för breakeven-analysen inte jämförbara med de 
övriga huvudinstrumenten. 

Nedan följer en jämförelse mellan tidshorisonterna och tidsintervallen för huvudinstrumen-
ten resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. 

När det gäller tidshorisonten har samtliga liknande medelvärde samt standardavvikelse (se 
tabell 4.1). 

Tabell 4.1 Medelvärden och standardavvikelser 

Instrument x (år) s (år) 

Resultaträkning 3,6 1,3 

Balansräkning 3,2 1,3 

Kassaflödesanalys 3,1 1,2 

Det innebär att oavsett vilket av de tre instrumenten som används är det vanligast att de 
planeras för tre år framåt. Standardavvikelsen är också likvärdig för respektive finansiellt in-
strument. Innebörden av det är att för varje instrument är det liten spridning på tidshori-
sonten, den är oftast tre år eller i närheten. 

Det har även observerats under studien att de affärsplaner som använder sig av resultaträk-
ning, balansräkning och kassaflödesanalys nästan uteslutande har samma tidshorisont för 
alla dessa huvudinstrument. Är exempelvis en resultaträkning i en affärsplan baserad på 
tidshorisonten två år, är även tidshorisonten för balansräkningen och kassaflödesanalysen 
två år. Totalt är det 26 affärsplaner som använder resultaträkningen, balansräkningen och 
kassaflödesanalysen. Av dessa 26 affärsplaner är det 85% som planerar för samma antal år 
framåt i tiden. En anledning till detta kan var att det gör det lättare att utvärdera utfall i 
framtiden. Med samma antal år underlättar det för en utvärdering vid en given tidpunkt 
inom tidsperioden, genom att det finns siffror för varje huvudinstrument. Det är också 
praktiskt att planera för samma antal år, eftersom de tre huvudinstrumenten hänger ihop då 
vissa poster utgår från samma siffror. Att använda samma antal år ger också ett enhetligt 
utseende. 

Som tidigare nämnts är samtliga medelvärden för tidshorisonten hos resultaträkningen, ba-
lansräkningen och kassaflödesanalysen runt tre år. Det visar sig att nästan två av tre (62%) 
av de 26 affärsplaner som innehåller de tre finansiella huvudinstrumenten har tidshorison-
ten tre år för samtliga tre huvudinstrument. Det är en av förklaringarna till varför medel-
värdet för de tre finansiella huvudinstrumenten ligger så nära tre år. Tre år är en bra tidsho-
risont och rekommenderas bland annat av Pinson (2005). Att tillämpa en längre tidshori-
sont än tre år kan ifrågasättas då det är många faktorer som är svåra eller omöjliga att upp-
skatta så långt fram i tiden, precis som Gumpert (2002) hävdar. En tidshorisont på mindre 
än tre år innebär liten framtidsinsikt vilket kan leda till att risker och dylikt inte hinner att 
undvikas. 

Vid jämförelsen mellan tidsintervallen i figur 4.13 syns tydligt att ett fåtal affärsplaner redo-
visar kvartalsvis och många månadsvis respektive årsvis. Förhållandet mellan månadsvis 
och årsvis skiljer sig mellan de tre finansiella huvudinstrumenten. För kassaflödesanalysen 
är nästan två av tre (66%) indelad i månader, resultaträkningen har en jämn fördelning 
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(48% respektive 50%) och balansräkningen har nästan två av tre (61%) årsvis indelning. De 
allra flesta kassaflödesanalyser har ett tidsintervall på en månad vilket är mest lämpat för 
detta instrument då likviditetsfrågor inte är lämpade att ta upp på årsbasis. Bara för att re-
sultatet är positivt innebär inte detta att företaget har råd att betala sina fakturor vid en viss 
tidpunkt. 
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Figur 4.13 Tidsintervall för de vanligaste huvudinstrumenten 

En orsak till att diagrammet ser ut som det gör kan bero på, som tidigare nämnts, att det är 
det minsta tidsintervallet som tagits upp i affärsplanerna som redovisats. Vissa affärsplaner 
hade månadsvis resultaträkning som minsta tidsintervall för exempelvis år ett och för år två 
var tidsintervallet för resultaträkningen kvartalsvis. 
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5 Slutsatser 
I detta kapitel redovisas kortfattat uppsatsens slutsatser utefter syftet och frågeställningarna som ämnas att 
svaras på. 

