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Förord 
 
Denna studie har underlättats tack vare den hjälp vi fått från olika personer under arbetets 
gång. Vi vill först och främst rikta ett stort tack till de företagare som ställt upp på 
intervjuer, utan er hade inte uppsatsen blivit av. Vidare vill vi även tacka våra opponenter 
som läst vårt arbete, kommit med idéer och gett oss konstruktiv kritik under denna 
period. Till sist vill vi tacka vår handledare Joakim Winborg som kritiskt granskat 
uppsatsen.  
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Sammanfattning 
 
Lågkonjunkturen i början av 1990-talet följdes av en kreditåtstramning som ledde till att 
både små och stora företag fick svårare att erhålla finansiering. Det finns ett betydande 
samhällsintresse för de mindre företagens kapitalförsörjning och små företag har ett starkt 
behov av finansiering.  
 
Denna studie behandlar attityden till extern finansiering hos små tillväxtföretag. Genom 
att klargöra detta vill vi öka förståelsen för hur små företag resonerar kring extern 
finansiering och få fram vilka orsaker som ligger bakom deras val. Till vår hjälp använder 
vi vår referensram där vi talar om en finansieringsproblematik, en rangordning av olika 
finansieringsalternativ samt beskriver olika finansieringsmöjligheter. För att besvara 
uppsatsens problem och syfte har vi använt oss av en kvalitativ metod. Empirisk data har 
samlats in genom personliga intervjuer med fyra utvalda företag.  
 
Slutsatsen av denna studie är att små företag har en negativ attityd till att släppa in nya 
ägare men företagen upplever att deras finansiärer tillgodosett dess kapitalbehov. Vi kan 
vidare konstatera att företagen rangordnar sina finansieringsmöjligheter i tur och ordning 
efter internt genererade medel, externt kapital och som sista alternativ att släppa in nya 
ägare. Små företag har inte skattelättnader i åtanke när de väljer mellan olika 
finansieringsalternativ och genomgående utgör banken den viktigaste kapitalkällan, 
främst genom checkkrediten. 
 



  

Abstract 
 
The recession in the beginning of the 1990's was followed by an austere credit which led 
to that both small and large businesses got more difficulties to receive financing. There is 
a significant public interest in the smaller businesses' capital supply and the smaller 
businesses have a severe necessity of financing.  

This study handles the attitude towards external financing in small growth companies. By 
making this clear, we want to increase the knowledge of how small companies discusses 
around external financing and make the causes behind their choices more obvious. To our 
help we use our frame of reference there we talk about complex of problems when it 
comes to financing, an order of precedence with the different financial alternatives and 
describe the financial opportunities. In order to answer the problem of the essay and 
purpose, we adopted a qualitative method. Empirical data have been gathered by personal 
interviews with four by us chosen companies.  

The conclusion of this study is that small businesses have a negative attitude towards 
letting new owners into the company, but the businesses experience that their financiers 
provide for the capital requirement. We can further on establish that the companies rank 
their different financial alternatives in turn after internal generated means, external capital 
and as a last alternative, to let new owners into the company. Small businesses don't have 
reduction in taxes as a suggestion when they choose between the different financial 
alternatives and consistently constitute the bank, the most important source of capital, 
mainly for the reason of the check credit. 
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1. Inledning 
 

 detta kapitel kommer vi först att beskriva bakgrunden till denna studie och sedan föra 

en problemdiskussion. Detta mynnar sedan ut i en problemformulering och ett syfte. 

Kapitlet avslutas med definitioner. 

1.1 Bakgrund 
 
Under 1990-talets första hälft upplevde Sverige en lång lågkonjunktur som var den 
svåraste sedan oljekriserna på 1970-talet (Berggren, 2003). Detta följdes av en 
kreditåtstramning som ledde till att såväl stora som små företag fick svårare att erhålla 
finansiering (Larsson & Sjögren, 1995). Det finns ett betydande samhällsintresse för de 
mindre företagens kapitalförsörjning och enligt Olofsson (1996) har de nystartade 
företagen problem att få tillgång till finansiella resurser.  
 
Almi (2005) skriver att småföretag har ett starkt behov av finansiering i de flesta av 
landets regioner. Dock är småföretagens tillgång till finansiering oförändrat låg och 
bankernas vilja att låna ut är fortsatt svag (Almi, 2005). Göran Lundwall, koncernchef i 
Almi Företagspartner, säger att risken är stor att småföretagen inte hänger med och att 
landet tappar tillväxtmöjligheter.  
 
Små företags begränsade möjligheter till extern finansiering och även intresset för extern 
finansiering antas enligt Winborg (2003) leda till att möjligheterna att anskaffa andra 
former av resurser till företaget försämras. Han menar att den traditionella synen på 
finansiering innebär att resursanskaffning förväntas ske med finansiella medel. 
Forskningen talar då om ett ”finansiellt gap” vilket innebär svårigheter för små företag att 
anskaffa externt kapital (Storey, 1994). Winborg (2003) visar att det finns två sidor av det 
finansiella gapet, nämligen en utbudssida som syftar till det begränsade utbudet av externt 
kapital och en efterfrågesida som visar företagarnas efterfrågan på extern finansiering, 
deras del av gapet består av okunskap samt rädsla om de olika externa 
finansieringsalternativen (Berggren, 2002).  
 
Småföretagens negativa attityd till extern finansiering kan enligt Landström (2003) 
förklaras med det Myers (1984) utvecklade redan på 80-talet nämligen den så kallade 
”pecking order” -teorin. Myers (1984) menar att företagare styrs av en hierarkisk ordning 
vid valet av finansieringskällor. I första hand föredras internt genererade medel och 
räcker inte det till föredras lånefinansiering och i sista hand väljs externt ägarkapital. 
Winborg (2003) menar i likvärdighet med Landström (2003) att den negativa attityden till 
nya ägare beror på en rädsla att mista kontrollen över sitt företag.  
 
Denna traditionella syn överrensstämmer dock inte fullt ut enligt Winborg (2003) med 
det beteende vi kan se i en del företag. Han pekar på att finansiella medel inte är den enda 
lösningen på företagens resursbehov. Kreativa företag kan på olika sätt få tillgång till 
nödvändiga resurser utan att synligt belasta balansräkningen eller åtminstone belasta 
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balansräkningen minimalt. Inom forskningen benämns denna typ av lösningar finansiell 
bootstrapping.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det finns olika möjligheter för ett företag att anskaffa kapital. De kan välja att finansiera 
sig genom allt från egen insats till banklån eller kapital mot ägande (Garmer & Kyllenius, 
2004). Företagens finansiella val kan enligt Winborg (2000) påverkas av företagets 
karaktärer. Detta innefattar företagets utvecklingsskede, företagets storlek, bransch på 
företaget samt om de satsar på tillväxt eller inte. Även företagets geografiska placering 
kan ha betydelse för det finansiella valet.  
 
