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SAMMANFATTNING 

Titel:  Finansieringsresonemang – en studie av fyra småföretag 
 
Författare:  Elin Backman och Josefine Ronnerhall 
 
Handledare: Henrik Sällberg 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 poäng. 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur småföretag väljer mellan 

olika finansieringsformer. 
 
Metod:  För att uppfylla uppsatsens syfte så har vi tillämpat en kvalitativ metod, där  

 en studie genomförts genom semistrukturerade intervjuer med företagare i  
fyra utvalda småföretag. 

 
Slutsatser:  Denna undersökning visar på att småföretag bland olika 

finansieringsalternativ har mest kunskap om bankfinansiering, varför 
metoden känns trygg och således ofta tillämpas av småföretagare. 
Kunskapen om andra finansieringsalternativ är bristfällig, och det anses för 
tid- och kostnadskrävande att skaffa sig kunskap tillräcklig djup nog för att 
kunna förankra finansieringsbeslut i. 
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ABSTRACT 

Title:  Financial arguments – a study with four small businesses 
 
Author: Elin Backman and Josefine Ronnerhall 
 
Supervisor: Henrik Sällberg 
 
Department: School of management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this essay is to examine how small businesses chooses 

between different forms of financing. 
 
Method: To meet the purpose of this essay, we have applied a qualitative method, 

where a study was carried out by semi-structured interviews with 
entrepreneurs in four small businesses. 

 
Results: This study shows that small businesses have most knowledge about bank 

financing, among various financing methods, and that this type of financing 
therefore feels safe and thus often is used by these entrepreneurs. 
Knowledge of other financing alternatives are inadequate, and it is 
considered too time-consuming and costly to acquire the skills sufficiently 
deep enough to base the funding decision on. 
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1. INLEDNING 
 
 

1.1 Bakgrund  
Småföretag brottas med svårigheter att få tillgång till kapital för att kunna utveckla sin 
verksamhet.1 Detta är ett utspritt problem, som observerades redan i början av 1930-talet. I 
Storbritannien presenterades då den s.k. MacMillan-rapporten, i vilken det bland annat 
konstaterades att finansiärer har en tendens att diskriminera små företag. Dessa problem för 
företag att skaffa externa kapital kom att benämnas det finansiella gapet.2 

Sedan dess har flertalet studier gjorts i syfte att skapa en uppfattning om huruvida det 
föreligger ett finansiellt gap eller ej, och hur stort detta gap i sådant fall är. En av de mer 
kända studierna som gjorts är Bolton-rapporten (1971), som menar att det snarare är fråga om 
ett kunskapsgap, där företagare och finansiärer inte har tillräckligt med kunskap om varandra. 
Företagarna har på grund av sin okunskap om olika finansiella möjligheter svårt att ge 
finansiärerna väsentlig information och finansiärerna i sin tur har för lite kunskap om 
företagens situation.3 
 
Ofta så är det dessutom lättare för stora företag att ta del av de olika formerna av finansiering 
som finns att tillgå. Detta kan bero på det kunskapsgap som antas föreligga, samt det 
risktagande som finansiering av småföretag kan innebära.4 
  Eftersom små företag ofta har sämre soliditet och kassaflöde i jämförelse med stora 
företag samt färre materiella tillgångar att lämna som säkerhet, så ökar risken vid sådan 
finansiering.5 Vidare berör investeringar som görs av småföretag ofta mindre summor, så 
omkostnaderna kommer relativt sett att bli större för finansiärerna, än vid finansiering av ett 
större företag.6 
 
I en studie av Landström och Winborg (1995) så visade de flesta småföretagare en positiv 
inställning till användandet av internt genererade medel, och för de flesta företagen så var 
bankfinansiering den enda externa finansieringskällan som användes. Studien visade också på 
en negativ attityd till i stort sett alla externa finansieringskällor från merparten av företagarna, 
då främst de som involverar externt ägarkapital.7 
  Slutsatsen av studien, att företagare föredrar att använda internt framför externt 
kapital, bekräftar den teori som utvecklades av Myers (1984), den s.k. Pecking order-
modellen. Denna modell innebär att företagare har en hierarkisk inställning till olika typer av 
finansieringskällor, där interna medel är att föredra externt kapital. Bakgrunden till denna 
hierarkiska ordning anges vara önskan om kontroll över företaget samt behov av flexibilitet i 
verksamheten.8 

                                                 
1 Landström (2003)  
2 Storey (1994) 
3 Landström (2003) 
4 Boter et al (1998) 
5 www.riksbank.se 
6 Landström (2003) 
7 ibid 
8 ibid 
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1.2 Problemdiskussion  
Småföretag, precis som alla sorters företag, är i stort behov av finansiering. Går 
företagsutvecklingen framåt så behövs ytterligare medel för att företaget ska kunna fortsätta 
växa. Går företaget inte så bra som önskat, så kan finansiering till nyinvesteringar behövas för 
att på så vis bryta den negativa trenden.9 
 Vidare är det svårt för småföretag att hitta rätt finansieringsform, då detta kan vara 
komplicerat, kräva mycket undersökningar och ta lång tid. 
 
 

”Sju av tio företag med färre än 50 anställda vill växa, men bristen på bra finansiering gör det svårt eller 
omöjligt.”10 

 
 
Ett företag kan välja en finansieringsform som tillför nytt kapital. Då dessa tillskott medför 
finansiären mer eller mindre risk, så kallas detta för riskkapital. Denna form av 
företagsfinansiering är den som går att avläsa på företagets balansräkning och det delas in i 
fyra grupper (som kan vara mer eller mindre renodlade).11  
 

o Interna medel  Denna form utgörs av vinster från tidigare verksamhetsår som  
     ägarna valt att behålla i företaget samt kapital som är insatt av  
     ägarna själva.12 

 
o Banklån   Företaget belastas vid banklån med räntebetalningar och  
     amorteringar enligt det skrivna låneavtalet.13 

 
o Riskvilliga lån  Organisationer med hel eller delvis statlig finansiering lånar ut  

    kapital med lägre krav på säkerhet, men med högre  
    räntekostnader. ALMI är ett exempel på en sådan organisation.14 

 
o Renodlat riskkapital Denna finansieringsform innebär nästan alltid ett ägande, där  
     den som investerar köper en del i företaget, varför den 
     ursprunglige ägarens inflytande minskar. I regel så finns inga  
     återbetalningskrav på denna typ av kapital, och investeraren bär 
     själv risken med det satsade kapitalet.15 

 
Banklån är den viktigaste och vanligaste kapitalkällan för småföretag, konstaterar ett flertal 
studier16, men sedan finanskrisens intågande har bankernas finansieringsvilja minskat och 
kraven på säkerhet och räntemarginal har ökat.17 

Med ökade svårigheter att få banklån kan företagare komma att använda andra 
finansieringsformer, sådana som maximerar utnyttjandet av de egna resurserna. Exempel på 
sådana är;  

                                                 
9 Landström (2003)  
10 Danielsson (2012) 
11 www.expowera.se 
12 ibid 
13 ibid 
14 ibid 
15 ibid 
16 Olofsson och Berggren (1998) 
17 Danielsson (2012) 
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o Bidrag   Bidrag tillför medel till företaget, utan krav på återbetalning.18  
Då bidrag inte medför investeraren någon risk, så har vi i denna 
studie valt att skilja denna finansieringsform från kategorin 
riskkapital, trots att den tillför företaget kapital. 

  
o Factoring   Factoring, eller fakturabelåning, innebär att företaget säljer sina  

kundfakturor och slipper på så vis vänta ut inbetalningarnas 
betalningsdatum. Företaget får med andra ord in pengarna från 
sina kundfakturor snabbare än vid vanlig kundinbetalning.19 
 

o Checkräkningskredit  Denna finansieringsform är en form av innestående lån som  
upprättas hos banken. När företaget behöver kapital, kan detta 
tas ur det förutbestämda maxlånebeloppet.20 
  

o Leasing  Detta är en form av hyresavtal, som kan användas vid behov av  
nya inventarier, som ett alternativ till att binda kapital genom att 
köpa in dessa inventarier.21 

 
o  Bootstrapping.  Denna form av självfinansiering rymmer metoder dels för att  

behålla kommande utbetalningar samt för att inkassera 
fordringar tidigare än väntat.22 

 
Enligt ett yttrande gjort av Statistiska centralbyrån, SCB, så består det svenska näringslivet till 
stor del utav små och medelstora företag. År 2006 utgjorde dessa tillsammans 99,8 % av alla 
företag, oavsett juridisk form.23 

Småföretagen dominerar samtliga branscher vad gäller arbetstillfällen och denna 
företagsform sysselsatte år 2010 en dryg tredjedel av Sveriges totala sysselsättning, enligt en 
undersökning av Företagarna. Samma undersökning poängterar även den de svårigheter 
småföretag har att erhålla kapital, och 23 % av de tillfrågade upplever att 
finansieringsmöjligheterna försämrats under det senaste kvartalet.24 
 Vidare visade undersökningen på de tillväxthinder som småföretagarna angett. Angivna 
faktorer var då svag efterfrågan, brist på lämplig arbetskraft, brist på extern finansiering, 
räntenivån, arbetskraftskostnad, arbetsrätten, vill ej växa och andra faktorer.25 
 
Vilka alternativa finansieringsformer finns det för småföretag att använda sig utav, och i 
vilket utsträckning är företagarna medvetna om dessa alternativ? När den vanligaste formen 
av finansiering, banklån, blir allt svårare att ta del utav, vilka metoder väljer då företagare att 
tillämpa vid kapitalbehov och på vilka grunder görs dessa val? Känner företagarna till för- 
och nackdelarna med respektive finansieringsform och kan dem urskilja vilken form som är 
bäst lämpad för just deras verksamhet? 
 