• Vilka finansiella instrument bör enligt tidigare forskning finnas med i alla af-
färsplaner? 

De finansiella instrument som enligt tidigare forskning bör finnas med är resultaträk-
ning, balansräkning, kassaflödesanalys och breakeven-analys. Dessa är klassificerade 
som finansiella huvudinstrument. Instrumentet kapitalbehov kunde inte klassificeras 
som huvudinstrument då alla företag inte har något kapitalbehov och det därför inte är 
säkert att alla har någon anledning att använda detta instrument i affärsplanen. 

• Vilka finansiella instrument tillämpas praktiskt i affärsplaner? 

De 13 instrument som funnits i den empiriska undersökningen är resultaträkning, ba-
lansräkning, kassaflödesanalys, breakeven-analys, försäljningsprognos, kapitalbehov, 
kostnadsprognos, löneprognos nyckeltal, portfolio analysis model, prissättning, upps-
tartskostnader och återbetalningsplan. 

o Hur många finansiella instrument används i respektive affärsplan? 

I genomsnitt används 4,1 instrument i respektive affärsplan. Standardavvikelsen 
är 2,9, vilket innebär att det är en stor spridning på antalet instrument. Drygt 
två tredjedelar (37%) av affärsplanerna innehåller två eller färre instrument me-
dan knappt en fjärdedel (23%) av affärsplanerna innehåller åtta eller fler in-
strument. 

Knappt tre fjärdedelar (72%) av affärsplanerna innehåller minst ett huvudin-
strument, vilket innebär att mer än en fjärdedel (28%) inte innehåller något hu-
vudinstrument. 

o Hur vanligt förekommande är respektive finansiellt instrument? 

Endast två instrument används i fler än hälften av affärsplanerna. Bland de fyra 
vanligaste instrumenten återfinns tre huvudinstrument: resultaträkning (70%), 
balansräkning (52%) och kassaflödesanalys (48%). Det fjärde huvudinstrumen-
tet, breakeven-analys, förekommer med en frekvens på 30%, vilket innebär att 
det är det sjunde vanligaste instrumentet. Det är inte så vanligt förekommande 
som litteraturen framhåller, då 70% inte använder det.  

Det vanligaste övriga instrumentet är kapitalbehov (50%). Kapitalbehov, för-
säljningsprognos, nyckeltal och löneprognos står för 73% av förekomsten av 
alla övriga instrument. Inget av de övriga instrumenten används i fler än hälften 
av affärsplanerna. 

De flesta övriga instrumenten förekommer med liten frekvens i förhållande till 
huvudinstrumenten. Trenden visar att huvudinstrumenten förekommer på den 
övre halvan i diagrammet över mest förekommande instrument och de övriga 
instrumenten förekommer på den nedre halvan. 
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o För vilken tidshorisont och vilket tidsintervall planeras de finansiella 
instrument som tidigare forskning anger bör återfinnas i alla affärs-
planer? 

Den genomsnittliga tidshorisonten skiljer sig inte mycket mellan resultaträk-
ningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen. Genomsnitten är 3,6, 3,2 re-
spektive 3,1 år och standardavvikelserna är mellan 1,2-1,3 år. 

Vid jämförelsen mellan tidsintervallen framgår det att ett fåtal affärsplaner re-
dovisar kvartalsvis och många månadsvis respektive årsvis. 
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6 Slutdiskussion 
I detta kapitel förs en slutdiskussion om resultatets implikationer, metodkritik samt övriga reflektioner. 

Efter att undersökningen slutförts och analyserats har ett antal tankar och funderingar 
kommit fram. Dessa finns presenterade i avsnitten 6.1 Teoretiska implikationer. 6.2 Implikatio-
ner i praktiken och 6.4 Övriga reflektioner. Dessutom behandlas den kritik som kan finnas mot 
vald metod för uppsatsen i avsnittet 6.3 Metodkritik. 