Ang (1991) redogör för ett antal särdrag hos små företag, han talar om att de ej är 
marknadsnoterade, första generationens ägare är mer riskbenägna samt att det finns en 
bristande kompetens i ledningen. Då småföretag i regel inte är marknadsnoterade blir 
värderingen av företaget problematisk eftersom det inte finns något riktigt 
marknadsvärde. Att kompetensen i ledningen är bristande märks ofta genom att samma 
person sköter merparten av företagets uppgifter, allt från finansiering till marknadsföring. 
Tillsammans upplevs detta av externa finansiärer som en ökad riskfaktor i småföretag 
vilket leder till ökade transaktionskostnader vid kreditgivning.  
 
Den traditionella finansieringskällan består enligt Winborg och Landström (1997) av 
bankfinansiering och finansiering via riskkapitalister. Traditionella kapitalkällor av denna 
typ medför därmed transaktioner där finansiellt kapital är huvudingrediensen. Flertalet 
studier har konstaterat att bankfinansiering är den vanligaste och viktigaste kapitalkällan 
för småföretag (Winborg, 2000; Olofsson & Berggren, 1998)  
 
Winborg (2003) menar att det finansiella gapet innefattar en utbudssida och en 
efterfrågesida. Utbudssidan syftar på de externa finansiärer som finns såsom banker, 
riskkapitalbolag och att ta in nya ägare. Efterfrågesidan syftar på de små företagens 
efterfrågan på externt kapital. Den traditionella forskningen inom området har främst 
fokuserat på utbudssidan av externt kapital genom kreditinstitut och riskkapitalister. Den 
främsta orsaken till detta anses bestå av en informationsassymmetri mellan företaget och 
finansiären. Detta då företagsledaren befinner sig i ett informationsöverläge gentemot 
finansiären som påverkar utbudssidan för småföretagen. Vi ser även bristande 
information hos småföretagarna om extern finansiering samt en motvilja att använda sig 
av det gör att ett gap på efterfrågesidan kan uppstå (Winborg, 2003; Berggren, 2002). 
 
Ett sätt att minimalt belasta balansräkningen och hålla sig borta från gapet och den 
externa finansieringen kan vara användningen av finansiell bootstrapping.  
Winborg (2003) menar att finansiell bootstrapping syftar på metoder för att minimera 
och/eller helt eliminera behovet av externa finansiella medel. Exempel på sådana metoder 
är att låna resurser från andra företag samt arbetsinsatser från släkt och vänner till låga 
löner. Användningen av finansiella bootstrappingmetoder är mycket vanlig när det gäller 
små företags finansiering (Ebben & Johnsson, 2006). Vidare menar Winborg (2003) att 
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användningen av finansiell bootstrapping har störst betydelse i ett företags tidiga 
utveckling, främst under de fem första åren. Bhide (1992) menar att den största 
utmaningen för företag inte är att erhålla kapital utan förmågan att klara sig utan. 
 
Myers (1984) behandlar pecking order teorin som säger att företag tenderar att i första 
hand finansiera sig med hjälp av intern finansiering, sedan med externa medel som 
banklån och sista alternativet är finansiering med nytt eget kapital. Stämmer denna 
hierarkiska ordningen av finansieringsalternativen på dagens företag? Hur resonerar 
dagens småföretag när de väljer mellan olika finansieringsalternativ? Vad är orsakerna till 
att de väljer som de gör? Tidigare forskning som är gjord på lite större företag och ofta 
kvantitativt utförd har visat att pecking order teorin stämmer. Vi vill nu titta hur det ser ut 
på lite mindre företag och utifrån ett kvalitativt synsätt.  
 
Utifrån denna diskussion kommer vi fram till vår problemformulering.  
  

1.3 Problemformulering 
 
Hur resonerar små tillväxtföretag kring extern finansiering när de väljer mellan olika 
finansieringsalternativ? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att klargöra och förtydliga små företags attityd till extern finansiering. Vi vill 
även se vilka metoder företagen använder för att finansiera sin verksamhet. Genom att 
klargöra detta vill vi öka förståelsen för hur små företag resonerar kring extern 
finansiering och få fram vilka orsaker som ligger bakom deras val. Vi vill på detta sätt 
öka kunskapen hos det enskilda företaget genom att se problemet utifrån företagens 
synvinkel. 
 

1.5 Definitioner 
 
Europakommissionen har utkommit med följande definition om företags storlek med 
indelning efter antal anställda och omsättning.  
 
Ett medelstort företag har färre än 250 anställda. Företaget ska ha en årlig omsättning 
som understiger 40 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 27 miljoner 
euro. De små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning 
som understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner 
euro. Till kategorin små och medelstora företag hör mikroföretagen och de är företag med 
färre än 10 anställda.  
 



INLEDNING 

4  

Små företag: Vår definition av små företag är 3-20 anställda, således en kombination av 
mikroföretag och små företag. Detta stöds av Holmes & Kent (1991) som visar att 
pecking order teorin är applicerbar på företag med färre än 20 anställda. 
 
Tillväxtföretag: Företag med en årlig omsättningstillväxt av minst 30% eller en årlig 
sysselsättningstillväxt av minst 25% (Wiklund, 1997) 
 
Finansiell Bootstrapping: definieras av Winborg (2000) som ett sätt att skaffa resurser 
utan att använda sig av långsiktigt externt kapital. 
 
Extern finansiering: Enligt Myers (1984) är detta i första hand externt kapital i form av 
vanlig skuldsättning som t ex banklån och i andra hand nytt eget kapital genom att släppa 
in nya ägare. 
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2. Referensram 
 

etta kapitel gör att vi som författare kan tolka och analysera det aktuella 

problemområdet. Vi kommer först att redogöra för finansieringsproblematiken i 

små företag och sedan gå in på den hierarkiska ordningen och företagets olika faser för 

att avsluta med vilka finansieringsmöjligheter som finns för små företag. 

2.1 Finansieringsproblematik i småföretag 

2.1.1 Det finansiella gapet 

 
Debatten kring det finansiella gapet är inte ny. Redan i början av 1930-talet observerades 
problemen för små företag att erhålla externt kapital (Landström, 2003). MacMillan-
utredningen 1931 lade grunden för det begrepp vi idag kallar finansiellt gap vilket 
innebär svårigheter för små företag att anskaffa externt kapital (Storey, 1994). I likhet 
med Landström (2003) och Storey (1994) förklarar även Winborg (2003) det finansiella 
gapet med de problem företag har att anskaffa externt kapital från finansiärer såsom 
banker och nya ägare.  
 