                                                 
18 Lundén och Svensson (2005) 
19 Garmer och Kyllenius (2004) 
20 Thomasson et al (2003) 
21 Garmer och Kyllenius (2004) 
22 Winborg (2003) 
23 ibid 
24 www.foretagarna.se 
25 ibid 
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”Mot bakgrund av att småföretagen står för en så stor andel av sysselsättningen är finansieringssvårigheterna 
ett problem inte bara för de enskilda företagen, utan för hela ekonomin.”26 

 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur småföretag resonerar kring olika 
finansieringsformer. 
 
 

1.4 Definition 

Småföretag 
Från och med den 1 januari 2005 så gäller ny rekommendation gjord av Europeiska 
kommissionen angående definitionen av småföretag. Denna lyder;  
Små företag är oberoende, har mellan 10-49 anställda, och har en årlig omsättning som 
understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro.27  
 
 

1.5 Disposition 
Fortsättningsvis kommer denna uppsats att behandlas enligt följande; 
 
Kapitel 2 
I kapitel två motiverar vi vårt val av ämne, ansats, fallstudieobjekt och dataanalysmetod. Vi 
förklarar också hur vi gått till väga för att erhålla relevant litteratur samt hur 
empiriinsamlingen gått till. Hur och varför, är utgångspunkten. 
 
Kapitel 3 
Kapitlet utgörs utav de teorier som bildar den referensram i vilken den kommande analysen 
förankras. Vi beskriver skillnaden mellan extern och intern finansiering, för att sedan förklara 
innebörden av olika finansieringsalternativ. Kapitlet är därefter indelat efter de olika teorier 
som utvecklats gällande finansieringsval, som är relevanta givet vårt syfte. 
 
Kapitel 4 
Kapitlet rymmer resultaten från den empiriska insamlingen, bestående utav de genomförda 
intervjuerna med respondenter från 4 företag, samt en analys av dessa. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning av analysen. 
 
Kapitel 5 
När de insamlade data analyserats mynnar dessa ut i en slutsats givet vårt syfte, vilken 
presenteras i det slutliga kapitlet. Det innehåller även förslag på fortsatta studier. 
 
 
 

                                                 
26 www.foretagarna.se, s. 9-10 
27 www.scb.se 
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2. METOD 
 
 

2.1 Ämnesval 
Ämnesvalet grundar sig i ett intresse för ämnet som väckts via personliga kontakter. 
Närstående till författarna är i hög grad involverade i småföretag, som tar eller tagit del av den 
finansieringsproblematik som finns för den typen av företag. När sedan småföretag utgör en 
sådan stor del utav arbetstillfällena i Sverige, så ökar intresset för frågan om hur 
finansieringen av dessa ser ut. 
 
 

2.2 Ansats 
Då syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur småföretagare resonerar kring valet 
av finansieringsform, således av beskrivande och förstående karaktär, så har vi valt att 
tillämpa ett kvalitativt angreppssätt.28 Denna metod medför att det som studeras undersöks 
ingående samt att studien begränsas till ett fåtal enheter, vilket ger möjlighet till en djupare 
förståelse samt ett helhetsperspektiv på problemet i fråga.29  
 För att få insikt i hur företagarna resonerar så valde vi att genomföra intervjuer med 4 
företag som alla ryms inom definitionen av småföretag (för definition, se s.7), för att genom 
dessa komma respondenten nära och på så vis få tillgång till detaljerad information, 
exempelvis genom följdfrågor.30 Den gjorda undersökningen antar formen utav en studie då 
vi valde att intervjua ett fåtal företag för att få en djup och grundlig förståelse kring 
småföretagares finansieringsresonemang. Då intervjuer är en lämplig undersökningsmetod när 
man vill förstå och hitta mönster i det man undersöker,31 så ansåg vi denna metod lämplig för 
att kunna förstå tankegångarna bakom finansieringsvalen. 
 
För att kunna ställa våra resultat gentemot tidigare studier, för att undersöka om det finns 
några likheter eller skillnader, så utgår vi ifrån det nuvarande kunskapsläget. Detta ger formen 
utav en deduktivt angreppssätt, då man utgår från befintliga begrepp och teorier från vilka 
man försöker förstå verkligheten.32 Detta angreppssätt har också underlättat i vårt jobb att 
utforma ett relevant frågeformulär. 
 

2.3 Litteraturstudie 
För att få tillgång till litteratur relevant givet vår frågeställning och vårt syfte så tog vi hjälp 
av den nationella databasen, LIBRIS. Sökord som använts är finansiering, kapitalanskaffning, 
kapitalstruktur, pecking order-theory. Dessa ord har använts enskilt eller i kombination. 
Vidare har vi använt oss av Business source premiere samt JSTOR för att få tillgång till 
uppsatser och artiklar inom ämnet. Finansieringsalternativ, finansieringsval, kapitalstruktur, 
small business finance, pecking order, SMEs lending och småföretagare är sökord som 
enskilt och i kombination gett oss insikt i tidigare studier som gjorts. Även referenser som 
angetts i böcker och uppsatser har bidragit till relevanta källor. 
 

                                                 
28 Andersen (2009) 
29 Jacobsen (2002) 
30 Holme och Solvang (1997) 
31 Trost (2010) 
32 Thurén (1991) 
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2.4 Val av studieobjekt 
Denna uppsats består utav undersökning av 4 småföretag på olika platser i Sverige, belägna i 
närhet till våra bostadsorter. 
 Då vi ville undersöka småföretags generella finansieringssituation så valde vi att 
använda den tidigare nämnda definitionen av småföretag som enda avgränsning. 
 
För att komma i kontakt med företag villiga att ställa upp på intervjuer och på så vis 
tillhandahålla data till denna studie, så kontaktades närstående med tillgång till ett 
företagsregister. Med anvisningar om gällande avgränsning så fick vi en lista med förslag på 
företag att kontakta. Från denna lista valdes intervjuobjekt slumpmässigt ut varefter vi 
kontaktade företagen per telefon, presenterade oss och bad om möjlighet att ställa frågor 
angående deras val av finansieringsformer. Intervjuobjekten på respektive företag valdes med 
hänsyn till insikt i finansieringshistoriken, för att få så tydliga, säkra och uttömmande svar 
som möjligt. Detta ledde till att respondenterna bestått utav verkställande direktörer vid 
samtliga företag. 
 
 

2.5 Empiriinsamling 
Personliga intervjuer bär med sig fördelen av flexibilitet33, samt att det ges möjlighet till 
följdfrågor och förtydligande av frågeställningarna. Därför har vi i vårt arbete i största möjliga 
mån genomfört personliga intervjuer. Dock var detta inte alltid möjligt, varför det skedde 
telefonintervjuer i vissa fall.  

Samtliga företag kontaktades per telefon och vid möjlighet bokades ett intervjutillfälle 
in. Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att sammanställa ett frågeformulär (se bilaga 
1) baserat på den teoretiska referensramen, för de olika respondenterna att besvara. Dessa 
intervjuer tog cirka en timma att genomföra, och avslutades med frågan om det var möjligt att 
återkomma med eventuella följdfrågor. I samtliga fall var vi välkomna åter. 
 
Intervjun antog en semi-strukturerad form, då frågorna var formulerade på förhand men 
respondentens svar styrde ordning på dessa.34 Beroende på respondentens svar så ställdes 
följdfrågor för att få uttömmande svar. Intervjufrågorna formulerades i öppen form, just för 
att ges möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få eventuella otydligheter förklarade. 
Denna intervjuform gav också möjlighet till respondenternas egna uttryckta ord och tankar, 
vilket gynnar trovärdigheten i undersökningen. 
 
