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Förord 
 
Småföretag finns överallt omkring oss. Det som gör dem extra intressanta för mig, är att det 
ligger mycket vilja och slit bakom dem. Min avsikt med denna uppsats är att gå in på djupet 
bakom småföretagen och få fram deras innersta tankar och åsikter. Ämnet som kommer vara i 
fokus i uppsatsen är hur småföretagen har valt att finansiera sin verksamhet. Finansieringen är 
en stor del av verksamheten. Om den inte fungerar, fungerar inte företaget. Flera personer har 
hjälpt mig att genomföra undersökningen. Därför skulle jag vilja rikta ett stort tack till: 
 
 
Min handledare, Anders Hederstierna. 
 
 
De åtta småföretagen i Ronnebytrakten som ställde upp på intervjuer. 
 
 
Banken i Ronneby som ställde upp på intervju. 
 
 
Pia, Per-Gösta Cedergren och Åke Rosenquist som tipsade om aktuella småföretag i 
Ronnebytrakten.  
 
Joakim Cedergren som gav mig stöd genom hela uppsatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronneby den 10 april 2004 
 
 
Helena Granberg 
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Sammanfattning 
 
 
Titel: Finansieringsalternativ för småföretag. 
 
 
Författare: Helena Granberg 
 
 
Handledare: Anders Hederstierna, ekonomie doktor, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
 
Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, 10poäng. 
 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur småföretag ser på sin finansiering.  
 
 
Metod:  Kvalitativa intervjuer på åtta småföretag i Ronnebytrakten.   
 
 
Slutsatser: Resultatet av intervjuerna indikerade på att valet av finansieringsmetod berodde 

främst på anskaffningskostnaden, inte på kapitalkostnaden i verksamheten. 
Intervjuerna indikerade även på att småföretagen i finansieringsfrågor tänkte i 
likviditetstermer i större utsträckning än i expansionstermer.  
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Summary 
 
 
Title:  Financing alternatives for small business.  
 
 
Author:  Helena Granberg 
 
 
Supervisor:  Anders Hederstierna, PhD, Blekinge Tekniska Högskola. 
 
 
Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology. 
 
 
Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits. 
 
 
Purpose: The purpose of the essay is to investigate the small business´ view of their 

financing alternatives. 
 
 
Method: Eight qualitative interviews on small business in and near Ronneby.  
 
 
Results: The results of the interviews indicated that the choice of financing methods was 

depended on the cost of getting the capital, not the capital cost itself.  
The interviews also indicated that small businessmen thought in liquidity terms 
more than expansion terms when it comes to financial questions.  
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige finns det cirka 850 000 småföretag om definitionen av småföretag är färre än 50 
anställda.1 Småföretagen utgör en stor del av Sveriges näringsliv. År 2002 uppgick nystartade 
företag till 37 430 stycken. 2 Siffrorna visar att det är många som är beroende av småföretag 
och att de är en stor del av samhället. Högre ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning ligger 
högt på dagordningen i de politiska partierna. Förhoppningen ligger i att småföretagen ska 
bidra till en del av detta. 3 
 
En känd man som verkligen har lyckats och som började som småföretagare är Ingvar 
Kamprad. Ingvar Kamprad byggde upp sitt IKEA från grunden, men starten var inte helt 
smärtfri. Han hade problem att skaffa fram kapital till sin verksamhet. Banken var inte villig 
att låna ut pengar, så hans utväg var att låna pengar av sin far. Detta hade kunnat vara slutet på 
IKEA-sagan innan den ens hade börjat. 4 
 
Böcker har skrivits med syfte att ge råd och hjälp till småföretagare vid både starten och under 
utvecklingen. Det finns även starta eget-kurser och organisationer som ger hjälp och stöd. 
Men i slutändan ligger ansvaret på företagaren, och det krävs mycket slit och förberedelser för 
att starta upp och driva ett eget företag. 
 
Alla företag måste kunna finansiera sin verksamhet, såväl stora som små. Finansieringen 
sköts på kapitalmarkanden. Kapitalmarknadens huvuduppgift är att fungera som en 
mellanhand för sparare och låntagare. På kapitalmarknaden möts säljare och köpare av 
kapital. I huvudsak är kapitalmarknaden uppdelad i två delar, i Sverige. Den ena markanden 
är eget kapital och den andra markanden är för främmande eller lånat kapital. 
Kapitalmarknaden fungerar även som en riskspridare. Företag utför processer som är 
riskfyllda men med hjälp av kapitalmarknaden sprids riskerna genom att andra kan överta 
risken mot ersättning. 5   
 
De aktörer som handlar på kapitalmarknaden är de som har kapital (investeraren) och de som 
behöver kapital (i uppsatsen småföretag). De som har kapital, har möjlighet att ”offra” kapital 
nu, med hoppning att få tillbaka kapitalet, med avkastning, i framtiden. Huvudfaktorerna som 
avgör investerarens val på kapitalmarknaden är avkastning och risk. 6 
 
Definitionen av finansiering är ”kapitalanskaffning för företag, stat och kommun samt privata 
hushåll”.7 Det finns två definitioner på småföretag, kvantitativ eller kvalitativ. Den kvalitativa 
definitionen syftar till de specifika egenskaper ett småföretag har. Exempel på detta är liten 
marknadsandel, personligt ledarskap och oberoende (inte med i en koncern).  Den kvantitativa 
beskrivningen syftar istället på omsättning, antal anställda och ägarskap.8 

1 www.scb.se 20040220 
2 Ibid 
3 SOU, 1998 
4 TV 4, 2003 
5 Bernhardsson, 2002, Ridder, 2002 
6 Ridder, 2002 
7 www.ne.se 20040215 
8 Bolton, 1971 
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1.2 Problemdiskussion 
Diskussioner pågår om att småföretag har problem att skaffa fram externt kapital, från banker 
och andra parter utifrån. Problemet har kommit att kallats för ”det finansiella gapet” mellan 
utbudet (finansiärerna) och efterfrågan (småföretagen). Antagandet om varför det har 
uppkommit ett ”finansiellt gap” har varit att utbudet har varit lägre än efterfrågan. 
Undersökningar som gjorts om detta har därför till största delen varit fokuserad på 
utbudssidan, de externa finansiärernas beteende. Det är först de senaste åren forskningen har 
fokuserat sig på efterfrågans perspektiv, småföretagen.9  
 
Problemet kan vara att utbudet på externt kapital inte passar det småföretagen efterfrågar. Om 
det antagandet är rätt bör fokuseringen ligga på småföretagen. Vilka värderingar och åsikter 
har småföretagen? Värderingarna behöver inte stämma överens med den bästa lösningen för 
att skaffa fram externt kapital. Kapitalet måste även vara tillgängligt och möjligt att bruka. 
Småföretagen måste även känna sig bekväma med de villkor som ställs för att kunna använda 
kapitalet.  
 
Frågan är om det finns en efterfrågan och ett intresse för nya finansieringsmetoder eller 
efterfrågar småföretagen bättre villkor för de traditionella metoderna. Hur ser småföretagen på 
finansieringsproblemet?  
 
1.3 Problemformulering 
 
Huvudfråga: 
Hur väljer småföretagen mellan olika finansieringsalternativ? 
 
Delfrågor: 
Vilka finansieringsmetoder använder sig småföretagen av? 
Finns det ett intresse för andra typer av finansieringsmetoder? 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur småföretagen ser på sin finansiering. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen begränsar sig med att endast se problemet med att skaffa kapital från efterfrågans 
perspektiv, småföretagens. De typer av finansieringar som kommer att behandlas är eget 
kapital och lån. De finansiärerna som kommer att undersökas är först och främst banker, 
riskkapitalbolag och leverantörer. Bidrag kommer inte behandlas i någon vidare utsträckning 
då inriktningen på uppsatsen är eget kapital och lån. Empirin är begränsad till att komma från 
åtta småföretag med högst 25 anställda i Ronnebytrakten.  

9 Landström, 2003 
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2. Metod 

Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är att småföretag har problem att skaffa 
fram externt kapital.10  
 
Vilken metod? 
Det finns två alternativa metoder att välja mellan att använda i en uppsats, kvantitativ eller 
kvalitativ. I en kvalitativ uppsats samlar man in data för att skapa en djupare insikt i 
problemet. Syftet med uppsatsen är att förstå ett fenomen inte att förklara varför fenomen 
uppstår. I en kvantitativ uppsats använder man sig istället av data som går att mäta. Syftet är 
att förklara vad som orsakat det specifika fenomenet. Om undersökaren väljer en kvantitativ 
metod är det viktigt att ha ett objektivt förhållningssätt (utifrånperspektiv) medan en kvalitativ 
metod istället har en subjektiv syn (inifrånperspektiv). 11  
 
Kvalitativ metod 
Fenomenet som ska undersökas i uppsatsen är småföretags finansiering, ur sitt egna 
perspektiv. Uppsatsen passar bäst för en kvalitativ metod då undersökningen går ut på att 
tolka småföretagarnas syn på finansiering. Tillvägagångssättet med uppsatsen är att samla in 
primär- och sekundärdata för att förstå fenomenet i verkligheten. Primärdata är data som 
samlas in direkt av undersökaren, medan sekundärdata är data som samlats in av andra 
personer. 12  
 
Kvalitativ intervju 
Uppsatsens empiri utgörs av primärdata. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
småföretag ser på sin egen finansiering behövs information från verkligheten. Primärdata 
samlades in, genom ett antal kvalitativa intervjuer på småföretag. Valet att använda sig av 
intervjuer gjordes eftersom undersökningen inriktar sig på småföretagarnas egna åsikter och 
värderingar. Genom intervjuer kommer man närmare respondenten och kan styra intervjun 
mot de områden som är intressanta för uppsatsen. Intervjufrågorna13 är öppna frågor utan 
klara svar men med lite högre struktureringsgrad (frågor bestämda i förväg). Intervjun börjar 
med neutrala frågor. I mitten kommer huvudfrågorna. Till sist avslutas intervjun med att 
respondenten får göra inlägg och kommentarer om sådant som inte har tagits upp i intervjun.14 
 

10 Landström, 2003 
11 Andersen, 1998, Patel & Tebelius, 1987 
12 Andersen, 1998 
13 Bilaga 1 
14 Patel & Tebelius, 1987 
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Intervjuförfarandet 
Intervjuerna utfördes på åtta småföretag i Ronneby kommun. Åke Rosenquist15 samt Pia och 
Per-Gösta Cedergren16 gav förslag på småföretag i Ronnebytrakten. Kontakten med företagen 
gjordes först genom telefonsamtal då även ett eventuellt möte bestämdes. Intervjuerna 
genomfördes på cirka en halvtimme med en av de ansvariga på företagen. Registreringen av 
intervjuerna genomfördes av mig själv genom att jag förde anteckningar över samtalet med 
respondenterna. För att få en överskådlig bild över respondenternas svar och för att underlätta 
analysen, skrevs anteckningarna in i datorn, direkt efter intervjuerna.  
 