Winborg (2003) menar i likhet med Landström (2003) att det finansiella gapet består av 
två infallsvinklar, en utbudssida och en efterfrågesida. Utbudssidan syftar på de externa 
finansiärer som finns såsom banker och att ta in nya ägare i form av riskkapital. 
Efterfrågesidan syftar på de små företagens efterfrågan på externt kapital. Merparten av 
tidigare forskning har främst fokuserat på utbudssidan, alltså tillgången på externt kapital 
för små företag. Den främsta orsaken till detta anses bestå av den informationsasymmetri 
som finns mellan finansiär och företagare (Winborg, 2003; Landström, 2003). Landström 
(2003) förklarar även gapet på utbudssidan med finansiärernas behandling av de små 
företagen. Han menar att finansiärer upplever en stor risk när det gäller finansiering av 
små företag och kanske ligger denna risk över den nivå finansiärerna är beredda att ta. 
Han säger även att finansiärerna inte har tillräcklig kompetens eller finansiella instrument 
för att analysera och hantera små företag. Instrumenten är ofta utvecklade för stora 
börsnoterade företag med etablerade verksamheter och inte för små företag. Landström 
(2003) talar även om att de små företagen ofta kräver mindre kapitalbelopp. Mindre 
belopp innebär att kostnaden för transaktionen och kostnaderna för att följa upp och 
kontrollera investeringen blir relativt högre i jämförelser med investeringar av större 
belopp.  
 
Problemet med det finansiella gapet ska inte enbart skyllas på finansiärerna, enligt 
Landström (2003) kan vi även hitta en förklaring hos företagarna själva. Exempel på 
problem utifrån ett företagarperspektiv kan vara:  

• Brist på kunskap i finansiella frågor 
Utbudet av finansiering kommer från många olika finansiärer men det är inte lätt för den 
enskilda företagaren att ha kunskap om alla möjligheter som finns samt vilka krav som 
ställs för att attrahera olika finansiärer. (Landström, 2003; Ang, 1991) 
 

D 
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• Negativ attityd till externt kapital 
Landström & Winborg (1995) visar i en studie att de flesta småföretag har en mycket 
positiv syn på användandet av internt genererade medel och bankfinansiering var i stort 
sett den enda externa finansieringskällan i de flesta företagen. Företagarna visade 
däremot upp en negativ attityd till i stort sett alla externa finansieringskällor och då 
främst externt ägarkapital med visst undantag för så kallade affärsänglar. Denna negativa 
attityd till externt kapital stöds av det Myers (1984) utvecklat i sin pecking order teori.                                  
 
Informationsasymmetri  
 
Den grundläggande förklaringen till att ett finansiellt gap uppstår är enligt Landström 
(2003) och Storey (1994) att det finns en informationsasymmetri mellan finansiären och 
företagaren, det vill säga den ena parten vet mer om projektet än den andre parten. 
Landström (2003) menar att orsakerna kan hänföras både till utbudssidan och 
efterfrågesidan. Winborg (2003) pekar på att det är företagsledarens informationsöverläge 
gentemot finansiären som påverkar utbudssidan för småföretagen. Han fortsätter med 
efterfrågesidan och menar att bristande information hos småföretagen och en motvilja att 
använda externt kapital leder till ett gap på efterfrågesidan.  
 
Informationsasymmetrin kan enligt Tucker & Lean (2003) leda till två typer av fel, dels 
att dåliga prospekt accepteras av finansiären samt att bra prospekt avvisas. För att 
undvika dessa fel krävs omfattande kontroller under hela lånetiden vilket blir mycket 
kostsamt. Det främsta problemet för småföretag är att bra prospekt avvisas och en vanlig 
förekomst av detta fel skulle bidra till ett finansiellt gap.  
 
Faktorer som påverkar det finansiella gapet 
 
Det finansiella gapet uppstår på grund av olika faktorer. En viktig del är 
informationsasymmetrin som existerar mellan företagare och finansiärer. Sedan finns det 
även andra bidragande faktorer både hos finansiärerna och hos företagen som beskrivs 
nedan.  
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Från H. Landström (2003). 
 
Slutsatsen av detta avsnitt är att ett finansiellt gap kan uppstå till följd av orsaker på både 
utbudssidan och efterfrågesidan. De små företagens begränsade möjligheter till extern 
finansiering och även intresset för det antas leda till att möjligheterna att anskaffa andra 
former av resurser till företaget försämras. Detta medför en problematik för små företag.  

 
2.2 Hierarkisk ordning och företagets faser 

2.2.1 Pecking order theory 

 
Stewart C. Myers introducerade 1984 pecking order theory samt bakgrunden till den 
hierarkiska ordningen som återfinns i teorin. Teorin behandlar de val som företagen gör 
vid finansiella beslut. Den ”hackordning” (pecking order) som presenterades var främst 
att företag tenderar att finansiera sina projekt med hjälp av interna medel framför att ta 
hjälp av extern finansiering. Om företaget väljer att ta in extern finansiering kommer 
företaget att välja det säkraste alternativet först, detta innebär att vanlig skuldsättning som 
till exempel banklån föredras innan nya ägare släppa in i form av aktieemittering. Detta 
resulterar i nytt eget kapital för företaget. Om företaget ökar det interna kassaflödet 
kommer de att använda överflödet till i första hand att betala av skulderna istället för 
återköp av aktier (Myers, 2001).  
 
För många småföretagare är kontrollbehov över företag väldigt viktigt, om en företagare 
har ett högt behov av kontrollaversion kommer denna att vara mer stängd och negativ till 
externa finansiärer (Cressy & Olofsson, 1996). Berggren (2003) skriver att företagaren 
kommer att välja den kapitalkälla som maximerar dennes handlingsfrihet, vilket är ett 
skäl att följa den hierarkiska ordningen.  
 

Utbud av kapital Efterfrågan på kapital 

FINANSIELLT GAP 

Informationsasymmetri 

• Brist på kunskap 
• Attityden till extern 

riskkapital 

Finansiärer Små företag 

• Risken är för hög 
• Brist på kompetens och 

finansiella 
analysinstrument 

• Höga relativa 
transaktionskostnader 
och kontrollkostnader 
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Olofsson & Berggren (1998) visar i sin undersökning där de tittat på företag som har 
mellan 5 – 199 anställda att företagen följer pecking order teorin. Nästan 80% av de 
tillfrågade företagen anser att företagets egna vinster har haft en stor betydelse. Efter 
detta kommer bankfinansiering som cirka 30% av företagen anser vara av stor betydelse 
för företaget.  
Landström & Winborg (1995) bekräftar i en studie att merparten av småföretagen agerar i 
enlighet med pecking order teorin (Myers, 1984), när det gäller val av finansieringsform. 
Denna teori är utarbetad efter stora och börsnoterade företags villkor men enligt Holmes 
& Kent (1991) även applicerbar på små företag med mindre än 20 anställda. 
 