Vidare delades frågorna in i kategorier; företagsbakgrund, finansiering, kunskap, 
informationsasymmetri, hypotetisk fråga samt övrigt, vilka syftade till att bidra med olika 
saker. Inledningen med frågorna kring företagets bakgrund syftade till att inleda ett 
avslappnat samtal och få en bild av företaget i stort. För att få en bild av företagets nuvarande 
och tidigare finansieringssituation ställdes frågor gällande just finansiering. Kunskapsfrågorna 
syftar till att ta reda på om och i hur stor utsträckning företagarna känner till alternativa 
finansieringsmöjligheter. Frågorna gällande informationsasymmetri syftar till att undersöka 
företagarnas kunskap gällande de krav och förmåner som kommer med andra 
finansieringsformer än dem de själva använder. Den hypotetiska frågan hjälper oss att ta reda 
på hur företaget resonerar i dagsläget i fall av en större investering. Under övrigt är 
respondenten välkommen med egna kommentarer gällande finansieringssituationen i stort. 
                                                 
33 Holme och Solvang (1997) 
34 Bryman och Bell (2005) 
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Vid intervjuer finns det alltid en risk att respondenten saknar den kunskap som krävs och med 
det besvarar frågorna på ett vilseledande sätt. För att i största möjliga mån undvika detta så 
erbjöds samtliga intervjuobjekt att ta del av frågorna i förväg. Vi avsåg med detta ge 
respondenten möjlighet att ta reda på eventuella oklarheter samt för att kunna svara på ett 
uttömmande vis och för att ge denne en viss trygghet. För att minimera risken för 
feltolkningar samt informationsbortfall så fördes anteckningar vid samtliga intervjuer. Vid 
alla genomförda intervjuer bad vi också om att få spela in intervjun, detta för att öka 
tillförlitligheten ytterligare, och detta genomfördes vid alla tillfällen som detta godkändes. 
 
 

2.6 Dataanalys 
Det empiriska materialet som samlades in vid intervjuerna är omfört till skriftlig form, 
sammanställt och struktureras i resultat- och analyskapitlet med utgångpunkt från de olika 
områden som vår teori behandlar. Kapitlet delas in i följande rubriker; företagens 
finansiering, företagarnas kunskap om finansieringsformer samt företagarnas attityd till nytt 
kapital. Under respektive rubrik börjar vi med att presentera resultatet som framkommit vid 
intervjuerna för att sedan tolka dessa data med hjälp av tidigare genomförda studier samt den 
teori som kapitel 3 behandlar. Denna struktur tillämpas för att underlätta jämförelsen mellan 
de olika företagen, samt öka möjligheten att hitta likheter och skillnader. 
 Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys, var vi presenterar de tydligaste 
mönster som går att finna mellan de olika företagen, och kommenterar huruvida detta 
överensstämmer med de tidigare studierna som gjorts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1 Sammanställning utav de 4 intervjuade företagen, egen källa 
Denna figur visar de respektive företagens branschtillhörighet, årlig omsättning (år 2011), 
antal anställda samt uppstartsår. Tabellen är framtagen utifrån de frågor som ställdes till 
företagarna angående företagets historik. 
 
 

2.7 Metodkritik 
Då denna studie endast bygger på intervjuer med 4 företagsledare så kommer vårt resultat inte 
vara möjligt att generalisera eller applicera på alla småföretag, utan bara vara representativt 
för just de studerade företagen. Resultatet skulle vara mer tillförlitligt ifall studien genomförts 
med ett större antal företag, men detta var inte möjligt i och med tidsaspekten.  
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De intervjufrågor som studien byggts upp kring är formulerade utefter de teorier vi 
valt att använda oss av, för att ge möjlighet till återkoppling till dessa, men det är inte säkert 
att frågorna är formulerade så att vårt resultat på bästa sätt belyser småföretagares 
finansieringsresonemang, men det kan vara ett möjligt angreppssätt. 
 
Samtliga respondenter har innehaft samma befattning inom respektive företag, vilket vi anser 
bör bidra till liknande synsätt inför, insikt i och förståelse för de frågor som ställdes. 
 Det fasta intervjuformuläret kan utgöra hinder för eventuella följdfrågor, varför vi 
inför varje intervju fördjupat oss i de respektive företagens affärsidé vad gäller bland annat 
kundkrets, bemanning och arbetsprocess, med hjälp av deras hemsidor efter vilket vi sedan 
gått igenom intervjuformuläret tillsammans och funderat kring eventuella företagsindividuella 
följdfrågor som kunnat ge oss mer insikt. Vidare har vi också fått möjlighet att återkomma 
ifall något senare under arbetets gång skulle vara oklart eller ifall av behov till kompletterande 
frågor. 
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3. TEORI 
 
3.1 Intern och extern finansiering 
Små företag kan välja att finansiera sin verksamhet utifrån intern och extern finansiering. Vid 
intern finansiering används de medel som verksamheten genererar, vinster som företaget gör 
får stanna i verksamheten. När dessa medel inte räcker till kan företaget vara i behov av att 
söka externt kapital.35 
           Vanligast är att företagaren eller någon i dennes omgivning, vid behov utav extern 
finansiering, satsar pengar i företaget och i annat fall finns möjlighet till andra externa 
finansiärer, så som banker och finansbolag, riskkapitalbolag och offentliga finansiärer så som 
EU, myndigheter och kommuner.  

Den externa finansieringen är uppdelad i skuld- och ägarkapital, där skuldkapitalet 
består utav lånefinansiering från banker och finansbolag. Dessa medför krav på räntor, 
amorteringar och säkerhet. Ägarkapitalet, å andra sidan, utgörs av riskkapitalister som bidrar 
till aktiekapitalet med förhoppning om att generera avkastning.36 

De olika formerna av extern finansiering medför olika krav på inflytande. Banker har 
vanligtvis inget krav på sådan slags företagskontroll, medan riskkapitalister går in som 
delägare och oftast vill ha en plats i styrelsen.37 
 
 

3.2 Finansieringsformer 
 

3.2.1 Riskkapital 

3.2.1.1 Interna medel 

Finansiering med eget kapital innebär att ägarna antingen låter genererade vinster stanna kvar 
i företaget eller att de själva tillskjuter mer kapital.38 När företaget går med vinst så ökar det 
egna kapitalet, och företaget kan täcka sitt kapitalbehov utan upplåning eller ägartillskott. I 
fall av ett år med förlust så skall denna täckas med det egna kapitalet.39 

Det egna kapitalet är viktigt för att ett företag skall kunna ha en lång utvecklingsfas, 
trots att det tar tid innan inkomsterna strömmar in.40 
 

3.2.1.2 Banklån 

Banklån är den vanligaste formen av finansiering, utgör det allra viktigaste externa 
kapitalkällan för småföretag, och med denna form åtar sig företagen ränte- och 
amorteringsbetalningar.41 
 För att urskilja vilka företag som har möjlighet att betala tillbaka lånet, så gör banken en 
kreditbedömning. Denna bedömning kan se olika ut, men i de flesta fall så kräver långivaren 

                                                 
35 www.nutek.se 
36 ibid 
37 ibid 
38 Nilsson et al (2002) 
39 Garmer och Kyllenius (2004) 
40 ibid 
41 Bruns (2003) 
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en form av säkerhet, exempelvis i form av pantbrev, fastighet eller borgensåtagande.42 
 
Banklån är en förhållandevis billig kapitalanskaffningsform jämfört med många andra 
lånemöjligheter, och med banklån så behåller företagaren inflytande över företaget (så länge 
lånet betalas tillbaka i tid). Men eftersom bankerna också dem vill generera vinst genom att ta 
del av de mest lönsamma utlåningsmöjligheterna, så minskar dem sitt låneutbud till 
exempelvis ungdomar, småföretag samt företag på landsbygden.43 
 

3.2.1.3 Riskvilliga lån 

Riskvilliga lån distribueras bland annat av organisationer som Tillväxtverket, Industrifonden 
och ALMI. Det finns också regionala långivare som kan hjälpa småföretag.44 
 
Tillväxtverket kan ge olika former av stöd till småföretagare. Dessa kan exempelvis ges till 
företag som befinner sig i gles- och landsbygd.45 
 Industrifonden erbjuder kapital och kompetens i utbyte mot partnerskap. Företagen 
förväntas ha en hög tillväxtpotential samt möjlighet att hävda sig på en internationell 
marknad.46  
 ALMI kompletterar bankmarknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering när ingen 
annan gör det. De ställer inte lika högt krav på säkerhet som banker vanligtvis gör, utan 
affärsidéns bärkraft samt företagets kompetens väger tyngst. Dock tar företaget ut en högre 
ränta, i och med den ökade risken.47 
 

3.2.1.4 Renodlat riskkapital 

Denna form av finansiering kan behövas för att snabbt bygga upp verksamheten innan dess att 
intäkterna kommit igång. Dessutom kan riskkapitalister bidra med kompetens och viktiga 
kontakter inom området.48 
 Nackdelen med denna finansieringsform är att inflytande på företaget minskar, då 
riskkapitalisten ofta ställer krav på snabb tillväxt, hög utdelning och regelbunden rapportering 
om företagets utveckling.49  
 

3.2.2 Egna resurser 

3.2.2.1 Bidrag 

I fasen av ett företags uppstart så kan det vara välkommet med bidrag, då det är svårt att 
bedöma både utvecklingsmöjligheterna för företaget samt möjligheterna till annan form av 
finansiering.50  
 
Som nybliven företagare är starta eget-bidraget från Arbetsförmedlingen det viktigaste.51 
Detta fungerar som ett startkapital i en näringsverksamhets tillväxtfas och i bedömning för 

