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Sammanfattning 
 
Titel: Finansiering i mikroföretag - En kvantitativ studie inom mikroföretags sätt att finansiera sig 
 
Författare: Daniel Johansson, Eva Näätänen, Vlad Ulrich 
 
Handledare: Emil Numminen 
 
Institution: Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur tillgängligheten av finansieringsmedel påverkar 
finansieringen i svenska mikroföretag. 
 
Metod: En kvantitativ studie har genomförts genom att data om 630 mikroföretag samlades via 
nätenkäter. 
 
Slutsatser: Denna studie visar att svenska mikroföretag väljer sin finansiering enligt en förkortad 
pecking order. Ett finansiellt gap existerar mellan mikroföretag och finansiella institut i Sverige 
vilket ökar risken för mikroföretag att blir nekade extern finansiering som exempelvis banklån. 
Tillgänglighet av banklån påverkar i sin tur hur mikroföretag finansierar sig. Det finansiella gapet 
minskar under mikroföretagens livscykel och därmed ökar tillgängligheten av vissa externa 
finansieringsalternativ. 
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Abstract 
 
Title: Financing of micro-enterprises - A quantitative study in micro-enterprises’ way of funding 
 
Authors: Daniel Johansson, Eva Näätänen, Vlad Ulrich 
 
Supervisor: Emil Numminen 
 
Department: Department of Industrial Economics, Blekinge Institute of Technology  
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate how the availability of financial resources 
affects the financing of Swedish micro-enterprises. 
 
Method: A quantitative study was carried out by collecting data about 630 micro-enterprises 
through online surveys. 
 
Results: This study shows that Swedish micro-enterprises choose their financing in order with a 
truncated pecking order. A financial gap exists between micro-enterprises and financial institutions 
in Sweden that increases the risk for micro-enterprises to be denied external finance such as bank 
loans. Availability of bank loans in turn affects the financial decisions of the micro-enterprises. The 
financial gap decreases during the businesses' lifecycle and thus increases the availability of some 
external financing options. 
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 1. Inledning 
Det finns idag omfattande forskning som visar på små och medelstora företags betydelse för ett 
lands ekonomi. Delar av forskningen visar en bild där många av de små och medelstora företagen 
lider av likviditetsproblem. Inledningsvis ämnar vi som bakgrund, med utgångspunkt i befintlig 
forskning, påvisa rollen som små och medelstora företag har i ekonomin för att sedan diskutera 
problematiken kring finansiering av små och medelstora företag, där även så kallade mikroföretag 
ingår. 
 
Kapitel 1 är indelat i avsnitt där del 1.1 speglar bakgrunden till problemet som sedan diskuteras i 
1.2. Dessa två avsnitt mynnar ut i 1.3 där vi framställer vår frågeställning följt av syfte i 1.4. 
Avslutningsvis har vi valt att nämna definitioner i 1.5. 

1.1 Bakgrund 

Sveriges nuvarande regering presenterade nyligen en vårbudget där man föreslår ett ökat bidrag till 
företagsutveckling och innovation med 71 miljoner kronor. Fortsättningsvis är bidraget tänkt att öka 
med 90 miljoner 2016 och 2017 för att sedan år 2018 öka med ytterligare 110 miljoner kronor per år 
(Vårändringsbudget 2015). Det faktum att regeringen föreslår att öka stödet till små och medelstora 
företag kan bland annat tolkas som ett tecken på att denna sektor ses som en viktig del av Sveriges 
ekonomi. En sådan tolkning bör dock göras med viss reservation eftersom det kan finnas politiska 
aspekter att ta hänsyn till då det även kan vara ett sätt att bredda sin väljarbas. Därmed måste man 
även hitta stöd för denna tolkning med hjälp av teori. 
 
Diagram 1.1 illustrerar fördelningen mellan företagen i Sverige men visar även fördelningen av 
anställda samt omsättning mellan företagens storleksklasser. Här framgår att mikroföretagen 
sysselsätter 24 % av det totala antalet anställda och de står för 21,8 % av den totala omsättningen. 
Samtidigt visar siffrorna att de utgör hela 96.6 % av det totala antalet företag i Sverige. 
 

 
Diagram 1.1. Fördelning av anställda i svenska företag (SCB 2014) 
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Denna ojämna fördelning mellan storleksgrupperna bland de svenska företagen gör det än mer 
motiverat att fokusera på just de minsta företagen. De utgör uppenbarligen den stora majoriteten av 
det totala antalet företag, men de står inte ens för en fjärdedel av den totala omsättningen.  
 
Ytterligare ett tecken på att små och medelstora företag har en betydande roll i Sveriges ekonomi 
diskuteras i Small Business Act for Europe (SBA) där Europeiska kommissionen beskriver hur små 
och medelstora företag har spelat en allt viktigare roll i Sverige under de senaste två årtionden där 
de nu står för 65 % av sysselsättningen inom den privata sektorn (Europeiska kommissionen 2013).  
 

1.1.1 Små och medelstora företags roll i en ekonomi 

Som nämnt ovan föreslår Sveriges regering utökad subventionering till små och medelstora företag. 
Internationell forskning diskuterar fördelar och nackdelar med subventionering. Levine (2006) 
framför åsikter kring små och medelstora företag (hädanefter kallar vi dem SME, från engelskans 
small and medium-sized enterprises) i sin debatt om regeringar borde subventionera denna sektor 
eller inte. Subventioneringsfrågan är inte intressant inom ramarna för denna uppsats, men 
argumenten hjälper oss att förstå nödvändigheten av små och medelstora bolag. Förespråkare för 
subventionering framför tre viktiga argument: 

1. SME intensifierar konkurrens och ökar entreprenörskap vilket resulterar i 
produktivitetstillväxt. 

2. SME är mer arbetskraftsintensiva. Därmed hjälper SME att sänka arbetslösheten. 
3. SME är mer produktiva och effektiva än större bolag. 

 
Vidare diskuterar Levine (2006) att skeptiker har synpunkter på samtliga ovanstående påståenden. 
Skeptiker menar att stora företag har större möjligheter tack vare sin storlek och sina finansiella 
tillgångar. Större företag kan till exempel i större utsträckning investera i forskning och utveckling. 
Vidare hävdar skeptiker att det inte finns empiriska bevis att SME är bättre på att skapa 
arbetstillfällen. Tvärtom, stora företag står för stabila högkvalitativa arbetstillfällen. Dessutom visar 
förutsättningar för stordriftsfördelar att det snarare är stora företag som är mer produktiva och 
effektiva (Levine 2006). 
 
Oavsett vem som har rätt kommer både förespråkare och skeptiker överens om att entreprenörskap 
orienterad mot privat sektor bland annat är av avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt samt 
människors möjligheter att uppfylla sina aspirationer och drömmar (Levine 2006). Beck et al. 
(2005) kommer i en studie fram till att det finns ett samband mellan SME, tillväxt och fattigdom. 
Cull et al. (2006) tillägger dock att i rika länderna står SME för mindre än en tredjedel av alla 
arbetstillfällen. Men trots detta hävdar Cull et al. (2006) att små och medelstora företags roll i en 
ekonomi är betydligt större då många branscher domineras av små och medelstora företag samt att 
SME utgör källan för nya produkter och teknologiska innovationer. 
 
Både skeptiker och förespråkare (Levine 2006) enas också om att institutionella brister står i vägen 
för nya företag samt begränsar tillväxten för de befintliga. I sin studie hittade Beck et al. (2006) 
starka korrelationer mellan små unga inhemska företag och högre finansiella hinder. Anledningen 
till detta är att kapitalmarknaden inte är lika tillgänglig för SME som den är för stora väletablerade 
företag (Levine 2006).  
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Det som ytterligare försvårar situationen för SME är den omfattande finanskrisen som bröt ut 2008. 
Lee, Sameen & Cowling (2014) presenterade nyligen sin longitudinella studie som omfattade 
10,000 brittiska SME. Bolagen studerades direkt före samt 2 respektive 4 år efter finanskrisen som 
2008 drabbade framförallt banksektorn. Krisen resulterade i en mycket mer restriktiv finanspolitik 
hos världens banker. I studien påstås att det är för tidigt att prata om fullbordad återhämtning inom 
banksektorn. Enligt studieresultaten är det fortfarande mer problematiskt för SME att hitta 
finansieringsmöjligheter jämfört med situationen före finanskrisen. Det faktum att dagens reporänta 
är rekordlåg och ligger på -0,25 % (Sveriges Riksbank 1 2015) kan vara en indikation på att viljan 
att låna bör vara starkare än tidigare.  
 
Den internationella forskningen ovan visar att små och medelstora företag spelar en viktig roll i 
ekonomin och att företagen kan stöta på finansiella hinder som framkallar likviditetsproblem. I 
kommande avsnitt diskuteras mer utförligt problem med likviditetsstyrning i små och medelstora 
företag, där även mikroföretag ingår. 

1.2 Problemdiskussion - SME och likviditetsproblem 

För att skapa ytterligare förståelse för det valda ämnet ämnar detta avsnitt utgöra 
problemdiskussionen som tydliggör problematiken som SME ställs inför när det kommer till 
finansiering. Detta avsnitt inleds med en översikt av befintlig forskning inom ramen för det valda 
ämnet med fokus på teorier som ämnas fördjupas i teoridelen. Vidare ges läsaren en introduktion av 
den rådande situationen på finansmarkanden för små och medelstora företag.  

1.2.1 Befintlig forskning 

Att små och medelstora företag kan stöta på svårigheter med att införskaffa nytt externt kapital visas 
i flertalet studier. Enligt tidigare forskning kan en förklaring till detta vara det finansiella gapet. 
Detta fenomen uppstår till följd av brist på information mellan företag i behov av finansiering och 
finansiärer (Landström 2003). Ett exempel som påvisar detta är en studie av Storey (1994) som ger 
en översikt över bankernas utlåning till SME. Studien understryker de problem forskningen tidigare 
visat, det vill säga att det finansiella gapet innebär att lönsamma idéer inte sammankopplas med 
finansmarknaden. Schiffer & Weder (2001) bekräftar även att det finns ett finansiellt gap för SME, 
detta i en studie kring betydelsen av ett företags storlek i relation till institutionella och 
marknadsmässiga hinder.   
 
Berger & Udell (1998) fortsätter i en annan studie med liknande argumentering. De påstår att graden 
av informationell transparens är en nyckelfaktor i SMEs finansiella utveckling och tillväxt. 
Beträffande SME gäller ofta hög grad av opacitet. Detta resulterar i att låne- och kreditgivare börjar 
samla och ständigt uppdatera information om sina gäldenärer vilket skapar starka finansband. Detta 
ger lån- eller kreditgivare viss makt över gäldenären fortsätter Berger & Udell (1998). Finansbolag 
kan hota med att avsluta finansieringen för att påverka gäldenären.  
 
För nyetablerade företag som saknar historiska data samt har minimala tillgångar är det ägarens 
tidigare erfarenheter som är av avgörande betydelse för finansbolag (Berger & Udell 1998). Därmed 
är yngre företag, enligt pecking order-teorin (Myers 1984), ofta tvungna att finansiera utvecklingen 
med egna medel. Denna teori innebär att företag i högre grad väljer internt kapital framför externt, 
samt skuld framför eget kapital. Beck & Demirguc-Kunt (2006) visar i en analys av tidigare studier 
att ju högre finansiella hinder SME ställs inför, desto lägre blir tillväxten. Effekten på den årliga 
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tillväxten är dubbelt så stor i yngre firmor jämfört med äldre firmor. Slutsatsen som dras av studien 
är att yngre firmor inte bara möter större finansiella hinder än äldre firmor utan att dessa hinder 
dessutom har större effekt på tillväxten för mindre bolag. Dessutom fann Yazdanfar & Öhman 
(2014) en klar koppling mellan svenska SMEs livscykel och deras tillväxt och lönsamhet. Tillväxten 
ska finansieras och ökad lönsamhet minskar det finansiella behovet. Därför bör det också finnas en 
koppling mellan ålder och val av finansieringsalternativ i SME. 
 
Dock håller inte alla forskare med om att SME är i behov av finansiering. Vos et al. (2007) testade i 
en studie vad de kallade “The contentment hypothesis”. Forskarna vill påstå att tillväxt inte är 
självklar när man pratar om SME. Därmed menar man att det finansiella gapet inte är så omfattande 
som andra teoretiker vill hävda. Vos et al. undersökte 15 750 brittiska och 3 561 amerikanska SME. 
Resultaten visade att hälften av de studerade brittiska bolagen strävade efter en måttlig tillväxt 
medan enbart 10 % hade satt som mål att ha en väsentlig tillväxt. Äldre och lite större företag visade 
också mindre rädsla för att ta lån men sökte samtidigt lån mer sällan, vilket enligt studieförfattarna 
är ett argument för en högre grad av “lycka”. “Lyckan” används av Vos et al. (2007) som en 
mätvariabel av företagets finansiella ställning i kontrast till ständig brist av finansieringsmedel inom 
det finansiella gapet. En ännu mer intressant detalj var att bara någon procent av tillfrågade 
amerikanska bolag räknade kapitalbrist, förutom rörelsekapital, som deras huvudproblem. Detta att 
jämföra med övriga poster av finansiell karaktär: finansiella kostnader och räntor med ca sju 
procent, kassaflöde med ca fem procent samt problem att få likvid för sina kreditfakturor med ca två 
procent. Övriga anledningar var av icke-finansiell karaktär. Detta kan tolkas som att det är viktigare 
för SME att säkerställa finansieringen på kort sikt än på lång sikt. Dessutom tyder det på att 
amerikanska SME lägger en stor vikt på kostnader av externt kapital. 
 
Winborg & Landström (2001) ifrågasätter också det fokus som föreligger på hur företag ska lyckas 
få finansiering av exempelvis banker och riskkapitalister. Man berättar i en studie att små företag i 
olika skeden av sin ålder kan dra nytta av olika sätt för att säkra resurser och likvida medel, ett 
tillvägagångssätt som kallas bootstrapping. Denna metod, som i sin tur består av flera metoder, 
innebär att företag håller nere sina kostnader genom att exempelvis utnyttja begagnade maskiner, få 
hjälp av vänner eller dra in ägarlönen. Studier har visat att nystartade företag, med hjälp av 
bootstrapping, kan klara sig så gott som utan externt kapital i upp till fem år (Winborg 2009). 

1.2.2 Vilka valmöjligheter har SME? 

Alla företag har problem med likvida medel på kort sikt menar Kallberg et al. (1982). Problemet 
uppkommer till stor del på grund av dålig balans mellan in- och utbetalningar samt svårigheterna 
med att förutse dessa. Kallberg et al. (1982) resonerar vidare att grunden i likviditetsplanering är att 
balansera blandningen av tillgångar och skulder för att minimera nettokostnaden av likviditetsunder- 
eller överskott under en förutbestämd tidsperiod. Balanseringsproblemet blir då fördelningen av 
likvida tillgångar mellan cash och kortsiktiga investeringar, på ett sätt som på sikt klarar de 
slumpmässiga in- och utflöden som uppkommer samt andra finansiella åtaganden. Kallberg et al. 
(1982) menar att det är på grund av att likviditetsplaneringen har så pass stor betydelse för ett 
företags överlevnad som ämnet har studerats och kommer fortsätta studeras brett inom flera 
ekonomiska områden. 
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När Bradley & Rubach (2002) utförde en studie frågade man 131 företag vad som var den främsta 
anledningen till företagets konkurs. 31 % de tillfrågade företagen svarade uteblivna inbetalningar 
från kunder. Det är också en indikation på att bristen på likvida medel är ett allvarligt hot för SME. 
 
Vid första ögonkastet skulle banklån vara det billigaste sättet att lösa tillfällig likviditetsbrist, menar 
Pavlov, Poutziouris & Soufani (2004). Men i samma studie kom man fram till att flexibla dyrare 
alternativ är bättre för de flesta SME. Anledningen till detta är hög grad av osäkerhet inför 
framtiden. Bankränta utgår för hela lånebeloppet medan flexibla kreditalternativ kan användas vid 
behov. 
 
Ett färskt exempel är Qbnk’s VD (Petruson 2015) som vid en presentation bland annat säger att han 
är tvungen att sälja samtliga sina fakturor till factoring som följd av att de stora koncernerna ibland 
tar på sig ett tresiffrigt antal dagar att betala. Detta i sin tur har resulterat i kostnader på en halv 
miljon svenska kronor i ett företag med omsättning på 15 miljoner. Ett ganska vanligt krav från 
factoringföretag som tar över risken är att kunden, i detta fall Qbnk, säljer samtliga av sina fakturor 
(Svenska Bankföreningen 2014 samt Johnson 2010). För små bolag är det procentuellt till 
eventuella vinster en mycket stor kostnad. Om vi fortsätter med Qbnk så låg vinsten för hela året 
strax över 200 000 kronor (Petruson 2015). Det innebar att kostnaden för factoring var mer än 2 
gånger större än årets resultat. 
 
Beck & Demirguc-Kunt (2006) skriver att (bristen på) tillgänglighet av finansiella medel kan vara 
ett effektivt hinder för tillväxten av små och medelstora företag. Man menar att utveckling och stöd 
för nya verktyg för finansiering kan hjälpa till att lyfta dessa hinder. Man förespråkar bland annat 
factoring som ett verktyg användbart inte minst för mindre transparenta företag då det ofta inte är 
låntagaren/säljaren som “kontrolleras” när avtalet ska slutas.  
 