6.1 Teoretiska implikationer 
Resultatet från uppsatsen, att det framförallt är en stor andel affärsplaner som inte använ-
der sig av de finansiella huvudinstrumenten, gör det intressant att studera vidare varför det 
är så. Exempelvis vore det intressant att genom en kvalitativ studie undersöka varför det i 
så många affärsplaner finns en så stor avsaknad av finansiella huvudinstrument. Det skulle 
gå att finna orsaker till varför de utesluts, men också orsaker till varför de tas med. Går det 
att se ett mönster inom de två grupperna och kanske även mellan dem? 

En del av ovanstående studieförslag eller en fristående studie skulle kunna undersöka kas-
saflödesanalysens betydelse. 48% har med en kassaflödesanalys och 52% har inte med den. 
Som tidigare nämnts i uppsatsen är var tredje konkurs i USA orsakad av likviditetsproblem 
och det gick nödvändigtvis inte dåligt för företagen i fråga. Trots detta är det alltså endast 
48% som har med ett instrument som handlar om företagets likviditet.  

En annan vinkling som vore intressant att studera är vad den finansiella planeringen har för 
påverkan på företagets överlevnad. Kan man se någon prestationsskillnad mellan de företag 
som startar upp som har en omfattande finansiell planeringen och de företag som inte har 
någon finansiell planering alls? 

Den finansiella planeringens betydelse för att erhålla kapital skulle vara intressant att stude-
ra. En undersökning skulle kunna studera korrelationen mellan finansiell planering och 
framgången att erhålla kapital. Finns det ett orsak-verkansamband mellan dessa två variab-
ler? 

Uppsatsen har inte skiljt på vilken typ av företag som skrivit affärsplanerna eller i vilken 
bransch företagen befunnit sig. En undersökning med en demografisk infallsvinkel skulle 
kunna göras för att koppla den finansiella planeringen till typ av företag eller typ av 
bransch. Hur är den finansiella planeringen utformad inom varje typ av företag eller typ av 
bransch? Naturligtvis går det att studera fler faktorer, exempelvis storlek i form av antal an-
ställda eller omsättning. 

Det skulle vara intressant studera skillnader mellan affärsplanerna från västvärlden och de 
övriga länderna. Även en studie i fler länder inom västvärlden skulle kunna utföras för att 
styrka uppsatsens resultat alternativt finna skillnader mellan de olika länderna i västvärlden. 

6.2 Implikationer i praktiken 
Följden av att det är en sådan stor andel som använder få finansiella instrument och fram-
förallt inte använder något instrument som uppskattar framtida pengaflöden, blir att det 
finns en överhängande risk att företaget får likviditetsbrist i framtiden utan förvarning. 
Överhuvudtaget att inte använda något eller få finansiella instrument utsätter företaget för 

 40



Slutdiskussion 

en risk att det blir en sämre koll på hur ekonomin kommer att utveckla sig i framtiden för 
det. 

Följden för företag som söker externt kapital och använder få finansiella instrument är att 
investerare som granskar affärsplanerna inte har samma möjlighet att basera sin bedömning 
på ekonomiska grunder. Som tidigare studier visat ligger finansiell planering som det vikti-
gaste kriteriet hos banker och affärsänglar (Mason & Stark, 2004). Då det i uppsatsens stu-
die funnits affärsplaner utan något finansiellt instrument kan det antas att de företagen 
måste ha haft väldigt svårt att attrahera dessa investerare. Orsaken är att då investerare sö-
ker avkastning rimligen kan antas vilja ha en redogörelse för hur verksamhetens ekonomis-
ka resultat beräknas utfalla. Finns inte någon redogörelse för det har investerarna inga siff-
ror att basera sitt beslut på, vilket bör leda till avslag i de flesta fallen. Det kan vara så att 
företag som inte har en tillräckligt genomarbetat finansiell planering i affärsplanen inte alls 
behöver ha en dålig affärsidé, men på grund av en slarvig finansiell planering kan de tappa 
många investerare helt i onödan. 