                                                 
42 Hansson (1998) 
43 ibid 
44 www.expowera.se 
45 www.tillvaxtverket.se 
46 www.industrifonden.se 
47 www.almi.se 
48 Nyman, (2002) 
49 ibid 
50 Lundén och Svensson (2005) 
51 www.driva-eget.se 
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utbetalning ingår bland annat förutsättning för verksamhetens fortlevnad, 
lönsamhetsmöjligheter, lokal konkurrens och graden av utvecklad affärsidé. 
 Detta bidrag kräver att den sökande är minst 25 år gammal samt inskriven som 
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen, och det lämnas under högst 6 månader.52 
 
Det finns även andra bidrag som riktar sig till etablerade små och medelstora företag. 
Konstruktionerna för dessa är olika och de lämpar sig för olika syften, det finns inga generella 
företagsbidrag.53 
 

3.2.2.2 Factoring 

Denna finansieringsform innebär att företaget antingen säljer sina kundfordringar till ett 
factoringbolag eller att företaget får lån hos factoringbolaget, med dessa kundfordringar som 
säkerhet.54 
 Banken eller finansbolaget som köpt fakturorna, lånar ut en del av fakturabeloppet till 
företaget i fråga, efter fakturaöverlåtelsen. När köparen sedan betalar fakturan så görs 
inbetalningen till factoringföretaget, som då betalar ut resterande del av fakturabeloppet till 
företaget. Factoringbolaget tar en avgift för risk- och hanteringskostnader, då dem övertar 
kreditrisken samt sköter inkasseringen och redovisningen av fakturorna.55  
 

3.2.2.3 Checkräkningskredit 

En checkräkningskredit innebär en kortfristig upplåning, där ett konto öppnas hos en bank. 
Detta lån kan sedan överskridas till en av banken bestämd gräns, och företaget betalar en 
kreditavgift på det lånade beloppet.56 
 För att bevilja en checkräkningskredit vill banken ofta ha en säkerhet, exempelvis 
pantbrev eller borgensåtagande, och kostnaden för denna slags kapitalanskaffningsmetod är 
en bestämd årsavgift, samt ränta för den tid och det belopp de har utnyttjat av krediten.57 
 
Denna rörelsekredit kan fungera som en säkerhet för företag vars betalningsströmmar varierar 
kraftigt över året, då denna medför att de kan betala sina fakturor och ha likvida medel i 
företaget även om in- och utbetalningar är ojämnt fördelade över året.58 
 

3.2.2.4 Leasing 

Leasing är en finansieringsform som uppkommer genom upplåtelse av lös egendom till 
nyttjande, och kan därmed likställas med ett hyresavtal. Finansiell leasing liknar ett 
avbetalningsköp, där kontraktstiden vanligtvis är densamma som objektets ekonomiska 
livslängd. När hyrestiden löpt ut så finns möjlighet att köpa det tidigare hyrda objektet till ett i 
förväg bestämt pris. Vidare är kontrakten i sig inte lagreglerade utan denna form av avtal 
följer sedvana, praxis och doktrin.59 
  
Denna finansieringsform kan ge skattemässiga fördelar, då leasingavgiften läggs som en 

                                                 
52 www.arbetsformedlingen.se 
53 www.driva-eget.se 
54 Boman (1985) 
55 Lundén och Svensson (2005) 
56 Thomasson et al (2003) 
57 ibid 
58 Brunner et al (1997) 
59 Boman (1985) 
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kostnad i resultaträkningen. Dessutom står leasingsgivaren för reparationer, vissa ekonomiska 
risker samt underhåll.60 
 

3.2.2.5 Finansiell bootstrapping 

Metoden med finansiell bootstrapping innebär en form av självförsörjande, där företaget 
skaffar sig medel till mista möjliga finansiella kostnad. Det kan också förklaras som ett 
förfaringssätt att minimera eller eliminera den externa finansieringen.61 
 
Det finns fem former av finansiell bootstrapping; ägarfinansierade, minimerande, 
fördröjande, relationsorienterade och bidragsorienterade62, vilka behandlar bland annat att 
företagsledare avstår lön, förskottsbetalning från kunder, att förhandla fram längre 
leverantörskrediter och att i stor utsträckning använda sig utav bidrag.63 
 
 

3.3 Det finansiella gapet 
Det har under lång tid diskuterats kring begreppet det finansiella gapet, som härrör från den 
s.k. MacMillan-utredningen. Detta åsyftar de problem som småföretag har att anskaffa externt 
kapital från finansiärer64, och anses vara en anledning till att vissa finansieringsformer inte 
beaktas. 
 
Den ena dimensionen av det finansiella gapet bygger på differensen mellan utbud och 
efterfrågan på kapital. Utbudssidan innefattar de externa finansiärerna såsom banker och 
riskkapitalbolag, medan efterfrågesidan syftar på de små företagen med efterfrågan på externt 
kapital.65 Inom området har den traditionella forskningen främst fokuserat på utbudssidan av 
extern kapital, i och med antagandet att utbudet understigit efterfrågan.66  
 

                                                 
60 Thomasson et al (2003) 
61 Winborg (2000) 
62 Winborg och Landström (1997) 
63 Winborg (2003) 
64 ibid 
65 ibid 
66 ibid 
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Figur 1.2 Det finansiella gapet, se Landström (2003) s.14 
Mellan finansiärer och småföretag finns ett finansiellt gap likväl som en 
informationsasymmetri. Finansiärerna uteblir på grund av att risken är för hög, att det 
saknas kompetens eller för att transaktions-och kontrollkostnaderna blir för höga relativt 
investeringen i sig. Bland småföretagen råder brist på kunskap och en negativ attityd till 
externt kapital, varför dessa inte söker upp finansiering. 
 
 
Den andra aspekten av det finansiella gapet, och också den främsta förklaringen till att detta 
uppstår, sägs vara en informationsasymmetri mellan företagen och finansiären. Denna 
asymmetri är en snedfördelning av information som kan vara till företagarens fördel i fall då 
denne besitter bättre kännedom om företaget och dess verksamhet. Andra gånger kan 
finansiären dra nytta av detta informationsgap, då denne kan ha större kunskap om marknaden 
och branschen.67 
 Små företag har i regel god kunskap om produkt- och produktrelaterade frågor, men 
de saknar ofta kunskap i ämnet marknadsföring. Företagaren kan alltså ha ett 
kunskapsöverläge vad gäller produkten i sig, medan erfarna finansiärer kan ha bättre 
uppfattning om marknaden och branschen.68 
 
Informationsasymmetrin är således dubbelriktad och informationsövertaget kan försvåra 
finansieringen i små företag.69  Finansiärernas perspektiv rymmer bristande kännedom om 
små och framför allt unga innovativa företag, vilka inte anses vara tillräckliga för att 
finansiärerna skall kunna göra en komplett bedömning av den aktuella 
finansieringssituationen.70 Många företag avvecklas och försätts i konkurs tidigt i livscykeln, 
vilket medför en stor risk för finansiärer att finansiera nya företag.71  
 Det finns två huvudproblem för småföretagare, sett via ett perspektiv av 
informationsasymmetri. Det första är att företagare anses ha bristande kunskaper i finansiella 
frågor. De bedöms inte ha insikt i vilka finansieringsalternativ som är tillgängliga, eller vilka 
krav de olika typerna av finansiering ställer på företaget.72 Den andra punkten är den negativa 
attityden till externt kapital, vilket poängteras med Myers Pecking order-modell. 

                                                 
67 Landström (2003) 
68 Lindström och Olofsson (1998) 
69 Landström (2003) 
70 ibid 
71 Storey (1994) 
72 Landström (2003) 
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Tucker och Lean (2003) studerade företagares kännedom om finansieringsformer utöver 
banklån, genom en enkätundersökning där respondenterna fick svara på vilka 
finansieringskällor de använde sig utav samt sin kännedom om andra finansieringsformer. 
Undersökningen visade att de flesta inte kände till andra alternativ, vilket förklarades med att 
företagarna var nöjda med bankfinansiering och inte kände något behov utav andra alternativa 
finansieringskällor. Företagarna ansågs ofta vara specialister på produkter eller 
servicetjänster, medan de finansiella kunskaperna bedömdes bristfälliga.73 
 
 

3.4 Pecking order 
En annan förklaring till att småföretag begränsar sitt val vad gäller finansiering kan förklaras 
med den s.k. Pecking order-modellen. Denna modell beskriver vilka former av kapital företag 
föredrar framför andra vid till exempel investeringar eller företagsuppköp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.3 Pecking order-modellen, enligt Myers (1984) 
Företagare förhåller sig olika till olika former av finansiering, detta i form av en hierarki. I 
första hand använder dem sig utav intern finansiering, sedan extern finansiering i form av 
skulder, för att allra sist använda sig utav externt ägarkapital. 
 
 
Ursprungligen så tillämpades denna modell på stora företag, och då var den asymmetriska 
informationen en grundläggande tanke bakom denna. 

Asymmetrisk information påverkar valet mellan intern och extern finansiering 
och utefter detta antagande byggs en prefererad ordning av olika finansieringsformer upp, 
Pecking ordern. Enligt pecking order-modellen kommer företagen först att välja internt 
genererade medel, sedan olika låneformer, eller hybridformer som är en blandning av lån och 
eget kapital, och sist kommer de att välja nytt eget kapital. 