Kanske kan en relativt ny företeelse som fakturaauktioner (Johnson 2010) fylla en del av den 
funktion som Beck & Demirguc-Kunt (2006) syftar på när man efterfrågar teknologiska 
innovationer som skapar en plattform där olika aktörer kan samarbeta, som i sin tur skulle kunna 
hjälpa till att ta ner de finansiella hinder SME ställs inför. 
 
Yakhshibaev (2013) kompletterar banklån och factoring med andra vanligare källor till kortsiktig 
finansiering. I dessa ingår handelskredit eller leverantörskredit. SME tenderar att betala fakturor så 
sent det bara går. Dessutom är detta alternativ räntefritt. Bland nackdelar påvisar Yakhshibaev 
svårigheter att förhandla längre kredittid samt påverkan på leverantörens likviditet som i slutändan 
kan beröra både företagen. 
 
En annan viktig finansieringskälla är enligt Yakhshibaev (2013) checkräkningskredit. Fördelar med 
detta alternativ är hög grad av flexibilitet. Företagen kan använda pengarna när de vill och bara den 
delen som behövs. Ränta utgår enbart för den delen som används. Som nackdelar räknar 
Yakhshibaev att lånet måste betalas ut på begäran i sin helhet. Dessutom kan företag med få 
tillgångar som säkerhet inte få större summor och räntan för dessa brukar vara relativt hög. 
 
En metod för att skaffa kapital som växer i popularitet är crowdfunding. Metoden innebär att 
entreprenören får in ett mindre belopp från ett större antal individer via internet (Mollick 2014). 
Mollick (2014) särskiljer fyra olika former av crowdfunding. Donationsbaserad crowdfunding där 
individer skänker pengar ideellt. Denna form passar främst organisationer som Röda Korset och 



Daniel Johansson  
Eva Näätänen  
Vlad Ulrich  Finansiering i mikroföretag 

13 
 

Rädda Barnen och kommer därmed inte att tas upp i uppsatsen. Belöningsbaserad crowdfunding 
innebär att individen får tillbaka en produkt eller en upplevelse för sin insats. Formen passar främst 
innovativa företag med en produkt som drar åt sig uppmärksamhet. Uppsatsen undersöker typer av 
finansiering som passar de flesta mikroföretag. Därför blir inte heller denna form av crowdfunding 
undersökt. Delägarbaserad crowdfunding erbjuder delar av företaget i retur för individens insats. 
Denna form liknar börsintroduktion och blir undersökt som en del av externt eget kapital som 
nämns inom pecking order-teorin. Den fjärde och sista formen av crowdfunding är lånebaserad 
crowdfunding och liknar lån från finansiella institut. Formen är intressant som alternativ till 
traditionella banklån men används enligt Tillväxtverket (2013) i mindre skala på den svenska 
marknaden till följd av regelverk. Därmed undersöks inte heller den formen närmare i uppsatsen. 

1.2.3 Kunskapsbrist kring finansiering i mikroföretag 

En följdfråga som direkt kommer upp är vilka finansieringsalternativ som SME faktiskt använder 
idag? Ang (1991, 1992) skriver att modern finansteori inte utvecklades med SME-sektorn i åtanke. 
Resultatet är att man än idag har svårigheter att teoretiskt förklara företagsbeteendet hos den 
storleken. 
 
Bilden bekräftas också av Ekanem (2010) som i sin studie kom fram till slutsatsen att det är ägarnas 
eller andra beslutsfattares erfarenheter samt normer gällande i olika branscher som ligger till 
grunden för likviditetsstyrning i SME. Egentliga kostnader och följder spelar en mindre roll. Detta 
sätt att fatta beslut skulle kunna innebära att intuition och magkänsla i högre grad än rationella 
analyser ligger till grund för beslutsfattande. Därmed kan vi misstänka att dagens vanor och 
branschnormer leder till ineffektiva finansieringsbeslut för SME. 
 
Det råder således en väldigt speciell situation på finansmarknaden idag. Från ena sidan observeras 
fortfarande följder av den stora bankkrisen 2008 som resulterade i att bankerna blev mycket mer 
försiktiga med sin utlåning. Från andra sidan ligger reporäntan på historiskt låga nivåer. Dessutom 
utvecklas själva finansmarknaden genom exempelvis tillkomsten av fakturaauktioner. Det har visat 
sig att befintlig forskning kring företags finansiering till störst del fokuserar på större företag. 
Kunskaperna kring finansiering i SME är begränsade, särskilt när det gäller mikroföretag och 
informella finansieringskällor (Yazdanfar 2011). Även Winborg & Landström (2001) argumenterar 
för behovet av flera studier kring finansiella problem i de allra minsta företagen. Rådande 
förutsättningar ger oss en intressant möjlighet att addera kunskaper och insikter till befintlig 
forskning inom finansiering för SME, med fokus på mikroföretag. 

1.3 Problematisering 

I inledningen nämns att mikroföretag står för 96.6 % av det totala antalet företag i Sverige. De utgör 
uppenbarligen den stora majoriteten av det totala antalet företag. Det är en mycket stor grupp 
företag där det som tidigare nämnts kan finnas både bristande insyn men även bristande kunskaper 
och olika preferenser kring tillgängliga finansieringsalternativ. Detta är något som i enlighet med 
befintlig forskning samt utifrån diskussionen i 1.2.1 skulle kunna ändras i takt med att företaget och 
dess ägare åldras och skaffar sig mer erfarenhet och resurser.  
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1.3.1 Forskningsfråga 

Hur påverkas mikroföretagens finansieringsval av dess ålder? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tillgängligheten av finansieringsmedel påverkar 
finansieringen i svenska mikroföretag. 

1.5 Definitioner   

Nedan följer definitioner av relevanta begrepp för att underlätta fortsatt läsning.   

1.5.1 Små och medelstora företag - SME  

Innan vi fortsätter vidare måste vi tydliggöra vilka företag menar vi med SME. En illustrativ 
definition från Europeiska Kommissionen visar de tre kriterier som avgränsar dessa företag från 
andra: 
 

Företagskategori Anställda Omsättning eller Balansomslutning 

Medelstort < 250 ≤ € 50 miljoner ≤ € 43 miljoner

Litet < 50 ≤ € 10 miljoner ≤ € 10 miljoner

Mikro < 10 ≤ € 2 miljoner ≤ € 2 miljoner

Tabell 1.2. Tre företagskategorier inom SME (The new SME definition 2005)  
 
Tabellen ovan beskriver gränserna för respektive kategori. Gränserna gäller endast för enskilda 
företag. Företag som ingår i koncerner kan behöva räkna på siffror för hela företagsgruppen. Som 
tabellen visar ligger intervallet för SME mellan övre gränsen på högst 250 anställda med högst €50 
miljoner i omsättning eller högst €43 miljoner i balansomslutning och nedre gränsen på högst 10 
anställda med högst €2 miljoner i omsättning eller högst €2 miljoner balansomslutning. 

1.5.2 Mikroföretag 

Denna studie fokuserar på mikroföretag som utgår från definitionen för mikroföretag angivet i 
tabellen ovan. Vi har således valt att studera företag med högst 10 anställda som har upp till €2 
miljoner i omsättning eller €2 miljoner balansomslutning. För att underlätta för respondenterna i 
undersökningen valde vi att översätta gränsen på €2 miljoner till 20 miljoner svenska kronor, såväl i 
omsättning som i balansomslutning. 

1.5.3 Företagsålder 

Antal år ett företag existerat sedan registrering hos Bolagsverket. 

1.5.4 Banklån 

Vi definierar kortfristiga banklån som de med löptid på kortare än 1 år enligt Årsredovisningslag 
(1995:1554) 5 kap 10§ 2st. 
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1.5.5 Bootstrapping 

Utifrån Yazdanfar (2011) definieras bootstrapping som ett antal interna och/eller informella 
finansieringsmetoder för att minska eller eliminera behovet av extern finansiering. 
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2. Teoretisk referensram 
Detta kapitel ämnar påvisa studiens teoretiska grund. Valda teorier ska med anknytning i 
problemformuleringen möjliggöra att svara på frågeställningen. Här presenteras även övriga 
teorier och begrepp som är relevanta för ämnesvalet.  
 
Som vetenskaplig grund för denna uppsats ligger följande teorier: Financial gap och pecking order. 
Vidare har även finansieringsalternativet finansiell bootstrapping valts för närmare studie. Den 
valda teoretiska referensramen har utgångspunkt i resursbaserad teori samt företagens livscykel. De 
tre teorier som denna studie grundar sig på har valts på grund av sin relevans för den typen av 
företag som ska studeras samt sin nära sammankoppling till varandra.  
 
Financial gap diskuterar i huvudsak de svårigheter som mindre företag har att skaffa externt kapital, 
ofta på grund av den informationsasymmetri som finns mellan företag och finansiärer. Denna 
grundar sig i såväl brist på finansiell historik och finansiärernas osäkerhet som på företagarnas 
okunskap om finansiella möjligheter. Detta leder till nästa teori: Pecking order. Inom detta 
teoretiska område diskuteras varför företag väljer att finansiera sig på ett sätt framför ett annat. Det 
framkommer av flera studier att företag föredrar internt genererade medel framför externa sådana 
och även skuld framför externt eget kapital. Detta gör att pecking order blir tätt sammankopplad 
med teorin om financial gap. Men för att studera vad företagen faktiskt gör när de blir nekade 
finansiering eller väljer att inte använda sig av externt kapital kommer företags användning av 
bootstrapping diskuteras. Denna finansieringsmetod innebär att företagen försöker hitta alternativa, 
informella metoder för att skaffa likvida medel eller skära ned på kostnaderna genom exempelvis att 
dela lokaler med andra eller att ta lån från familjen 

2.1 Resursbaserad teori 

Den generella teoretiska ansatsen som ligger till grund för denna uppsats är att företag uppnår 
konkurrenskraft genom att nyttja befintliga resurser och tillgångar tillgängliga för företaget. Dessa 
resurser kan kopplas direkt till företagets ekonomiska prestationer, så kallad 
resursbaserad teori (Peteraf 1993). Wernerfelt (1984) beskriver en resurs som något man kan tänka 
sig som antingen en styrka eller en svaghet för ett givet företag. Resurser kan vara interna tillgångar 
såsom varumärken, patent, kunskap om teknologi, maskiner, kapital etc. Resurserna kan även vara 
externa i form av exempelvis kund- och leverantörsnätverk (Laosirihongthong et al. 2014).  
 
Barney (1991) förklarar att vetenskapen tenderar att fokusera på extern analys av ett företags 
omgivning när hot och möjligheter ska identifieras. I den externa analysen försöker man hitta 
komparativa fördelar genom att granska den miljö företaget befinner sig i samt vilka konkurrenter 
som finns. I den interna analysen går det däremot att tyda det samband som finns mellan långsiktiga 
komparativa fördelar; resursers heterogenitet och immobilitet; samt resursers värde, sällsynthet, 
imiterbarhet och utbytbarhet (Barney 1991, Laosirihongthong et al. 2014). Med andra ord utgår den 
resursbaserade teorin från att långsiktiga komparativa fördelar kan uppnås men det förutsätter att 
företagets resurser är svåra att manipulera och förändra, även för den egna ledningen. Detta gör i sin 
tur att resurserna är svårimiterade för konkurrenterna (Barney 1991). Genom att identifiera vilka 
som är företagets resurser kan investeringsanalyser utformas. 
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Hur vet då företaget om en investering i dessa resurser kommer att bli lönsam? För att beräkna detta 
används ofta nettonuvärdesmetoden (NPV) som innebär nuvärdet av framtida kassaflöde minus 
investeringskostnaden. Det finns alternativa metoder men NPV är vanligt förekommande. För att 
beräkna nuvärdet måste det först fastställas vilken diskonteringsränta som ska användas. 
Diskonteringsräntan är bland annat beroende av hur företaget väljer att anskaffa det kapital man ska 
finansiera sin investering med (Ross 1995). Har företaget tillräckligt med internt genererade medel 
för att bekosta investeringen? Om inte, ska man ta banklån? Eller bör man ta in externt eget kapital?  
 
Balansen mellan skulder (S) och eget kapital (EK) i företag är omdiskuterad då det finns olika 
åsikter om vilken fördelning som är den mest optimala. EK kostar i form av avkastning till ägarna 
och S kostar i form av låneränta. EK innebär mindre risk men tillåter mindre kontroll medan S, i 
motsats, ger mer kontroll men innebär högre risk (Harris & Raviv 1991).  
 
Modigliani & Miller lanserade dock 1958 en teori som hävdar att den totala kostnaden av kapitalet 
är oberoende av fördelningen mellan S och EK (Modigliani & Miller 1958). Denna teori gör ett 
antal antaganden, två av dessa kommer att behandlas härnäst. Det ena antagandet är att ett företags 
kassaflöde är oberoende av dess finansiella policy, vilket exempelvis innebär borträknandet av 
konkurskostnader (Titman 2002). Det andra antagandet är det om en perfekt marknad vilket bland 
annat förutsätter att företagen är homogena, att alla aktörer har fullständig tillgång till information 
samt att marknaden är utan friktion, det vill säga utan exempelvis transaktionskostnader (Titman 
2002, Modigliani & Miller 1958, Stiglitz 1969). 
 
Modigliani & Millers teori ifrågasätts av bland andra Stiglitz (1969) men även Miller (1988) då man 
inte anser att den fullt ut återspeglar verkligheten. Som följande avsnitt kommer diskutera är det 
flera av ovanstående antaganden som behöver ifrågasättas när det kommer till SME och den 
marknad de agerar på. Vidare kommer diskussionen visa att det inte enbart är den lägsta 
diskonteringsräntan som styr hur ett SME väljer att finansiera sin verksamhet. Det finns anledning 
att argumentera såväl mot finansiering genom externt eget kapital som mot banklån. 

2.2 Livscykeln 

Yazdanfar & Öhman (2014) jämför företag med levande organismer som genomgår olika stadier i 
sin utveckling från födseln till döds. Olika dimensioner av denna utveckling kan vara ålder, storlek, 
tillväxttakt och lönsamhet. Denna studie koncentrerar sig på företagsålder. 
 
Berger & Udell (1998) kategoriserar småföretag i 4 grupper enligt företagsålder: “Barn” (0-2 år), 
“Ungdomar” (3-4 år), “Medelålders” (5-24 år) samt “Gamla” (25+). Yazdanfar & Öhman (2014) 
skriver att det inte finns någon konsensus angående hur många utvecklingsstadier som bör särskiljas 
eller vad de ska heta. I sin egen studie väljer Yazdanfar & Öhman (2014) att undersöka småföretag i 
sex åldersintervaller. Dessa benämns enkelt i stadium 1 till 6 där intervaller är följande: 0-5 år, 6-10 
år, 11-15 år, 16-20 år, 21-25 år, 25+. 
 
Fördelen med analys med hjälp av olika utvecklingsstadier är att analysen då täcker ändringar i 
aktiviteter och finansstruktur över tiden (Yazdanfar & Öhman 2014). Basantagande blir då att varje 
stadium är förknippat med särskilda problem och möjligheter, fortsätter Yazdanfar & Öhman 
(2014). Berger & Udell (1998) pratar konkret om finansiella livscykeln av småföretag. De menar att 
ju äldre företaget blir desto mindre blir det finansiella gapet. Med tiden växer företaget och får 
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erfarenhet, kompetens, tillgångar samt historik. Detta möjliggör att gå från ägar- och 
familjefinansiering till olika kreditinstitut. För företag i de senare skedena blir även publikt kapital 
tillgängligt. Med detta menar Berger & Udell (1998) att äldre företag har bredare val av finansiering 
samt bättre villkor för extern finansiering. Men trots att nya möjligheter öppnas kan ägare vara 
ovilliga att ge upp delar av kontrollen över sitt företag påpekar Berger & Udell (1998). 
 
Dessutom finns, enligt Berger & Udell (1998), även andra starka faktorer som bransch, industri eller 
företagsmål som påverkar finansieringsbeslut och gör det svårare att generalisera för företagsålders 
inverkan. Som exempel kan nämnas att fastighets- och högriskbolag kräver större kapitalinsatser. 
Andra bolag har inte som mål att växa eller vara lönsamma osv. Men det är fortfarande högst 
intressant vilka empiriska resultat som nås i denna studie.  
 
Ovan nämndes att det finansiella gapet minskar med åldern. Nedan förklaras närmare vad det 
finansiella gapet innebär samt hur finansiering i teorin påverkas av det finansiella gapet. 

2.3 Financial gap 

Enligt Landström (2003) grundar sig begreppet finansiellt gap på Macmillan-rapporten från 1930-
talet som visade på problem som mindre företag har med att skaffa externt kapital, dessa problem 
kom att benämnas det finansiella gapet.  
 
Landström (2003) anger brist på information mellan företag och finansiärer som den största 
förklaringen till att det uppstår finansiella gap som i sin tur gör att företag kan ha svårt att skaffa 
extern finansiering, som till exempel banklån. Bristen på information beror på ett kunskapsgap där 
båda sidor saknar tillräcklig kunskap om respektive part. Denna kunskapsbrist kan leda till en 
informationsasymmetri där båda parterna har ett informationsövertag som försvårar möjligheten till 
finansiering. Finansiärer kan ha bättre kunskap om marknaden och branschen och på så vis få ett 
informationsövertag. Ägare i småföretag har ofta en bättre inblick i företagets potential som kan 
förbises av finansiärer samtidigt som finansiärer kan sakna kompetens och verktyg för att analysera 
mindre företag. Landström (2003) menar att informationsasymmetrin på så vis är dubbelriktad. I 
inledningen nämns studien av Storey (1994), som gav en översikt över bankernas utlåning till små 
och medelstora företag, där konstaterades just att lönsamma idéer inte alltid sammankopplas med 
finansmarknaden.  
 