Omvänt bör den andel affärsplaner som innehåller en utförlig finansiell planering med 
många finansiella instrument vara en bra grund för investerare att göra en bedömning på. 
Det är visserligen ingen garanti för att erhålla kapital, men det ger förutsättningar för en 
rättvisare bedömning. 

Resultatet av rapporten bör vara av stort intresse för de intresseorganisationer som arbetar 
för att främja nyföretagande. Den stora andel som har en utförlig finansiell planering visar 
att det trots allt finns många företagare som lägger ner stort arbete på att planera verksam-
hetens ekonomiska utfall. Däremot visar den större andelen som har en liten finansiell pla-
nering att det finns många företag som inte genomför en tillräckligt grundlig finansiell pla-
nering. Därför skulle uppsatsens resultat kunna vara en grund för att exempelvis intresse-
organisationer såsom Nyföretagarcentrum och Nutek och liknande organisationer i andra 
västländer ska starta en informationskampanj för att informera vikten av finansiell plane-
ring för nyföretagare. Det finns bevisligen brister i den hos nyföretagare idag. 

Medelvärdet för den tidshorisont som planeras för i resultaträkning, balansräkning och kas-
saflödesanalys ligger nära 3 år för alla dessa instrument. Det skulle kunna vara en följd av 
att många företag anser det vara svårt att uppskatta ekonomiska utfall på längre sikt än 3 år. 
Dessutom med hänsyn till det snabba och föränderliga företagsklimat som råder idag 
(Gumpert, 2002), kan det vara rimligt att inte planera för en längre tidsperiod eftersom det 
är så osäkert ju längre fram i tiden det planeras. Ytterliggare ett stöd för detta är att det är 
vanligt att under första tidsperioden ha ett kortare tidsintervall och senare tidsperioder ha 
längre tidsintervall. Det är lättare att göra mer detaljerade uppskattningar när det inte är så 
långt fram i tiden. Om utvecklingen fortsätter i samma bana, att det blir ännu större och 
snabbare svängningar på marknaden i framtiden, bör det kunna förväntas återspeglas i den 
tidshorisont som används för de finansiella instrumenten i den finansiella planeringen. Det-
ta genom att ännu kortare tidshorisonter kommer att användas. 

6.3 Metodkritik 
Vid litteraturstudien framkom det att instrumentet kapitalbehov inte kunde klassificeras 
som ett finansiellt huvudinstrument. Den uteslutningen skulle kunna ifrågasättas för att 
vara inkonsekvent, eftersom det ändå är ett instrument som en stor del av litteraturen tar 
upp bör finnas i en affärsplan. Dock så utesluts kapitalbehov som finansiellt huvudinstru-
ment på grund av det andra kriteriet. Precis som litteraturen också anger är det inte alla af-
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färsplaner som kan använda sig av kapitalbehov som ett finansiellt instrument eftersom de 
företag som inte söker kapital inte har någon användning av det. Kriteriet utgår från den 
tillhörande problemformuleringen, att instrumentet måste anses vara representerat i alla af-
färsplaner av tidigare forskning, för att kunna benämnas som ett finansiellt huvudinstru-
ment. 

Det råder en allmän uppfattning om att primärdata har en förutsättning för högre kvalitet 
än sekundärdata. Används primärdata är det forskaren själv som samlat in informationen 
och har då ett bättre underlag för att kontrollera så att inga feltolkningar sker vid insamlan-
det. Sekundärdata däremot är det någon annan som tidigare samlat in. Därmed är det svåra-
re att kontrollera att data inte registrerats på felaktigt sätt. Det här argumentet håller där-
emot inte för den här uppsatsens undersökning. Anledningen är att undersökningselemen-
ten i sig är sekundärdata, dokument som tidigare skrivits av andra. Hade istället ansatsen 
varit att själv på egen hand samlat in affärsplaner från företag genom kontakt med respekti-
ve företag är fortfarande de insamlade affärsplanerna redan skapade dokument. Den enda 
risken med att använda redan tidigare insamlade affärsplaner vore att de ansvariga för in-
samlingen ändrat i affärsplanerna innan de publicerades. Det är dock inte troligt för den 
volym den här uppsatsen använt, då den är utgiven av ett välkänt bokförlag och såld värl-
den över. 