                                                 
73 Tucker och Lean (2003) 
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Modellen har visat sig vara framgångsrik när det gäller att förklara hur ledningen i 
stora företag fattar finansiella beslut, men den är även tillämplig på små företag.74 
 
Andra studier som gjorts kring modellen och dess tillförlitlighet visar att det finns en allmän 
tveksamhet bland småföretagare att skapa relationer som medför att de kontrolleras av någon 
annan, varför internt kapital föredras. Om externt kapital blir nödvändigt så föredras 
skuldfinansiering då denna form inte inskränker företagarens handlingsfrihet så som externt 
ägarkapital gör. Samtidigt har det visat sig att extern finansiering är en viktig faktor för att 
skapa tillväxt bland mindre företag. Detta kan bli en svår avvägning för småföretagare, i fall 
då man har ambition att växa men vill behålla makten i företaget.75 
 
Howorth (2001) testade den ursprungliga Pecking order-modellen, och presenterade därefter 
en förkortad modell som visade att företag, då främst småföretag, inte nödvändigtvis följer 
alla de steg som Myers (1984) ursprungliga modell innehöll. 

Studien bestod utav en undersökning där företagsledare ombads rangordna balanserad 
vinst, ägarlån, leverantörsskulder, övertrassering (kostfristig bankkredit), leasing, factoring, 
långfristiga skulder samt externt eget kapital. Undersökningen visade att alla företag, utom ett 
som hade tillgång till bidrag, värderade egna vinstmedel högst. Lägst rankades externt eget 
kapital, detta av samtliga företag.  

Många av de företag som deltog i studien ansåg inte att extern eget kapital var något 
tänkbart alternativ, varför Howorth plockade bort detta steg och skapade en förkortad Pecking 
order-modell. Howorth menade att sökningen av finansiärer kan avbrytas i olika steg (ju 
högre behov av kontroll företagaren hade desto högre upp i modellen försökte de hålla sig), 
och att detta skedde i större utsträckning med småföretagare i och med att dessa kan ha ett 
större kontrollbehov.76 
 
Michaelas et al (1998) ansåg att den ursprungliga modellen inte förklarade vilka 
finansieringskällor som används, varför de genomförde en studie om hur balanserad vinst, 
personliga besparingar, lån och bidrag från familj och vänner, leverantörsskulder, banklån, 
övertrasseringar, leasing, factoring samt externt eget kapital rankades bland nystartade 
företag. Även de kom fram till att balanserad vinst föredrogs i största utsträckning samt att 
externt eget kapital hamnade lägst på rankinglistan. Michaelas et al ansåg att den attityd en 
företagare har gentemot finansiering påverkas av dennes kunskap om vilka 
finansieringsalternativ som finns tillgängliga. Detta var resultatet av intervjuer där 
respondenterna fick beskriva sina egna tankar kring hur kunskapen om finansiering påverkade 
inställningen till olika kapitalanskaffningsmetoder. 

Vidare nämner de flera variabler som kan påverka en företagares val av finansiering; 
kontrollbehov, kunskap, erfarenhet, mål, riskbenägenhet samt attityd till extern finansiering.77  
 
 

3.5 Teoretisk referensram 
Vi har i denna uppsats valt att utgå från de två modeller som behandlar den asymmetri som 
råder mellan företag och finansiärer; Det finansiella gapet och Pecking order samt de 
vidareutvecklingar som skett utifrån dessa teorier. Utgångspunkten i uppsatsen ligger i 
perspektivet av företagen, vars synvinkel de använda teorierna ger möjlighet att behandla. 

                                                 
74 Berggren (2003) 
75 ibid 
76 Howorth (2001) 
77 Michaelas et al (1998) 
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 För att uppfylla syftet med att undersöka hur småföretag resonerar kring olika 
finansieringsformer, så tillämpas sådan teori som för resonemang kring informationsutbyte, 
preferensordning och kontrollaversion utav olika finansieringsformer. Detta kompletteras med 
information om olika typer av kapitalanskaffningsmetoder, både genom att generera nytt 
kapital och genom att maximera utnyttjandet utav de egna medlen, för att ge en insikt om 
vilka olika möjligheter som finns. 
 Utifrån våra valda teorier har vi definierat tre områden att bygga våra resonemang 
kring; Företagens finansiering, Företagarnas kunskap om finansieringsformer samt 
Företagarnas attityd till nytt kapital, efter vilka vårt resultat- och analyskapitel är uppdelat. 
Detta för att underlätta arbetet med att analysera det empiriska material som samlats in med 
dem givna teorierna för att således före en relevant analysdiskussion. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
 

4.1 Företagens finansiering 
 

4.1.1 Resultat 
 
Tre utav de intervjuade företagen, företag A, B och C använder eller har använt sig utav 
banklån för att finansiera sin verksamhet. Företag B och C använder sig fortfarande utav 
banklån i kombination med andra finansieringsformer, medan företag A har betalat av lånet. 
 Två utav företagen har tagit lån hos ALMI som komplement till bankfinansiering, men 
de har båda betalat av dessa. Respondenten från företag C poängterar att lån från ALMI 
medför högre räntekostnader och menar att det faktumet tillsammans med att företaget känner 
sig trygga i banklån, resulterat i att bankfinansiering nu används. 
 
Företag A och D använder sig utav checkkredit för att finansiera verksamheten, med ett 
avtalstak på 600 respektive 500 000 kronor. Företag A ser checkkrediten som en säkerhet och 
upplever det lättare att beräkna utgifter samt aktuellt svängrum om man har en eller två 
externa finansiärer till en fastställd räntekostnad, och företag D anser metoden fungera som en 
buffert för företaget, där de tre ägarna var och en gjort ett borgensåtagande. 
 Som ytterligare finansiering så använder sig både företag A och D utav factoring. 
Företag A går via Handelsbanken och erhåller 70 % utav totalsumman direkt, medan företag 
D endast använder sig utav metoden tillfälligt, då de just är i färd med ett stort jobb med höga 
kostnader och 60 dagars betalningsvillkor, varför dem är i stort behov utav likvida medel. De 
ämnar återgå till sin vanliga finansieringsform, checkkrediten, då projektet är avslutat. 
 
Företag B har kompletterat banklånsfinansieringen med maskinleasing. De har alltid använt 
sig utav banklån men har efterhand utökat leasingen. Tidigare, när leasingen inte användes i 
lika stor utsträckning, så köpte man utrustningen begagnad.  

Man är medveten om att leasingen medför en högre kostnad, men respondenterna 
menar på att man nu har lättare att hålla sig a jour vad gäller utrustningen och med det 
snabbare kan hänga med i konkurrensen. 
 
Som övriga anledningar till valet av finansieringsform så nämner företag A att det är viljan att 
behålla kontrollen över verksamheten som styr valet att finansiera företaget genom lån, 
medan respondenten från företag D menar att checkkredit är den finansieringsform som passat 
deras verksamhet bäst. 
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Figur 1.4 Sammanställning utav företagens nuvarande och tidigare tillämpade finansieringsformer, 
egen källa. 
Företag A använder sig i dagsläget utav checkkredit och factoring, efter att förut använt sig 
utav lån från banken och ALMI. Företag B har sedan uppstarten finansierat sin verksamhet 
med hjälp av banklån samt leasing. Företag C använder sig idag av banklån, efter att tidigare 
kompletterat detta med ett lån från ALMI. Företag D finansierar sig vanligtvis med hjälp av 
en checkkredit, men använder nu för stunden sig också utav factoring. 
 

4.1.2 Analys 
 
Inget utav de intervjuade företagen nämnde något om finansiering med vår definition av 
interna medel, utan samtliga respondenter har inriktat svaren mot externa 
finansieringsmöjligheter. 

Bland de intervjuade företagen skiljer sig formerna av finansiering åt, dock framgår 
det att banklån är den vanligaste formen som tillämpas, precis som Olofsson och Berggren 
(1998) konstaterat, följt utav checkkredit och factoring. Dock upplever en utav 
respondenterna att banken blivit mer restriktiv och tveksam till att investera, medan en annan 
menar att bankerna idag kräver större säkerheter än tidigare och att det är lättare för 
privatpersoner än för företagare att beviljas lån avseende samma summa, vilket stämmer 
överens med undersökningen gjord utav Företagarna. 
 
Valet av finansieringsform har motiverats med viljan att behålla kontroll över företaget, vilket 
av Landström (2003) poängteras som en betydande faktor vid valet av finansiering. Dock var 
det endaste ett av de intervjuade företagen som nämnde kontrollbehovet som faktor för valet 
av finansieringsform. 
 Kostnaden för de olika formerna av finansiering har olika stor inverkan vid företagens 
val. För vissa utav företagen uteslöts finansieringsmetoder på grund av den höga kostnaden, 
medan en respondent anger att möjligheten till flexibilitet ökar möjligheterna att hänga med i 
konkurrensen och att detta på så vis väger upp för den högre kostnad som maskinleasing 
medför. 
 Två utav respondenterna anser att tryggheten i finansieringen, att man känner till de 
krav och förmåner som följer med den valda finansieringsformen är en betydande faktor, så 
som Tucker och Lean (2003) poängterade. 
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4.2 Företagarnas kunskap om finansieringsformer 
 

4.2.1 Resultat 
 
Kunskapen om alternativa finansieringsmetoder skiljer sig åt mellan respondenterna. Företag 
A och D, de som inte själva använder sig utav banklån nämner det som en första alternativ 
metod. Även lån från ALMI nämns utav dessa respondenter. I övrigt nämns också finansiell 
bootstrapping, leasing, bidrag och riskkapital, men dessa endast utav enskilda respondenter 
från de fyra företagen. 
 