Ytterligare en förklaring till det finansiella gapet som kan uppstå mellan mindre företag och 
finansiärer är stora variationer i ägarnas kunskaper (Storey 1994). Landström (2003) menar att små 
företag kan sakna tillräcklig kunskap kring vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga, och 
vad som faktiskt krävs av företag för att kunna få finansiering. Denna brist på kunskap när det 
kommer till finansiella frågor bidrar enligt Landström (2003) till det finansiella gapet. Tidigare 
nämndes studien av Berger & Udell (1998). I denna studie påstår de att företag får erfarenhet och 
kompetens med tiden. Detta kan innebära att företag i senare mognadsfaser, d.v.s. äldre företag och 
deras ägare borde ha större kompetens.  
 
Vidare anser Storey (1994) att det finns en högre objektiv risk vid utlåning till mindre företag. Även 
Landström (2003) menar att det finns en osäkerhet kring små företag som anses medföra ett större 
risktagande jämfört med större företag när det kommer till finansiering. Som konstaterat i 
inledningen lider många små och medelstora företag av likviditetsproblem på kort sikt och det 
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föreligger därmed en relativt större risk i att finansiera i mindre företag. Landström (2003) nämner 
även att transaktions- och kontrollkostnaderna för finansiärer kan bli för höga relativt investeringen 
i sig.  
 
Bjerkesjö et al. (2011) menar att det finns ett vetenskapligt stöd för att företag i uppstartsfasen har 
svårare att få tillgång till kapital eftersom nyetablerade företag saknar historisk ekonomisk 
information som är viktigt för att finansiärer ska få ett initialt förtroende för företag. Lindström 
(2003) bekräftar detta och menar att tillgången på ekonomisk information kring mindre företag 
generellt är betydligt mer begränsad. Detta kan göra att finansiärer upplever en affärsrisk som är 
högre för mindre företag jämfört med större företag (Landström 2003). Bjerkesjö et al. (2011) 
instämmer i detta med förklaringen att tillgänglig information kring mindre företag är otillräcklig 
för finansiärer och investerare samt att det är bristen på transparens i mindre företag som gör det 
svårt att få lån från kreditinstitut, i jämförelse med större företag. Berger & Udell (1998) styrker just 
denna problematik i sin studie där man påvisar att små företag trots flera projekt med positiva 
nettonuvärden många gånger har svårt att få finansiering.  
 
En annan faktor som begränsar finansieringsalternativen för små och medelstora företag är en 
negativ attityd till externt eget kapital (Landström 2003). Landström & Winborg (1995) visade i en 
studie att mindre företag har en positiv syn på finansiering med internt genererade medel men en 
generellt negativ inställning till externt finansierade medel, detta på grund av att företag inte vill 
förlora kontrollen över företaget till externa finansiärer.  

2.4  Pecking order 

I detta avsnitt tas inställningen till externa och interna kapitaltillskott upp närmare. År 1984 
publicerade Myers (1984) en artikel som handlade om kapitalstruktur i företag. Myers (1984) ansåg 
att det saknades en förklaring till varför företag väljer en viss typ av finansiering framför en annan. 
Han ansåg att befintliga teorier inte besvarade frågan på ett tillfredsställande sätt och att det därför 
verkade vanskligt att på sådana grunder ge företag rådgivning gällande vilken som är den optimala 
kapitalstrukturen. Med bakgrund av detta argumenterade han för olika förklaringar på problemet, 
däribland pecking order-teorin. Sammanfattat beskriver Myers (1984) teorin utifrån fyra 
utgångspunkter: 
 

1. Företag föredrar intern finansiering framför extern sådan. 
2. Företagen anpassar utdelningsmålet efter vilka investeringsmöjligheter som finns. 
3. Faktorer såsom utdelningspolicies och oförutsedda svängningar i lönsamhet kan göra att 

investeringsutgifterna är högre än de internt genererade medlen. Om så är fallet föredrar 
företaget att i första hand balansera upp med hjälp av kassa eller värdepapper. 

4. Vid behov av extern finansiering tenderar företag att i första hand använda sig av skuld, 
d.v.s. banklån, i andra hand exempelvis konvertibla obligationer och i tredje hand externt 
eget kapital.  

 
Myers (1984) fyra utgångspunkter är avsedda att spegla situationen i företag generellt men då detta 
arbete behandlar mikroföretag är det sannolikt främst den första och sista punkten som är relevanta. 
Detta då mikroföretag i många fall endast består av en eller ett fåtal ägare och således inte tillämpar 
utdelningsmål- eller policies. Pecking order-teorin hjälper till att förklara varför mikroföretag 
finansierar sig med vissa finansieringsmedel i större omfattning än andra. Teorin är också viktig för 



Daniel Johansson  
Eva Näätänen  
Vlad Ulrich  Finansiering i mikroföretag 

20 
 

att sätta samband mellan olika typer av finansiering. Sambandet kan ses senare i uppsatsen, i figur 
2.1. 
 
En studie utförd av Howorth (1999) förklarar den heterogenitet som karaktäriserar små företag, 
vilket står i kontrast till Modigliani & Millers’ (1958) antaganden om homogenitet som nämndes 
tidigare. I studien framkommer att även om företagen är heterogena fanns det gemensamma 
nämnare i hur de studerade företagen valt att finansiera sig. Förstahandsvalet för i stort sett alla 
företagsledare var balanserad vinst eller internt genererade medel. Andrahandsvalet för merparten 
var ägarlån, där den vanligaste metoden var att inte ta ut utdelning eller bonus, alternativt att inte ta 
ut sin lön. Gemensamt för alla bolag var att de föredrog skuld framför externt eget kapital, vilket 
stämmer in i den teori som lanserades 1984 av Myers. Samtidigt angav företagen i Howorths’ 
(1999) studie att skuld är något man vill undvika så långt det är möjligt. 
 
Donaldson (1961) beskriver i sin studie från 1961 att företagsledare starkt föredrog internt 
genererade medel framför externa sådana förutom när det var oundvikligt. Myers (1984) 
argumenterar på liknande sätt och skriver att om extern finansiering är ett måste väljer företagen i 
första hand lån, i andra hand hybridlösningar som exempelvis konvertibla obligationer, och som en 
sista utväg att öka eget kapital. Michaelas et al. (1998) fortsätter med samma resonemang och 
berättar att många småföretagare agerar defensivt när de blir tillfrågade om de kan tänka sig att ta in 
främmande kapital i företaget. Merparten föredrar intern finansiering, även om det kan innebära 
långsam tillväxt för företaget. 
 
Även nyare svensk forskning (Yazdanfar & Öhman 2015) visar att småföretag tenderar att använda 
internt kapital framför externt kapital. Vi ämnar undersöka om det även stämmer separat på 
mikroföretag. Vi ställer därmed upp följande hypotes: 
 
Hypotes 1: Mikroföretag använder finansiering med interna medel framför extern finansiering.  
 
En anledning till de små företagens ovilja till extern finansiering genom ökat eget kapital är att den 
egna kontrollen över företaget minskar. Cosh & Hughes (1994) bekräftar samma argumentation 
men fortsätter och säger att det även handlar om osäkerheten kring prissättningen av eget kapital 
samt utbudet av lånefinansiering tack vare den ökande informationsasymmetrin. 
 
År 2013 publicerade Daskalakis, Jarvis & Schizas (2013) en studie där man undersökt små och 
mikroföretag i Grekland, vilka, inte helt olikt hur det ser ut i Sverige, utgör 99.6 % av landets totala 
företagsbestånd. Studien ämnade bland annat undersöka skillnaden mellan hur företagen faktiskt 
finansierar sig och hur de egentligen skulle föredra att finansiera sig. Man ville med andra ord 
undersöka om det fanns en pecking order. Man hittade stark evidens för en sådan och förklarar det 
med höga agentkostnader och rädslan för att förlora kontroll över företaget. 
 
Daskalakis Jarvis & Schizas (2013) anger vidare att mikro- och småföretagare önskar att de kunde 
använda banklån i större omfattning, vilket ger indikationer på att det finns svårigheter att få tillgång 
till dessa. Däremot är de motvilliga att använda externt ägarkapital. Om teorin om en pecking order 
visar sig vara applicerbar på svenska mikroföretag, vad händer i de fall företagen nekas banklån? 
Beck & Demirguc-Kunt (2006) fann ett positivt samband mellan finansiella hinder och lägre 
tillväxt. Innebär det att mikroföretag överger sina tillväxtplaner eller söker man sig nedåt längs 
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pecking ordern genom att öka företagets egna kapital med kapitaltillskott från befintliga ägare? För 
att testa detta ställs följande hypotes upp: 
 
Hypotes 2a: Mikroföretag som har nekats banklån använder i större utsträckning kapitaltillskott 
från befintliga ägare än mikroföretag som inte har nekats banklån. 
 
Howorth (1999) diskuterar att en förkortad version av pecking order kan existera hos somliga SME. 
Som exempel ges en företagsägare som är helt ovillig att öka företagets egna kapital genom extern 
finansiering. Om detta beror på de villkor som ställs inom utbudet så kommer detta sannolikt inte 
längre vara ett hinder om villkoren förbättras, och företaget kan då flytta nedåt i pecking ordern. Om 
oviljan däremot baseras på en vägran mot finansieringsalternativet i sig självt kommer en ändring av 
villkoren inte ha någon inverkan i pecking ordern. Därav kan man prata om en förkortad version av 
pecking order. I denna studie testas om en förkortad version av pecking order existerar bland 
svenska mikroföretag med följande hypotes: 
 
Hypotes 2b: Mikroföretag som har nekats banklån använder oftare externt ägarkapital för sin 
finansiering än mikroföretag som inte har nekats banklån. 
  
Tidigare undersökningar (Berger & Udell 1998) visar att små företag traditionellt sett har problem 
med att få banklån tills dess att de hunnit anskaffa sig tillräckligt med tillgångar som i sin tur 
avspeglas i balansräkningen, då dessa fungerar som en säkerhet för banken. Dessa tillgångar kan 
vara såväl kundfordringar som lager eller anläggningstillgångar. Att bygga upp tillgångar tar tid.  
 
Yazdanfar (2012) fann dock skillnader gällande användning av kortsiktiga och långsiktiga banklån 
hos svenska mikroföretag. Hans studie omfattade 20 270 svenska mikroföretag. Precis som i denna 
studie undersöktes i hans arbete påverkan av banklån och ålder på finansieringen i mikroföretag. 
Men också sådana faktorer som storlek, branschtillhörighet och lönsamhet studerades till skillnad 
från vår studie. Han menar att eftersom det är svårare för yngre företag att erhålla långfristiga 
banklån använder de istället mer av kortfristiga banklån jämfört med äldre företag. Yazdanfar 
(2012) hämtade sina uppgifter under perioden 2007 till 2008. Men år 2015 kan det se annorlunda ut. 
Vi nämnde en studie av Lee, Sameen & Cowling (2014) i inledningen. Dessa forskare 
koncentrerade sin studie på konsekvenser av den stora finansiella bankkrisen 2008. Resultaten 
visade att det har blivit svårare för småföretag att få banklån som följd av hårdare regler för utlåning 
(Lee, Sameen & Cowling 2014). Detta gör det återigen aktuellt att testa sambandet mellan ålder och 
användning av banklån i mikroföretag separat. Följande två hypoteser är framtagna: 
 
Hypotes 3a: Äldre mikroföretag använder långfristiga banklån i större omfattning än yngre 
mikroföretag. 
Hypotes 3b: Yngre mikroföretag använder kortfristiga banklån i större omfattning än äldre 
mikroföretag. 
 
Skillnader i användning av finansieringsalternativ över tiden gäller inte bara banklån. I avsnitt 2.2 
kan man läsa att företag ges fler finansieringsmöjligheter ju äldre de blir och kan använda extern 
finansiering i större omfattning. Fluck et al. (1997) studerade små amerikanska företag. Målet var 
att mäta andelar intern och extern finansiering i olika stadier av företagens livscykel. Deras studie 
visade en relativt hög andel extern finansiering i nystartade bolag. För Berger & Udell (1998) blev 
detta ganska överraskande och i sin studie förklarade de detta fenomen med att en del av lån får 
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företagsägare med egna personliga egendomar som säkerhet. Flucks et al. (1997) empiriska resultat 
visade också att andel extern finansiering minskar successivt under första 7-8 åren för att sedan 
återigen växa relativt intern finansiering. Andelen intern finansiering växer däremot till en viss 
punkt under företagets medelålder för att minska efteråt i de senare mognadsfaserna. Återigen 
överensstämmer detta inte med resultaten av Berger & Udell (1998) som kom fram till att andelen 
interna medel växer när företag når senare skeden av medelåldern och vidare. Detta förklarades av 
samlade vinster samt högre lönsamhet under senare stadier av livscykeln. Dessutom kan dyr extern 
finansiering ersättas med billigare alternativ som följd av minskad asymmetri i finansiell 
information. 
 
Man ser att forskarna inte är överens om hur finansieringen utvecklas i småföretag under företagens 
livscykel. I denna studie mäts inte relativa andelar av extern och intern finansiering. Men det är 
logiskt att förutspå skillnader även i användningsfrekvenserna över tiden hos mikroföretag. Därmed 
ställs följande hypotes: 
 
Hypotes 4: Användning av interna och externa finansieringskällor ändras med företagets ålder. 
 
De samband i ovanstående hypoteser som gäller tillgång till finansiella medel som i sin tur grundas i 
informationsasymmetri kan analyseras utifrån såväl pecking order-teorin som financial gap-teorin. 

2.5 Finansiell bootstrapping 

Som har diskuterats i tidigare kapitel kan små företag stöta på svårigheter att få extern finansiering 
till resursanskaffning och det kan även finnas en ovilja att förlora kontrollen till externa aktörer. 
Med detta i åtanke är det extra intressant att titta på vilka metoder företag använder sig av för att 
komma runt dessa problem.  
 
Finansiell bootstrapping är metoder som företag kan använda sig av för att se till att hålla sig 
oberoende av externa finansiärer i den mån det är möjligt. Mer specifikt beskriver Winborg & 
Landström (2001) finansiell bootstrapping som användandet av metoder för att fylla behovet av 
resurser, utan att använda sig av långfristig extern finansiering. Starr & MacMillan (1990) 
diskuterade redan 1990 hur viktiga relationer med före detta kollegor, vänner, släktingar etc. är för 
en företagare i uppstartsfasen. Dessa relationer visade sig vara värdefulla för att få tillgång till 
resurser gratis eller mycket billigt.  
 
När Winborg & Landström (2001) gjorde sin explorativa studie inom finansiell bootstrapping 
identifierade de fem olika typer av “bootstrappers” enligt följande: 
 

1. “Fördröjande bootstrapper”. Företaget fördröjer i den mån det går utbetalningar till 
exempelvis leverantörer och leasing av utrustning. 

2. “Privat ägarfinansierad bootstrapper”. Detta innebär att ägaren själv står för många 
kostnader. Det kan innebära att ägaren betalar företagskostnader med sitt privata kreditkort, 
att ägaren har andra uppdrag vid sidan om företaget eller att ägaren undviker att ta ut lön 
från företaget 

3. “Minimerande bootstrapper”. Detta handlar om att använda sig av dröjsmålsräntor och att 
snabba upp fakturahanteringen eller avsluta kundrelationer med de som inte betalar i tid. 
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Företaget ser också till att få bästa möjliga avtal med leverantören så att denna till en viss 
grad finansierar resurserna som investeras i lager. 

4. “Relationsorienterad bootstrapper”. Detta innebär att man drar nytta av vänner och släktingar 
för att hålla nere kostnaderna och att släktingar hjälper till gratis eller för minimilöner. 
Ägaren utnyttjar sina relationer till att låna och låna ut resurser från och till andra företag. 

5. ”Bidragsorienterad bootstrapper”. Detta handlar om att företaget tar emot bidrag från staten 
för att finansiera sin verksamhet men kommer inte att undersökas inom denna studie. 

 
Dessa bootstrappingtyper summerar på ett tydligt sätt de olika bootstrappingmetoder som går att 
återfinna bland de undersökta företagen. Merparten av de olika metoder som används av typerna 
ämnar inkluderas i enkäten för detta arbete. 
 
I sin studie från år 2001 visar Winborg & Landström (2001) hur företag i olika åldrar använder sig 
av olika typer av lösningar för att säkra sin kortsiktiga finansiering. Exempel på detta kan vara 
systematiskt fördröjda utbetalningar, utebliven ägarlön, användning av begagnad utrustning, leasing, 
få till bra avtal med leverantörer genom exempelvis leverantörskredit eller att snabba upp 
faktureringsprocessen. Följaktligen används bootstrapping som ett alternativ till extern finansiering 
som exempelvis banklån.  
 