Som det nämnts i metoden rekommenderas en urvalsstorlek på 385 element för att med 
konfidensgraden 95% få en felmarginal på 5%. Att tillämpa ett sådant stort urval har inte 
varit möjligt med tanke på den tid detta skulle ha krävt. Det skulle kunna ses som en svag-
het att uppsatsen haft en större felmarginal än 5% och ett urval på 60 undersökningsele-
ment. Men att öka urvalsstorleken när den redan är över 30 innebär det att det krävs en 
stor storleksökning för att göra någon betydande skillnad i felmarginalen. Dessutom avtar 
storleken på minskningen av felmarginalen ju större urvalet blir. Exempelvis skulle en ök-
ning med 325 element till 385 element för uppsatsen inte minska felmarginalen i någon 
större utsträckning. Därför är den valda urvalsstorleken på 60 affärsplaner inte för litet för 
att vara generaliserbart för hela populationen, i enlighet med teorier som tagits upp i me-
todkapitlet. 

Även geografiskt sett är det diskutabelt huruvida det är möjligt att generalisera. Uppsatsens 
syfte är att utreda vilka finansiella instrument som används i affärsplaner framtagna av nya 
västerländska företag i uppstartsskedet. På grund av metodavgränsningen som innefattar att 
endast nordamerikanska affärsplaner är uppsatsens resultat geografiskt generaliserbart för 
Nordamerika. I avsnitt 2.2.2.1 Steg 1 argumenteras det för att det skulle kunna vara möjligt 
att geografiskt generalisera resultatet i denna uppsats till västvärlden. Däremot sägs det inte 
att den verkligen är det, utan att den kan vara det. Det är svårt att bevisa detta utan att 
verkligen jämföra de resultat från granskningen av de nordamerikanska affärsplanerna med 
affärsplaner i andra delar av västvärlden. Argumenten för att det skulle kunna vara geogra-
fiskt generaliserbart är att en stor del av litteraturen och artiklar om affärsplaner härstam-
mar från Nordamerika. Nordamerikansk forskning har med andra ord stor inverkan på 
forskningsområdet. Med detta kan det antas att företag verksamma i västvärlden är influe-
rade, direkt eller indirekt, av den forskning som bedrivs i Nordamerika. 

6.4 Övriga reflektioner 
Upplägget på kursen med återkommande seminarier har varit värdefull för att det har givit 
regelbunden feedback. Även fast vi har varit två stycken och kunnat diskutera olika upplägg 
och liknande för uppsatsen har det varit bra att få utomstående personers synpunkter. Det 

 42



Slutdiskussion 

är alltid något som förbises i uppsatsen och därför är utomstående feedback alltid en bra 
hjälp till att upptäcka sådant. 

Det har varit intressant att se det så pass oväntade resultatet av studien. Innan arbetet sattes 
igång fanns det en föraning om att de flesta affärsplaner nog borde inkludera majoriteten 
av huvudinstrumenten. För att få en snabb bild av hur det ser ut gjordes en liten förunder-
sökning i volymen med affärsplaner som använts i undersökningen. Det visade sig att det 
faktiskt fanns affärsplaner med en förhållandevis liten finansiell planering där få finansiella 
instrument hade använts. Dock var det framförallt ganska tidigt i undersökningen som det 
framkom en tydlig bild och som sedan visade sig bli den slutliga: det är i en förvånansvärt 
liten andel affärsplaner som varje finansiellt huvudinstrument återfinns, de som litteraturen 
anser bör återfinnas i varje affärsplan.  

Sekundärdata som använts i denna uppsats har varit en betydande orsak till att det valda 
ämnesområdet kunde undersökas på det sätt som det gjorts under denna uppsats gång. 
Med hjälp av volymen Business Plans Handbook som Thomson Gale har givit ut, har rele-
vant data kunnat analyseras och ett lämpligt urval som är tillräckligt stort och representativt 
för populationen har kunnat bearbetats. 