Att de angivna alternativa sätten att finansiera sin verksamhet inte tillämpas motiveras olika. 
Företag A, som nämner finansiell bootstrapping som en alternativ metod, menar att de är för 
dåligt insatta i förfarandet samt att de har för lite information om hur de skulle kunna gå till 
väga för att komma igång med sådan slags finansiering. Dessutom uppger respondenterna att 
de tror att det går snabbare att lösa finansiering med checkkrediten. 
 Företag C nämner factoring som finansieringsmetod, men respondenten menar vidare 
att sådan form är intressant vid likviditetsproblem, vilket företaget aldrig upplevt varför denna 
metod inte tillämpats. Riskkapitalister är också något som respondenten allra hastigast 
nämner, men ingen sådan dykt upp med några initiativ. ”Ingen kommer och marknadsför 
sig”, menar han. 
 Företag B menar på att de mer eller mindre använder sig av de 
kapitalanskaffningsmöjligheter som de känner till, och företag D anser att checkkrediten 
passar företaget väl, då kostnaden för denna finansieringsform anses liten i jämförelse med de 
räntor som de övriga kapitalanskaffningarna medför. 
 
Samtliga företagare anser att de inte är tillräckligt insatta i frågan om hur man kan gå tillväga 
för att finansiera sin verksamhet. De är inte medvetna om vilka metoder som är tillgängliga, 
och inte heller vilka möjligheter och krav som följer med de olika alternativen. 
 Bristen på kunskap anses av respondenterna främst bero på att den tillgängliga 
informationen angående alternativ att finansiera sin verksamhet är bristfällig. Företag D 
menar att det är svårt att hänga med i nya sätt att anskaffa kapital, och att de inte känner till 
någon information tillgänglig. Det anses för kostsamt både vad gäller tid och pengar att 
ordentligt sätta sig in i finansieringsfrågor. 
 Respondenten från företag C menar att företaget är trygga i den finansieringsform som 
används men att det säkert skulle gynna dem att känna till alternativa metoder, medan företag 
A har anlitat en revisor som stöd i finansiella frågor, detta då den egna kunskapen inte anses 
vara tillräcklig. 
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Figur 1.5 Sammanställning utav företagarnas kunskaper om finansieringsformer, egen källa. 
Företag A anger sig känna till finansiell bootstrapping som ett alternativt sätt att finansiera 
sin verksamhet. Företag B säger sig använda sig utav de finansieringsmetoder som de känner 
till, men kompletterar med att nämna ALMI-lån. Företag C nämner factoring samt riskkapital 
som alternativa finansieringsmöjligheter och företag D känner till banklån samt ALMI-lån 
utöver de finansieringsmetoder som de använder. 

 

4.2.2 Analys 
 
Företagarnas uppfattning om att det är svårt att komma i kontakt med finansiärer, samt åsikten 
om den ökade svårigheten att erhålla bankfinansiering, styrker Winborgs (2003) antagande 
om att utbudet av kapital understiger efterfrågan, detta som en del i det finansiella gapet.  

Den negativa inställningen till externt ägarkapital är en tydlig trend hos de undersökta 
företagen, vilket stämmer väl överens med en av Landströms (2003) förklaringar till det 
finansiella gapet. Företagarnas kunskap, vilket av Landström anges vara en annan faktor 
bakom begreppet, anser vi vara en bidragande faktor till finansieringsvalen som företagarna 
delaktiga i denna studie gjort. Vidare menar Landström att företagarna själva kan ha del i 
svårigheterna på efterfrågesidan i det finansiella gapet, då dessa kan känna till 
finansieringsutbudet men inte ha möjlighet att ta till sig den kunskap som behövs för att 
kunna fatta beslut i frågan. Landström menar att företagare inte har insikt i vilka möjligheter 
och krav som följer med de olika finansieringsalternativen. Detta antagande är väl tillämpligt i 
denna studie, då de intervjuade företagen visserligen kände till olika former av finansiering, 
men då vi kan urskilja att vetskapen om alternativa kapitalanskaffningsmetoder genomgående 
är bristfällig. Respondenterna kände inte till så många fler finansieringsmetoder än dem de 
själva tillämpade. Vidare var de inte medvetna om vilka krav de olika finansieringstyperna 
ställer på dem som företagare och det ansågs för kostsamt och tidskrävande att sätta sig in i 
frågorna då den rådande finansieringen ansågs vara tillfredsställande. 
 
Det framgick tydligt att samtliga företagare hade bristande kunskaper vad gäller vilka 
finansieringsalternativ som finns att tillgå, samt vilka krav som följer med dem, vilket också 
ryms inom ramarna för studien som Tucker och Lean (2003) genomfört. Den visade att 
kunskapen om andra finansieringsalternativ utöver banklån är undermålig. Detta beskrevs 
bero på att företagarna var nöjda med bankfinansiering, varför ingen aktiv sökning efter 
alternativ genomfördes. Även företagarna i denna studie motiverade sina val delvis med att de 
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är trygga och nöjda med sin finansieringsform och därför inte letar upp information om andra 
alternativ. 
 

4.3 Företagarnas attityd till nytt kapital 
 

4.3.1 Resultat 
 
Ifall av en investering i dagsläget så skulle tre utav de fyra respondenterna finansiera sig med 
hjälp av banklån, detta trots att bankernas vilja att satsa kapital upplevs ha försämrats. 
Anledningen till detta motiveras utav företag A med en önskan om att behålla kontroll över 
företaget, samt bristen på tillgänglig information om övriga alternativ. Respondenterna menar 
att i och med informations- och kunskapsbristen gällande alternativa finansieringsformer så 
känns lån hos banken som en trygg lösning, då de vet vilka villkor som gäller. Även företag B 
och C poängterar att de med banklån vet vad som krävs och att det känns enkelt och tryggt. 
Respondenten från företag C inflikar dock att banken inte alltid känns samarbetsvillig och att 
det ibland är svårt att förhandla till sig de villkor man önskar. 
 Som andra alternativ nämns ALMI-lån samt checkkredit, då denna form visat sig vara 
passande för de företag som angett dessa alternativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.6 Sammanställning utav företagarnas attityd till nytt kapital, egen källa. 
I fall av en nyinvestering så skulle företag A, B och C utnyttja möjligheten till banklån som 
finansiering, medan företag D föredrar checkkredit till sin verksamhet. 
 

4.3.2 Analys 
 
Respondenterna uttrycker viljan att behålla kontrollen över företaget som en betydande faktor 
vid valet av finansieringsform, vilket skapar den hierarkiska ordningen som Myers (1984) 
utvecklade i sin Pecking order-modell. Vidare stöds attityden som Landström och Winborg 
(1995) påvisade i sin studie, där de kom fram till att företagare hyser en negativ attityd till 
externa finansieringskällor. Bankfinansiering var den enda externa finansieringskällan som 
användes utav de undersökta företagen, medan inställningen till externt ägarkapital var 
negativ. Denna attityd stöds utav vår empiri, där inget utav de intervjuade företagen tagit in 
externt ägarkapital.  
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Företagen i denna studie poängterar att de stannar med den finansieringsform som de känner 
till och vet vad den innebär. Detta beteende styrker Howorths (2001) förkortade pecking 
order-modell, som visar på att företagare avbryter sin sökning av finansiering redan innan 
externt ägarkapital behandlas i syfte att behålla kontrollen i företaget. Dock ger uttalandet 
”ingen kommer och marknadsför sig” intrycket av att finansieringsformen skulle kunna 
beaktas, ifall informationen var mer tillgänglig, vilket gör att vi inte helt kan utesluta externt 
ägarkapital som en alternativ finansieringsform för våra företag. 

Jämte viljan att behålla kontrollen i företaget påtalar företagarna i vår studie även att 
bristen på information och kunskap påverkar valet av finansieringsform, vilket medför att 
banklån för dem känns som ett tryggt alternativ. Denna kombination av kontrollaversion och 
kunskap kan relateras till studien gjord av Michaelas et al (1998), vilken undersökte faktorer 
bakom valet av finansiering, där dessa angavs bland de betydande. 
 
 

4.4 Sammanfattande analys 
Bland de intervjuade företagen så utgör banklån den vanligaste finansieringsformen, både vad 
gäller tillämpning och kunskaper kring metoden, så som också Olofsson och Berggren (1998) 
poängterade. Detta motiveras av de studerade företagen med önskan om kontroll samt 
behovet av trygghet, vilket vidare också styrker Olofsson och Berggrens (1998) teori om att 
företagare håller sig till den finansiering som de känner till, en de känner sig trygga med.  