Yazdanfar (2011) försökte med sin studie av informella finansieringsmetoder bidra till förståelse för 
användning av bootstrapping i svenska små företag. Han undersökte med hjälp av enkäter 146 
småföretag i Sverige. Dock låg inte fokus på mikroföretag. Utifrån Yazdanfar (2011) har 
tillgänglighet av externa finansmedel en effekt på användning av bootstrapping. Följande hypotes 
ämnar testa om möjligheter till extern finansiering, nämligen banklån, påverkar användningen av 
finansiell bootstrapping eller om metoderna används av mikroföretag oavsett läget på 
finansmarknaden: 
 
Hypotes 5: Mikroföretag som har nekats banklån använder finansiell bootstrapping i större 
utsträckning än mikroföretag som inte nekats banklån. 
 
Winborg (2009) utförde 2006 en studie av 120 nystartade svenska företag med syfte att undersöka 
vilka motiv företagen har för sin användning av finansiella bootstrappingmetoder. Man skriver att 
tidigare studier bland annat har visat att små, nystartade företag helt eller nästan helt kunnat klara 
sig utan extern finansiering under de fem första åren, med hjälp av bootstrapping. I sin studie delade 
man in bootstrappingföretagen i tre grupper som kallades “Cost-reducing”, “Capital-constrained” 
och “Risk-reducing”, vilket skulle förklara motiven för användandet av bootstrappingmetoder. I 
studien svarade nio av tio tillfrågade ägare av nystartade företag att de använt bootstrapping vid 
något tillfälle och att det var ett medvetet val. Vidare hittade man signifikanta samband mellan 
företagens samt företagsledarens erfarenhet och användandet av kostnadsbesparande metoder. Man 
såg däremot inga signifikanta samband mellan företagens ålder samt förändring i motiven för 
användandet av bootstrappingmetoder. Detta förklarar man med att den undersökta populationen är 
riktad till nystartade företag och att gruppen därför är relativt homogen i fråga om storlek och ålder. 
Dessa resultat skiljer sig från de i exempelvis Winborg & Landström (2001) samt Ebben & Johnson 
(2006) där man hittade samband mellan företagens ålder samt användningsfrekvensen av finansiella 
bootstrappingmetoder. 
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Winborgs (2009) studie är intressant då populationen liknar den som ska analyseras i detta arbete 
med skillnaden att Winborgs population enbart bestod av svenska företag uppstartade i inkubatorer. 
Det finns därför anledning att testa om sambandet mellan ålder och användandet av 
bootstrappingmetoder skiljer sig i en större samt bredare grupp mikroföretag. Följande hypotes 
används för att testa om företagens ålder påverkar användning av finansiell bootstrapping i 
mikroföretag: 
 
Hypotes 6: Yngre mikroföretag använder finansiell bootstrapping i större utsträckning än äldre 
mikroföretag. 
 
Patel, Fiet & Sohl (2007) skriver att bootstrapping kan vara ett sätt för nystartade företag att göra sig 
oberoende av utomstående aktörer. Detta var däremot inget som Winborg (2009) fick stöd för när 
man undersökte motiven bakom användandet av finansiella bootstrappingmetoder, då företagen 
angav detta som den minst viktiga anledningen till varför man använder bootstrappingmetoder. Den 
viktigaste anledningen till att man valde att använda bootstrapping var att sänka kostnaderna, följt 
av brist på kapital och i tredje hand att det var “kul att få hjälp och att hjälpa andra”. Vidare visar 
Winborg & Landström (2001) i sin undersökning att det finns ett positivt samband mellan 
användandet av olika typer av bootstrappingmetoder och graden av vinstmarginal. Merparten av de 
undersökta bootstrappingtyperna visar låg vinstmarginal men studien visar att de företag som 
använder sig av relationsorienterade bootstrappingmetoder överlag har hög vinstmarginal.  
 
Ebben & Johnson (2006) utförde en studie som en fortsättning av den Winborg & Landström (2001) 
utförde 2001, men deras urval bestod istället av amerikanska småföretag. Ebben & Johnson fann att 
bootstrapping i småföretag används annorlunda över tiden. Ägarfinansierade metoder, fördröjning 
av utbetalningar och gemensam användning minskar signifikant över tiden. Däremot såg man att 
kundrelaterade metoder som minimering av kundfordringar ökar över tiden. Som nämndes tidigare 
fick Winborg (2009) något överraskande ett resultat som motsade sig detta samband men förklarade 
det med skillnaden i den undersökta populationen.  
 
Med bakgrund av dessa olika resultat finns det anledning att se hur populationen i detta arbete 
skiljer sig från de som nämnts ovan. Följande hypotes ställdes för att undersöka om användning av 
bootstrapping ändras över tiden i svenska mikroföretag: 
 
Hypotes 7: Yngre mikroföretag använder andra bootstrappingmetoder än äldre mikroföretag. 
 
En möjlig sidoeffekt av användandet av bootstrappingmetoder i företag är negativ inverkan på 
tillväxten. Dessa negativa sidoeffekter kan dock kringgås genom bildandet av allianser med 
antingen konkurrenter, leverantörer eller kunder, förutsatt att det sker i företagets uppstartsfas 
(Patel, Fiet & Sohl 2011).  

2.6 Sammanfattning av hypoteser  

Hypotes 1 Mikroföretag använder finansiering med interna medel framför extern finansiering. 
Hypotes 2a: Mikroföretag som har nekats banklån använder i större utsträckning kapitaltillskott 
från befintliga ägare än mikroföretag som inte har nekats banklån. 
Hypotes 2b: Mikroföretag som har nekats banklån använder oftare externt ägarkapital för sin 
finansiering än mikroföretag som inte har nekats banklån. 
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Hypotes 3a: Äldre mikroföretag använder långfristiga banklån i större omfattning än mikroföretag i 
tidigare mognadsfaser.  
Hypotes 3b: Yngre mikroföretag använder kortfristiga banklån i större omfattning än mikroföretag i 
senare mognadsfaser. 
Hypotes 4: Användning av interna och externa finansieringskällor ändras med företagets ålder. 
Hypotes 5: Mikroföretag som har nekats banklån använder finansiell bootstrapping i större 
utsträckning än mikroföretag som inte nekats banklån.  
Hypotes 6: Yngre mikroföretag använder finansiell bootstrapping i större utsträckning än äldre 
mikroföretag. 
Hypotes 7: Yngre mikroföretag använder andra bootstrappingmetoder än äldre mikroföretag. 
 

2.7 Modeller 

För att enklare förstå relationer som studeras i denna uppsats med hjälp av hypoteser har följande 
modeller tagits fram: 
 
 

 
Figur 2.1. Finansieringspreferenser 
 
Figur 2.1 återspeglar prioriteter vid val av finansieringen enligt presenterad teori. Förväntningar 
innebär att mikroföretag först bör välja interna finansieringsmedel, i andra hand externa 
finansieringsmedel som lån och sedan beroende på tillgänglighet av externa finansieringsmedel 
väljer företag omfattningen av andra typer av finansieringen. 
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Figur 2.2. Ändringar i preferenser av finansieringsmedel över tiden 
 
Figur 2.2 visar förväntningar på ändringar över tiden i användningen av finansieringskällor. 
Kortfristiga lån och bootstrapping förväntas användas oftare i de tidigare åldersgrupperna, medan 
långfristiga lån förväntas användas oftare i de senare skedena. Andra ändringar kan också 
tillkomma. De studeras med hypotes 4 och 7. Men teorin visar inga klara riktningar för dessa 
förändringar, därför är de inte med i figur 2.2.  
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3. Metod 
Detta avsnitt ämnar redogöra för vald metod som tillämpats för att besvara uppsatsens 
frågeställning och därmed uppfylla dess syfte. Inledningsvis ges en beskrivning av 
forskningsansatsen och dess utgångspunkter. Därefter redogörs vald datainsamlingsmetod, 
statistiska tillvägagångssätt och analysmetoder mer utförligt. Avslutningsvis diskuteras 
undersökningens kvalitet. 

3.1 Begreppet metod 

Begreppet kommer av grekiska methodos och innebär “längs en väg”. Åsberg (2001) skriver att 
metoden handlar om att redogöra för hur man går tillväga när man gör något. Med utgångspunkt i 
denna definition kommer följande avsnitt innehålla förklaringar till hur denna studie utfördes. 

3.2 Litteratursökning 

Sökning har främst skett genom BTH Summon och Google Scholar. För att säkerställa vetenskaplig 
pålitlighet användes enbart peer-reviewed artiklar. Vetenskapliga källor har också identifierats 
genom att studera referenslistan i vetenskapliga artiklar och publicerade examensarbeten. 
Övergripande teorier har hämtats från både äldre och nyare studier. Den teoretiska grunden utgörs 
framförallt av äldre studier i ämnet, detta då gällande teorier är välbeprövade samt fortfarande 
aktuella. Däremot vad det gäller resultat från andra befintliga studier inom området föredrogs de 
nyaste. 

3.3 Forskningsansats och metodval 

Denna uppsats ämnar beskriva och analysera situationen för mikroföretag när det kommer till 
finansiering. Detta gjordes genom att identifiera olika grupper inom mikroföretagen för att kunna 
identifiera samband och företagskaraktäristika. Studien intresserar sig för det gemensamma, det 
genomsnittliga och det representativa och genom statistiska beräkningar gjordes generaliseringar av 
olika företeelser. Då uppsatsen avser att analysera och förklara situationen för mikroföretag samt 
spegla en generell bredare representativ bild baseras forskningen på insamling av kvantitativ data 
(Holme & Solvang 1997, Bryman & Bell 2013).  
 
Vidare förutsätter analys av kvantitativ data att man kan göra teoretiska begrepp mätbara och för att 
kunna förklara samband strävar man efter att mäta samma egenskaper hos alla (Holme & Solvang 
1997).  
 
Utöver valet att samla in och analysera kvantitativ data valde vi ett hypotetiskt deduktivt arbetssätt. 
Detta innebär att man utifrån valda teorier härleder antaganden i form av hypoteser som sedan 
undersöks empiriskt. Med hjälp av statistisk analys påvisar eller motbevisar man härledda hypoteser 
(Holme & Solvang 1997). Deduktiv datainsamling innebär att man skapar förväntningar utifrån 
existerande teorier och empiriska studier om hur verkligheten ser ut (Jacobsen 2002). Detta 
datainsamlingssätt möjliggjorde för oss att skapa hypoteser samt bidrog till frågeformuleringen. Det 
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vore annars svårt att formulera relevanta verklighetsbaserade hypoteser om man inte själv har en 
stor erfarenhet av mikroföretags finansiering.  
 
Kommande avsnitt beskriver undersökningens design mer detaljerat.  

3.4 Undersökningsdesign och datainsamlingsmetod 

Det finns olika sätt man kan använda sig av för att samla in information. Frågeundersökningar i 
form av enkäter eller strukturerade intervjuer är enligt Holme & Solvang (1997) två vanligt 
förekommande sätt. För att samla in data till denna undersökning användes en enkätundersökning 
med fasta svarsalternativ, även kallad surveyundersökning, då vi ämnade finna ett mönster inom den 
grupp företag som undersöktes. Denna forskningsdesign passar uppsatsens syfte bäst då 
generaliseringar ska kunna göras vad det gäller finansieringen i mikroföretag vid en viss punkt i 
tiden (Bryman & Bell 2013). Både kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi accepteras vid denna 
design. Därmed kan andra företagsekonomiska forskningsdesigner som Bryman & Bell (2013) tar 
upp väljas bort: Longitudinell design passar inte till tidsramen uppsatt för denna uppsats. 
Finansieringsvanor ändras inte så snabbt att man skulle kunna se skillnader efter bara några 
månader. En fallstudie skulle inte ge samma möjligheter till generaliseringar eftersom enbart ett 
fåtal objekt studeras. Däremot skulle en fallstudie möjliggöra kunskapsinsamling om vad som ligger 
bakom varje finansieringsbeslut. Man skulle således kunna få veta hur enskilda beslutsfattare i 
mikroföretag resonerar vid val av finansieringskällor. Det får man inte i denna undersökning. En 
kombination av kvantitativ och kvalitativ datainsamling hade gett en djupare insikt och förklaring 
till val av finansieringsalternativ. 
 
Man kan samla in kvantitativ data för surveyundersökning eller också känd som 
tvärsnittsundersökning med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer (Bryman & Bell 2013). 
Varför valde vi enkäter och inte strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod? Enligt Bryman 
& Bell (2013) är fördelar med enkäter att de både är billigare och snabbare att administrera. Som 
studenter har vi varken resurser eller tid att genomföra tillräckligt många intervjuer för att kunna 
generalisera resultat. Dessutom medför enkäter inte intervjuareffekt (Bryman & Bell 2013). Det 
innebär att respondenten under en intervju vill skapa en positiv bild av sig själv och företaget vilket 
i sin tur leder till skevhet i svar. En annan risk till skevhet vid intervjuer är ett resultat av att 
frågorna ställs på något olika sätt vid varje separat intervjutillfälle (Bryman & Bell 2013). Däremot 
skulle man under intervjuerna kunna säkerställa att man får den information man är intresserad av 
genom att förklara och förtydliga egna frågor. Dessutom vore det möjligt att få förklaringar för 
övergripande finansiellt beteende genom att ställa fler frågor mot bakgrund av konkreta erhållna 
uppgifter. Dock blev begränsade resurser, tid och möjlighet till generalisering de faktorer som 
avgjorde vårt val av datainsamlingsmetod. 

3.5  Enkätundersökning – utformning och genomförande 

När vi skapade frågor till enkäten utgick vi i den mån det var möjligt från befintliga enkäter från 
tidigare studier i ämnet som sedan omformades för att passa syftet med uppsatsen. Svarsval som 
användes baserades på tidigare forskning kring finansieringsformer i små och medelstora företag 
(Winborg & Landström 2001, Berger & Udell 1998, Howorth 1999). Samtliga frågor i enkäten 
innehöll fasta svarsalternativ. 
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3.5.1 Utformning av enkät 

Enkätundersökningen inleds med 5 frågor som täcker grundläggande information om företaget: 
bransch, antal anställda, omsättning, balansomslutning och ålder. Frågorna 2-4 relaterade till storlek 
ämnade sortera ut mikroföretag från övriga små och medelstora företag. Frågorna 1 och 5 gällande 
bransch och ålder var tänkta som faktorer som påverkar finansieringen. Dessa 5 enkätfrågor anger 
de grundvariabler som är nödvändiga för att kunna besvara de hypoteser som ställts upp. De första 5 
frågorna är samtliga baserade på enkäter skapade av Winborg & Landström (2001) samt Berger & 
Udell (1998) och anpassade för att passa uppsatsens syfte.   
 
Utöver frågorna kring grundinformation om företaget har samtliga frågor i enkätundersökningen sin 
utgångspunkt i de hypoteser som ställts upp, vilka i sig är framtagna med hjälp av teori och befintlig 
forskning för att uppfylla syftet och besvara frågeställningen. Tyngdpunkten i enkäten låg således på 
frågorna 6-9 som berörde valda teorier: finansiella gapet, pecking order-teorin och finansiell 
bootstrapping. Kommande avsnitt förklarar ytterligare resonemanget kring utformning av 
enkätfrågorna samt deras koppling till teori och hypoteser. 

3.5.2 Financial Gap 

Frågorna 6-7 baserar sig på teori av bland annat Berger & Udell (1998) och kopplar an till det 
finansiella gapet sett till finansiella hinder då de undersökte om företagen någon gång nekats 
långfristiga eller kortfristiga banklån. För att besvara hypoteserna gällande hinder för finansiering 
användes ja/nej/vet ej som svarsalternativ. 
 
För att få mätbara variabler baseras kunskapsbrist på svar i fråga 9 då den innehåller ett 
svarsalternativ som speglar kunskapsbrist kring finansieringsalternativ hos företag, det vill säga en 
av anledningarna till det finansiella gapet. Här använde vi oss av Winborg & Landströms (2001) 
sexgradiga skala som svarsalternativ. Dessa tolkades sedan mot grundvariablerna.  

3.5.3 Pecking order 

Pecking order-teorin undersöktes i fråga 9 där respondenterna fick ange användningsfrekvens av 
finansieringsalternativ enligt alternativen i Howorths (1999) enkät. 

3.5.4 Bootstrapping 

Fråga 8 speglade användandet av finansiella bootstrappingmetoder. För att ta reda på om och i 
vilken omfattning finansiella bootstrapping metoder förekommer användes till stor del samma 
frågeformulering samt ett urval av svarsalternativ i fråga 8 som Winborg & Landström (2001) 
använde. Frågorna behandlar i vilken omfattning de olika metoderna används, samt om de över 
huvud taget tillämpas. Dessa frågor berör 4 av 5 grupper som Winborg & Landström (2001) 
särskiljer inom bootstrapping. Anledningen att vi i vår studie inte har tagit med den femte gruppen 
“Bidragsfinansiering” var på grund av närmast obefintlig användning i verkligheten (Winborg & 
Landström 2001). Även Yazdanfar (2011) rankar bidragsfinansiering som den femte viktigaste av 5 
undersökta grupper. 
 