Hierarkisk ordning  
 
                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Trade Off Theory 

 
Redan 1958 visade Modigliani och Miller att kapitalstrukturen i ett företag i grunden var 
betydelselös. Dock antog de att det inte finns några skatter eller transaktionskostnader 
samt att kapitalmarknaden fungerar optimalt (Brealey, Myers & Allen, 2006). Dessa 
antaganden gör att den inte fungerar i praktiken. Det är denna teori som ligger till grund 
för den mer utarbetade Trade off teorin. Denna teori tar upp valet mellan eget kapital och 
skulder samt de för- och nackdelar som de olika finansieringsalternativen innebär. Detta 
innebär att om företaget väljer att låna kapital så får de en skattesköld (då låneräntor är 
avdragsgilla uppkommer en skattereduktion) samtidigt som en hög belåning ökar risken 
för att hamna i ekonomiska problem (Myers, 1984). Myers (2001) skriver att ett företag 
ska låna pengar till den nivån att den finansiella oron påverkar företagets marknadsvärde 
negativt.  
 
Riskfyllda företag borde enligt Myers (1984) låna mindre då fördelen av skatteskölden 
inte överväger den ökade finansiella oron som ökad skuldsättningsgrad medför. Myers 
(1984) väljer att definiera risken i företag som variansen av värdet på företagets 

Internt Genererat 
Kapital 

Externt Kapital 

Nytt Eget Kapital 
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tillgångar, vilket innebär att materiella tillgångar är en bättre grund vid lånefinansiering 
då de behåller sitt värde bättre jämfört med immateriella tillgångar. Vad som är en 
optimal belåningsgrad varierar mellan olika situationer som olika företag befinner sig i 
och det finns därför ingen generell optimal belåningsgrad (Myers, 1984). 
 

 
 
Från S. Myers, (1984).  
 
Bilden visar värdet på ett företag som väljer att finansiera sig med lån. Genom att låna 
pengar kan värdet på företaget öka, men då skuldsättningsgraden blir för stor påverkar 
detta företaget negativt på grund av ökad risk att hamna i ekonomiska problem. 

 

2.2.3 Livscykelsynsättet 

 
Winborg (2000) förklarar huvudargumentet i livscykelsynsättet med att företag utvecklas 
på ett konsekvent och förutsägbart sätt, alltså att företagets utveckling följer en bestämd 
livscykel. Denna modell innehåller ett antal faser som ett företag förväntas passera 
igenom (Berger & Udell, 1998). Beroende på vilken fas företaget är i kommer vissa 
finansiärer vara mer lämpliga än andra. Enligt modellen kommer företag i 
introduktionsfasen framförallt utnyttja småföretagarens egna besparingar samt lån från 
familj och släktingar (Aldrich, 1999 i Berggren, 2003). Vidare tenderar bidrag och lån 
från statliga institutioner och finansiering från företagsänglar att vara viktiga under denna 
fas. När företaget lämnar introduktionsfasen kommer andra finansiärer såsom banker och 
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riskkapitalbolag att bredda urvalet av potentiella finansieringskällor. I framtiden finns 
även möjligheten att notera företaget på någon av börsens listor (Berggren, 2003).  
Enligt Winborg (2000) har livscykelsynsättet kritiserats på flera punkter. Landström 
(1987) menar att livscykelsynsättet ger en väldigt statisk och beräknande syn på 
företagets utveckling. I linje med detta menar Greiner (1972, i Winborg 2000) att 
företagets utveckling är mer som en sicksack-process. Slutligen menar Winborg (2000) 
att detta synsätt inte tar hänsyn till företagsledarens tidigare erfarenhet. Detta kan enligt 
Winborg (2000) innebära att externa finansiärer såsom banken i vissa fall är tillgängliga 
långt före än vad livscykelsynsättet förutsäger.  
 

 
Från K. Moores, S. Yuen (2001). 

 
 
2.3 Finansieringsmöjligheter för småföretag 

2.3.1 Eget Kapital 

 
Att finansiera sig med hjälp av eget kapital innebär att ägarna låter vinster stanna kvar i 
företaget eller att de befintliga ägarna skjuter till mer kapital i företaget (Hansson, 1998).  
När företaget går med vinst ökar det egna kapitalet och företaget kan då täcka sitt 
kapitalbehov utan upplåning eller att ägarna själva behöver tillföra kapital. Det egna 
kapitalet höjer företagets soliditet vilket i sin tur ökar företagets förmåga att överleva på 
lång sikt (Landström, 1988).  
 
I ett aktiebolag är det personliga ansvaret begränsat, vilket ger företaget en möjlighet att 
vända sig till en vidare krets av personer för att skaffa kapital (Hansson, 1998). I 
småföretag som inte drivs som ett aktiebolag är ägaren eller ägarna ansvariga för 
kapitalet, då det satsade kapitalet ofta är ägarnas egna pengar.  
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2.3.2 Bankfinansiering 

 
Banklån utgör den allra viktigaste externa kapitalkällan för små företag (Bruns, 2003). 
Samtidigt visar Bruns (2003) att små företag med tillväxt har betydligt svårare att 
finansiera sin tillväxt än de större företagen. En anledning till detta är att lån till små 
företag innebär ett relativt stort risktagande för bankerna, vilket stämmer särskilt väl med 
tillväxtföretag då analyser av nuläget snabbt blir irrelevanta.  
 
Det gäller dock för banken att bedöma kredittagarnas vilja och förmåga att amortera samt 
betala räntan för krediten (Bruns, 2003). För att uppskatta sannolikheten för att ett företag 
ska uppfylla sina förpliktelser mot banken måste banken bedöma företagets risk. Detta är 
dock inte så enkelt för banken som extern part att värdera risknivån på ett växande 
företag. Problemet är existensen av asymmetrisk information mellan kredittagaren och 
kreditgivaren, vilket innebär att banker saknar den kunskap om verksamheten som 
företagaren själv har tillgång till. Ett stort problem är att företagaren kan välja att 
undanhålla information som missgynnar företaget och banken får då en ofullständig 
grund att fatta beslut på. Detta fenomen benämns i litteraturen som moral hazard. 
 
Ett alternativ till banklån för småföretagare är att använda sig av en checkkredit. Vid 
checkkrediter skrivs inga skuldebrev på utan bankens bevis på fordran utgörs av kvitton 
på utbetalda belopp (Hansson, 1998). Den största fördelen med en checkkredit är 
möjligheten att variera utnyttjandet med hänsyn till exempel till säsongssvängningar 
inom verksamheten eller när företaget tillfälligt har ett stort behov av kapital. Företagen 
betalar endast ränta för den tid och det belopp de har utnyttjat av krediten. 
 