Företagarna i denna studie anser själva sin kunskap gällande alternativa 
finansieringsformer bristfälliga, vilket begränsar valmöjligheterna kring kapitalanskaffning. 
Vidare kan man jämte kunskapsbristen även urskilja bristfällig vetskap om alternativa 
finansieringsformer. Företagarna menar att då den rådande finansieringen känns 
tillfredställande så finns det inte skäl nog att aktivt ta reda på information om alternativa 
finansieringsformer, särskilt inte då respondenterna också menar att det inte finns information 
om sådana att tillgodogöra sig, annat än genom att satsa tid och pengar de inte anser sig ha 
möjlighet att avvara. Respondenternas resonemang, att bristande information samt kunskap 
ligger bakom valet av finansieringsform, stödjer Landströms (2003) teori om kunskapens 
betydelse i det finansiella gapet.  

Den negativa inställningen till externt ägarkapital vid eventuell nyinvestering gäller för 
samtliga företag i den gjorda studien och respondenterna anger viljan att behålla kontrollen i 
företaget som en betydande faktor. Kombinationen av trygghet och djupgående kunskap, de 
av företagarna angivna bidragande faktorerna till finansieringsbesluten, ger stöd åt studien 
gjord utav Michaelas et al (1998), där dessa faktorer anges som betydande.  
 
Inget utav de intervjuade företagen berörde interna medel, trots att detta ingår i det första 
steget på den stege som Myers (1984) utvecklade, vilken visar på den hierarkiska ordning i 
vilken företag väljer sin finansieringsform. Detta gör att vi inte kan dra några slutsatser om 
var i hierarkin interna medel placerar sig bland de företag som vi intervjuat. 
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5. SLUTSATS 
 
5.1 Slutsatser gällande hur småföretag väljer mellan olika 
finansieringsformer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.7 Utvecklad sammanställning utav de 4 intervjuade företagen, egen källa 
Denna figur visar de respektive företagens branschtillhörighet, årlig omsättning (år 2011), 
antal anställda, startår samt summan av tillgångarna som respektive företag innehar (år 
2011). 
 
Företag A och D är de som använder sig utav checkkredit och factoring som nuvarande 
finansieringsformer. Andra likheter som sammanbinder dessa företag är att de tillhör samma 
bransch och att dem bland de undersökta företagen har lägst andel totala tillgångar. Vidare 
startade båda företagen ungefär samtidigt, vilket borde ha lett till att dem haft samma 
möjlighet att bygga upp ett nätverk. 
 Företag B och C använder sig båda utav banklån för att finansiera sin verksamhet. 
Dem har valt samma finansieringsform, trots att företagen tillhör olika branscher, startade 
verksamheterna vid olika tillfällen samt att företag B innehar närmare dubbelt så hög summa 
tillgångar som företag C. 
 Samtliga företag anser sig ha undermålig kunskap om alternativa finansieringsformer 
och så länge de känner sig nöjda med den aktuella finansieringen så är de inte villiga att 
avsätta tid och pengar för att undersöka andra möjligheter. Sambandet kan med denna studie 
inte härröras till någon företagsfaktor, utan tar sin grund i den information som finns 
tillgänglig för företagare i stort. 
 Tre utav företagen, A, B och C, skulle alla välja banklån som sätt att finansiera en 
nyinvestering i dagsläget. Detta motiveras med behovet utav trygghet samt att kunskapen om 
denna finansieringsform är störst. Företag D föredrar checkkrediten för eventuella 
nyinvesteringar, men motiverar valet på samma sätt som de andra företagen; att de besitter 
den kunskap som behövs, samt behov av trygghet. 
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 Inga slutsatser kan dras med koppling till företagsfaktorer, utan denna studie finner att 
det är företagarnas individuella kunskaper som styr valet, då behovet utav trygghet är en 
grundläggande faktor i finansieringsresonemanget, och då denna trygghet tycks komma med 
just djupgående kunskap.  

Andra faktorer som kan ligga bakom företagares resonemang kring finansiering, annat 
än de som i denna studie tagits i beaktande, skulle exempelvis kunna vara företagens 
likviditet, soliditet eller förhållandet mellan andelar anläggnings- och omsättningstillgångar. 
 
Denna studie finner att; 
 
o Banklån utgör den vanligaste finansieringsformen. 

 
 
o Samtliga företagare anser sig ha undermålig kunskap om alternativa 

finansieringsformer. 
 
 

o Samtliga företag i denna studie prefererar vanlig skuldsättning i form av banklån före 
riskkapital. 

 
 
Utifrån ovanstående punkter kan vi se att småföretagare har en negativ attityd till att släppa in 
nya ägare, som en del i det finansiella gapet indikerar. Dock finner vi att denna negativa 
inställning tycks bero på informationsasymmetrin snarare än kontrollaversion. Information 
om alternativa finansieringsformer upplevs utav företagarna som otillgänglig och alltför tids- 
och kostnadskrävande att tillgodogöra sig, vilket vi anser skapa en osäkerhet som kan misstas 
för behov av kontroll. Med grund i uttalandet ”ingen kommer och marknadsför sig”, menar vi 
att det är informationsbristen som gör att företagare väljer bort vissa former utav finansiering, 
då de inte anser sig känna till följderna utav dessa och med det inte känner sig trygga nog att 
tillämpa metoderna. Således anser vi att denna studie styrks utav den förkortade Pecking 
order-modellen där företagare avbryter sitt sökbeteende vid den finansieringsform som känns 
trygg. Dock vill vi poängtera att detta är att anse bero på kunskapsbrist snarare än 
kontrollbehov, vilket överensstämmer med resonemanget Michaelas et al fört, där andra 
faktorer utöver kontrollbehov fick ta del i preferensordningen av finansieringsformer. 
 
 

5.2 Förslag till vidare forskning 
En studie innehållande empiriskt material från fler företag än denna uppsats rymmer skulle 
var intressant för att således kunna fatta mer generella slutsatser. Vidare skulle det vara 
intressant att studera hur ytterligare faktorer så som likviditet, soliditet eller förhållandet 
mellan andelar anläggnings- och omsättningstillgångar, påverkar företagares resonemang 
kring finansiering. 
 
Det skulle också vara intressant att undersöka hur småföretagare ska agera för att locka till sig 
finansiärer. Beror informationsbristen endast på att företagarna inte är medvetna om 
alternativen som finns tillgängliga och därför inte söker upp dem, eller är 
informationsasymmetrin dubbelriktad så att utbudet inte går att finna om än man som 
företagare verkligen söker efter det? 
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Som motivering till vissa finansieringsval så angavs kostnaden som en faktor i våra 
genomförda intervjuer. En undersökning om huruvida finansieringskostnaden kan vara 
ytterligare en dimension i det finansiella gapet, tillsammans med obalans i utbud och 
efterfrågan samt informationsasymmetri, skulle fylla en kunskapslucka inom området. 
 
I den studie som genomfördes utav Företagarna, så angav småföretagen själva svag 
efterfrågan, brist på lämplig arbetskraft, brist på extern finansiering, räntenivån, 
arbetskraftskostnad, arbetsrätten samt att de själva ej vill växa, som faktorer bakom 
tillväxtproblematiken. Denna studie har vidrört bristen på extern finansiering, och det skulle 
då vara intressant att undersöka vad de andra upplevda faktorerna bakom tillväxtsvårigheterna 
kan bero på. 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 
 
1. Allmänt 

1.1 När grundades företaget? 
1.2 Vad har Du för befattning i företaget? 
1.3 Vilken är er affärsidé? 
1.4 Vilken är företagets huvudverksamhet? 
1.5 Hur många anställda jobbar på företaget? 
1.6 Vad är er målsättning? 
 

Allmänna frågor som syftar till att inleda ett avslappnat samtal med respondenten och 
samtidigt ge en bild av företaget i stort 
 
2. Finansiering 

2.1 Vilken finansieringsform använder ni er av idag? 
2.2 Varför har ni valt att finansiera er verksamhet så? 
2.3 Har finansieringsformen alltid sett likadan ut, eller har ni bytt tillvägagångssätt? 
2.4 Varför har ni behållit samma metod för kapitalanskaffning/varför valde ni att byta 
kapitalanskaffningsmetod? 

Frågorna syftar till att få en bild av hur företagen verkligen finansierar sin verksamhet, det 
vill säga kartlägga företagens finansieringsval. 

3. Kunskap 

3.1 Vilka andra finansieringsformer än de ni använder känner ni till? 
3.2 Känner ni till några sätt att behålla kapital i företaget, att minska på utgifterna, och 
på så vis hjälpa till att finansiera sin egen verksamhet? (Inte att skaffa fram kapital, att 
behålla sitt eget i större utsträckning.) 
3.3 Varför tillämpar ni inte något utav dessa sätt? 

Frågorna syftar till att undersöka vilka sätt företagarna känner till vad det gäller att erhålla 
kapital 

4. Informationsasymmetri 

4.1 Anser ni er ha kunskap/information om vilka andra finansieringsmöjligheter som 
finns? 
4.2 Vet ni vilka konsekvenser som följer utav olika finansieringsformer och vilka krav 
de olika sorternas finansiärer ställer för att bistå med kapital? 
 