För att tydliggöra begrepp från intervjuerna med småföretagen genomfördes ytterligare en 
intervju på en bank i Ronneby. Intervjun från banken och ett mail från Svenska 
Riskkapitalföreningen användes sedan som referenser till intervjusvaren.  
 
Teoriavsnittet 
Sekundärdatan i uppsatsen finns under avsnittet teori och har hämtats in från andra studier.  
Sekundärdata samlas in för att redogöra vad som tidigare har blivit sagt angående ämnet. I 
uppsatsen är sekundärdatan indelad i tre delar, generella modeller, finansieringsmetoder och 
tidigare undersökningar om småföretags finansiering.  
 
I första teoriavsnittet är tre generella modeller beskrivna. Syftet med de generella modellerna 
är att redogöra att det finns olika teorier om varför företag väljer att använda sig av en viss typ 
av finansiering. Nästa del i teoriavsnittet är av en mer beskrivande art. För att förstå analysen 
från intervjuerna, behövs en redogörelse av vilka finansieringsalternativ företag har och vad 
de innebär.  Finansieringsalternativen är uppdelade i två delar, de traditionella och de 
innovativa (nya) finansieringsalternativen. Teoridelen avslutas med att redovisa tidigare 
undersökningar som gjorts angående uppsatsens ämne, småföretags finansiering. Syftet med 
avsnittet är att först och främst få en större insikt i småföretagares finansiering. 
 
Ytterligare en avsikt med teoriavsnittet i uppsatsen är att jämföra intervjuernas resultat med 
tidigare kunskap. Genom att jämföra materialen, kan validiteten (giltigheten) i intervjusvaren 
bedömas.17 Jämförelsen av materialen går att finna i avslutande reflektioner.    
 
 
 
 
 

15 Projekt Manager, Industrial Liason Office, BTH, external relations office 
16 Före detta småföretagare i Ronneby 
17 Andersen, 1998 
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3. Teori 

3.1 Generella modeller 
Här presenteras tre modeller om vad som kan ligga bakom företagens finansieringsval. I 
modellerna måste man skilja på att det finns två olika aspekter eller kostnader när det gäller 
finansiering. Den ena kostnaden uppstår när man använder kapitalet och den andra när man 
anskaffar kapitalet. M&M:s modell är beräknad endast på den kostnad som uppstår när man 
använder kapitalet. ”Pecking order”- modellen och den finansiella tillväxtcykeln berör istället 
problemet att anskaffa kapital.  
 
M&M, lånat kapital ur skattesynpunkt.  
De två nobelpristagarna Franco Modigliani och Merton Miller (M&M) har lagt fram två 
propositioner18 (resultat i en matematiskt teori). Proposition I säger att värdet av ett företag är 
oberoende av hur förhållandet mellan skuld och eget kapital ser ut (kapitalstruktur). Det är 
alltså helt irrelevant hur ett företag väljer att ordna sina finanser.  
 
Proposition II säger att ett företags kostnad för eget kapital är en positivt linjär funktion av 
företagets kapitalstruktur, dvs. ju större skuld i förhållande till eget kapital (ägarkapital), desto 
större blir kapitalkostnaden. Om ett företag ändrar sin kapitalstruktur, så kommer inte 
företagets totala värde förändras, men det kommer att skapa förändringar i skuld och 
ägarkapitalbalansen. Proposition II säger att företagens WACC (genomsnittskostnaden för 
kapital) är oberoende av företagets kapitalstruktur.   
 
Förändringarna i kostnaden av kapital kan ses med hjälp av WACC.  
Utan skatt: 
 
(RA) WACC= (E/V) * RE + (D/V) * RD    
     
Bild 1. Proposition II 

 
Bilden visar att ju högre skuld/eget kapital är, desto högre blir kostnaden för eget kapital (RE). 
WACC (RA) är däremot oberoende av hur skuld/eget kapitalet förändras, precis som 
proposition II säger.  

18 Jordan et al, 1996 

E = eget kapital D = skuld V = E+D 
RE = Kostnaden för eget kapital 
RD = Kostnaden för skulder 
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De föregående teorierna behandlar endast situationer där skatt och konkurskostnader inte är 
inräknat. Räntan på skulder ger skatteavdrag. När företaget ökar sina skulder minskar skatten 
och kassaflödet blir positivt. Hur ser M&M:s propositioner ut när skatten räknas in?  
 
Den genomsnittliga kapitalkostnaden när skatt räknas med, där TC är företagets skattesats: 
 
(RA) WACC= (E/V) * RE + (D/V) * RD  * (1-TC) 
 
M&M:s  proposition I säger att när skatt är inräknat ökar värdet på företaget med nuvärdet av 
skatteskölden (RD  * (1-TC)). Proposition II säger att genom skatteskölden, minskar WACC 
proportionellt med att skuld i förhållande till kapital ökar. Men då ökar även risken för 
konkurs och när risken ökar, ökar även de väntade konkurskostnaderna..  
 
Sammanfattningsvis ger skulder ett finansiellt övertag eftersom räntan på skulderna ger 
skatteavdrag. Det lönar sig alltså skattemässigt att ha skulder till en viss gräns. Överskrids 
denna gräns blir dock kostnaden för skulden större än skatteavdraget. 
 
”Pecking order” -modell 
Enligt ”pecking order” -modellen19 väljer företag hur de ska anskaffa kapital i en viss 
ordning. Företagens förstahandsval vid finansiering enligt modellen är eget kapital, som till 
exempel vinster eller annat privat kapital. Andrahandsvalet är olika låneformer eller 
mellanformer av lån och eget kapital. Det valet av kapitalkälla företagen gör sist, enligt 
”pecking order” -modellen, är nytt eget kapital från externa parter. Orsaken till ordningen av 
valen beror till stor del på att information om företaget inte når fram till finansiärerna. Vilket 
betyder att de externa finansiärerna har för dålig information om företagen de ska investera i. 
Genom att välja intern finansiering undviker företaget risken att företaget blir undervärderat.  
 
Om det är nödvändigt att använda sig av externt kapital använder företagen sig i första hand 
av de alternativ som inte betyder delägarskap. Vilket betyder att de föredrar externt lån före 
externt eget kapital.  
 
Finansiella tillväxtcykeln  
Den finansiella tillväxtcykeln20  beskriver de olika faser ett företag går igenom. Vilka 
finansiärer företaget föredrar beror på vilken fas företaget befinner sig i och företagets storlek. 
Vid den första fasen, uppstartsfasen, kommer företaget enlig modellen använda sig av egna 
besparingar, men även lånat kapital av familj och vänner. Andra viktiga finansiärer i 
uppstartsfasen är lån från statliga institutioner. Men även företagsänglar (privata investerare) 
är viktiga. I nästa utvecklingsfas blir även finansiärer som banker, industriella partners och 
riskkapitalbolag viktiga för företaget. Vid ett senare skede kan företaget kanske få ytterligare 
en finansieringsmöjlighet genom att notera företaget på börsen.  

19 Myers, 1984 
20 Berger & Udell, 1998 
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3.2 Finansieringsmetoder 
Finansiering kan ske antigen genom eget kapital eller främmande kapital. Främmande kapital 
kan vara i form av lån eller andra former av externt kapital. Här beskrivs olika sätt att 
finansiera sin verksamhet.   
 
”Traditionella” finansieringsalternativ 
De vanligaste finansieringsalternativen enligt föregående teoriavsnitt verkar vara lån och eget 
kapital.  

Lån 
Ett lån betyder att någon ingår ett avtal med en kreditgivare. Villkoret för ett banklån är att det 
alltid ska betalas tillbaka. Betalningen av lånet görs med hjälp av en amorteringsplan. I avtalet 
med amorteringsplanen finns uppgifter om vilken ränta låntagaren ska betala och eventuella 
säkerheter för lånet. Säkerheten kan till exempel vara i form av inteckningar i låntagarens 
tillgångar. 21 

Eget kapital  
Företag behöver ha en andel eget kapital. Eget kapital är det kapital företaget satsar själv, det 
kallas ibland även för riskkapital. Den andelen eget kapital som finansierar de totala 
tillgångarna i ett företag kallas för soliditet (betalningsförmåga på lång sikt).  Riskkapitalet 
betalas i de flesta fall inte tillbaks och det brukar heller inte finnas någon säkerhet. De som 
satsar pengar i eget kapital satsar högt eftersom risken är stor. Men det gör också att 
avkastningen blir stor om företaget går bra. 22 23 
 
”Innovativa” (nya) finansieringsalternativ 
Det finns flera finansieringsalternativ förutom lån och eget kapital som företag kan använda 
sig av. Här under tas ett par alternativa finansieringsmetoder upp.  