2.3.3 Bidrag 

 
När ett företag startas upp kan det vara ett välkommet tillskott med ett bidrag eftersom 
det är mycket svårt att bedöma hur företaget kommer att gå samt vilka möjligheter det 
finns att anskaffa annan finansiering (Lunden & Svensson, 2005).  
 
Arbetsförmedlingen har ett stöd vid start av verksamhet som företrädesvis ges till 
arbetslösa som har förutsättningar för att starta en egen verksamhet (www.ams.se). Detta 
bidrag som kallas aktivitetsstöd lämnas normalt ut i maximalt sex månader, under 
särskilda skäl kan detta förlängas med ytterligare sex månader. Ersättningen motsvarar 
den arbetslöshetsersättning som varje person är berättigad till, dock lägst 320 kronor per 
dag. 
 
Via Almi finns det möjligheter att få ett förstudiemedel som betalas ut vid företagets start 
för att hjälpa företaget att komma igång, detta utgår i bidragsform (www.nutek.se). 
Samtidigt som du söker förstudiemedel finns det möjlighet att få ett förstudielån där det 
finns möjlighet att få de två första åren återbetalningsfria, skillnaden på detta lån och 
banklån är att Almi inte kräver någon formell säkerhet, utan det är affärsidéns bärkraft 
samt företagets kompetens som väger tyngst.  
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2.3.4 Factoring och Leasing 

 
Factoring betyder att företaget belånar sina kundfodringar hos en bank eller hos ett 
finansbolag (Lunden & Svensson, 2005). Detta innebär att när företagaren fakturerar 
köparen så har företaget överlåtit fakturan till factoringföretaget, som i sin tur omedelbart 
lånar ut en kontrakterad del av fakturabeloppet tillbaka till företaget, med fakturan som 
säkerhet (Boman, 1985). När sedan köparen betalar fakturan så gör denna inbetalningen 
till factoringföretaget som betalar den resterande delen av fakturan till företaget. 
Factoringföretaget tar i regel en avgift i form av en procentsats på fakturabeloppen, men 
det är även viktigt att hänsyn tas till andra avgifter som uppläggningsavgifter och 
hanteringsavgifter (Lunden & Svensson, 2005). 
 
Boman (1985) visar på att om företaget använder sig av factoring kommer de att få 
snabbare betalningar, vilket ger räntevinster samtidigt som du kan använda pengarna för 
att betala dina leverantörsfakturor och då få kassarabatt. Då factoringföretaget tar hand 
om en del av bokföringsfunktionen och ibland själva faktureringen skapar företaget 
besparingar i kontorsorganisationen och friställer arbetskraft som kan användas i 
produktionen. Lunden och Svensson (2005) skriver dock att när ett företag utnyttjar 
factoring kan det av kunderna uppfattas som ett dåligt tecken på att företaget har 
ekonomiska problem. 
 
Att leasa inventarier innebär detsamma som att hyra istället för att köpa (Lunden & 
Svensson, 2005). När företaget bestämt sig för att skaffa t ex en maskin så säljer 
leverantören maskinen till ett finansieringsföretag som i sin tur hyr ut objektet till 
företaget. Under leasing tiden betalas en i förväg överenskommen månadshyra. Efter 
hyrestidens slut finns möjligheten att köpa objektet till ett i förväg bestämt pris. Genom 
att använda sig av leasing kan företaget öka det kapital som företaget har till förfogande, 
då de slipper lägga ut hela kostnaden för en tillgång direkt (Boman, 1985). Boman skriver 
även att en annan stor fördel är att det inte behövs någon handpenning vid leasing, vilket 
kan vara en väsentlig fördel för ett företag i snabb tillväxt. 

2.3.5 Riskkapital 

 
Riskkapital är en insats som du själv eller någon annan med egna medel sätter in i ditt 
företag för att i framtiden få avkastning på insatsen. Genom att satsa egna pengar i form 
av eget kapital i företaget tar företagsägarna en större risk än andra finansiärer. 
Gemensamt för allt riskkapital är att hela eller delar av kapitalet kan gå förlorat om inte 
företaget utvecklas som planerat. En anledning att söka riskkapital kan vara att 
finansiering behövs för att bygga upp verksamheten innan försäljningen hunnit komma 
igång (Nyman, 2002). Genom att ta in nya delägare med riskkapital kan företaget 
utvecklas snabbare och på så sätt skapa sig ett försprång till övriga aktörer på marknaden. 
Fördelen med riskkapital kan vara att du får resurser till företaget som ger förutsättningar 
för en snabbare utveckling. Riskkapitalisten kan även bidra med kompetens och kontakter 
på området som bidrar till företagets utveckling. En nackdel med riskkapitalbolag kan 
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vara du får minskat inflytande i företaget. Riskkapitalisten ställer ofta krav på snabb 
tillväxt och vill ha regelbunden rapportering om hur verksamheten i företaget utvecklas 
(Lindberg, 2007a). 
Riskkapital delas upp i två kategorier, dels public equity som är investeringar i 
börsnoterade bolag samt private equity som är investeringar i onoterade bolag med ett 
ofta aktivt ägarengagemang. Private equity delas sedan upp i affärsänglar, venture capital 
och buyout enligt modellen nedan (www.svca.se). 
 
Affärsänglar är privatpersoner som satsar kapital och kunskap i tidiga skeden i 
nystartade och växande företag. Företagaren får via affärsängeln tillgång till kapital, 
kompetens och kontakter genom affärsängelns eget nätverk. En affärsängel kännetecknas 
ofta av stor erfarenhet av att vara företagsledare, gott om tid och stort engagemang med 
mycket kapital som denne vill satsa i nya lovande idéer i snabbväxande branscher. Den 
har ingen egen anknytning till bolaget och heller inte någon familjeanknytning. Det är 
viktigt för affärsängeln att få god avkastning på sin investering och därför är denne 
beredd att bidra med mycket arbete för företagets utveckling, vilket är mycket värdefullt 
för företaget (Lindberg, 2007b). 
 