Om primärdata samlats in till denna uppsats hade urvalet blivit betydligt mindre då det 
hade varit ett tidskrävande arbete att ta kontakt med företag och få tillgång till deras affärs-
planer. Tillgången till sekundärdata avgjorde huruvida ämnesområdet kunde belysas på det 
sätt som det gjorts. 

Övrig tillgång till information har också varit utmärkt. Litteratur från Högskolebiblioteket i 
Jönköping samt tillgången till databaser genom biblioteket har varit till stor hjälp i informa-
tionssökningsprocessen.
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Bilagor 

Bilaga 1 – Den empiriska undersökningen 
 
Band 10 - 2004 

The Wine Bistro – Bistro And Wine Bar 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 8 månader, månadsvis 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Försäljningsprognos 1 år, månadsvis 
o Kostnadsprognos 1 år, månadsvis 
o Kapitalbehov 
o Nyckeltal 
o Löneprognos 

 

Professional Coatings Services Inc. – Coatings Inspection Company 

• Inga finansiella instrument 
 

Agronix Organics Inc. – Fertilizer & Commodity Chemicals Company 

• Inga finansiella instrument 
 

Think Thin Weight Loss Corporation – Food, Diet & Nutrition Company 

• Övrigt 
o Försäljningsprognos 3 år, årsvis 

 

Progrip – Golf Grip Manufacturer 

• Resultaträkning 5 år, årsvis 
• Övrigt 

o Nyckeltal 
 

Holistic Choices Llc – Holistic Health Center 

• Övrigt 
o Försäljningsprognos 
o Kostnadsprognos 
o Kapitalbehov 

 



Bilagor 

Burton Décor Inc. - Home Décor Products Manufacturer 

• Resultaträkning 5 år, månadsvis år 1, kvartalsvis år 2 och 3, årsvis år 4 och 5 
• Balansräkning 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, kvartalsvis år 2 och 3 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Nyckeltal 5 år, årsvis 

 

Safety Net Canada Inc. – Internet & Network Security Solution Provider 

• Inga finansiella instrument 
 

Premium Therapy Inc– Medical Equipment Producer 

• Resultaträkning 5 år, årsvis 
• Balansräkning 5 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 5 år, årsvis 
• Övrigt 

o Försäljningsprognos 5 år, årsvis 
o Nyckeltal 5 år, årsvis 
o Prissättning 
o Löneprognos 5 år, årsvis 

 

Powerplay Gaming Llc – Network Game Centers 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Breakeven-analys obestämd tid, dag 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Löneprognos 

 

Live E-Care Inc. – Online Customer Service Support 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
 

Pharnatech Genomics – Structural Genomics Software Provider 

• Resultaträkning 5 år, årsvis 
• Balansräkning 5 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 5 år, årsvis 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
 

 



Bilagor 

Band 9 – 2002 

Skytrails Airlines, Ltd. – Airline Company 

• Resultaträkning 5 år årsvis 
• Övriga 

o Prissättning 
o Kapitalbehov 

 

Good Vibrations Inc. – Concert Promotions Company 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis första året, därefter årsvis 
• Balansräkning 3 år, månadsvis första året, därefter årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis första året, därefter årsvis 
• Övrigt 

o Uppstartskostnader 
o Försäljningsprognos 
o Löneprognos 

 

Juniper Counseling Center - Counseling Center 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Balansräkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Försäljningsprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Löneprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 

 

Dollar Daze - Dollar Store 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis första året, därefter årsvis 
• Balansräkning 3 år, månadsvis första året, därefter årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis första året, därefter årsvis 
• Breakeven-analys 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Försäljningsprognos 3 år, månadsvis första året, därefter årsvis 
o Löneprognos 3 år, månadsvis första året, därefter årsvis 

 

Goldtrustmark.Com – Electronic Document Security Company 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis första året, kvartalsvis andra och tredje året 
• Övrigt 

o Löneprognos 
 

 



Bilagor 

Central Import/Export – Import/Export Store 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Balansräkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Försäljningsprognos 
o Löneprognos 
o Nyckeltal 
o Kapitalbehov 

  

Poggle - Internet Software Company 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Kassaflödesanalys 3 år, årsvis 

 