Venture Capital 
Venture Capital-finansiärer (riskkapitalbolag) är externa finansiärer som går in i ett företag 
som delägare och är aktiva i företagets utveckling. Riskkapitalbolagens affärsidé är att göra 
ett antal högrisksplaceringar. Några av dessa kan ge mycket hög värdetillväxt och därmed hög 
avkastning. I slutändan ska det höga risktagandet med lyckat utfall kompensera de ”dåliga” 
placeringarna. För det mesta äger de minoritetsandelar av ett företag. Det innebär att företaget 
har kvar den största kontrollen. Ett riskkapitalbolag jobbar på ett aktivt sätt genom att till 
exempel delta i arbete som har med styrelsen att göra. Avtalet mellan riskkapitalbolagen och 
företagen är tidsbegränsade. I avtalet mellan de båda parterna betalas riskkapitalbolagen med 
(vinsten) värdeökningen av det de äger. Företaget betalar alltså inte med räntor eller 
utdelningar. Riskkapitalbolagen har höga villkor för att gå in som finansiärer, de kräver en 
väldigt hög värdetillväxt. De höga villkoren beror på att riskkapitalbolagen behöver ersätta 
kapitalägare som ligger bakom bolaget men även för att risken är väldigt hög och för att de 
ska kunna satsa på andra företag. Riskkapitalbolagen ökar det egna kapitalet i företagets 
balansräkning. Genom att öka det egna kapitalet kan företagets lånade kapital minska och 
därmed minskar räntor och amorteringar. 24 

21 www.nutek.se 20040310 
22 Ibid 
23 Stensson, 1999 
24 SIND, 1990 
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Företagsänglar 
Företagsänglar brukar investera i ett företags tidiga fas. Företagsänglarna letar efter lovande 
affärsidéer ofta i nya växande branscher. Vanligtvis investerar företagsänglar, som är 
privatpersoner, eget kapital. De har inga investerare som står bakom dem. Detta resulterar i att 
de inte kan satsa i samma skala som ett riskkapitalbolag. Investeringen handlar inte endast om 
kapital utan företaget får utöver kapital hjälp med kompetens och kontakter. Kontakten 
mellan företagsängeln och företaget är mer personlig än kontakten med ett riskkapitalbolag. 25 

Samarbeten med kunder/leverantörer 
Finansieringen kan även ske genom samarbeten med kunder eller leverantörer. Det kan 
fungera så att partnern erbjuder leverantörskredit eller stegvis fakturering. Ännu ett 
finansieringsalternativ från en partner, är finansiering i kapital eller produkter i utbyte mot en 
del av marknaden. 26 Ett exempel på det kan vara att en mobiltelefonoperatör vill utöka sin 
markandsandel genom att söka sig till nya länder. Mobiltelefonsoperatören kan hjälpa ett land 
att bygga upp mobiltelefonnätet med både material och kapital. I utbyte får operatören istället 
ensamrätt eller den största andelen av marknaden som operatör i landet.    
 

SBIC – en amerikansk version av riskkapitalbolag 
SBA (small business administration) är en oberoende federal myndighet i USA. Den bildades 
för att hjälpa de amerikanska småföretagen. SBA organiserar program med syfte att ge direkt 
finansiellt stöd eller rådgivning till småföretag. Ett program som SBA har skapat är SBIC 
(small business investment companies). Syftet med programmet är att öka framväxten av 
riskkapitalbolag på marknaden men även att minska gapet mellan utbudet och efterfrågan på 
riskkapital. SBIC är privatägda investeringsbolag som utför investeringar i mindre 
amerikanska företags tidiga skeden. Investeringarna är i form av långsiktigt kapital och det 
behöver inte finnas något ”utgångsdatum”. För att bli ett av investeringsbolagen måste 
bolaget ingå ett partnerskap med SBA. Investeringsbolaget söker en licens hos SBA. Men det 
ställs höga krav på de företag som söker SBIC-licens. Detta eftersom SBIC-licensen i första 
hand är till för att skydda och hjälpa småföretagen att skaffa fram riskkapital. Bolagen 
finansieras av egna medel men får låna pengar av SBA med mycket bra villkor. 27 
 

25 www.nutek.se 20040310 
26 Landström, 2003 
27 Bannock consulting, 2001 
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3.3 Tidigare undersökningar 
Flera tidigare undersökningar har gjorts angående småföretags finansiering. Här presenteras 
tre undersökningar som berör småföretagens finansiering från tre olika aspekter. Den första 
undersökningen ”Tillväxt och lönsamhet i småföretag” handlar om småföretagens åsikter 
angående sin finansiering. Den andra undersökningen ”Finansiell bootstrapping” handlar om 
olika sätt att minska behovet av kapital utifrån. Sista undersökningen ”Kapitalförsörjning till 
småföretag” är egentligen ingen undersökning utan en utredning från statens offentliga 
utredningar. Utredningen handlar om svenska småföretags problem att skaffa fram riskkapital.  
 
Tillväxt och lönsamhet i småföretag.  
En tidigare undersökning28 om småföretag och deras val av kapital har gjorts. Metoden för 
undersökningen var fyra separata empiriska studier under fem år (1997-2001). Både intervjuer 
och enkäter användes för att samla in småföretagens åsikter. Undersökningen består av två 
delar. Den ena delen handlar om småföretagens vilja att ha fullständig kontroll över sitt 
företag. Den andra delen handlar om vad finansiärer bidrar med förutom kapital, som för  
småföretagens utveckling framåt.  
 
Kontroll över företaget 
Resultatet från empirin visar att det är en balansgång mellan att vilja ha kontroll av företaget 
och att ta in externa finansiärer som kan bidra till tillväxt. Analysen av resultatet pekar på att 
det är två mekanismer som avgör balansgången. Mekanismerna för att ändra sin attityd mot 
externa finansiärer är tvingande och lärande mekanismer. Tvingande mekanismer kan 
förekomma i branscher där stora investeringar görs eller om ekonomin är i svårigheter. 
Företagen har då inget val utan är tvungna att ta in externa finansiärer i företaget. Lärande 
mekanismer förekommer istället när företaget har en ökad insikt om olika 
finansieringsalternativ. Företagen förstår de krav finansiärerna ställer vilket till slut leder till 
att attityden förändras och blir mer positiv. 
 
Vad finansiärer bidrar med förutom kapital 
Speciellt nystartade företag kan ha problem med att visa sig trovärdiga mot eventuella kunder 
och finansiärer eftersom de är relativt okända på markanden. Kunder och finansiärer känner 
kanske inte till företaget eller så vågar de inte göra affärer med företaget eftersom de har för 
få kunskaper om det. För att minska dessa problem är det viktigt att företaget jobbar på att 
skapa en bra relation med en finansiär. Genom finansiären ökar möjligheten att information 
om företaget spridas vidare till andra finansiärer och kunder. Finansiärerna kan förutom 
sprida information om företaget och höja deras trovärdighet även bidra till småföretagens 
utveckling på andra sätt. 
 
Fyra typer av finansiärer undersöktes, företagsängel, riskkapitalbolag, industriell partner och 
bank. Undersökningens syfte var att undersöka relationerna mellan småföretagen och 
finansiärerna. Vad finansiärerna bidrog med förutom kapital.  
 

28 Landström, 2003 
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Resultatet av hur företagen i undersökningen såg på bidragen från de viktigaste finansiärerna: 
 
Bild 2. Bidrag från företagens viktigaste finansiär. Skalan är graderad 1-7 (där sju är högst). 
Det är medelvärdet som redovisas samt medianen inom parantes. 

 
 
Kommentarer från dem som gjorde undersökningen 
Det resultat som överraskande mest var att företagsänglar verkade vara mycket duktiga på att 
bidra till småföretagens utveckling. Men även industriella partners visade sig vara bra på att 
främja småföretagarnas utveckling, mest i produkt och marknadsrelaterande frågor. Bankerna 
däremot bidrar inte alls på samma sätt som de andra finansiärerna. Skillnaden mellan banken 
och de andra finansiärerna är att de endast är lånefinansiärer. De är inte delägare eller har 
något annat gemensamt med företaget. Banken är därmed den enda finansiären som har en 
begränsad vinstmöjlighet. Generellt tenderar bankerna att bli relativt passiva i relationen till 
sina kunder (företagen). Bidraget från banken blir då automatiskt ganska litet eftersom 
relationen till företaget är för passivt. Det som var mest förvånande när det gällde banken var 
att de inte hjälpte småföretagen med kontakten till andra kompletterande finansiärer.  
 
Sammanfattningsvis indikerar undersökningen att småföretag kan ha ett stort utbyte av att ha 
en bra relation med externa finansiärer. Utbytet behöver inte alltid handla om kapital utan 
bidrag till småföretagens utveckling kan tas i uttryck på andra sätt!  
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Finansiell bootstrapping 
En undersökning29 har gjorts om användningen av finansiell bootstrapping, i svenska 
småföretag. Lösningen med tillräckligt resursbehov behöver inte endast vara finansiella medel 
(kapital). De alternativa lösningarna på finansieringsproblemet har kallats för finansiell 
bootstrapping, Det betyder att företagen fokuserar sig på att hitta andra lösningar än att skaffa 
kapital till sin verksamhet. Syftet med undersökningen var att med hjälp av intervjuer, 
identifiera de olika bootstrappingmetoderna som används av svenska småföretag och även 
identifiera vilka faktorer som styr användandet av bootstrapping. Undersökningen 
genomfördes med hjälp av en enkätstudie på ett urval om 900 svenska småföretag plus en 
fallstudie. Undersökningen var begränsad att beröra 32 olika bootstrappingmetoder. 
Enkätundersökningen gav ett resultat av svar på cirka 30 procent (260 företag) av de 900 
företagen.   
 