Venture Capital kännetecknas av tidiga investeringar i företag med ett aktivt men 
begränsat delägarskap (Nyman, 2002). Investeringarna görs i företagets tidiga faser som 
sådd-, start-up eller expansionsfasen. Venture Capital är speciellt lämpligt för riskfyllda 
projekt eller riskfyllda företag med hög tillväxtpotential och goda vinstmöjligheter. 
Investeringarna är ofta fokuserade på tillväxtbranscher som IT, bioteknik och läkemedel. 
Venture Capital är inte bara en kapitalinsats utan förutsätter att investeraren tar ett aktivt 
ägarengagemang till exempel genom en plats i företagets styrelse. Investeringen är 
dessutom tidsbegränsad och investeraren kan ha som målsättning att göra exit genom 
avyttring inom tre till fem år (Lindberg, 2007a) 
 
Buyout är en form av förvärv som innebär att samtliga aktier köps ut från den tidigare ägaren. 
Förvärvet sker oftast i samförstånd med företagsledningen som i regel erbjuds fortsatt tjänst 
ofta med incitament för affären. Ledningen för ett bolag köper ut den befintliga ledningen 
och tar över bolaget. Buyoutkapital står för investeringar i mogna bolag med starka 
kassaflöden (www.svca.se). 
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Från www.svca.se 

2.3.6 Finansiell bootstrapping  

 
Winborg (2003) skriver att det finansiella valet inte alltid handlar om pengar utan om att 
anskaffa resurser. Ebben & Johnson (2006) skriver att små företag söker sig till alternativ 
resursanskaffning som ett svar på det externa kapitalets transaktionskostnader.  
Finansiell bootstrapping är ett sätt att skaffa resurser utan att helt eller delvis använda sig 
av långsiktigt externt kapital (Winborg, 2000). Som Ang (1991) säger kan ledare för 
småföretag ha problem att anskaffa kapital beroende på brister i ledningens kunskaper. 
Användningen av finansiell bootstrapping har störst betydelse under företagets tidiga 
utveckling och under företagets fem första verksamhetsår (Winborg, 2003). Det finns 
enligt Winborg och Landström (1997) fem olika kategorier av finansiell bootstrapping 
som används; ägarfinansierade, minimerande, fördröjande, relationsorienterade och 
bidragsorienterade.  
 
Ägarfinansierade  
Denna första kategori kan direkt kopplas till företagsledaren. Det kan till exempel vara 
saker som att hålla inne ägarens lön, låta familjemedlemmar arbeta för låga löner eller att 
låna pengar från ledarens bekanta (Winborg & Landström, 1997). Winborg & Landström 
(1997) säger att små företag med hög tillväxt i stora städer är vanligast i denna kategori 
av finansiell bootstrapping. Dessa företag är i stort behov av resurser men har liten 
tillgång till resurser. Även svårigheterna att erhålla externt kapital gör givetvis att denna 
källa till resurser används flitigt hos denna företagsgrupp.  
 
Minimerande 
Här handlar det om att minimera bundna resurser. Det kan handla om att se till att få 
förskottsbetalning på varor eller säga upp relationen med kunder som är sena med 
betalningen eller påföra dröjsmålsränta (Winborg & Landström, 1997). Winborg & 
Landström (1997) säger även att en minimering av lagret är att tänka på. Företagen som 
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dominerar denna typ av bootstrapping är de som är i en mer mogen fas med låg tillväxt. 
Winborg (2000) menar att dessa företag inte har ett så stort behov av externt kapital som i 
andra fall. De har även ofta tillgång till långfristig bankfinansiering om detta skulle 
behövas. 
 
Fördröjande 
Denna kategori använder sig av metoder som syftar till att fördröja utbetalningar från 
företaget (Winborg, 2003). Det kan till exempel handla om att även här minimera lagret 
men även metoder så som att senarelägga utbetalningar till leverantörer och att om 
möjligt förhandla om längre leverantörskrediter (Winborg & Landström, 1997). Leasing 
kan även vara ett alternativ inom denna kategori av bootstrapping som substitut till att 
köpa. Företagen inom denna kategori är ofta i stort behov av ytterligare kapital men 
besitter ingen extern långsiktig bankfinansieringsmöjlighet, i en fas med låg 
vinstmarginal (Winborg, 2003).  
 
Relationsorienterade 
Dessa bootstrappers domineras av samarbete, utnyttja kontakter och att låna resurser av 
andra företag (Winborg, 2003; Winborg & Landström, 1997). Dessa företag minimerar 
även sin användning av fördröjande bootstrapping för att bevara relationer (Winborg, 
2003). De metoder som används här kan vara att låna utrustning mellan företag. Denna 
kategori bygger bland annat på ett bra socialt nätverk som är lätt att utnyttja och detta 
förklarar varför andra bootstrappingmetoder kan vara mindre aktuella på grund av att 
dessa riskerar att skada relationer (Winborg & Landström, 1997) Detta är ofta företag 
som har en hög vinstmarginal och som inte har något stötte behov av extern finansiering. 
Företagen befinner sig ofta i en mogen fas och har således tillgång till bankinlåning om 
detta skulle behövas (Winborg, 2003)  
 
Bidragsorienterande 
Denna kategori av bootstrapping innebär att företaget använder sig av bidrag i stor 
utsträckning. Detta beror ofta på att företagen har svårigheter att utnyttja andra av 
bootstrappingens möjligheter (Winborg, 2003). En viktig anledning till detta är att det ger 
en bra källa till ökad sysselsättning. Det är ofta företag på mindre orter som är i behov av 
extern finansiering och även har tillgång till detta (Winborg & Landström, 1997). Ofta är 
det företag som är i en expansionsfas med låg vinstmarginal (Winborg, 2003).   
 