3.5.5 Livscykel 

Enkätens fråga nummer 5 utformades i likhet med den uppdelning som Yazdanfar & Öhman (2014) 
utgick ifrån. De hade 6 olika stadier. Efter sammanslagning av de senare stadierna utformades 
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intervaller för analysen i vår studie på följande sätt: 0-5 år, 6-10 år, 11-20 år, 21+. Uppdelningen av 
Yazdanfar & Öhman (2014) kan skådas i avsnitt 2.2. Anledningen till att vi slog ihop några 
åldersgrupper och därmed hade två grupper färre än Yazdanfar & Öhman (2014) var antalet 
undersökta företag. Yazdanfar & Öhman (2014) studerade 26 721 företag medan vårt 
undersökningsmål vid enkätskapningen låg på 200 företag. Risken var att någon grupp inte skulle få 
tillräckligt många respondenter för en godkänd statistisk analys. Risken hanterades genom 
hopslagning av åldersgrupper. 

3.5.6 Genomförande av enkät 

Med hjälp av verktyget Google Forms skapades en webbenkät som skickades elektroniskt till 
respondenterna. För att underlätta processen med utskick av webbenkäten, samt för att nå ut till 
lämpligt antal respondenter, kontaktades branschorganisationen Småföretagarnas Riksförbund som 
var behjälplig med utskick till sina medlemmar. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, 
rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på 
små företag (Småföretagarnas Riksförbund 2015). Då enkäten förmedlades till medlemmarna via en 
länk i ett nyhetsbrev fanns ingen möjlighet att bifoga ett förklarande och motiverande missivbrev, 
dock nämnde vi några ord om syftet med undersökningen i inledningen av enkäten. Dessutom 
lämnades e-mail adress för kontaktfrågor. Samtliga tre författare hade tillgång till denna mailbox. 

3.5.7 Urval - population, urvalsram och urvalsprocess  

I denna uppsats valde vi att fokusera på mikroföretag, för definition se tabell 1.1. Som nämns ovan 
använde vi oss för att nå urvalspopulationen av en branschorganisation som skickade ut enkäten till 
sina medlemmar. Vald population baserades delvis på ett bekvämlighetsurval vilket innebär att man 
väljer enheter som är lättast att få tag på (Holme & Solvang 1997). Detta var dock ett medvetet val 
för att kunna nå fler respondenter jämfört med att söka upp företagen var för sig och maila ut 
enkäten hundratals gånger. Eftersom branschorganisationens medlemmar utgörs av framförallt 
mikro- och små svenska företag får vi ett representativt urval.  
 
Definitionen av vald population är således branschorganisationens medlemmar som uppfyller krav 
att räknas som mikroföretag. Då enkäten gick ut till medlemmarna via en länk i ett nyhetsbrev måste 
urvalet ses som ett sannolikhetsurval som innebär urval som baseras på slumpmässighet (Holme & 
Solvang 1997). Sannolikhetsurvalet är obundet slumpmässigt, det vill säga att alla enheter i 
populationen har lika stor möjlighet att komma med i urvalet (Holme & Solvang 1997). Alla företag 
som är medlemmar i branschorganisationen hade samma chans att komma med i undersökningen. 
Vi hade obefintliga möjligheter att påverka vilka inom populationen som skulle svara på enkäten. 
 
Enkätundersökningen resulterade i att 709 enkätsvar erhölls. Då studien riktade in sig på 
mikroföretag (se definitioner) valdes större företag bort. Detta resulterade i ett urval om 631 
respondenter. Därefter rensades data från en respondent som inte hade kännedom om något av 
finansieringsalternativen. Svar från denna respondent bedömdes som missvisande. Därmed bestod 
empirisk data till slut av 630 svar. 

3.6 Översikt hypoteser och enkätfrågor 
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I teoriavsnittet presenterades 9 hypoteser. Hypoteser är ofta förekommande vid liknande forskning. 
För att nämna några av de studier som genomfördes med hjälp av hypotesställning och som används 
som källor i detta arbete: Yazdanfar & Öhman (2014 och 2015), Ebben & Johnson (2006), 
Yazdanfar (2011 och 2012). 
 
Tabellen nedan visar en översikt av hur enkätfrågorna är kopplade till respektive hypotes, det vill 
säga vilka frågor som gav svar på respektive hypotes.  
 

Hypotes nr: Fråga nr: 

1 9 

2a 6, 7, 9 

2b 6, 7, 9 

3a 5, 9 

3b 5, 9 

4 5, 9 

5 6, 7, 8 

6 5, 8 

7 5, 8 

 
Tabell 3.1 Översikt hypoteser med koppling till enkätfrågorna. 

3.7 Bearbetning av data - val av statistisk analysmetod och beskrivning av insamlad data 

3.7.1 Analysmetod 

I detta avsnitt förklaras val av analysmetod och beskrivning av insamlad data. Vid val av metod för 
att analysera data har vi följt riktlinjerna i SPSS Survival Manual (2005) samt Holme & Solvang 
(1997). För att välja rätt analysmetod måste först variablerna kopplas till enkäten samt mätnivåer på 
dessa definieras.  
 
Det första vi gjorde var att definiera enkätfrågornas variabler och sifferkoder. En variabel berättar 
vad det är vi ämnar undersöka. Här skiljer man på oberoende och beroende variabler där den 
beroende variabeln speglar det vi ämnar undersöka och förklara, medan den oberoende variabeln 
påvisar den egenskap vi undersöker (Holme & Solvang 1997). I denna studie har följande 
oberoende variabler definierats: tillgänglighet av banklån samt ålder. Dock är det viktigt att nämna 
att tillgänglighet av banklån kan utgöra en beroende variabel när den testas mot olika åldersgrupper. 
Dessa egenskaper efterfrågas i enkätens första del. De beroende variablerna definieras i övriga 
enkätfrågor med koppling till hypoteser och teorier.  
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Svarsresultaten som erhölls från enkätundersökningen bearbetades och analyserades sedan i 
statistikprogrammet SPSS. Det är viktigt att poängtera att alla metoder för relationer mellan 
variabler påvisar samband men inte kausalitet (Bryman & Bell 2013). 
 
När vi i kvantitativ analys vill studera två variabler används en bivariat analys med en oberoende 
och en beroende variabel. Detta speglar hur en egenskap varierar med avseende på vilket värde 
enheten har på en annan egenskap (Holme & Solvang 1997). Detta samband kan påvisas med ett T-
test. T-test visar på förhållandet mellan oberoende variabler med endast två grupper och en 
beroende variabel (SPSS Survival Manual). Tillgänglighet av banklån är en sådan oberoende 
variabel. Respondenten kunde svara ja eller nej. Alternativet “vet ej” filtrerades bort eftersom den 
inte var informativ. 
 
Vidare kan bivariata analyser göras med så kallade Anova-test: One-way analysis of variance 
(ANOVA). Här studeras förhållandet mellan en oberoende variabel med två eller flera grupper och 
en beroende variabel (SPSS Survival Manual 2005). Anova användes när vi testade påverkan av 
åldern på tillgänglighet av kort- och långsiktiga banklån. Detta på grund av att den oberoende 
variabeln “ålder” består av 4 åldersgrupper. Tillgänglighet av banklån blir en beroende variabel om 
man separat testar kortsiktiga banklån och långsiktiga banklån. 
 
Men det finns ett snabbare sätt att testa fler oberoende variabler mot en eller fler beroende variabler. 
När man i kvantitativ analys försöker förklara variationer i en beroende variabel med hjälp av två 
eller flera oberoende variabler kallas analysen multivariatanalys (Holme & Solvang 1997). 
Multivariata analyser kan genomföras med så kallade Manova test (SPSS Survival Manual 2005). 
Vi använder Manova när vi har fler än en beroende variabel. Detta innebär att Manova används i 
analysen vid tester av olika svarsalternativ i frågor 8 och 9. Dessutom använder vi Manova i stället 
för att använda Anova två gånger som i fallet med hypoteserna 3a och 3b. 
 
Bivariata analyser används också aktivt i modern forskning. Lee, Sameen & Cowling (2014) testade 
relationer mellan småföretag och problem att få finansiering och Yazdanfar & Öhman (2014) 
testade sina hypoteser om påverkan av små- och medelstora företags livscykel på tillväxt och 
lönsamhet. Yazdanfar (2011) använde också bivariat analys för att testa sina hypoteser kring 
bootstrapping. 
 
Vi kan dra slutsatsen att bivariata analyser enligt teorin passar för att hitta samband mellan olika 
variabler och därmed för att svara på forskningsfrågan. Denna analysmetod används också av 
forskare i liknande studier och därmed stannar vårt val på bivariat analys som analysmetod. 

3.7.2 Hypotesprövning 

Hypoteser kommer att prövas med analysmetoder beskrivna i föregående avsnitt. Men vad innebär 
resultat, hur kan man koppla dessa analysmetoder till våra hypoteser? Härmed förklarar vi djupare 
vad innebär hypoteser och hur tolkar man analysresultat. Holme & Solvang (1997) och Körner & 
Wahlgren (2006) skriver att man först formulerar en nollhypotes (H0) och ett alternativ till detta i 
form av mothypotes (H1 eller Halt). Således är alla hypoteser man ser i avsnittet 2.6 mothypoteser. 
Nollhypoteser presenterar då antaganden att ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan undersökta 
oberoende variabler påträffas. 
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“Statistiskt säkerställd” skillnad nämns i föregående mening. Körner & Wahlgren (2006) anser att 
detta är synonym till “signifikant” skillnad och innebär i detta fall att ett medelvärde av en variabel 
ligger utanför konfidensintervall av medelvärdet av en annan variabel. Det vanliga 
konfidensintervallet som också denna studie använder är 95 %. Utifrån Bryman & Bell (2013) är 
signifikansnivå risken att dra slutsatsen om att det finns ett samband mellan variabler trots att den 
inte existerar. För att sammanfatta: signifikant skillnad kan påvisas när signifikansnivån eller med 
andra ord risken ligger utanför konfidensintervallen som är 95 %. Signifikansnivån mäts med p-
värdet och anger storleken på risken. Om p-värdet som erhölls genom statistiska tester beskrivna i 
avsnitt 3.7.1 blir större än 5 % kan nollhypotesen inte förkastas. Blir risken utanför 95 % 
konfidensintervall och därmed lägre än 5 % kan man förkasta nollhypotesen. P-värdet i sin tur är av 
olika styrkor (Körner & Wahlgren 2006): 
 

1. Minsta risken för fel är p-värdet mindre än 0,1 %. Då pratar man om trestjärnig signifikans 
2. P-värdet mindre än 1 % men större än 0,1 % kallas tvåstjärnig signifikans 
3. P-värdet mindre än 5 % men större än 1 % utgör enstjärnig signifikans 

 
Detta betyder att vi kommer att leta efter signifikanta skillnader genom att titta på p-värdet. När vi 
erhåller någon av ovanstående signifikansnivåer kommer vi att förkasta nollhypotesen. Men man 
kan heller aldrig helt acceptera mothypoteser, enligt Bryman & Bell 2013 samt Körner & Wahlgren 
2006, eftersom risken att sambandet inte existererar fortfarande återstår även med trestjärnig 
signifikans. Man brukar tala om fel av typ I och typ II. Bryman & Bell (2013) beskriver kort att fel 
av typ I innebär risken att förkasta nollhypotesen trots att den är riktig medan fel av typ II är 
tvärtom, d.v.s. risken att acceptera nollhypotesen trots att den är oriktig. Således ska inte resultaten 
av denna studie uppfattas som absolut säkra. 

3.8 Kvalitetsgranskning 

Förutom att det finns en risk för felaktiga resultat vill vi också granska kvaliteten av vår 
undersökning i detta avsnitt. För att forskning ska vara trovärdig är det viktigt att eftersträva både 
god validitet och reliabilitet (Holme & Solvang 1999 och Bryman & Bell 2013). Reliabilitet och 
validitet ämnar i denna studie påvisas av hur enkäten är utformad, om insamlad information är 
tillförlitlig samt om vi har lyckats få svar på det vi ville. 

3.8.1 Validitet 

Validitet avgörs av vad vi mäter och om detta svarar på frågeställningen samt speglar 
operationaliseringen utifrån teoretiska variabler (Holme & Solvang 1999). Validitet kan delas in i 
inre och yttre validitet. Inre validitet innebär att man mäter det som avses mätas samt hur väl 
insamlad data tenderar att överensstämma med verkligheten. Yttre validitet speglar hur 
generaliserbart resultatet är. Båda dessa eftersträvas vid kvantitativ analys. Om inte resultatet 
överensstämmer med verkligheten finns det ingen anledning att sträva efter att generalisera ett 
resultat. Det krävs således en hög inre validitet för att få en tillfredställande yttre validitet (Saunders 
et al., 2009). 
 
För att uppnå en hög inre validitet skapade vi enkätfrågorna baserat på en kombination av tidigare 
studier med datainsamling inom området och den teoretiska referensramen med utgångspunkt i 
uppsatsens frågeställning och syfte. En hög yttre validitet uppnåddes genom att vi erhöll 630 
relevanta enkätsvar samt att respondenterna var anonyma, det fanns således ingen anledning att 
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misstänka att respondenterna svarade på ett sätt som var “önskvärt” snarare än hur situationen 
faktiskt ser ut. Detta ökar möjligheterna att insamlad data är generaliserbart och överensstämmer 
med verkligheten. 

3.8.2 Reliabilitet 

En annan viktig kvalitetsaspekt är reliabilitet. Reliabilitet rör tillförlitligheten i mätningarna som 
avgörs av hur dessa har utförts och noggrannhet vid bearbetning av data. Vid kvantitativ forskning 
eftersträvas noggranna mätningar som vid en enkätundersökning kan uppnås genom tydlighet i 
instruktioner, disposition samt formuleringar, både sett till enkätens helhet och enskilda frågor. 
Reliabilitet innebär även att resultatet ska gå att upprepa, det vill säga att en annan forskare ska 
erhålla samma resultat om en liknande studie genomförs under liknande förutsättningar (Holme & 
Solvang 1999).  
 
Det faktum att vi i stor utsträckning formulerade enkätfrågorna i enlighet med tidigare studier inom 
ämnesområdet skapar bra förutsättningar för hög reliabilitet. Urvalet har även skett helt 
slumpmässigt och alla frågor finns tillgängliga i bilagan vilket bör indikera att resultatet är 
upprepningsbart.  
 
För att erhålla en hög svarsfrekvens på frågorna i enkäten valde vi i denna undersökning fasta 
svarsalternativ. Men vi ser inte alla frågor som lyckade. Frågan avseende branscher visade sig ha en 
relativt stor andel svar med valet “Övrigt”. För att få en bättre bild över fördelningen av den posten 
skulle vi ha kunnat ge respondenterna möjlighet att ange svaret med fritext i valet “Övrigt”. På så 
sätt hade vi sannolikt fått en bättre bild av fördelningen mellan branscher. Om vi hade gett 
respondenterna alternativet att kommentera vissa av sina svar hade möjligheten för frambringande 
av kvalitativa data ökat och med det möjligheterna att skapa en bättre bild av både respondenternas 
svar samt populationen. För att underlätta sammanställandet av insamlad data var det dock ett 
medvetet val att begränsa svarsalternativen i enkäten. 
 
Bearbetning av data skedde med hjälp av Excel och SPSS. Båda programmen har inbyggda filter 
som vi upplevde lätta att använda. Detta minimerar fel som orsakas av den mänskliga faktorn vid 
bearbetning för hand. Google Forms genererar en Excelfil med en sammanställning av samtliga 
svar. Detta innebär att ingen data ändrades eller utelämnades vid överföring av informationen från 
enkäterna. I Excel tog vi sedan bort de företag som inte kunde definieras som mikroföretag. Därefter 
överfördes svaren till SPSS. SPSS läser i sin tur automatiskt in information från Excel, så inga 
manuella manövrer utfördes vid överföring av data till SPSS. I SPSS användes filter på specifika 
frågor enbart när dessa frågor användes för analys. Det innebär mer konkret att när vi testade 
exempelvis kortfristiga banklån filtrerades “Vet ej”-svar enbart för kortfristiga banklån. Efter 
testning togs filtreringen bort. 

3.8.3 Kritik mot urval 

Det finns en möjlighet att en del av mikroföretagen som inte är medlemmar i Småföretagarnas 
Riksförbund skiljer sig från medlemmarna samt finansierar sig annorlunda. En annan risk är att 
företagen som nåddes av vår enkät och som valde att inte svara eller inte hann svara finansierar sig 
annorlunda. Dessa är reservationer vi måste göra för generaliseringen av resultatet. 
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Enkäten publicerades via ett webbaserat nyhetsbrev med målet att få svar från minst 200 företag. 
Vid 709 erhållna enkätsvar bedömde vi att vi hade tillräckligt många svar och stängde möjligheten 
att svara på enkäten. Detta medförde att vi aktivt förhindrade ytterligare företag att besvara enkäten 
vilket gör en bortfallsanalys av denna studie missvisande, om vi räknar förbundets samtliga 20 000+ 
medlemmar som potentiella svaranden. 
 
De företag som hamnade utanför gränsen för mikroföretag valdes bort. Detta gjordes genom 
kontrollfrågor i enkäten. En ytterligare analys som bör göras är att definiera variabelbortfallet, det 
vill säga att definiera om vissa respondenter inte har svarat på vissa frågor och att det då saknas 
upplysningar kring en enskild variabel (Holme & Solvang 1999). Denna enkät var dock skapad så 
att samtliga frågor innehöll tvingande svar, bortsett från fråga 10. 

3.8.4 Metodkritik 

Några av nackdelarna med enkätundersökningar är enligt Bryman & Bell (2013) följande: 
● Man kan inte hjälpa respondenten med tolkning av frågorna eller ställa uppföljningsfrågor. 