”Financial bootstrapping is here defined as methods used for minimizing and/or eliminating 
the need for financial means for securing the needed resources”30 
 
Det betyder helt enkelt att företag försöker hitta metoder för att minimera behovet eller att 
eliminera behovet av finansiella medel helt. När företag eliminerar kapitalbehovet helt är det 
ofta i form av att de lånar resurser av andra företag utan kostnad. Eller att de ökar 
kompetensen utan kostnad genom att till exempel använda sig av studenter vid projekt eller 
liknande. Minimeringen av behovet av kapital kan däremot ta sig i uttryck genom att företaget 
delar resurser med andra, till exempel lokaler eller personal. En annan metod for att minimera 
kostnaden kan vara att företag köper in begagnad utrustning eller tar in vänner och familj som 
kan jobba för en lägre lön.  
 
Enkätundersökningens resultat av användningen av finansiell bootstrapping: 
 
Bild 3. Mest använda bootstrappingmetoder (i procent av företagen). 

 

29 Landström, 2003 
30 Winborg, 2000, s 18 

Metod     Användning i % 
Köpa begagnad utrustning istället för ny    78 
Förhandla fram bästa möjliga villkor med leverantör   74 
Hålla in ägarens/VD:s lön under en viss period   45 
Medvetet fördröja betalning till leverantörer   44 
Använda rutiner för att påskynda inbetalningar från kund  44 
Låna utrustning från andra företag för en viss period   42 
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Bild 4. Minst använda bootstrappingmetoder (i procent av företagen). 

Bilderna visar att företagen använder sig mest av att köpa begagnad utrustning och att 
förhandla sig till bra avtal med leverantörer. De bootstrappingsmetoderna företagen använder 
sig minst av är speciella bidrag, factoring och att dela med sig av anställda och utrustning.     
 
Kommentarer från dem som gjorde undersökningen 
De största fördelarna med bootstrapping är att kostnaderna minskar men att man ändå kan 
uppfylla målen. Det innebär även att företagen inte behöver ta in externa finansiärer som vill 
ha en viss kontroll över verksamheten. Genom att använda sig av bootstrapping finns det mer 
tid att lägga på kärnverksamheten istället för att lägga all sin kraft på att ”leta” kapital. Saker 
som inte går att köpa för pengar kan kommas åt genom bootstrapping som man i andra fall 
kanske missar. Eventuella nackdelar som kan komma ur bootstrapping kan vara att företagets 
utvecklingstakt hämmas, genom att man hela tiden är beroende av andra. Detta gör att en del 
saker tar längre tid. Konkurrerande företag med mycket kapital kan då gå om i utvecklingen. 
En annan nackdel är att företaget inte får samma kontroll över de resurser de använder om de 
bara äger en del av dem. Även de personliga relationerna mellan företaget och de aktörer som 
det samarbetar med kan komma i gungning, eftersom det kan handla om att utnyttja varandra.   
 
Slutsatsen med undersökningen är att företag behöver tänka i bredare banor när det gäller 
finansieringen. Det är aktiviteterna i företag som skapar ett behov av resurser och det i sin tur 
resulterar i ett behov av kapital. Företagen behöver fundera på om det finns alternativa 
lösningar till att lösa resursbehovet. Resursbehovet behöver inte alltid betalas med pengar. 
Det finns många alternativa lösningar. Det enda som hindrar är bristande kreativitet. 
Alternativa lösningar påverkar företagets lönsamhet positivt eftersom kostnaden i företaget 
minskar.  
 
Egna kommentarer 
Undersökningen handlar i stort om att minska kapitalbehovet men inget sägs om att 
bootstrapping även resultera i att anskaffningskostnaden för kapitalet minskar. Finansiell 
bootstrapping handlar enligt mig om att försöka klara likviditeten (betalningsförmågan på kort 
sikt) och att slippa anskaffningskostnader för kapital. Genom att minska behovet av kapital 
minskar företagets kostnad för att anskaffa kapital och det i sin tur gör att företagets totala 
kapitalkostnad minskar.  

Metod     Användning i % 
Utnyttja bidrag från stiftelsen Innovationscentrum   0 
Använda sig av factoring (belånar kundfodringar) för att frigöra kapital 3 
Utnyttja bidrag från NUTEK    6 
Utnyttja bidrag från Länsarbetsnämd    8 
Dela anställda med företag     8 
Dela utrustning med andra företag    8 
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Kapitalförsörjning till småföretag 
Den senaste utredningen31 från statens offentliga utredningar angående kapitalförsörjning till 
småföretag gjordes 1998. Utredningen beskriver de problem och hinder småföretagare stöter 
på när de behöver skaffa fram riskkapital. Utifrån problemen föreslås åtgärder för att 
underlätta småföretagen att skaffa riskkapital.   
 
Öka soliditeten eller öka tillgången på riskvilligt kapital 
I utredningen beskrivs småföretagens problem genom data från andra utredningar, 
forskningsrapporter, diskussioner och debatter angående ämnet. Problemen ligger i att 
småföretag i Sverige har lägre soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) och lönsamhet än 
småföretag i andra länder. Soliditeten medför att småföretagen får det svårare att få krediter 
från banker. Syftet med utredningen är att ta fram förslag på vad man ska göra för att förbättra 
soliditeten i företagen eller öka tillgången på riskvilligt kapital. Målet i slutändan med en 
bättre riskkapitalförsörjning är ökad tillväxt och sysselsättning i småföretagen och även ökat 
antal småföretag och att få fler att överleva.  
 
Utredningen har undersökt sex områden där de har beskrivit problemet och kommit med 
förslag till åtgärder: 
 
Privat sparande för start och expansion av småföretag 
Problemet ligger i att det är väldigt svårt att spara ihop tillräckligt med riskkapital för att våga 
ta risken att starta ett eget företag eller att expandera. Detta beror bland annat på vårt 
skattesystem i Sverige. De stöd som redan finns till de minsta företagen är, starta eget-bidrag 
och ALMI-lån. För ett par år sedan kom det till ytterligare lite mer hjälp. En möjlighet till 
riskkapitalavdrag som betyder en minskande skatt för riskkapitalinvesterare och en del 
lättnader i dubbelbeskattningen (först beskattas företagets vinst sedan beskattas den utdelade 
vinsten). Förslagen som presenteras i utredningen är ett skattepremierat småföretagarkonto. 
Det betyder att privatpersoner skulle tillåtas att spara i ett speciellt ”småföretagarkonto” som 
skattegynnas. Förslaget säger även att småföretag ska kunna göra nyemissioner (öka sitt 
aktiekapital) som ska vara avdragsgilla.  
 
Uppskjuten reavinstbeskattning vid återinvestering i noterat företag 
Enligt utredningen är reavinstbeskattning ett stort problem för småföretag. Reavinsten 
(realisationsvinsten) är vinst som uppkommer vid en försäljning av en egendom, 
värdeökningen av företaget från dess att köpet gjordes. Realisationsvinster är skattepliktiga 
och ligger i allmänhet på 30 procent. Genom att reavinstbeskattningen är så hög säljer inte 
småföretagare sina företag i första hand. Reavinstbeskattningen hämmar 
småföretagsutvecklingen genom att den hindrar entreprenörer att gå från ett affärsprojekt till 
ett annat. Det skulle helt enkelt bli för dyrt. Utredningen förslår ett system med uppskjuten 
reavinstbeskattning vid återinvestering i aktier i onoterade företag. Det betyder att 
reavinstbeskattningen skjuts upp vid en försäljning av ett onoterat företag på den del av 
vinsten som återinvesteras i ett annat onoterat företag.  
  

31 SOU, 1998 
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Periodiseringsfonder 
År 1997 blev avsättningsmöjligheterna till periodiseringsfond för företagen 20 procent av 
inkomsten istället för de tidigare 25 procenten. Periodiseringsfond är en obeskattad reserv, 
vilket betyder att 20 procent av inkomsten är avdragsgill i företagsskatten. Avdraget måste 
skattas senast fem år efter avdraget gjorts. Periodiseringsfonden betyder både en skattekredit 
men också en viktig likviditetskälla för företagen. Småföretag har ofta problem med 
likviditeten. Genom periodiseringsfonden ökar likviditeten och behovet av externa krediter 
minskar. När periodiseringsfonden minskade från 25 procent till 20 procent minskade både 
företagens likviditet och skattekrediten. Det resulterade i ett tuffare klimat och försvårade 
expansionsmöjligheterna för företagen. Förslaget från utredningen är att öka företagens 
möjligheter att sätta av kapital till periodiseringsfonder.  
 
Två modeller för löntagarägande 
I andra länder, såsom till exempel USA och Kanada finns det löntagarkapital som ofta ställer 
upp i krislägen för företag. I USA och Kanada finns det en stor andel ESOP-företag 
(Employee´s Stock Ownership Plans). ESOP-företag är företag som låter sina löntagare bli 
delägare och få aktier i företaget enligt en viss plan. Dessa företag ägs antingen helt och hållet 
av de anställda eller till en viss del. Dessa löntagaraktier är ju en form av löntagarkapital. 
ESOP i USA ses som en del av pensionssystemet. I Sverige har vi inget liknande. Det som 
kallas för löntagarkapital i Sverige är AP-fondsystemen, arbetsmarknadsförsäkringsbolagen 
och fackförbundens strejkkassor. Det löntagarkapital som finns i dessa placeras traditionellt 
och säkert, inte i riskföretag. Utredningens förslag är att samla ihop löntagarkapital i de olika 
organisationerna och ”rösta” för bildande av riskkapitalbolag som sedan kan placera kapital i 
småföretag och andra riskkapitalbolag.  
 