Fördelar och nackdelar med finansiell bootstrapping 
Winborg (2003) talar om fördelar och nackdelar med finansiell bootstrapping. Han menar 
att den mest betydande fördelen med bootstrapping är att det finns möjlighet att minimera 
behovet av externa finansieringskällor som ofta kan vara svåra att få tag i för små företag. 
Bootstappingens metoder minimerar företagets finansiella belastning genom att 
belastningen flyttas över till andra källor än de finansiella (Winborg, 2003). Detta kan 
innebära att företaget undviker att släppa in nya ägare vilket småföretagen ofta önskar 
(Myers, 1984; Winborg, 2003). Winborg (2003) menar även att företagen slipper lägga 
ner tid på att knyta kontakter med finansiärer och kan istället koncentrera sig på det egna 
företaget i högre utsträckning. Bootstrappingen leder även till att företag kan anskaffa 
resurser som inte kan köpas med hjälp av finansiella medel såsom relationer. 
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Nackdelen är dock att, genom att undvika finansiellt kapital kan det hämma företagets 
utveckling (Winborg, 2003). En nackdel med att använda sig av relationsorienterad 
bootstrapping som att låna resurser från andra företag är att det inte finns någon säkerhet 
att de finns kvar i framtiden. Företag riskerar även att låsa sig till att utnyttja den resursen 
de har bra kontakt med och på så sätt missa en annan. Risken för att förlora resursen finns 
naturligtvis också och således riskerar företaget att stå helt utan om den försvinner 
(Winborg, 2003). 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
En tidig studie som visade på små företags problem att anskaffa externt kapital var 
MacMillan-utredningen som lade grunden till det vi idag kallar finansiellt gap (Storey, 
1994). Forskningen menar idag att det finns två sidor av gapet, en utbudssida och en 
efterfrågesida (Winborg, 2003; Landström, 2003). Utbudssidan syftar på finansiärerna 
och deras problem med att få fram tillräckligt med information om företagen så de kan få 
en rättvis bild av företaget. Gapet på efterfrågesidan består enligt teorin till stor del av 
företagarnas bristande kunskap i finansiella frågor samt en negativ attityd till externt 
kapital (Landström, 2003; Ang, 1991; Winborg, 1995). Den negativa attityden till externt 
kapital är något som stöds av Myers (1984) pecking order teori där han presenterar en 
hierarkisk ordning som företag i regel väljer finansieringsalternativ efter. Teorin visar att 
företag i första hand väljer att finansiera sig med internt tillförda medel. Om ett företag 
väljer att ta in extern finansiering kommer företaget att välja det säkraste alternativet 
först, vilket innebär att de väljer att skuldsätta sig via banken före att släppa in nya ägare 
(Myers, 2001). Trade off teorin tar upp valet mellan eget kapital och skulder samt de för- 
och nackdelar som de olika alternativen innebär (Myers, 1984). Teorin tar då upp hur 
företag skall väga en skattesköld genom belåning mot den ökade risk för ekonomiska 
problem som samtidigt uppstår. I livscykelsynsättet menar Winborg (2000) att ett företag 
utvecklas på ett konsekvent och förutsägbart sätt, alltså det följer en livscykel. Enligt 
modellen kommer företagens finansieringsalternativ ändras beroende på vilken fas 
företaget befinner sig i för tillfället (Berger & Udell, 1998).  
 
De val små företag har att välja mellan då de skall finansiera sin verksamhet är att 
använda sig av eget kapital som stannar inom verksamheten, låna pengar från banken i 
form av lån eller en checkkredit. Bidrag, factoring, leasing samt riskkapital är alternativ 
som finns tillgängliga. Utöver detta menar Winborg (2000) att det även finns en 
möjlighet för företagen att använda sig av finansiell bootstrapping som innebär att 
företaget skaffar resurser utan att helt eller delvis använda sig av långsiktigt externt 
kapital. 
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3. Metod 
 

detta kapitel vill vi ge läsaren en inblick i valda metoder. Inledningsvis presenterar och 

förklarar vi valda metodansatser som är relevant för vår studie. Därefter redogör vi 

för sekundärdata, primärdata och analysmetod. Vi  avslutar med styrkor och svagheter 

med de metodval vi gjort. 

 

3.1 Undersökningsansats 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats för denna studie. Jacobsen (2002) säger 
att en utforskande problemställning ofta kräver en metod som går på djupet och är känslig 
för oväntade förhållanden. Detta medför ofta ett behov av att använda sig av ett fåtal 
undersökningsenheter, det som kallas en intensiv uppläggning. Denna metod lämpar sig 
väl för insamling av kvalitativ data. Vi har en kausal frågeställning som innebär en 
förklarande problemställning (Jacobsen, 2002). Detta då vi vill få fram orsaker till de 
finansiella val företagen gör. Vi har valt en deduktiv datainsamlingsmetod vilket innebär 
att vi går från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Vi går in i teorin för att skaffa oss vissa 
förväntningar om hur det ser ut i företagen och sedan samlar vi in empiri för att se om 
förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Enligt Holme & Solvang (1997) 
kännetecknas den kvalitativa ansatsen av en närhet till de aktuella forskningsobjekten. Då 
vi valt att fokusera på hur små tillväxtföretag resonerar kring extern finansiering ville vi 
komma åt vad som gör att företaget väljer att finansiera sig på ett specifikt sätt.  
 
För att få fram detta ansåg vi att vi behövde komma respondenten nära och på så vis få 
fram mer detaljerad information, exempelvis genom att ställa följdfrågor. Alla dessa val 
lämpar sig för en kvalitativ ansats. Just närheten till respondenterna och därmed 
tillgången till information på en djupare nivå är något vi eftersträvar för att på bästa sätt 
besvara vårt problem. Den kvalitativa ansatsen ger oss även en större möjlighet till 
uttömmande svar och vi ges chansen att ställa eventuella följdfrågor.  
 

3.2 Insamling av sekundärdata 
 
För att skapa en djupare kunskap samt förståelse för ämnet började vi med en 
litteraturstudie på området. Denna inledande litteraturstudie genomfördes med hjälp av 
böcker och databaser som ABI/Inform samt SFX-tidskrifter för att hitta artiklar. Vi har 
även använt oss av sökmotorer på I nternet såsom www.google.se. Sökord som vi använt 
oss av har främst varit: finansiering i små företag, finansiell bootstrapping, 
finansieringsalternativ och extern finansiering, vi har även gjort samma sökningar fast på 
engelska för att få tillgång till relevant litteratur. Tidigare avhandlingar har använts för att 
få inspiration och hitta relevanta författare inom ämnet. I vår studie har vi strävat efter att 
alltid använda oss av primärkällor för att upprätthålla en god validitet.  
 

I 
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3.3 Insamling av primärdata 
 
Data som ligger till grund för empirin är insamlad med hjälp av personliga intervjuer. Vi 
har vid intervjutillfällena använt oss av en väl utarbetad intervjuguide (bilaga 1) för att 
försäkra oss om att vi får ut den information vi sökte hos respondenterna. När vi gjorde 
intervjuguiden tog vi hjälp av referensramen för att vara säkra på att vi täcker alla de 
områden vi söker information om. Således har referensramen haft en mycket viktig roll 
när det gäller utformandet av intervjuguiden. Som stöd till intervjuguiden använde vi en 
egen intervjumall (bilaga 2) för att ytterligare säkerställa att vi får svar på frågorna. För 
att öka förståelsen använde vi oss av förklaringar och bilder från referensramen (bilaga 3 
och 4) som vi visade respondenten och på så sätt underlättade för denne. De personliga 
intervjuerna ger oss en närhet till studieobjektet och detta gav oss de djupa svar vi ville få 
fram och på så vis relevant data för vår undersökning. Det gav oss även chansen att ställa 
följdfrågor för att få mer uttömmande svar samt säkerställa att vi får svar på frågan och 
att vi uppfattat svaret på rätt sätt. Under de personliga intervjuerna användes bandspelare 
som spelade in hela intervjun vilket gjorde att vi inte behövde sitta och anteckna utan 
kunde istället koncentrera oss på att lyssna på respondenten och anteckna eventuellt 
intressanta kroppsspråk. Vi valde att inte skicka ut något material till respondenterna före 
intervjutillfället, vi ville inte att respondenten skulle få tid att förbereda sina svar. Detta 
på grund av att vi vill få fram respondentens spontana åsikter och inte de svar som 
respondenten tror kan vara ”rätt”. Exempelvis ville vi inte ha svar som att de använder ett 
finansieringsalternativ som de inte kände till.  