Det fanns kontaktinformation i slutet av enkäten för eventuella frågor men inga mail där 
respondenten bad om förtydligande erhölls. 

● Antalet frågor och svarsalternativ är väldigt begränsat. Vi fick minska det ursprungliga 
antalet frågor på grund av risk för att inte få tillräckligt många svar. 

● Det är svårt att definiera vilka respondenterna är. För att nå ut till populationen använde vi 
oss av Småföretagarnas Riksförbunds webbaserade nyhetsbrev. Vi vet således inte vem som 
egentligen svarade på enkäten, vi hade inte möjlighet att kontrollera om det var personal 
med insyn in företagets ekonomi. 

● Enkäter resulterar i större bortfall. Detta är dock inte ett problem i det här fallet eftersom vi 
inte strävade efter ett visst antal svar. Målet var aldrig att erhålla svar från samtliga 
medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund. 

 
Vi skapade enkäten genom det onlinebaserade verktyget Google Forms. För att respondenten så 
enkelt som möjligt skulle komma åt enkäten valde vi att inte kräva Google-konto för att kunna fylla 
i enkäten. Detta får bieffekten att enkäten går att fylla i flera gånger, om man så önskar. 

3.8.5 Källkritik 

I största möjliga mån har vi försökt använda oss av vetenskapliga artiklar som finns citerade i 
flertalet publikationer. Vi har dock i undantagsfall använt oss av elektroniska källor där vi bedömt 
att det tillför diskussionen relevant information. 
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4. Empiri 
I detta kapitel beskrivs det empiriska material som har samlats in med hjälp av deskriptiv statistik. 
Detta genom diagram och tabeller innehållande normalfördelad rådata. Enkäten resulterade i 709 
svar. Av dessa togs 79 svar bort eftersom företagen enligt den definition som presenteras i 1.5 var 
större än mikroföretag, vilket resulterade i 630 respondenter.  

4.1 Översikt population 

Nedan följer tabeller och diagram som illustrerar fördelningen av den studerade populationen i 
enlighet med erhållna svar från fråga 1-7 i enkäten.  

4.1.1 Ålder och branschfördelning 

 
Diagram 4.1.1 Fördelning ålder 

 
Diagram 4.1.2 Fördelning branscher   
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Vi kan enligt diagram 4.1.1 se att vi har fått relativt få svar från mikroföretag i åldern 0-2 år. Detta 
skulle kunna förklaras med att inte många företagsgrundare tänker på att gå med i en förening som 
Småföretagarnas Riksförbund under uppstartsfasen. I föranalysen resulterade detta i relativt höga 
standardavvikelser. Därför tog vi beslutet att slå samman mikroföretag i åldern 0-2 år med 
mikroföretag i åldern 3-5 år. Detta gav oss fyra nästan lika stora åldersgrupper. 
 
Som diagram 4.1.2 visar resulterade fördelningen av populationen på branscher i en relativt stor 
grupp med benämningen “Övrigt”. Gruppen blev den näst största. Vi anser att frågealternativen blev 
olyckligt formulerade och inte ger något svar på vilka som valde den övriga gruppen. Därmed har vi 
gjort ett val att inte analysera finansiering i mikroföretag utifrån branschfördelningen. 

4.1.2 Omsättning och balansomslutning 

 

 
Diagram 4.1.3 Fördelning omsättning 

 
Diagram 4.1.4 Fördelning balansomslutning 
 
Diagram 4.1.3 samt 4.1.4 visar populationens omsättning samt balansomslutning. Det är tydligt att 
den absoluta majoriteten (cirka 94,29 % respektive 96,67 %) av de undersökta företagen hade 
mindre än 10 miljoner SEK i såväl omsättning som balansomslutning. En mindre andel (5,08 % 
respektive 3,02 %) låg mellan 10 och 20 miljoner kronor i omsättning och balansomslutning. Övriga 
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nivåer var mycket små till antalet (färre än totalt 1 %) och har därför summerats under rubriken 
“Övriga”. 

4.1.3 Långsiktiga och kortsiktiga banklån    

  
Diagram 4.1.5 Nekats långsiktiga banklån 

 
Diagram 4.1.6 Nekats kortsiktiga banklån 
 
Diagram 4.1.5 samt 4.1.6 illustrerar huruvida de undersökta företagen någon gång har nekats 
långsiktiga respektive kortsiktiga banklån. Diagrammen visar att merparten uppger att de aldrig 
nekats banklån (81,87 % respektive 84,34 %). Detta kan anses som hög procent och kan möjligen 
bero på att en del respondenter vägrade erkänna detta, glömde bort att de nekades lån på ett ställe 
eftersom de beviljades lånet på ett annat ställe eller inte ens sökte lån och därmed svarade “Nej”. 

4.2 Finansiell bootstrapping  

Nedan följer tabeller som illustrerar fördelningen av den studerade populationen enligt finansiell 
bootstrapping. Observera att alternativ som “Vet ej/Känner inte till alternativet” är exkluderade i 
nedanstående medelvärden. Anledningen att nedanstående data presenteras i form av tabeller istället 
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för diagram är den stora datamängden samt mindre numeriska skillnader mellan olika grupper och 
variabler. Dessa skillnader blir svåra att identifiera i diagram. 
 

 
Tabell 4.1 Användning av bootstrappingmetoder 
 
Fråga 8, illustrerad i tabell 4.1, visar frekvensmedelvärdet för användning av bootstrappingmetoder 
bland de undersökta företagen. 

4.3 Pecking order och det finansiella gapet 

 
Tabell 4.2.1 Användning av olika finansieringsalternativ 
 
Fråga 9, illustrerad i tabell 4.2.1, visar frekvensmedelvärdet för användning av olika 
finansieringsalternativ. 

 
Tabell 4.2.2 Rangordning av olika finansieringsalternativ 
 

(1 = Aldrig, 5 = Alltid)

Medelvärde Bootstrapping 0‐2 år 3‐5 år 6‐10 år 11‐20 år 21+ år Total

8.1 Tillämpar leasing 1,97 2,15 2,12 2,00 2,05 2,06

8.2 Fördröjer utbetalningar 1,62 1,47 1,52 1,48 1,46 1,49

8.3 Avbryter dåliga kundrelationer 2,07 2,18 2,15 2,21 2,15 2,17

8.4 Applicerar dröjsmålsränta på kundbetalningar 2,45 2,00 2,03 1,99 2,08 2,05

8.5 Tar lån från vänner/släkt 1,62 1,38 1,32 1,25 1,27 1,31

8.6 Hyr in tillfällig personal 2,18 2,02 2,13 2,12 2,13 2,11

8.7 Tar hjälp från vänner/släkt 1,76 1,71 1,59 1,71 1,61 1,66

8.8 Företagsledaren har extrauppdrag 2,10 1,73 1,61 1,48 1,65 1,63

8.9 Använder rutiner som minskar kapital bundet till lager 2,81 2,44 2,86 2,52 2,50 2,60

8.10 Delar lokaler/utrustning med andra företag 2,21 1,98 2,07 1,71 1,48 1,80

(1 = Aldrig, 5 = Alltid)

Medelvärde Finansieringsalternativ 0‐2 år 3‐5 år 6‐10 år 11‐20 år 21+ år Total

9.1 Balanserad vinst 3,15 3,25 3,28 3,18 3,22 3,22

9.2 Lån från befintliga ägare 2,36 1,97 2,03 1,80 2,01 1,96

9.3 Factoring 1,14 1,16 1,22 1,16 1,09 1,15

9.4 Fakturaauktioner 1,00 1,04 1,01 1,02 1,02 1,02

9.5 Kortfristiga banklån 1,34 1,31 1,23 1,28 1,44 1,32

9.6 Långfristiga banklån 1,17 1,55 1,61 1,83 2,22 1,81

9.7 Nytt kapital genom nya ägare 1,18 1,06 1,05 1,03 1,08 1,06

9.8 Nytt kapital genom befintliga ägare 2,04 1,71 1,67 1,53 1,70 1,66

9.9 Checkkredit 1,78 1,99 2,01 2,29 2,61 2,24

(1 = Använder mest gärna, 9 = Använder minst gärna)

Medelvärde Pecking Order 0‐2 år 3‐5 år 6‐10 år 11‐20 år 21+ år Total

10.1 Balanserad vinst 2,38 2,49 2,47 2,64 2,89 2,63

10.2 Ägarlån 5,57 6,04 5,78 6,09 5,83 5,91

10.3 Factoring 6,86 7,16 7,16 7,63 7,86 7,46

10.4 Fakturaauktioner 7,54 7,50 7,93 8,15 8,11 7,95

10.5 Kortfristiga banklån 5,86 6,23 6,69 6,21 6,37 6,35

10.6 Långfristiga banklån  5,46 6,04 6,14 5,52 5,29 5,68

10.7 Eget kapital genom nya ägare 6,75 7,08 7,41 7,78 7,35 7,40

10.8 Eget kapital genom befintliga ägare 5,44 5,70 5,76 5,95 5,92 5,83

10.9 Checkkredit 5,52 5,76 6,07 5,33 5,45 5,61
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Fråga 10, illustrerad i tabell 4.2.2 blev tyvärr missförstådd av många respondenter. Tanken bakom 
frågan var att sätta alla alternativ emot varandra och se hur respondenterna värderar olika alternativ 
enligt strikt rangordning. Mycket få respondenter rangordnade alternativen. Den största delen av 
respondenterna uppfattade dock denna fråga likt föregående fråga och betygsatte alternativen istället 
för att rangordna dem. Resten som står för en liten del av svaren gav alla alternativ samma betyg. 
Detta tolkar vi som att respondenterna tröttnade eller vägrade att svara på grund av missförstånd av 
frågan. Därför väljer vi att inte använda svaren på denna fråga i analysen. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som ställs mot den genomgångna teorin, för att 
kunna ge svar på uppsatsens hypoteser. Som hjälpmedel i analysen har statistikprogrammet SPSS 
använts men det har även gjorts kvalitativa analyser utifrån den teoretiska referensramen. Detta för 
att på bästa sätt svara på uppsatsens frågeställning och uppfylla syftet. 

5.1 Hypotesprövning 

5.1.1 Val av finansiering i mikroföretag enligt pecking order-teorin  

Hypotes 1: Mikroföretag använder finansiering med interna medel framför extern finansiering. 
 
Vi börjar analysen med en generell överblick över vilka finansieringsalternativ svenska 
mikroföretag använder mest i dagsläget. Det framgår att det främst är medelvärdena för balanserade 
vinstmedel som sticker ut. Detta alternativ används onekligen oftast och det är också med goda 
marginaler det alternativ som mikroföretag föredrar mest. 
 
Efter den balanserade vinsten ser vi en hel rad med alternativ som används ganska flitigt. Dessa 
inkluderar både internt (lån från befintliga ägare, nytt kapital genom befintliga ägare) och externt 
kapital (banklån, checkkredit). Finansieringsalternativen inom denna grupp får också ganska 
liknande medelvärden gällande preferenser inom olika finansieringsalternativ. 
 
De separata värdena säger dock inte huruvida intern finansiering används i större omfattning än 
extern finansiering i mikroföretag. Gällande småföretag har Yazdanfar & Öhman (2015) kommit 
fram till att intern finansiering används mer. För mikroföretagen testas detta genom hypotes 1. Vi 
väljer bort de finansieringsalternativ som inte används i större utsträckning. Dessa definieras som 
alla med medelvärde gällande användningsfrekvens under 1,20. Därmed slår vi samman alternativen 
lån från befintliga ägare, nytt kapital genom befintliga ägare och balanserade vinster till en ny 
variabel kallad “Intern finansiering”. Detta görs genom att summera värdena och dividera summan 
med antal alternativ, d.v.s. med 3 för att ge alternativen samma vikt. På samma sätt skapas en annan 
ny variabel “Extern finansiering” utifrån värdena för kort- och långfristiga banklån samt 
checkkredit. För att jämföra om det finns statistisk signifikans tar vi medelvärdet för intern 
finansiering 2,21 som standard och jämför med medelvärdet för extern finansiering. Resultatet 
presenteras i tabell 5.1.1: 
 
 

 
Tabell 5.1.1. Data hypotes 1 
 

Intern Finansiering Extern Finansiering

Medelvärde 2,21 1,77

N 630 630

Standardavvikelse ,892 ,860

P‐värde mot intern finansiering ,000
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Nollhypotesen kan förkastas eftersom det finns signifikant skillnad mellan användning av extern 
och intern finansiering. Vi får trestjärnig signifikans och kan därmed konstatera att de undersökta 
mikroföretagen väljer intern finansiering framför extern sådan. Detta i sin tur innebär att första 
delen av pecking order gäller även för svenska mikroföretag. Resultatet var förväntat och stämmer 
överens med Donaldson (1961) som redan 1961 fann att företagsledare starkt föredrog internt 
genererade medel framför externa. 
 
Sista gruppen utgörs av factoringtjänster, försäljning av fordringar via fakturaauktioner samt nytt 
kapital genom nya ägare. Alternativen i den sista gruppen används ytterst sällan. Det tycks inte 
heller finnas en vilja hos mikroföretagen att börja använda dem. Vad gäller nytt kapital genom nya 
ägare stämmer resultaten överens med studier av Daskalakis Jarvis & Schizas (2013) och Michaelas 
et al. (1998). Vi konstaterar att mikroföretags ägare är ovilliga att släppa kontrollen samt kan vara 
ytterst försiktiga till eventuella villkor som ställs av den tänkbara nya delägaren. Däremot är 
resultatet inte som förväntat gällande användning av factoring. Enligt vårt empiriska exempel i 
inledningen samt studien av Bradley & Rubach (2002) som angav uteblivande kundbetalningar som 
främsta anledning till konkurs och studien av Vos et al. (2007) där fakturainbetalningar anges som 
en av de största finansiella utmaningarna förväntade vi oss högre användning av factoring. Denna 
studie ger inte svar på varför factoring är så impopulär hos svenska mikroföretag. En 
fingeranvisning enligt Petruson (2015) kan vara dåliga villkor. Den låga användningsfrekvensen av 
factoringtjänster kan också ses som en orsak till att användning av fakturaauktioner (ett relativt nytt 
instrument på factoring marknaden) är i princip obefintlig. Eller så kan det bero på bristen av 
kunskaper kring dessa alternativ. Detta är då i enlighet med Landström (2003) som säger att mindre 
företag har kunskapsbrister kring tillgängliga finansieringsalternativ. 
 
Hypotes 2a: Mikroföretag som har nekats banklån använder i större utsträckning kapitaltillskott 
från befintliga ägare än mikroföretag som inte har nekats banklån. 
 
I teorikapitlet kom vi fram till att företag behöver kapital för att kunna existera, utvecklas och växa 
vidare. Vi har även i vår empiriska undersökning kommit fram till att mikroföretag väldigt sällan 
använder externt kapitaltillskott i utbyte mot firmaandelar, det vill säga kapital från nya ägare. Men 
hur agerar då mikroföretag som nekas banklån? Överger de sina tillväxtplaner eller hittar de andra 
möjligheter? Har de kanske inte behov av ytterligare kapital än det som genereras genom vinster? 
Grunden till svaren på dessa frågor får vi genom att testa hypotes 2a samt hypotes 5 som behandlas 
senare. Hypotes 2a testas med hjälp av T-test. Den beroende variabeln utgörs av användning av nytt 
kapital genom befintliga ägare. Oberoende variabler visar tillgängligheten till kort- och långfristiga 
banklån för mikroföretag. Filtrerad data för hypotes 2a framgår av tabell 5.1.2: 
 

 
Tabell 5.1.2. Data hypotes 2a 
 
Nollhypotesen förkastas även den här gången. P-värde med trestjärnig signifikans erhålls för båda 
fallen.  

Nekats långfr. banklån N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde

ja 100 1,09 ,379

nej 461 1,06 ,344

Nekats kortfr. Banklån N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde

ja 88 1,13 ,450

nej 465 1,06 ,330

Nytt kapital genom nya ägare

Nytt kapital genom nya ägare ,173

,449
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Detta innebär att ägare av mikroföretag som nekades banklån (oavsett om det gäller det kortsiktiga 
eller långsiktiga lånet) statistiskt sett oftare blir tvungna att hitta och sätta in egna finansiella medel. 
Det är också ett tecken på det existerande finansiella gapet mellan svenska mikroföretag och 
finansinstitut. Resultatet är i linje med påståendet från Daskalakis, Jarvis & Schizas (2013) som 
säger att småföretag önskar använda banklån oftare. 
 
Hypotes 2b: Mikroföretag som har nekats banklån använder oftare externt ägarkapital för sin 
finansiering än mikroföretag som inte har nekats banklån. 
 
Nästa steg är att söka efter tecken på en fullskalig pecking order. Enligt presenterad teori föredrar 
företag att låna pengar från externa finansieringskällor innan man släpper in andra ägare i företaget. 
Har mikroföretag svårigheter att erhålla extern lånefinansiering är det logiskt att anta att de går 
nedåt längs pecking order trappan och söker externt ägarkapital. Detta testas med hjälp av hypotes 
2b. Vi har två oberoende variabler i form av kort- och långsiktiga banklån. Den beroende variabeln 
utgörs av användning av nytt kapital genom nya ägare. Data rensades för de respondenter som 
angav att de inte hade kännedom om vissa finansieringsalternativ samt för de respondenter som inte 
visste huruvida företaget någon gång hade nekats banklån eller inte. T-test utfördes och resultaten 
presenteras nedan i tabell 5.1.3: 
 

 
Tabell 5.1.3. Data hypotes 2b 
 
Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan mikroföretag som nekades kort- eller 
långfristiga banklån jämfört med de som inte nekades. P-värdet var i båda fallen mycket högre än 
0,05.  
 