Moonbeam Publishing – Online Publishing System 

• Inga finansiella instrument 
 

ACME Incubators – Retail Business Incubator 

• Övrigt 
o Kapitalbehov 

  

Boston Rags Clothing Store – Retail Clothing Store 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Balansräkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Försäljningsprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Löneprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Nyckeltal 

 

Labelle Industries Inc. – Skin Cream Formulator 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Balansräkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Övrigt 

o Försäljningsprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Kapitalbehov 

 

 



Bilagor 

Kitamon Productions – Video Production & Distribution Company 

• Inga finansiella instrument 
 

 

 



Bilagor 

Band 8 – 2001 

Blueisland.Com Inc. – Advertising Agency 

• Resultaträkning 5 år, årsvis 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Nyckeltal 

 

Autoaftermarket.Com – Aftermarket Internet Applications 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, årsvis 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Försäljningsprognos 3 år, årsvis 
o Nyckeltal 3 år, årsvis 
o Löneprognos 3 år, årsvis 

 

Pegasus Sports International – Aftermarket Skate Store 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Balansräkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Försäljningsprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Nyckeltal 3 år, årsvis 
o Löneprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 

 

Chemalyze Inc – Chemical Manufacturer 

• Resultaträkning 4 år, kvartalsvis 
• Balansräkning 4 år, kvartalsvis 
• Kassaflödesanalys 4 år, kvartalsvis 

 

The Dock Store – Convenience Store & Bait Shop 

• Övrigt 
o Kapitalbehov 

 

 



Bilagor 

Stanley M. Kramer, Dds, Llc – Dentist 

• Resultaträkning, 5 år, månadsvis 
• Balansräkning 5 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 5 år, månadsvis 
• Övrigt 

o Prissättning 
 

Abaka Energy Solutions – Energy Solutions Company 

• Resultaträkning 6 år, månadsvis år 1 och 2, årsvis år 3-6 
• Balansräkning 6 år, årsvis 
• Övrigt 

o Kostnadsprognos 
o Nyckeltal 6 år, årsvis 
o Kapitalbehov 
o Prissättning 

 

Good Earth Foods Company – Gourmet Foods Company 

• Övrigt 
o Kapitalbehov 

 

Leasing Group – Leasing Company 

• Övrigt 
o Portfolio analysis model 
o Prissättning 

 

E-Return Solutions – Online Merchant 

• Resultaträkning 5 år, månadsvis år 1, kvartalsvis år 2 och 3, årsvis år 4 och 5 
• Balansräkning 5 år, månadsvis år 1, kvartalsvis år 2 och 3, årsvis år 4 och 5 
• Kassaflödesanalys 5 år, månadsvis år 1, kvartalsvis år 2 och 3, årsvis år 4 och 5 
• Övrigt 

o Försäljningsprognos 5 år, årsvis 
o Nyckeltal 

 

Outdoorsman.Com – Online Outdoor Company 

• Övrigt 
o Kapitalbehov 

 

 



Bilagor 

Southeast Racing Parts – Racing Parts Store 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Balansräkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Uppstartskostnader 
o Försäljningsprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Löneprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Nyckeltal 3 år, årsvis 

 

Structureall Ltd – Structural Engineering Consulting Firm 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Balansräkning 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Uppstartskostnader 
o Försäljningsprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Löneprognos 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2 och 3 
o Nyckeltal 3 år, årsvis 

 

Grad Student Exchange Consultants International – Student Services Consulting 
Firm 

• Övrigt 
o Kostnadsprognos 5 år, årsvis 

 

Ventures – Teen Night Club 

• Övrigt 
o Kapitalbehov 
o Kostnadsprognos 2 år, årsvis 

 

 

 



Bilagor 

Band 7 – 2000 

Marcus Accounting Llc – Accounting Service 

• Resultaträkning 7 år, årsvis 
• Övrigt 

o Kostnadsprognos 
 

The Family Bowl – Bowling Alley 

• Resultaträkning 5 år, årsvis, 3 olika utfall 
• Breakeven-analys, 1 år, månad, 3 olika utfall 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Nyckeltal 
o Återbetalningsplan 

  