Särskilda riskkapitalbolag 
Problemet för småföretagare att få riskkapital från externa parter beror bland annat på att det 
är svårt att värdera aktierna och riskerna. Småföretagen har en låg likviditet, det är svårt att 
värdera kompetensen inom företaget. Insynen är för liten, och företagen blir därmed ännu 
svårare att värdera. Det är överhuvudtaget svårt att ens få placerarna och småföretagen att 
mötas. Förslaget att lösa detta är att man ska införa ett danskt system i Sverige. Det danska 
systemet innebär att det finns möjligheter för riskkapitalbolagen, som placerar kapital i aktier 
i småföretag, att erhålla statsgarantier (förlustgarantier från staten). Syftet med det danska 
systemet är att jobba för en bra tillväxt och föra utvecklingen framåt för små och medelstora 
företag, genom att öka möjligheterna att få fram riskvilligt kapital. För att erhålla statsgaranti 
ställs krav på både riskkapitalbolagen och småföretagen.  
 
Riskkapital från fonder, banker och försäkringsbolag 
Det finns ett antal lagar och förordningar om hur olika fonder, banker och försäkringsbolag 
ska placera sitt kapital. Reglerna är till för att ge en effektiv värdebedömning, ge öppen 
information och minska riskerna för spararen. Lagarna och förordningarna gör dock att 
småföretagen gallras bort. Utredningens förslag är att ompröva reglerna i syfte att öka svenska 
småföretags möjligheter att erhålla riskkapital.  
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4. Empiri 

Eftersom syftet med uppsatsen var att undersöka hur småföretag ser på sin egen finansiering 
behövs information från verkligheten. Informationen från verkligheten hämtades in genom 
kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes på åtta företag i Ronnebytrakten med högst 
25 anställda. För att förstå analysen och för att få ett bra flyt i texten kommer varje företag få 
en kort presentation och ett smeknamn. Efter företagspresentationerna kommer själva 
analysen, som är uppdelad efter frågorna32 i intervjuerna. Varje fråga inleds med att beskriva 
respondenternas svar (olikheter och likheter) och avslutas med en analys av svaren.  
För att styrka respondenternas uppgifter och klargöra vissa begrepp genomfördes slutligen 
även en intervju av en bank. Ytterligare en referens som användes i analysen var uppgifter 
genom ett mail från Svenska Riskkapitalföreningen.  
 
4.1 Beskrivning av de intervjuade företagen 
Det första företaget var ett mindre café som endast hade funnits i ett par år. Företaget 
finansierades vid starten av lånat kapital från närstående, starta eget-bidrag och kapital ur 
egen ficka. Nu använder företaget sig endast av egna vinster för att få verksamheten att 
fungera.  
 
Intervju nummer två var på ett verktygsföretag. Företaget hade många år på nacken och var i 
anställda räknat ett av de större företag som blev intervjuade. Företaget hade under sin tid 
upplevt många upp- och nedgångar. Verktygsföretaget hade både lånat pengar av banken, fått 
avstå från lön och skjuta till egna pengar när de finansierade företagets aktiviteter.  
 
Det tredje företaget som intervjuades var en mindre butik som endast hade funnits ett par 
månader. Finansiering för butiken var ett starta eget-bidrag de första sex månaderna men även 
ett banklån för att förbereda butiken för ett öppnande.   
 
Nästa intervju var på ett plastföretag som funnits på marknaden ett bra tag. Företaget är ett 
mindre företag om man räknar i antalet anställda. Företaget har gått mycket upp och ner i 
försäljningen. När företaget bildades var de beroende av olika typer av bidrag men även 
banklån.  
 
Det femte företaget var en större butik med flera anställda. Företaget finansierades vid 
starten med lån från branschen. Nu finansieras företaget med hjälp av egna vinster, och vid 
behov, av banklån.  
 
Nästa intervju utfördes på ett specialiseringsföretag som funnits i ett par år. Under företagets 
levnadstid har de använt sig av checkkrediter och förskottsbetalningar för att finansiera sin 
verksamhet. Inga ”vanliga” banklån har använts. Vid starten av företaget var de fyra delägare 
som gick ihop och satsade endast egna pengar.  

32 Bilaga 1 Finansieringsfrågor till småföretag 
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Intervju nummer sju genomfördes på ett smidesföretag, som hade ett tiotal år bakom sig. 
Företagets start finansierades av eget kapital och banklån men även Almi-bidrag fanns med i 
bilden. Nu finansieras istället verksamheten av egna vinster och checkkrediter.  
 
Det sista företaget som blev intervjuat var inom restaurangbranschen. Vi kan kalla företaget 
för restaurangen. Företaget använde sig endast av extern finansiering när de köpte upp 
företaget. Den externa finansieringen var i form av banklån. Vid starten fick de även starta 
eget-bidrag. Finansieringen har sedan fortsättningsvis skötts med egna vinster. 
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5. Resultat och tolkning 

5.1 Hur upplever ni möjligheterna att skaffa fram kapital? 
 
Fler negativa än positiva åsikter. 
Företagen hade blandade åsikter, men mer negativa än positiva, om hur de upplevde 
möjligheterna att skaffa fram kapital. Caféet trodde att det inte skulle vara några problem att 
skaffa fram kapital för att starta upp verksamheten. De hade ett bra koncept och bra 
hyresavtal. Men bankerna hade för hårda villkor. De hårda villkoren, enligt ägaren, berodde 
på att de tillhörde restaurangbranschen som var en högriskbransch. De dåliga villkoren 
resulterade i att banklån inte var ett alternativ för företaget. Enligt plastföretaget fanns det 
ganska bra möjligheter att skaffa fram kapital. Hans svar syftade på hur det var att skaffa fram 
kapital i ett senare skede i företaget.  
Flera av företagens svar visade att det var betydligt lättare att skaffa fram kapital när företagen 
var lite längre komna (etablerade) och kunde visa upp ett bra resultat.  
 
Svårt att skaffa fram kapital.  
Svaret på frågan verkade bero på vilken bransch företaget arbetade i, om företaget kunde 
bidra med någon säkerhet för banklån och vilken relation företaget hade med banken. 
Möjligheterna att skaffa fram kapital verkar även vara beroende av i vilken fas företagen 
befinner sig i och hur det går för företaget. Intervjuerna i stort visar att det är svårt att skaffa 
fram kapital, vilket indikerar till att de upplever att det verkligen finns ett ”finansiellt gap”. 
Varför det utbud som finns inte passar, kan bero på att villkoren är dåliga ur småföretagarnas 
ögon, men också att det är för svårt att erhålla kapitalet.     
 
Banklån är det huvudsakliga samtalsämnet. 
De flesta företagen svarade på frågan som om det bara var banklån frågan handlade om. 
Svaren visade vad företagen tycker om banken. Hur möjligheterna såg ut att skaffa fram 
kapital genom banklån. Detta visar att företagens instinktiva tanke när det gäller kapital är 
banklån. Även de som inte använder sig av banklån för att finansiera sin verksamhet pratade 
mycket om banklån. Banklån var den finansiering som nämndes och diskuterades mest i hela 
intervjun. Vad kan detta bero på? En möjlighet är att respondenterna tog för givet att det var 
banklån jag ville höra om eller att respondenternas tanke var extern finansiering, och den enda 
sådan finansiering de kom att tänka på var banklån. Banklån är ju i allmänhet den enda typ av 
finansiering förutom egna pengar som människor i sitt privata liv använder sig av. När 
privatpersoner ska starta företag är det förmodligen naturligt att först och främst gå till 
banken. Banklån är något de oftast har erfarenheter av sedan tidigare.  
 
 

 23 



 
Finansieringsalternativ för småföretag 

 
 
5.2 Hur finansieras er verksamhet, vid starten, under utvecklingen och nu? 
 
Checkkredit var ett vanligt finansieringsalternativ. 
Nu går vi över till huvudfrågan, kartläggningen av småföretagens finansiering. Gemensamt 
för alla respondenter är att spektrat på finansiärer de använder sig av är relativt litet. Caféet 
skiljde sig lite från de andra företagen då de inte använder sig av några banklån 
överhuvudtaget, endast eget kapital. Ett av företagen, specialiseringsföretaget använde sig 
bara av checkkredit och eget kapital, inget ”vanligt” banklån alls. Checkkredit, enligt 
intervjun med banken, är en rörelsekredit som är löpande. För att få checkkredit av banken 
gäller samma procedur som vid ett lån. Banken bryr sig inte om vilken ”produkt” företagen 
söker utan det är en affärs/kredit-PM (en mall som ska beskriva företaget och ägaren) som 
beslutet och villkoren baseras på. Affärs och kredit-PM är till för att bedöma företagets 
framtida återbetalningsförmåga. Det viktigaste innehållet i affärs/kredit-PM är beskrivningen 
av kundens verksamhet och personen som äger företaget, eller ska starta ett företag. De flesta 
respondenterna använde sig av checkkrediter. Smidesföretaget är helt beroende av 
checkkrediter då det är krediterna som gör den vardagliga verksamheten möjlig. Krediten 
svänger upp och ner hela tiden. När det är dags för stora inköp kan nästan hela krediten bli 
tömd.  
 
Starta eget-bidrag och eget kapital.  
Företagen finansierades till stor del av eget kapital, som införskaffades från dem själva och 
den närmaste omgivningen. Caféets skäl till att de bara använde sig av eget kapital var att de 
från början, i praktiken, inte hade något annat val. Specialiseringsföretagets skäl var att de 
ville klara sig själva och inte behöva sätta säkerheter och bli personligt ansvariga. 
Specialiseringsföretaget hade från början fyra delägare som satsade en del var av kapitalet.  
Det är svårare för en ensam företagare att finansiera sin verksamhet ur egen ficka.  
Flera av företagen hade vid starten använt sig av bidrag som till exempel starta eget-bidrag. 
Starta eget-bidrag är ett aktivitetsstöd, som betalas ut till personer som ska starta eget, under 
en begränsad period. Den som är berättigad arbetslöshetskassan får samma summa i 
aktivitetsstöd. Om man inte är berättigad arbetslöshetskassa får man en lägre summa (223 kr 
per dag).33 Starta eget-bidraget för restaurangföretaget betydde väldigt mycket. Ägaren av 
restaurangföretaget var tidigare anställd på företaget men köpte upp det när tillfället bjöds. 
Ägarbytet gick smidigt tillväga och verksamheten fortsatte som tidigare utan några avbrott. 
Med hjälp av starta eget-bidraget kunde företaget spara undan en del av vinsten under 
bidragsperioden och använda det som säkerhet vid oförutsedda utgifter eller nya 
investeringar. För den mindre butiken var starta eget-bidraget en förutsättning för att starta 
ett eget företag.  
 