Att hypotes 2b inte kan förkastas innebär att vi skådar vad Howorth (1999) kallar en förkortad 
pecking order gällande svenska mikroföretag. Om detta kan vara en följd av dåliga marknadsvillkor 
eller ren ovilja från ägare att dela sitt företag med andra aktörer kan inte påvisas i denna studie. Men 
man kan konstatera att nekande av banklån inte innebär någon skillnad för denna typ av beslut. 
Resultatet innebär utifrån Berger & Udell (1998) att mikroföretagsägare är ovilliga att ge upp delar 
av kontrollen över sina företag.  

5.1.2 Mikroföretagens ålder som faktor för användning av finansiella alternativ  

Hypotes 3a: Äldre mikroföretag använder långfristiga banklån i större omfattning än yngre 
mikroföretag. 
Hypotes 3b: Yngre mikroföretag använder kortfristiga banklån i större omfattning än äldre 
mikroföretag. 
 
Vi har precis påvisat att förkortad pecking order gäller för svenska mikroföretag i studiens urval. 
Detta innebär att mikroföretag begränsar externt kapital till belåningar i företagets namn. Den data 

Nekats långfr. banklån N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde

ja 102 2,18 1 147

nej 458 1,57 ,948

Nekats kortfr. Banklån N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde

ja 90 2,27 1 169

nej 462 1,55 ,929

,000

,000

Nytt kapital genom befintliga ägare

Nytt kapital genom befintliga ägare
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som finns presenterad i kapitel 4 visar att långfristiga banklån används oftare än kortsiktiga samt 
föredras framför kortsiktiga. Detta instämmer med siffrorna från studien av Vos et al. (2007) där 
man påvisade att småföretag var bekymrade över kostnaderna för de finansiella instrument de 
använde. Men enligt teorin är det inte enbart kostnader som påverkar beslut och möjligheter att få 
banklån. Yazdanfar (2012) och Berger & Udell (1998) påstår nämligen att företagets mognadsfas är 
en viktig faktor för användning av banklån. Hypoteserna testas med Manova. Företagens ålder 
används som oberoende variabel, medan kort- respektive långfristiga banklån som 
finansieringsalternativ används som beroende variabler. Nedan följer tabell 5.1.4 med beskrivande 
statistik: 
 
 

 
Tabell 5.1.4. Data hypotes 3a och 3b 
 
Vad det gäller långfristiga banklån och hypotes 3a så ser vi signifikanta skillnader för de 
mikroföretag som har varit aktiva i 21 år och längre. P-värde med trestjärnig signifikans erhölls 
jämfört med mikroföretag i de två första mognadsfaserna och enstjärnig signifikans erhölls mot 
mikroföretag i åldern 11-20. 
 
Detta är i linje med Berger & Udell (1998) som säger att det tar tid för småföretag att bygga upp 
sina tillgångar för att kunna få banklån. Man kan konstatera att bankerna är försiktiga gällande 
mikroföretag eftersom en markant skillnad märks först för mikroföretag i den senaste 
mognadsfasen. Detta tyder på existensen av finansiella gapet mellan mikroföretag och banker. 
Däremot minskar gapet med tiden. 
 
Gällande hypotes 3b kan inte nollhypotesen förkastas. Analysen visar att det inte finns statistiskt 
signifikanta skillnader mellan mikroföretag i olika mognadsfaser och användning av kortsiktiga 
banklån.  
 
Resultatet går emot studien av Yazdanfar (2012) som fann att yngre företag oftare använde 
kortsiktiga banklån. En möjlig förklaring till detta är att bankerna har blivit mer restriktiva i sin 
utlåning efter finanskrisen 2008. Därmed kan mikroföretag ha sämre möjlighet till kortsiktig 
bankfinansiering idag jämfört med 2007 då Yazdanfar (2012) hämtade uppgifter för sin studie. 
 
Hypotes 4: Användning av interna och externa finansieringskällor ändras med företagets ålder. 
 
Efter testning av användning av banklån blir nästa steg att testa hur användningen av andra 
finansieringsalternativ ändras över tid. Hypotes 4 testas på samma sätt som hypoteserna 3a och 3b. 
Resultaten presenteras i tabell 5.1.5: 
 

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 130 1 315 ,058 ‐ ,794 ,972 ,552

6‐10 år 149 1 235 ,054 ,794 ‐ ,950 ,083

11‐20 år 176 1 278 ,050 ,972 ,950 ‐ ,225

21+ år 171 1 427 ,051 ,552 ,083 ,225 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 130 1 469 ,104 ‐ ,867 ,077 ,000

6‐10 år 149 1 591 ,097 ,867 ‐ ,353 ,000

11‐20 år 176 1 830 ,090 ,077 ,353 ‐ ,031

21+ år 171 2 211 ,091 ,000 ,000 ,031 ‐

Kortfristiga banklån

Långfristiga banklån
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Tabell 5.1.5. Data hypotes 4  
 
Hypotes 4 kan generellt inte förkastas. För 5 av 6 undersökta alternativ hittar vi ingen signifikant 
skillnad. Det enda alternativet där vi kan konstatera statistisk signifikans utgörs av 
checkräkningskredit. Mikroföretag i den senaste mognadsfasen (21+ år) använder checkkredit i 
större omfattning jämfört med mikroföretag i de två första mognadsfaserna (0-5 år och 6-10 år) med 
trestjärnig signifikans.  
 
Att finansieringsalternativ med interna medel används i lika stor omfattning under hela livscykeln 
går emot det som sägs av Berger & Udell (1998) och Flucks et al. (1997). Det kan innebära att 
beslutsfattare i mikroföretag återinvesterar ungefär samma andel intjänade vinster under 
företagsexistensen. Dessutom kan det betyda att mikroföretagsägare behöver göra kapitaltillskott 
med egna medel under alla mognadsfaser. Gällande externa finansieringsmedel ser vi att factoring 
används lika lite av mikroföretag i alla åldrar. Även om mikroföretag väldigt sällan använder nytt 
kapital genom nya ägare förväntade vi oss att de få fallen när det händer infaller i de senare skedena. 
Detta enligt Berger & Udell (1998) som skriver att publikt kapital blir mer tillgängligt för äldre 
företag. Data från vår studie visar att inte heller detta stämmer på de undersökta mikroföretagen. 
Vidare visar svaren i denna studie att när det kommer till kortsiktig finansiering föredrar 
mikroföretagen att använda sig av checkräkningskredit vilket möjliggör att betala ränta enbart för 
den delen som faktiskt använts. Detta stämmer överens med Pavlov, Poutziouris & Soufani (2004) 
som i sin studie kom fram till att flexibla lösningar är mer lönsamma för mindre företag eftersom 
det råder osäkerhet om framtiden. Men varför växer användningen av checkkredit med åldern? Vi 
ser likheter med användningen av långsiktiga banklån som också ökade med åldern och anser att det 
handlar om det finansiella gapet även för tillgänglighet av checkkredit. Bjerkesjö et al. (2011) och 
Lindström (2003) påstår att informationen kring mindre företag är väldigt begränsad. Detta gör det 

Bootstrappingmetod Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 3 152 ,135 ‐ ,947 ,942 ,999

6‐10 år 150 3 040 ,126 ,947 ‐ 1 000 ,973

11‐20 år 176 3 040 ,117 ,942 1 000 ‐ ,970

21+ år 172 3 122 ,118 ,999 ,973 ,970 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 2 038 ,107 ‐ ,849 ,263 ,967

6‐10 år 150 1 907 ,100 ,849 ‐ ,747 ,980

11‐20 år 176 1 756 ,092 ,263 ,747 ‐ ,469

21+ år 172 1 965 ,094 ,967 ,980 ,469 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 129 ,055 ‐ ,825 1 000 ,815

6‐10 år 150 1 200 ,051 ,825 ‐ ,842 ,253

11‐20 år 176 1 136 ,047 1 000 ,842 ‐ ,718

21+ år 172 1 058 ,048 ,815 ,253 ,718 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 053 ,031 ‐ ,993 ,950 ,961

Nytt kapital 6‐10 år 150 1 040 ,029 ,993 ‐ ,994 ,854

Genom nya ägare 11‐20 år 176 1 028 ,027 ,950 ,994 ‐ ,684

21+ år 172 1 076 ,027 ,961 ,854 ,684 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 750 ,089 ‐ ,844 ,289 ,924

Nytt kapital genom 6‐10 år 150 1 640 ,083 ,844 ‐ ,783 ,996

befintliga ägare 11‐20 år 176 1 523 ,077 ,289 ,783 ‐ ,617

21+ år 172 1 669 ,078 ,924 ,996 ,617 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 902 ,128 ‐ ,993 ,174 ,001

6‐10 år 150 1 953 ,120 ,993 ‐ ,265 ,001

11‐20 år 176 2 278 ,111 ,174 ,265 ‐ ,217

21+ år 172 2 610 ,112 ,001 ,001 ,217 ‐

Balanserad vinst

Lån från befintliga ägare

Factoring

Checkkredit



Daniel Johansson  
Eva Näätänen  
Vlad Ulrich  Finansiering i mikroföretag 

46 
 

även svårare för mikroföretag att erhålla kortfristiga krediter från banker eller andra finansinstitut, i 
jämförelse med större bolag. Med tiden minskar gapet och villkoren blir bättre vilket resulterar i att 
mikroföretagen tar mer checkkredit, precis som i fallet med långsiktiga banklån.  

5.1.3 Användning av finansiell bootstrapping i mikroföretag 

Hypotes 5: Mikroföretag som har nekats banklån använder finansiell bootstrapping i större 
utsträckning än mikroföretag som inte nekats banklån. 
 
Enligt teorin uppfattas bootstrapping som ett alternativ till extern lånefinansiering. Testning av 
hypotes 2b visar att tillgänglighet av banklån påverkar behovet av nytt kapital från befintliga ägare. 
Testet visar om mikroföretag som nekats banklån också använder informella finansieringskällor i 
större omfattning. Resultatet ger ytterligare information kring existensen av det finansiella gapet 
mellan mikroföretag och låneinstitut. Dessutom tillåter det oss möjligen att hitta orsaker till 
användningen av bootstrapping. För att testa hypotesen tar vi återigen kort- och långfristiga lån som 
oberoende variabler. Den beroende variabeln utgörs av samtliga boostrappingalternativ 
sammanslagna. T-test baseras på data i tabell 5.1.6: 
 

 
Tabell 5.1.6. Data hypotes 5 
 
Nollhypotesen kan förkastas. Testerna resulterar i en trestjärnig signifikans för p-värdet i båda 
fallen. Studiens data ger statistiskt stöd till hypotes 5. Resultatet visar att behovet av finansiering 
tillfredsställs i större omfattning genom informella källor i de fall där mikroföretag nekas banklån.  
 
Detta uppfattas av författarna till denna uppsats som ytterligare stöd för existensen av det finansiella 
gapet. Resultatet instämmer också med Yazdanfar (2011) som argumenterar för ett positivt samband 
mellan tillgänglighet av externt kapital och användning av bootstrapping. Vi ser att bootstrapping 
blir mer aktuellt för mikroföretag med begränsade möjligheter till extern lånefinansiering. Därmed 
kan finansieringsbehovet ses som en av möjliga faktorer som avgör i vilken omfattning 
mikroföretag använder bootstrapping. 
 
Hypotes 6: Yngre mikroföretag använder finansiell bootstrapping i större utsträckning än äldre 
mikroföretag. 
Hypotes 7: Yngre mikroföretag använder andra bootstrappingmetoder än äldre mikroföretag. 
 
En annan möjlig faktor för användning av bootstrapping utifrån Winborg (2009) är företagets ålder. 
Winborg (2009) påstår att små nystartade företag kan klara sig helt utan extern finansiering med 
hjälp av bootstrapping. Tidigare i analysen upptäckte vi tecken på att det finansiella gapet existerade 
främst bland företag i de tidiga mognadsfaserna. Detta kan betyda att yngre och speciellt nystartade 
bolag (0-5 år) använder informella finansieringskällor mer aktivt. Ett statistiskt test i detta fall 
innebär att företagsåldern används som oberoende variabel. De beroende variablerna utgörs av 

Nekats långfr. banklån N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde

ja 103 2 329 ,629

nej 465 1 783 ,476

Nekats kortfr. Banklån N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde

ja 91 2 344 ,593

nej 469 1 804 ,496

Användning av Bootstrapping ,000

Användning av Bootstrapping ,000
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samtliga finansieringsalternativ. Hypoteser testas med Manova, med data och resultat som framgår i 
tabell 5.1.7: 
 

 
Tabell 5.1.7. Data hypotes 6 och 7 
 
För 9 av 10 bootstrappingalternativ kan nollhypotesen i hypotes 6 inte förkastas. Analysen visar en 
statistiskt signifikant skillnad enbart för alternativet “Delar lokaler/utrustning med andra företag”. 
De äldsta företagen använder detta alternativ i mindre omfattning med trestjärnig signifikans jämfört 
med nystartade mikroföretag samt med enstjärnig signifikans mot mikroföretag i andra 
mognadsfasen (6-10 år).  
 

Bootstrappingmetod Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 2 106 ,100 ‐ 1 000 ,886 ,977

6‐10 år 150 2 120 ,094 1 000 ‐ ,829 ,955

11‐20 år 176 2 000 ,087 ,886 ,829 ‐ ,986

21+ år 172 2 047 ,088 ,977 ,955 ,986 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 500 ,074 ‐ ,998 ,999 ,982

6‐10 år 150 1 520 ,070 ,998 ‐ ,985 ,939

11‐20 år 176 1 483 ,064 ,999 ,985 ‐ ,995

21+ år 172 1 459 ,065 ,982 ,939 ,995 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 2 008 ,096 ‐ ,984 ,750 1 000

6‐10 år 150 2 060 ,090 ,984 ‐ ,916 ,985

11‐20 år 176 2 148 ,083 ,750 ,916 ‐ ,724

21+ år 172 2 012 ,084 1 000 ,985 ,724 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 2 038 ,104 ‐ ,997 ,978 1 000

6‐10 år 150 2 007 ,097 ,997 ‐ ,997 ,998

11‐20 år 176 1 977 ,090 ,978 ,997 ‐ ,977

21+ år 172 2 035 ,091 1 000 ,998 ,977 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 424 ,064 ‐ ,622 ,244 ,377

6‐10 år 150 1 307 ,060 ,622 ‐ ,924 ,983

11‐20 år 176 1 250 ,056 ,244 ,924 ‐ ,993

21+ år 172 1 273 ,056 ,377 ,983 ,993 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 962 ,112 ‐ ,847 ,807 ,782

6‐10 år 150 2 100 ,105 ,847 ‐ 1 000 1 000

11‐20 år 176 2 108 ,097 ,807 1 000 ‐ 1 000

21+ år 172 2 116 ,098 ,782 1 000 1 000 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 705 ,091 ‐ ,828 1 000 ,859

6‐10 år 150 1 587 ,085 ,828 ‐ ,795 1 000

11‐20 år 176 1 705 ,079 1 000 ,795 ‐ ,828

21+ år 172 1 599 ,080 ,859 1 000 ,828 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 788 ,094 ‐ ,574 ,109 ,700

6‐10 år 150 1 607 ,088 ,574 ‐ ,784 ,995

11‐20 år 176 1 483 ,081 ,109 ,784 ‐ ,605

21+ år 172 1 640 ,082 ,700 ,995 ,605 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 2 220 ,136 ‐ ,126 ,920 ,883

6‐10 år 150 2 667 ,128 ,126 ‐ ,336 ,399

11‐20 år 176 2 347 ,118 ,920 ,336 ‐ 1 000

21+ år 172 2 366 ,119 ,883 ,399 1 000 ‐

Ålder N Medelvärde Standardavvikelse P‐värde 0‐5 år P‐värde 6‐10 år P‐värde 11‐20 år P‐värde 21+ år

0‐5 år 132 1 985 ,113 ‐ ,992 ,304 ,012

6‐10 år 150 2 033 ,106 ,992 ‐ ,149 ,003

11‐20 år 176 1 699 ,098 ,304 ,149 ‐ ,494

21+ år 172 1 483 ,099 ,012 ,003 ,494 ‐

Hjälp från vänner/släkt

Ledaren har extrauppdrag

Rutiner som minskar 

kapital bundet till lager

Delar lokaler/utrustning 

med andra företag

Tillämpar leasing

Fördröjer betalningar

Avbryter kundrelationer

Ränta på fördröjda 

betalningar

Lån från vänner/släkt

Personalinhyrning
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Totalresultatet här är något oväntat mot den presenterade teoretiska grunden. Winborg & Landström 
(2001) kunde hitta klara samband mellan åldern och användningsfrekvenserna av olika 
bootstrappingmetoder. Däremot visar vår studie resultat som liknar Winborgs (2009) studie där inte 
heller något samband kunde hittas. Tolkningen kan vara att företag i denna storlek drar nytta av 
bootstrapping genom hela sin livscykel. Vi konstaterar också att mognadsfas inte påverkar 
användningen av bootstrapping i stort för mikroföretag. 
 