Frågorna syftar till att undersöka företagarnas kunskap om olika finansieringsmöjligheter 
och genom att tolka svaren kan vi avgöra om valen de gör har med okunnighet eller brist på 
information att göra. 
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5. Hypotetisk fråga  
 
Anta att Ni står inför ett stort projekt, till vilket Ni behöver kapital. Hur väljer Ni att 
finansiera detta?  
 
6. Övrigt 
 

6.1 Har ni några egna tillägg? 
6.2 Finns det möjlighet för oss att återkomma med eventuella följdfrågor? 
6.3 Har ni något emot att ert namn och företagsnamnet används i uppsatsen, eller 
föredrar ni att vara anonyma? 
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Bilaga 2, Sammanställda intervjusvar 
 

Företag A 

 
Finansiering 
Idag använder företaget checkkredit som överlägset huvudsaklig finansiering. Verksamheten 
startades upp med en kombination av checkkredit och banklån samt lån från ALMI. Idag har 
lånen betalats av och man använder endast checkkrediten hos banken som säkerhet. 
 Det är viljan att behålla kontrollen över verksamheten som styr valet att finansiera 
företaget genom lån. Respondenterna upplever det lättare att beräkna utgifter samt aktuellt 
svängrum om man har en eller två externa finansiärer till en fastställd räntekostnad. 
 Som ytterligare finansiering så använder sig företaget av factoring via Handelsbanken 
finans, där de erhåller 70 % av totalsumman direkt med ett avtalstak på 600 000 kr. 
 
Kunskap 
Respondenterna nämner finansiell bootstrapping som en metod att behålla kapital. De 
förklarar vidare att de inte använder sig av detta sätt då de anser sig vara för dåligt insatta i 
förfarandet samt att de har för lite information om hur de skulle kunna gå till väga för att 
komma igång med sådan slags finansiering. Dessutom uppger respondenterna att de tror att 
det går snabbare att lösa finansiering med checkkrediten. 
 
Informationsasymmetri 
Respondenterna anser sig inte ha tillräckligt med egen kunskap eller information om 
alternativa finansieringsformer, varför de tillfrågar anlitad revisor för råd i ekonomiska frågor. 
 Bristen på information anser dem bero dels på sina egna blott övergripande kunskaper 
i ekonomiska frågor, men också att den tillgängliga informationen angående alternativ 
finansiering är bristfällig. Respondenterna poängterar här en önskan om bättre information om 
de kapitalanskaffningsmetoder som finns, samt vilka villkor som gäller för de olika formerna. 
 
Hypotetisk fråga  
På denna hypotetiska fråga anger respondenterna i första hand banklån och i andra hand lån 
hos ALMI. Dessa val motiveras med önskan om att behålla kontroll över företaget, samt 
bristen på tillgänglig information om övriga alternativ. Respondenterna menar att i och med 
informations- och kunskapsbristen gällande alternativa finansieringsformer så känns lån hos 
banken samt ALMI som en trygg lösning, då man med dessa vet vilka villkor som gäller. 
 
Egna tankar och åsikter 
Det poängteras att respondenterna vid ett banklån ämnar jämföra villkoren hos olika banker. 
Tidigare har man använt sig av en och samma bank, men idag upplever man att både servicen 
och viljan att satsa kapital har försämrats. Detta trots att företaget i fråga betalat tillbaka sina 
lån samt ökat både sin omsättning och personalstyrka. 
 

Företag B 

 
Finansiering 
Företaget finansierar idag sin verksamhet med banklån och maskinleasing. De har alltid 
använt sig utav banklån men har efterhand utökat leasingen. Tidigare, när leasingen inte 
användes i lika stor utsträckning, så köpte man utrustningen begagnad. Man är medveten om 



Elin Backman 
Josefine Ronnerhall  Finansieringsresonemang 
 

 38

att leasingen medför en högre kostnad, men respondenterna menar på att man nu har lättare att 
hålla sig a jour vad gäller utrustningen och med det snabbare kan hänga med i konkurrensen. 
 
Kunskap 
Respondenterna anger sig känna till banklån, leasingavtal, utvecklingsbidrag från NUTEK 
samt miljöcertifieringsbidrag från EU, som möjligheter att finansiera sin verksamhet. 
 På denna fråga nämner Ola att de fått EU-bidrag genom just miljöcertifiering, och han 
menar på att de mer eller mindre använder sig av de kapitalanskaffningsmöjligheter som de 
känner till. 
 
Informationsasymmetri 
Ola menar att de inte är medvetna om vilka möjligheter som finns, eller vilken information 
som krävs för att erhålla kapital med de olika metoderna. 
 De känner till bootstrapping, men menar att det är större företag som använder sig av 
sådan metod. De känner själva av det när de handlar in material hos sina leverantörer. 
 
Hypotetisk fråga 
Kort och gott menar respondenten att de skulle välja ett banklån i fall av kapitalbehov. ”Vi vet 
vad som krävs, och det känns enkelt”, säger Ola. 
 

Företag C 

 
Finansiering 
Vid uppstarten använde sig företag utav en kombination av banklån och lån hos ALMI, men 
idag finns bara banklånet kvar. Respondenten poängterar att företaget känner sig trygga i 
banklån, varför denna finansieringsform valts. 

Företaget har sett till att vara tydliga och ärliga mot kunder och med det i vissa fall fått 
betalt i förskott. 
 
Kunskap 
Respondenten nämner fakturabelåning som finansieringsmetod, men menar vidare att sådan 
form är intressant vid likviditetsproblem, vilket företaget aldrig upplevt varför denna metod 
inte tillämpas. 
 Riskkapitalister är också något som respondenten allra hastigast nämner, men ingen 
sådan dykt upp med några initiativ. ”Ingen kommer och marknadsför sig”, menar han. 

I övrigt har respondenten svårt att ge exempel på sätt att skaffa kapital. 
 
Informationsasymmetri 
Då förgående fråga inte berörde många möjligheter, konstaterar respondenten snabbt att han 
och företaget inte alls är medvetna om vilka finansieringsformer som är tillgängliga.  

Respondenten menar att företaget är trygga i den finansieringsform som används, men 
att det säkert skulle gynna dem att känna till alternativa metoder. 
 
Hypotetisk fråga  
Denna hypotetiska fråga blir aningens mindre hypotetisk i detta fall, då företaget nyss stått 
inför sådant val i och med det nyligen uppstartade dotterbolaget. Vid denna satsning så 
använde sig företaget utav banklån som finansiering. Respondenten inflikar dock att banken 
inte alltid känns samarbetsvillig och att det ibland är svårt att förhandla till sig de villkor man 
önskar. 
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Företag D 

 
Finansiering 
Företaget använder sig i dagsläget av fakturabelåning som finansieringsform. I vanliga fall är 
dock checkkredit den metod som tillämpas, men då de just är i färd med ett stort jobb med 
höga kostnader och 60 dagars betalningsvillkor, så är dem i stort behov utav likvida medel, 
varför factoring tillämpas just för tillfället.  
 Företaget ämnar, när det aktuella projektet är färdigt, att endast finansiera 
verksamheten med hjälp av checkkrediten. Avtalstaket är på 500 000 kronor och fungerar som 
en buffert för företaget, där de tre ägarna var och en gjort ett borgensåtagande. 
 Finansieringsmetoden har sett likadan ut sedan starten, då denna form passat företaget 
bäst. 
 
Kunskap 
Respondenten nämner banklån, ALMI-lån samt lån från Norrlandsfonden som alternativa 
finansieringsmetoder. 
 Återigen betonas det att checkkrediten passar företaget väl, då kostnaden för denna 
finansieringsform anses liten i jämförelse med de räntor som de övriga kapitalanskaffningarna 
medför. 
 
Informationsasymmetri 
Respondenten uppger att företaget inte kan anses vara väl insatta i de möjligheter som finns 
tillgängliga. Det anses vara svårt att hänga med i nya sätt att anskaffa kapital, och de känner 
inte till någon information tillgänglig. Des anses för kostsamt både vad gäller tid och pengar 
att ordentligt sätta sig in i finansieringsfrågor. 

Respondenten menar att de känner till kostnader och villkor för de finansieringsformer 
han själv kunnat nämna, i sådan utsträckning att de känner sig införstådda. 
 
Hypotetisk fråga 
 Checkkredit, svarar respondenten ögonblickligen. 
 
Egna tankar och åsikter 
Respondenten menar på att banken har en allt för kortsiktigt på företagslån. Istället för att 
bevilja lån till ett projekt som med största sannolikhet leder till ytterligare avtal med samme 
kund, så tvekar banken på att investera.  

Dessutom uppger respondenten att han upplever skillnader mellan lån för 
privatpersoner och företagslån. Om än de två olika typerna av lån avser samma summa, så har 
respondenten erfarenhet av att det vid företagslån krävs personlig borgen från företagarna, 
medan ett lån till en privatperson har lättare att gå igenom. 
 