Bidraget är till för att den som startar eget ska ha något att leva på den första tiden när 
företaget är osäkert och försöker skapa sig en plats på marknaden. Bidragen är viktiga för 
företagen även om de enligt flera företag alltid tenderar att vara för små.  
 

33 www.ams.se 20040402 
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Hårda villkor för banklån! 
Förutom eget kapital och bidrag finansierades företagen till största delen av banklån. 
Företagens åsikter om banklån var av blandad mening. De företag som hade upplevt ett 
nekande av banken var mer negativ inställda, som till exempel caféet. Nekades är inte det 
rätta ordet, men det var för hårda villkor att acceptera. Även Verktygsföretaget nekades lån 
då de var konkursmässiga och vände sig till banken för att låna pengar. Nekandet resulterade i 
att företagen tyckte att de var lite orättvist behandlade, vilket skapade en mer negativ attityd. 
Flera företag påpekade att de inte tyckte villkoren skulle vara så hårda för att ta ett banklån, 
till exempel kraven angående säkerhet. Enligt banken har de krav på säkerhet för i princip alla 
sorters lån. Restaurangen fick en tuff avbetalningsplan för banklånet och fick sätta sitt 
privata hus som säkerhet och använda sig av borgenärer. Plastföretaget tyckte inte om att 
räntorna på banklånen är högre för företag än för privatpersoner. 
 
Ändring i lagen angående konkursbon. 
Enligt Smidesföretaget kommer det att ske stora förändringar när det gäller banklån. Tidigare 
hade banken förtur att plocka ut det som är deras vid konkurser. Men i år ändrades lagen och 
nu får alla stå på kö hos konkursförvaltningen för att få tillbaka eventuella pengar. 
Smidesföretaget menar att det finns både en positiv och negativ sida av den nya lagen. Den 
negativa sidan är att banken förmodligen blir ännu hårdare när de lånar ut pengar. De tar en 
större risk och höjer därmed villkoren. Den positiva sidan med lagen enligt Smidesföretaget 
är att deras risk minskar. Eftersom chansen ökar att de får tillbaka eventuella pengar när 
företag de samarbetar med går i konkurs.   
Kort kan man beskriva lagändringen34 med att det som tidigare hette företagshypotek kallas 
sedan den 1/1 2004 företagsinteckning. Företagshypotek och företagsinteckning är 
kreditsäkerheter. Företagshypotekets värde var 100 procent på företagets sammanlagda 
tillgångar medan företagsinteckning beräknas på 55 procent av tillgångarnas värde. Detta 
innebär att kreditgivarna bara har 55 procent av företaget som säkerhet. Dessutom blir 
prioriteringsgraden lägre än tidigare, kreditgivaren har ingen förtur att kräva in de 55 
procenten vid en konkurs. Kreditgivarna har därför nu under en övergångsperiod, rätt att 
omförhandla villkoren på de gamla krediterna. 
 
Andra typer av finansieringsmetoder. 
Andra typer av finansiering som användes men inte i samma utsträckning som banklån, 
bidrag, checkkredit och eget kapital var ett ekonomiskt samarbete med kunderna eller att helt 
enkelt dra in på kostnaderna. Specialiseringsföretaget får förskottsbetalningar av kunderna, 
som då står för kapitalet. Genom förskottsbetalningarna finns hela tiden en särskild press över 
företaget att prestera. Det är viktigt att hela tiden jobba på relationen mellan uppdragsgivaren 
och uppdragstagaren. En sista typ av finansiering, att jobba utan lön, är en tvingande metod. 
Det betyder att företaget gör detta eftersom det inte finns något annat val. Intervjuerna visade 
att det fanns olika nivåer av att spara in på lönen. Den vanligaste var att företagen var tvungna 
att ta ut en minimal lön i dåliga perioder, men lönen räckte åtminstone till att få det privata 
livet att gå runt. Den mer ovanligare formen uppkom vid de mest desperata perioderna, när 
företaget var i dåliga tider. Verktygsföretaget var tvunget att under en längre period dra in på 
lönen helt och hållet för att hålla företaget på fötter. 
 

34 Föreningssparbanken, 2004 
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Säkerhet är en viktig fråga för småföretagen. 
Att sätta något i säkerhet är en av faktorerna som är känsligast för företagarna när det gäller 
banklån. De skulle helst av allt slippa sätta privata ägodelar i risk. I och med företaget i sig tar 
företagarna en stor risk. De satsar mycket pengar, sitt arbete, kanske även anställdas jobb, 
samt massor av tid. Genom att lägga ner massor av tid på företaget finns det även en risk att 
familjen försummas. Ska då även familjens privata ekonomi stå på spel och allt de har byggt 
upp. Att vara tvungna att sätta delar av sitt privata liv i pant kan vara den droppen som gör att 
man inte vågar starta upp ett företag.  
Sammanfattningsvis inkräktar säkerheten på banklån i sociala termer på det familjära livet 
och i ekonomiska termer är säkerheten en stor riskfaktor för låntagaren. Om företaget inte 
överlever så är det inte bara företaget som ryker, utan även säkerheten, som i många fall i 
mindre företag, är satt på den privata fastigheten. En del företagare (t.ex. tjänsteföretag), har 
kanske inget att sätta i säkerhet vilket gör det nästan omöjligt att få banklån med bra villkor.  
Specialiseringsföretaget valde just att avstå från banklån och en del av faktorn var just att 
man skulle bli tvungen att sätta något som säkerhet. De använde sig istället av checkkredit. 
Detta kan vara ett intressant svar. Banken hävdade att i princip alla lån hade någon typ av 
säkerhet. Men enligt intervjun hade specialiseringsföretaget inte satt någon säkerhet? 
Förklaringen till detta kan vara att företaget har någon typ av säkerhet för checkkrediten men 
ingen personlig. Specialiseringsföretaget var noga med att förklara att de inte ville vara 
personligt ansvariga, men det finns säkerheter som enligt banken kan tas på kundfodringar.  
 
Banklån om man är tvungen. 
Banklån var något företagen pratade mycket om eftersom det var banken de såg som 
huvudfinansiären. Relationen till banken verkade bero på vilka tidigare erfarenheter företagen 
hade fått av banken. Attityden mot banklån var att dem tog man bara om man var ”tvungen”, 
alltså inte kunde finansiera det själv genom eget kapital eller vinster. Detta kan bero på, 
förutom säkerhet på banklånen, att det är kostsamt med räntor.  
Flera av småföretagen som intervjuades hade samma inställning. Det vill säga att företaget 
inte drivs ur en ekonomisk synvinkel, utan för att det är roligt. Stoltheten över att ha skapat 
något, och att driva det på egen hand betyder dessutom mycket. Man vill i största mån klara 
sig själv. Det kan vara den aspekten som ligger bakom småföretagens attityd gentemot 
banklån och andra externa finansiärer. Det indikerar till att småföretagen i högsta möjliga mån 
vill vara oberoende och att de vill ha fullständig kontroll över företaget.  
Detta i sin tur kan te sig märkligt, med tanke på att banklån inte inkräktar på företagets 
kontroll, såsom externa delägare gör. Ur en vinkel så har banklånen ändå en viss kontroll över 
företagen eftersom de begär säkerheter på lånen. Företag med banklån och företag som söker 
banklån är på något sätt i underläge, det är banken som sätter villkoren inte företagen. 
 
Ingen av företagen pratade om skatter. Det är lite märkligt. Innan intervjuerna genomfördes 
trodde jag att många tog lån på grund av att räntan på skulderna ger skatteavdrag. 
Skatteavdrag verkar inte vara något de prioriterar. Fokuseringen ligger alltså inte på 
kostnaden för kapitalet i verksamheten, utan fokus ligger på hur man ska få tag på kapital med 
låg anskaffningskostnad.  
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Få ekonomiska detaljer i intervjuerna. 
Intervjuerna var på en ganska övergripande nivå. Respondenterna gick inte in på detaljer i 
någon större utsträckning. Detta kan förklaras med att företagen inte lägger ner så stor kraft 
vid att utreda varje detalj i företaget. Men det kan också förklaras med att företaget inte ville 
berätta för mycket för mig.  
Tiden går först och främst till att få företaget att gå runt. En del ekonomiska frågor sköts av 
eventuella revisorer. Många gånger har företagen inte så många val att välja mellan. De har 
sällan tid att till exempel leta efter bidrag eller att utvärdera varje typ av finansiering. Enligt 
plastföretaget finns det många bidrag att söka men det finns ingen tid att hitta dem, det skulle 
behövas en heltidsanställd för att leta upp bidragen.  
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5.3 Vilka sätt känner ni till för att skaffa fram kapital? 
 
Småföretagen hade minst kännedom om riskkapitalbolag. 
De som skiljde sig lite från de andra företagen var den stora butiken och plastföretaget som 
även nämnde att man kunde låna pengar av företag som Privat Finans. Men de varnade för de 
hutlösa räntorna och tryckte på att det var inget de rekommenderade själva. Några företag 
svarade, utöver de föregående gemensamma svaren, att man även kunde använda sig av 
leasing.  Det kan fungera så att banken leasar en maskin. Det betyder att maskinen är bankens 
tills den är betald. Det alternativ som nämndes minst var riskkapitalbolag. Det var 
verktygsföretaget som nämnde det i förbigående då han sa att det inte var någonting för hans 
företag. Detta på grund av att riskkapitalbolaget inte är intresserade av dem, för att de är ett 
för litet företag. Vid själva frågan kom företagen inte på så många finansieringsalternativ. 
Men genom att gå igenom hela intervjun upptäcktes att de kunde fler finansieringsalternativ 
än de räknade upp när frågan ställdes. Resultatet blev att alla företag vid något tillfälle i 
intervjun pratade om bidrag, banklån, låna privat, vinster och eget kapital. 
 