Eftersom mikroföretag generellt använder bootstrapping i lika stor omfattning genom hela sin 
livscykel kan inte heller nollhypotesen i hypotes 7 förkastas. 
 
Det innebär att de skillnader i användning av olika bootstrapping metoder över tiden som Ebben & 
Johnson (2006) hittade hos amerikanska småföretag inte gäller för svenska mikroföretag. Ett enda 
undantag utgörs av gemensam användning av lokaler eller utrustning. Berger & Udell (1998) skrev 
att småföretagens tillgångar växte över tiden. Detta kan vara orsaken till minskningen av behovet 
för gemensam användning av resurser. Enligt Ebben & Johnson (2006) minskar användningen av 
detta alternativ signifikant över tiden vilket också stämmer för de mikroföretag som undersöks i 
denna studie. 

5.2 Sammanfattning hypotestester 

Samtliga hypoteser har testats statistiskt. Vi fann statistisk signifikans i 4 av våra 9 hypoteser.  
 

Hypotes nr: Utfall: 

1 Förkastas 

2a Förkastas ej 

2b Förkastas 

3a Förkastas 

3b Förkastas ej 

4 Förkastas ej 

5 Förkastas 

6 Förkastas ej 

7 Förkastas ej 

 
Tabell 5.2 Sammanfattning utfall hypoteser 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens slutsatser. Vi sammanfattar och diskuterar utfallet utifrån 
teori, empiri samt våra egna reflektioner. Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt forskning 
inom ämnet. 

6.1 Sammanfattning 

Tidigare studier pekar på att små företag ofta stöter på hinder när de söker finansiering till sin 
verksamhet. Orsakerna till detta är flera men informationsasymmetri och bristande kunskap hos 
företagen är faktorer som påverkar. Studier indikerar också att val av finansieringsmetoder är 
beroende av företagets ålder, vilket är något som denna studie ämnat undersöka närmare. 
 
Med hjälp av tidigare studier och teorier blev 9 hypoteser formulerade för att undersöka empiri. 
Uppsatsens empiri består av svar på 10 frågor kopplade till finansiering i mikroföretag och frågorna 
skickades i form av enkät. Relevanta svar erhölls från 630 företag som sedan analyserades med 
bivariata analyser. 
 
Denna studies resultat visar att svenska mikroföretag idag använder ett brett urval av 
finansieringsalternativ. Finansieringen domineras av företagens egna medel. Man använder olika 
låne- och kreditfinansieringsalternativ som komplement. Dessutom är informella 
finansieringsmetoder som man kallar bootstrapping en viktig källa för finansieringen i svenska 
mikroföretag. Studien visar intressanta resultat kring vilken inverkan ålder samt tillgänglighet till 
finansiering har på användningsfrekvensen av olika finansieringsalternativ. 

6.1.1 Resultat av hypotesanalyser 

Utifrån resursbaserad teori är kapital en viktig resurs som möjliggör investeringar och därmed också 
tillväxt. Det är upp till företagets ledning att bestämma hur de anskaffar kapitalet: med egna medel 
eller via extern finansiering. Undersökta mikroföretag använder ett brett spektrum av båda. Internt 
genererade vinstmedel används onekligen mest och detta stämmer överens med Howorth (1999), 
medan nya ägare nästan aldrig släpps in. Det sistnämnda kan bero på generellt negativ attityd till 
externt eget kapital (Landström 2003). Däremellan används ett stort urval finansieringsalternativ 
som består av banklån, krediter, informella metoder samt kapitaltillskott från befintliga ägare. 
 
Bland de undersökta mikroföretagen har företagsålder relativt liten inverkan på finansieringen 
utifrån vår analys. Yazdanfar & Öhman (2014) förknippar olika stadier av utveckling med särskilda 
problem och möjligheter. Vår studie visar att eventuella finansiella problem och 
investeringsmöjligheter löses med samma finansiering inom de undersökta svenska mikroföretagen, 
oavsett ålder. Den enda inverkan på finansieringen med koppling till företagens livscykel som kan 
påvisas är kopplad till det finansiella gapet. Detta är tillgänglighet av långsiktiga banklån och 
checkräkningskredit. Precis som Berger & Udell (1998) har visat att små företag traditionellt sett 
har problem med att få banklån tills dess att de hunnit anskaffa sig tillräckligt med tillgångar. Detta i 
samband med den längre finansiella historiken kring företagets utveckling bidrar till minskningen av 
det finansiella gapet, ett bredare urval av finansieringsalternativ samt bättre villkor för extern 
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finansiering. Följaktligen ges större möjlighet att få banklån eller checkkredit till bättre villkor. 
Detta återspeglas i denna studie genom att både långsiktiga banklån och checkräkningskredit 
används i större omfattning av mikroföretag som är 20 år eller äldre. 
 
Vidare framgår ett antal detaljer som också pekar på existensen av det finansiella gapet. Denna 
studie visar att tillgängligheten av banklån har en inverkan på mikroföretagens finansiella beslut. 
Beck & Demirguc-Kunt (2006) skriver att detta att kan vara ett hinder för tillväxten hos företagen. 
Det resultat vi erhåller från testerna av hypotes 2b och 5 tyder på att mikroföretag som nekades 
banklån börjar agera annorlunda jämfört med andra mikroföretag. Antingen genom att ägare sätter 
mer av sina egna pengar i företaget och/eller genom att försöka spara och anskaffa mer finansiella 
resurser via informella källor. Detta tolkar vi utifrån Daskalakis, Jarvis & Schizas (2013) som i sin 
studie av grekiska små- och mikroföretag kom fram till att dessa företag önskade använda banklån i 
större omfattning. Problemet är att ekonomisk information kring mindre företag generellt är 
betydligt mer begränsad (Landström 2003). Således kräver tydligen bankerna mer information om 
företagen för att godkänna lån. Dessutom ses utlåning till småföretag som mer riskabel, enligt 
Landström (2003). Även Storey (1994) anser att det finns en högre objektiv risk vid utlåning till 
mindre företag. Med bakgrund av detta drar vi slutsatsen att det råder informationsasymmetri mellan 
svenska mikroföretag och svenska banker. 
 
Vi kan också konstatera att svenska mikroföretag väljer sin finansiering enligt en förkortad pecking 
order-teori. Egna medel går före externa medel. När undersökta mikroföretag använder extern 
finansiering sker det i första hand i form av lån eller krediter. Svenska mikroföretag undviker att 
finansiera sig med externt eget kapital. Vi har tidigare nämnt att anledningen till detta kan vara 
negativ attityd till denna form av finansiering. Hos Howorth (1999) kan man också hitta andra 
anledningar. Anledningen kan vara dåliga villkor ställda av externa finansiärer eller rädsla att tappa 
kontroll över det egna företaget. Howorth (1999) skriver om småföretagens ovilja att använda 
externt eget kapital. Denna ovilja att gå längre ner längs pecking order-trappan skapar ett intressant 
agerande hos företagen. De företag som anser sig behöva extern finansiering och därför ansöker om 
banklån återgår till finansiering med egna medel i de fall där lånet inte beviljas. 
 
Tillgänglighet till banklån visade sig även vara en påverkande faktor för användning av 
bootstrapping. Yazdanfar (2011) skriver att det finns en koppling där och denna studie påvisar 
kopplingen. Vi ser att mikroföretag som nekats banklån använder bootstrapping i större omfattning 
jämfört med företag som inte nekats banklån. Winborg & Landström (2001) argumenterar främst för 
bootstrapping som ersättning för kortsiktig finansiering. Kanske är det därför intresset för 
kortsiktiga banklån är relativt litet hos mikroföretag. Winborg (2009) påstår att nystartade företag 
med hjälp av bootstrapping helt kan undvika extern finansiering. Ebben & Johnson (2006) i sin tur 
upptäckte skillnader i användning av bootstrapping med tiden som företagen mognar. Vår studie 
visar att den enda bootstrappingmetod där det finns skillnad i användning över tiden utgörs av 
gemensam användning av resurser. Detta stämmer överens med Berger & Udell (1998) som 
argumenterar för minskat behov att dela resurser med andra företag i de senare åldersskedena. Ingen 
ytterligare koppling mellan olika stadier i mikroföretagens livscykel och användning av 
bootstrapping kan påvisas i denna studie. Undersökta mikroföretag fortsätter använda olika 
bootstrappingmetoder i ungefär lika stor omfattning oavsett ålder. Detta överensstämmer med 
Winborg (2009) som inte heller lyckades påvisa signifikanta samband mellan ålder och 
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användningsfrekvens av bootstrappingmetoder. Man kan därmed säga att informella metoder utgör 
en viktig del av finansieringen i mikroföretag under hela livscykeln. 

6.2 Slutsatser 

1. Vi fann att en förkortad pecking order bäst förklarar de finansieringsbeslut mikroföretag tar. Detta 
på grund av att mikroföretag väljer intern finansiering framför extern oberoende av om de nekats 
banklån eller ej, samt en nästan obefintlig användning av externt eget kapital. 
 
2. Tillgängligheten av banklån är en viktig faktor som påverkar det finansiella beteendet i 
mikroföretag. Ägare av mikroföretag som nekats någon form av banklån behöver oftare göra 
kapitaltillskott. Användningen av bootstrapping är också högre i dessa företag jämfört med 
mikroföretag som inte nekats banklån. 
 
3. Bootstrappingmetoder utgör en viktig finansieringskälla för svenska mikroföretag och de används 
under företagens hela livscykel. 
 
4. Skillnader i beteendet mellan mikroföretag som nekats banklån och övriga mikroföretag pekar 
samtidigt på existensen av det finansiella gapet. 
 
5. Mikroföretag i den äldsta gruppen tenderar oftare finansiera sig med checkräkningskredit och 
långsiktiga banklån än mikroföretag i de tidigare åldersgrupperna. 

6.2.1 Svaret på forskningsfrågan 

Över tiden minskar det finansiella gapet genom att mikroföretag kan uppvisa finansiell historik och 
samlade tillgångar. Detta öppnar upp möjligheten att använda långsiktiga banklån och 
checkräkningskredit i större omfattning. Effekten av minskad informationell asymmetri märks först 
hos mikroföretag som har existerat i 20 år eller längre. Däremot kunde inte andra skillnader i 
finansieringen påvisas över mikroföretagens livscykel. Mikroföretag uppvisar väldigt få 
förändringar i sina finansiella vanor över tiden, vilket i sin tur gör att det tar tid för nya alternativ 
som kommer till den finansiella marknaden att bli accepterade. 

6.3 Implikationer 

I vår studie har vi kommit fram att finansieringsmönster ändras ganska lite i svenska mikroföretag 
över deras livscykel. Detta ger finansiella institut en potentiell möjlighet att skapa livslånga 
relationer med mikroföretag. Mikroföretag däremot behöver vara mer transparenta för att stärka 
förtroendet från kreditgivarnas sida. Att antalet långsiktiga banklån och checkräkningskrediter stiger 
först för mikroföretag som är 20 år och äldre kan tolkas som att det beror på lågt förtroende och kan 
enligt teorin vara ett hinder för tillväxt. 

6.4 Avslutande reflektioner 

Vi kunde finna en koppling mellan teori och verklighet. Alla våra hypoteser resulterade i starka 
värden vilket gav en säker grund för tolkningar. Resultaten gav oss möjlighet att besvara 
frågeställningen samt uppfylla syftet. Det stora antalet mikroföretag i urvalet utgör en stark bas för 
generalisering av våra slutsatser på hela populationen som utgörs av svenska mikroföretag. 
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Vi drog lärdomar från utförandet av denna studie. Vi skulle ändra en del andra frågor om studien 
skulle göra om idag. Vi skulle vilja testa kunskaper kring olika finansieringsalternativ med en 
separat fråga i stället för svarsalternativ “har ej kännedom”.  
Med facit i hand skulle det varit bättre att ha fler branschalternativ i enkäten. De som svarade 
“övrigt” utgjorde drygt 16 % av svaranden vilket försvårade analysen. Dessutom kunde vi gjort en 
ännu mer djup och intressant analys genom att ta upp olika sektorer som ekonomi, bygg, media, IT i 
stället för generella branscher som tjänste-, handels- eller tillverkande företag. 
Som tidigare nämnts representeras den undersökta populationen i denna studie uteslutande av 
medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund. Slutsatserna som dras är därför inte med all säkerhet 
applicerbara på Sveriges mikroföretag som helhet. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie ville med hjälp av teorier förklara hur svenska mikroföretag finansierar sig. Vi har 
kommit en bit framåt, men det återstår andra faktorer som påverkar finansiella beslut. Det vore 
intressant att undersöka vilken roll exempelvis lönsamhet, företagets storlek samt ägarens 
utbildningsnivå och erfarenheter spelar. Dessutom kan man gå in på en mer detaljerad nivå gällande 
bootstrapping. Det finns fler metoder inom bootstrapping och man kunde studera hur de relaterar till 
varandra samt i vilken mån de kan ersätta kortfristig extern finansiering. 
 
Man skulle också kunna angripa våra resultat från en annan sida. Med detta menar vi att man kan 
genomföra intervjuer där man ber beslutsfattare i mikroföretag att förklara sina finansieringsval och 
önskningar. En sådan studie skulle bli mycket omfattande för att kunna generalisera resultat. Men 
den skulle möjliggöra att dra konkreta slutsatser och fördjupa den teoretiska förståelsen för problem 
som mikroföretag ställs emot. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät 

1. I vilken bransch är företaget verksamt?*Required 

 Tillverkande företag 

 Tjänsteföretag 

 Handelsföretag 

 Övrigt 

 
2. Ange antal anställda vid företaget*Required 

  10 

 11-50 

 51-100 

 101-250 

 > 250 

 
3. Uppskatta företagets omsättning *Required 

  10 miljoner SEK 

 > 10  20 miljoner SEK 

 > 20  50 miljoner SEK 

 > 50  95 miljoner SEK 

 > 95  200 miljoner SEK 

 > 200  470 miljoner SEK 

 > 470 miljoner SEK 

 
4. Uppskatta företagets balansomslutning *Required 

  10 miljoner SEK 

 > 10  20 miljoner SEK 

 > 20  50 miljoner SEK 

 > 20  50 miljoner SEK 

 > 95  200 miljoner SEK 

 > 200  400 miljoner SEK 

 > 400 miljoner SEK 
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5. Ange företagets ålder i antal år sedan start*Required 

 0-2 år 

 3-5 år 

 6-10 år 

 11-20 år 

 21+ år 

 
6. Har företaget någon gång nekats långsiktiga banklån?*Required 
Avser löptid längre än 1 år 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
7. Har företaget någon gång nekats kortsiktiga banklån?*Required 
Avser löptid kortare än 1 år 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
8. I vilken omfattning tillämpar företaget följande metoder som finansieringsalternativ?*Required 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid Vet ej 
Använder leasing 
istället för köp av 
utrustning 

      

Fördröjer medvetet 
utbetalningar       
Avbryter relationer 
med kunder som 
ofta betalar för sent 

      

Applicerar ränta på 
försenade 
kundinbetalningar 

      

Tar lån från 
vänner/släktingar       
Hyr in tillfällig 
personal istället för 
att ge fasta 
anställningar 

      

Anställer eller tar 
hjälp från släktingar 
och/eller bekanta till 
ej marknadsmässig 
lön 

      

Får in kapital genom 
att företagsledaren       
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har andra uppdrag 
vid sidan om 
Använder rutiner 
som minimerar 
kapital bundet till 
lager 

      

Delar lokaler 
och/eller utrustning 
med andra företag 

      

 
 
9. I vilken omfattning använder företaget idag följande finansieringsalternativ?*Required 
Ange i vilken omfattning företaget tillämpar följande alternativ eller ange om Ni inte har kännedom om alternativet. 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
Har ej 

kännedom om 
alternativet 

Eget kapital i form 
av sparade vinster       
Lån från befintliga 
ägare       
Factoring 
(försäljning eller 
belåning av 
kundfordringar) 

      

Fakturaauktioner 
(försäljning av 
kundfordringar på 
auktion) 

      

Kortfristiga 
banklån (löptid 
kortare än 1 år) 

      

Långfristiga 
banklån (löptid 
längre än 1 år) 

      

Nytt kapital genom 
nya ägare       
Nytt kapital genom 
befintliga ägare       

Checkkredit 
   

 
10. Rangordna i fallande ordning hur gärna Ni skulle kunna tänka er att använda följande 
finansieringsalternativ. 
Exkludera de alternativ där ni svarade "Aldrig" i frågan ovan. 

 
1 (Väldigt 

gärna) 
2 3 4 5 6 7 8 

9 (Minst 
gärna) 

Eget kapital i form 
av sparade vinster          
Lån från befintliga 
ägare          
Factoring 
(försäljning eller 
belåning av 
kundfordringar) 

         

Fakturaauktioner 
  



Daniel Johansson  
Eva Näätänen  
Vlad Ulrich  Finansiering i mikroföretag 

60 
 

(försäljning av 
kundfordringar på 
auktion) 
Kortfristiga 
banklån (löptid 
kortare än 1 år) 

         

Långfristiga 
banklån (löptid 
längre än 1 år) 

         

Nytt kapital genom 
nya ägare          
Nytt kapital genom 
befintliga ägare          

heckkredit 
   

 