Occasions, The Event Planning Specialists – Event Planning Company 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, årsvis 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Försäljningsprognos 3 år, årsvis 
o Löneprognos 3 år, årsvis 
o Nyckeltal 
o Kapitalbehov 

   

Quickmedinfo – Healthcare Software Company 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, årsvis 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Försäljningsprognos 
o Prissättning 
o Löneprognos 
o Nyckeltal 
o Kapitalbehov 

 

 



Bilagor 

Seven Elms Resort – Hotel Resort 

• Övrigt 
o Kostnadsprognos 
o Prissättning 
o Kapitalbehov 

  

Physicans 1st Billing And Claims – Medical Billing Company 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, årsvis 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Försäljningsprognos 
o Nyckeltal 
o Prissättning 
o Kapitalbehov 

  

Wild Oasis – Nightclub 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 6 år, månadsvis år 1, årsvis år 2-6 
• Övrigt 

o Kostnadsprognos 
o Försäljningsprognos 1 vecka, dagvis 
o Löneprognos 

  

Msn Real Estate - Real Estate 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, årsvis 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Försäljningsprognos 
o Löneprognos 
o Nyckeltal, 3 år, årsvis 

  

 



Bilagor 

Santiago Roller Rink – Roller Rink 

• Resultaträkning 5 år, årsvis (3 olika utfall) 
• Balansräkning 5 år, årsvis 
• Breakeven-analys 1 år, månad (3 olika utfall) 
• Övrigt 

o Uppstartskostnader 
o Nyckeltal 
  

You Can Do It – Special Needs Clothing Store 

• Övrigt 
o Kostnadsprognos 

 

A.B.C. Inc – Specialty Car Wash 

• Resultaträkning 5 år, årsvis (3 olika utfall) 
• Balansräkning 5 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Uppstartskostnader 
o Kapitalbehov 
o Kostnadsprognos 
o Nyckeltal 5 år 
o Återbetalningsplan 

 



Bilagor 

Band 6 – 1999 

Puddle Jumpers Airlines Inc – Airline Company 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, månadsvis år 1, årsvis år 2-3 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Prissättning 
o Försäljningsprognos 
o Löneprognos 
o Nyckeltal 3 år, årsvis 

  

Phyllis Farmington, Art Glass – Art Glass Studio 

• Balansräkning 1 år 
• Övrigt 

o Uppstartskostnader 
o Försäljningsprognos 1 år, månadsvis 

  

Fantasy Bed And Breakfast – Bed And Breakfast Company 

• Resultaträkning 1 år, månadsvis 
• Balansräkning 1 år 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
  

Megan’s Bridal Boutique – Bridal Salon 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis 
• Kassaflödesanalys 1 år, månadsvis 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Prissättning 
 

Calypso Café – Carribean Café 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Övrigt 

o Prissättning 
o Uppstartskostnader 
o Privata tillgångar 
  

 



Bilagor 

Grandma Miller’s Cookies & Muffins – Cookie Shop 

• Inga finansiella instrument 
 

Paintball Sport Palace – Paintball Sport Company 

• Resultaträkning 1 år, månadsvis 
• Balansräkning 1 år 
• Kassaflödesanalys 6 månader 
• Övrigt 

o Uppstartskostnader 
  

Hidden Treasure Records Lc – Record Store 

• Resultaträkning 3 år, månadsvis 
• Övrigt 

o Kostnadsprognos 
  

Wood Designs Gallery – Retail Art Furnishing Business 

• Resultaträkning 2 år, månadsvis år 1, kvartalsvis år 2 
• Balansräkning 2 år, månadsvis år 1, kvartalsvis år 2 
• Kassaflödesanalys 2 år, månadsvis år 1, kvartalsvis år 2 
• Övrigt 

o Prissättning 
 

Ice Dreams – Shave Ice Business 

• Resultaträkning 3 år, årsvis 
• Balansräkning 3 år, årsvis 
• Kassaflödesanalys 3 år, årsvis 
• Breakeven-analys, obestämd tid, månad 
• Övrigt 

o Kapitalbehov 
o Prissättning 
o Försäljningsprognos 
o Löneprognos 
o Nyckeltal 3 år 
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