De yngre företagen hade mindre kännedom om de ovanligare metoderna. 
Svaren i stort visar att företagen har ganska lika tankar om finansiering. Det som skiljer 
svaren åt är de lite mindre vanliga typerna av finansiering, såsom leasing, riskkapitalbolag, 
låneföretag, och samarbete med leverantörer/kunder. Ett ekonomiskt samarbete med 
leverantörer/kunder är förmodligen känt av alla respondenter men förmodligen klassificerar 
de det inte som ett finansieringsalternativ. Svaren från intervjuerna ger indikation på att 
respondenterna är kunniga om de mer ”traditionella” finansieringsalternativen, men lite 
mindre kunniga när det gäller de ovanliga typerna av finansieringsalternativ. De som kände 
till de ovanligare typerna av finansiering var de företag som hade flest år på nacken. Det kan 
ha berott på att de har samlat på sig mer kunskaper genom åren, och sett hur marknaden för 
finansiering har utvecklats sig. Att de yngre företagen inte hade någon större kännedom om 
detta, kan betyda att de har fått dålig information. Eller så kanske de helt enkelt inte har 
hunnit hamna i en sådan situation då den typen av finansiering är intressant.  
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5.4 Ni måste expandera för att överleva mot konkurrenterna, hur skaffar ni 
fram kapital? 
5.5 Ni får ett stort uppdrag från en kund, hur finansierar ni detta? 
 
Ett stort intresse för samarbete med leverantörer/kunder. 
Första frågan angående en eventuell expansion i företaget, gav blandade svar. Några få 
svarade att de skulle vända sig till banken eller använda sig av egna vinster. Det var fler som 
svarade att de skulle försöka använda sig av ett ekonomiskt samarbete med leverantörer eller 
kunder. Verktygsföretaget skulle i en sådan situation vända sig till sina säljföretag som har 
gått om pengar. Men det var viktigt att de behöll slutkontrollen över produkterna. Ett annat 
företag, specialiseringsföretaget, skiljde sig från de andra genom att säga att det bästa sättet 
nog skulle vara att släppa in kapitalstarka delägare, i form av kunder eller leverantörer.  
 
Ett företag skulle kunna tänka sig delägarskap.  
Den första hypotetiska frågan gav ett förvånande resultat. Eftersom samtalen till största del 
har handlat om banklån, vände den här frågan helt om. De flesta företagen skulle här kunna 
tänka sig att använda sig av ett ekonomiskt samarbete med leverantörer eller kunder. Det kan 
te sig intressant eftersom alla företag har varit ganska negativt inställda mot externa 
finansiärer tidigare, speciellt då finansiärer i form av eget kapital. De flesta företagen 
påpekade att samarbetet skulle ske på en nivå utanför delägarskap. Men en av respondenterna 
skulle kunna tänka sig att ta in delägare. Vad kan detta bero på? Företaget i frågan var ett av 
företagen som inte använde sig av ”vanliga” banklån utan verksamheten finansierades av 
förskottsbetalningar av kunder. Det som skiljer detta företaget mot de andra var att samarbetet 
mellan kunderna var på en högre nivå. Företaget har en nära relation mot sina kunder. Det kan 
vara lösningen på att företaget kan tänka sig ett delägarskap med en av kunderna. I så fall kan 
detta indikera på att relationen med en eventuell finansiär är av stor betydelse.  
 
Det fanns en risk att småföretagen var tvungna att avböja en stororder.  
Andra frågan syftar på något mindre definitivt än en expansion. Svaren från respondenterna är 
att de antingen använder sig av checkkrediter, egna vinster eller ett samarbete med 
leverantörer. Specialiseringsföretaget tog endast emot en stororder, om det var möjligt för 
produktionsavdelningen att fullfölja ordern. Det var flera företag som svarade att de inte fanns 
någon möjlighet att ta in fler anställda. Det hade de inte råd med. Flera av företagen var 
kanske tvungna att tacka nej, eftersom personalen inte räckte till. Plastföretaget hade 
erfarenheter av stororders som de själva inte hade resurser att klara av. Ett alternativ var att de 
lade ut arbetet på företag i östländer där arbetskraften var mycket billigare. Ett andra 
alternativ var att samarbeta med liknande företag, dela på order som var för stora för dem 
själva. 
 
Företagen litar mer på företag inom samma bransch än banker och riskkapitalbolag. 
En intressant synvinkel var att företagen återigen var intresserade av att samarbeta med 
leverantörer. Intrycket från företagens positiva inställning gentemot leverantörer var att 
företagen litar mer på dem som är i samma bransch. Leverantörer har bättre insyn än externa 
finansiärer, i hur branschen fungerar. Detta kan förklara att företagen är rädda för att bli 
underskattade när de går till finansiärer utanför sin bransch. De väljer därmed att först och 
främst söka sig till finansiärer inom den egna branschen, som vet vad företaget ”går” för. De 
två faktorerna som verkar vara av stor betydelse vid val av finansiär verkar vara relationen 
(vem de kan lita på) och hur mycket insyn (information) finansiären har i företaget.   
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5.6 Åsikter om riskkapitalbolag och ett ekonomiskt samarbete med 
kunder/leverantörer. 
 
Riskkapitalbolag var inget alternativ för småföretagen.  
I samtliga fall ansåg man att riskkapitalbolag inte var något alternativ vid finansiering. 
Smidesföretagets åsikt var att de visste för lite om riskkapitalbolag och tillade att man vill 
reda ut saker och ting själv. Verktygsföretagets åsikt om riskkapitalbolag och andra typer av 
delägarskap var att han skulle vara rädd att bli blåst och förlitade sig hellre på ekonomiska 
samarbeten med företag i omgivningen. Restaurangen var ett av företagen som menade att 
de var för små för att riskkapitalbolag skulle vara intresserade och att det nog inte var en 
bransch som var särskilt intressant för sådana investerare. Enligt ett mail från Svenska 
Riskkapitalföreningen investerar riskkapitalbolag generellt i bolag som har en patentbar 
produkt eller att de ser potential för snabb tillväxt. Ekonomiskt samarbete med 
leverantörer/kunder var däremot mer intressant. Alla skulle kunna tänka sig ett ekonomiskt 
samarbete, om det var möjligt med något företag i omgivningen, vilket redan konstaterats i de 
tidigare intervjufrågorna. 
 
Riskkapitalbolag förknippas med något negativt medan ett ekonomiskt samarbete med 
leverantörer/kunder förknippas med något positivt.  
Tidigare i intervjun visade det sig att företagen var intresserade av att samarbeta ekonomiskt 
med leverantörer och kunder. Ett av företagen sa att de även var öppen för att ta in andra 
delägare med en part som i så fall redan var involverad med företaget. De var alltså relativt 
öppna för olika typer av samarbete med företag i samma bransch men inte alls intresserade av 
att ta in riskkapitalbolag i deras företag. Vad kan detta bero på? För det första verkar 
företagen förknippa riskkapitalbolag med något negativt. Företagens underliggande åsikt 
verkar vara att ett riskkapitalbolag kommer in när företaget inte klarar sig själv. Företagens 
inställning verkar både bero på att det vet för lite om riskkapitalbolag, vilket kan bero på att 
det helt enkelt inte är intresserade. Eller så är riskkapitalbolagen för dåliga på att 
marknadsföra sig. Om skälet beror på att de inte är intresserade kan det i sin tur indikera på att 
företagen inte har visionen att utveckla sig och expandera. Syftet med företaget är kanske i 
första hand att ”gå runt”.  Om skälet däremot är att riskkapitalbolagen är dåliga på att 
marknadsföra sig kan det indikera på att de endast riktar sin information mot de företag som 
är intressanta i deras ögon.  
 
Förklaringen till företagens negativa attityd mot riskkapitalbolag indikerar på att företagen i 
stort är negativa till delägarskap. Detta i sin tur kan bero på att företagen förlorar den 
fullständiga kontrollen. Om delägarskap är tvunget, vill företagen ha någon de kan lita på. 
Någon de känner sedan tidigare. Riskkapitalbolag är i de flesta fall främlingar, där ingen 
tidigare relation finns.  
 
Ett ekonomiskt samarbete med leverantörer/kunder betyder ett mer ”lättviktigt” samarbete 
mellan två parter. Det behöver inte utmynna i något delägarskap. Det kan vara en av 
faktorerna som gör att företagen är positiva till sådant samarbete. Företaget förlorar ingen 
kontroll över företaget, utan avtalen ligger utanför den innersta verksamheten. 
Leverantörerna/kunderna är mer insatta i verksamheten. En relation finns redan mellan dem. 
Eftersom företagen är i samma bransch vet de också spelets regler och spelar på samma nivå, i 
motsats till riskkapitalbolag som spelar i en annan ”liga”. 
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6. Slutsats 

Anskaffningskostnaden framför kapitalkostnaden.  
”Pecking order” -modellen och den finansiella tillväxtcykeln verkar båda stämma överens 
med intervjuernas resultat. Företagen föredrog generellt internt kapital före externt i 
samstämning med ”pecking order” -modellen. Valet var även beroende av vilken 
utvecklingsfas företagets befann sig i enligt den finansiella tillväxtcykeln. De båda 
modellerna handlar om anskaffning av kapitalet medan M&M:s modell om skatteskölden, 
handlade om kapitalkostnaden i företagen. Resultatet av intervjuerna indikerade på att valet av 
finansieringsmetod berodde främst på anskaffningskostnaden, inte på kapitalkostnaden i 
verksamheten. Detta eftersom företagen inte tog upp skattekostnader och liknande, utan 
fokuserade sina svar på villkoren för att skaffa fram externt kapital.  
 
Kontroll över företaget är en viktig faktor.  
Intervjuerna indikerade att det finns ett problem att skaffa fram externt kapital, precis som 
statens offentliga utredning, ”Kapitalförsörjning till småföretag”, visade. Den tidigare 
undersökningen, ”Tillväxt och lönsamhet för småföretag”, visade att kontrollen över företaget 
och inställningen till externt kapital var beroende av varandra. Resultatet från intervjuerna 
indikerade att det stämde. Men kontrollen var bara en del av den negativa inställningen till 
externt kapital.  
 
Relationer är viktiga. 
Intervjuerna indikerade också att det externa kapital de kunde tänkas använda sig mer utav, 
var ekonomiskt samarbete med leverantörer/kunder. Resultatet var helt enligt den tidigare 
undersökningen om tillväxt och lönsamhet i småföretag. Undersökningen visade att 
industriella partners tillförde mycket, utöver kapital, till företagen. Detta gjorde företagen 
positivt inställda. Eftersom en relation redan finns är steget inte så stort till att inleda ett 
ekonomiskt samarbete.  
 
Reala och finansiella människor. 
De respondenter intervjuerna genomfördes på var ”vanliga” människor som har utgått från sig 
själva vid företagsprocessen. Vad är jag bra på? Inom vad har jag extra kunskaper? Vad skulle 
jag kunna utveckla? Man kan säga att det finns två sorters företagare, de reala och de 
finansiella. De reala företagarna tänker i ett lite mer inifrånperspektiv när de utformar sin 
affärsverksamhet, som de respondenter som intervjuerna genomfördes på. De finansiella 
företagarna tänker lite mer ur ett utifrånperspektiv. Hur ser marknaden ut? Vad är det 
marknaden saknar?  
 
Syftet med det egna företagandet, för dem intervjun genomfördes på, var att det skulle vara 
roligt och utvecklande. Det viktigaste var inte pengarna! Syftet för en real människa och en 
finansiell människa kan skilja sig åt. Eftersom en real människa utgår ifrån sig själv, är det 
viktigast att det är roligt och att verksamheten inte går över styr. Att den inte blir för stor och 
komplex, så kontrollen över företaget blir för svår att överblicka. Den finansiella människan 
har förmodligen siktet mer inställt på resultatet. Ju bättre siffror, desto bättre är företaget. 
Detta kan medföra att de finansiella människorna tänker större och har blicken inställd på att 
expandera.  
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Företagen håller igen. 
Vid starten visade det sig att flera av företagen var beroende av starta eget-bidrag och 
banklån. När företagen senare var igång på allvar, indikerade resultatet från intervjun på att 
det viktigast var att klara likviditeten. Detta stämde bra överens med den tidigare 
undersökningen om bootstrappingmetoden, som i stort handlade om hur företagen skulle klara 
likviditeten. Om man funderar på att investera, väntar man många gånger tills man kan 
finansiera det genom egna vinster. Det finns en risk att företagen håller igen, att de inte vågar 
ta några större risker. De hypotetiska frågorna visade att de tackade nej till stororder för att de 
inte hade intresse eller möjlighet att expandera.   
 
Riskkapitalbolag blir ointressanta. 
Det handlar inte endast om att ha en vilja och vision att expandera. Det allra viktigaste är att 
företaget är utformat på sådant sätt att en expansion blir möjlig. Det kan bero både på 
företagets utformning i sig, men även på vilken bransch företaget befinner sig i. Det är 
verksamhetsidén och affärsidén som avgör om man har ett behov av större kapital. Om 
företagen inte har visionen att expandera, har de heller inget intresse eller behov av större 
kapital. Där försvinner även intresset för riskkapitalbolag, företagen efterfrågar inte sådant 
kapital. De vill först och främst gå runt. Om inställningen ska ändras måste det finnas fler 
fördelar med att expandera samt hjälp till företagen så att de inte tappar kontrollen.  
 
Likviditetstermer i större utsträckning än expansionstermer. 
Intervjuerna indikerade på att småföretagarna tänkte i likviditetstermer i större utsträckning än 
i expansionstermer. Detta kan resultera i en tillväxthämmande marknad. 
Om företagen inte har viljan att expandera resulterar det i att riskkapitalbolagen inte är 
intresserade av dem. Intervjuerna i stort visade att företagen inte var intresserade av 
riskkapitalbolag och förmodligen medför detta att riskkapitalbolagen därmed inte är 
intresserade av dem heller.  
 
Reflektioner om intervjuerna. 
Intervjuerna var mycket intressanta att utföra. Var och en av småföretagarna hade en egen 
unik historia att berätta. Men intervjuerna genomfördes inte riktigt på det sätt jag hade räknat 
med. Tanken från början var att man skulle följa intervjufrågorna till punkt och pricka. 
Resultatet blev att alla hade sin tanke om intervjun och min roll blev istället att leda in 
respondenterna på rätt spår. Utifrån deras kunskaper kunde jag ställa mer eller mindre 
detaljrika frågor. Men i det stora hela genomfördes intervjuerna på en mer övergripande nivå. 
Jag lärde mig att småföretagare inte är något lätt ”yrke”. Det fanns inte många luckor i 
kalendern hos företagarna där intervjun kunde äga rum. Jobbet innebär väldigt mycket slit, 
men alla verkade tycka att det ändå var värt det. Småföretagarna hade inte många val när det 
gällde finansieringsfrågor, utan i de flesta fall var det i praktiken bara ett val som var möjligt. 
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7. Förslag på senare forskning 

I år kom en ny lagändring angående konkursbon. Kort kan man beskriva lagändringen med att 
kreditgivarna inte har samma säkerhet på företagens värde på tillgångar vid en konkurs och att 
de inte heller har förtur som de hade tidigare. Detta kan få flera konsekvenser. Enligt banken 
och företag kommer det bli ännu tuffare villkor för att låna pengar av banker, eftersom deras 
risk ökar. En möjlig positiv följd för företagen kan bli att de inte behöver vara så känsliga om 
en leverantör går i konkurs, utan de har en möjlighet att få ut sina innestående pengar. En 
eventuell forskningsfråga kan handla om lagändringens konsekvenser i verkligheten.    
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Finansieringsfrågor till småföretag 
 
”Berätta lite om företaget i stort” 

 
Exempel på vad respondenten kan berätta om kan vara när företaget startade, hur det gick till, 
av hur många och hur händelseförloppet har sett ut fram tills nu. Syftet med frågan är att 
inleda ett avslappnat samtal med respondenten. Respondenten får själv avgöra hur mycket 
eller lite han eller hon vill berätta. Respondentens svar har ingen egentlig betydelse för 
tolkningen av intervjun.   
 
”Hur upplever ni möjligheterna att skaffa fram kapital?” 

 
Respondentens subjektiva upplevelse av fenomenet beskrivs med hjälp av frågan. Upplever 
småföretagen, som andra undersökningar visar, att det finns ett ”finansiellt gap”.  
 
 
”Hur finansierades er verksamhet vid starten, under utvecklingen och hur finansieras 
det nu?” 

 
Genom den här frågan får jag fram ett tydligt svar om hur företaget verkligen finansiera sin 
verksamhet. Detta är huvudfrågan och den viktigaste frågan i intervjun. Huvudfrågan och de 
två följfrågorna är till för att kartlägga företagens finansieringsval men även att utreda vad 
småföretagen efterfrågar angående finansieringen.  
 
Följdfråga.  
”Varför har ni valt att finansiera er verksamhet på det sättet?” 

 
Svaret kommer förmodligen att utreda de olika begreppen kapitalbehov, kontroll, 
kapitalkostnad, risk, ränta, villkor och skattesynpunkt.  
 
Följdfråga. 
”Vad är ni nöjd/missnöjd med angående finansieringen?” 

 
Förslag på begrepp som härrör finansieringen som respondenten kan utvärdera är:  
 Villkor som till exempel ränta. 
 Service  
 Relation 
 Förståelse 
 Tillgänglighet 
 Kontroll & kapitalbehov 
 Kapitalkostnad 
 Skattekostnaderna 
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”Vilka sätt känner ni till för att skaffa fram kapital?” 

 
Frågan syftar till att undersöka om företagen känner till nya sätt att skaffa fram kapital. 
Genom att tolka svaren kan jag tolka om det är okunnighet som gör att de inte använder sig av 
nya alternativ eller om de helt enkelt inte är intresserade. 
 
”Ni måste expandera för att överleva mot konkurrenterna. Hur skaffar ni fram 
kapital?” 
och 
”Ni får ett stort uppdrag från en kund. Hur finansierar ni detta?” 
 
De två hypotetiska frågorna syftar till att utreda om respondenterna föredrar skilda alternativ 
när det gäller olika typer av finansieringssituationer. Frågorna är till för att undersöka om 
företaget känner till innovativt kapital och om de kan tänka sig att använda sig av ett sådant 
kapital.   

 
Exempel på svar och följdfrågor kan vara: 

- Banklån, varför då? 
- Genom egna vinster, om ni inte har tillräckligt med kapital till det då? 
- Om det är bidrag, vilka bidrag är det och vilka kriterier och villkor har bidragen? 
- Externt ägarkapital, hur ser ni på att förlora en del av kontrollen för företaget? 
- Leverantörskrediter, hur ser möjligheterna att få leverantörskrediter ut, 

tillgängligheten och villkoren?  
 

Åsikter om riskkapitalbolag och ett ekonomiskt samarbete med kunder/leverantörer. 
Frågan kommer att svara på företagens egna åsikter om andra typer av finansieringsalternativ. 
Är de intresserade eller inte? Företagen har här chansen att visa sin inställning. 
 
 
Tillägg av respondenten 
Avslutning där respondenten kan lägga till reflektioner som saknas i de tidigare frågorna.  
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