3.3.1 Val av företag 

 
När vi påbörjade uppsatsarbetet började vi med att titta på små företag med en god 
tillväxt. Denna tillväxt skulle vara enligt Wiklund (1997) antingen en årlig 
omsättningstillväxt på 30 % eller en årlig sysselsättningstillväxt på 25 %. De små 
företagen definierade vi som företag med 3-20 anställda. Någon annan närmare 
avgränsning av små företag gjordes inte i form av omsättningsstorlek eller andra mått. Vi 
valde heller inte någon geografisk avgränsning på våra studieobjekt förutom att det skulle 
vara möjligt att genomföra en personlig intervju med önskade studieobjekt. Sedan valde 
vi även att inte använda oss av rena tjänsteföretag i vår studie då vi anser att dessa inte 
har samma kapitalbehov som tillverkande företag. Litteraturstudien visade till en mycket 
stor del att icke-tjänsteföretag var att föredra. Vi gjorde heller ingen avgränsning när det 
gäller branschen som studieobjekten verkade i. Detta val gjorde vi på grund av att vi ville 
titta på småföretag i allmänhet och inte småföretag i en viss bransch. Ett annat krav var 
att företagen skulle ha både långa och kortfristiga skulder. Detta var en viktig 
avgränsning för vår studie för att kunna titta på företagens val av finansiering och även 
det faktum att tillväxt kräver kapital (Wiklund, 1997). 
 
För att hitta företagen som matchar våra kriterier gick vi främst via sökmotorn 
Affärsdata. Där genomförde vi sökningar med de avgränsningar som tidigare nämnts i 
detta avsnitt inklusive att det skulle finnas en VD. Denna avgränsning gjorde vi för att vi 
ville veta att företagen hade en ledande person som hade överblick över de finansiella 
besluten som företagen fattade. Det var viktigt för oss att det inte fanns en extern VD utan 
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att VD: n hade ett ägande i företaget. Vi valde bort enskilda firmor och övriga 
bolagsformer och har bara tittat på aktiebolag då teorin är mer applicerbar på dessa bolag. 
Sedan fattade vi även beslutet att vi skulle välja företag som låg inom spannet 3-20 
anställda men så långt ifrån varandra som möjligt. Vi delade därför in spannet i 4 grupper 
om 3-6, 6-10, 10-15, 15-20 anställda, och för att få en representativ bild av hela spannet 
tog vi ett företag ur varje grupp. Vi valde bort företag med 1-2 anställda då vi inte tycker 
deras kapitalbehov är tillräckligt stort. 

 3.3.2 Val av respondenter 

 
När vi skulle se vilken person i företagen som lämpade sig bäst att intervjua tittade vi på 
några olika faktorer. Den första var att respondenten skulle besitta den kunskap om 
företagets finansiering för att kunna besvara frågorna på ett tillfredställande sätt. 
Kunskapen om företagets finansiering ansåg vi vara viktigare än respondentens tidigare 
utbildning och därför har vi valt att inte titta på detta. Sen hade vi även önskemål om att 
personen skulle vara verkställande direktör och/eller majoritetsägare i företaget. Genom 
att använda den verkställande direktören i företagen som respondent vet vi att vi får en 
person som har inflytande i företaget och sitter i styrelsen. Delägarskapet ger oss en 
person som har ett intresse i företaget och är mån om detta, ju större ägande desto bättre. 
Att hitta en kombination av detta var det bästa och det vi strävade efter i vårt 
respondentval. Fick vi med dessa kriterier kunde vi med en större säkerhet veta att vi fick 
god information om företagets finansiella beslut. 
 

3.4 Analysmetod 
 
Vi har i vår studie valt att använda oss av ad hoc som analysmetod. Metoden innebär 
enligt Kvale (1997) att vi inte använder en standardmetod för att analysera 
intervjumaterialet utan vi växlar fritt mellan olika tekniker. Kvale (1997) skriver att 
denna taktik kan i intervjuer, som vid en första genomläsning inte avge någon samlad 
innebörd, finna förbindelser och strukturer som får betydelse för studien.   
 
I vår analys har vi utgått från de teorier som vi tagit upp i den teoretiska referensramen, 
detta för att kunna analysera den data vi fått från våra respondenter på ett bra sätt. Vi har 
först försökt hitta likheter och skillnader mellan de olika företagen. Då vi genom hela 
arbetet använt oss av samma struktur kunde vi sedan på ett enklare sätt sammanställa 
analysdelen. Detta genom att jämföra vår teoretiska referensram med empirin och på så 
vis försöka se mönster. Denna analys har sedan bearbetats för att till slut mynna ut i en 
slutsats där vi redogör för de centrala punkter som vi kommit fram till.  
 

3.5 Styrkor och svagheter med vald metod 
 
Den största styrkan med att använda en kvalitativ metod är att vi kan gå in på djupet inom 
vårt ämne. Vi kan gå in och ställa följdfrågor och se till att vi verkligen får svar på det vi 
frågar. En annan styrka med att välja en kvalitativ metod är att vi kunde hitta de företag 
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som passade in på våra kriterium för val av företag. Detta hade blivit betydligt svårare 
med en kvantitativ metod. Närheten till respondenten var en annan styrka med kvalitativ 
metod som vi värderade högt eftersom vi ville gå på djupet i frågorna och strävade efter 
uttömmande och kvalitativa svar. Att välja en kvantitativ metod hade gett oss en godare 
möjlighet att generalisera men ej lika uttömmande svar från varje respondent. En annan 
nackdel är att vi begränsar antalet respondenter jämfört med en kvantitativ metod. Valet 
med en kvalitativ metod begränsar även våra möjligheter att generalisera. 

3.5.1 Validitet 

 
Jacobsen (2002) definierar validitet som giltig och relevant. Att vi verkligen mäter vad 
som önskas mäta samt om våran undersökning är relevant och om det finns möjlighet att 
generalisera. Detta kan sedan delas in i 2 delar, intern- och extern giltighet. Den interna 
giltigheten syftar till att mäta det vi önskar mäta. Vi har i vår undersökning en väl 
genomarbetad intervjuguide som utgår ifrån teorin. Detta är viktigt för att vi skall kunna 
säkerhetsställa vår empiriska undersökning. Genom detta tillvägagångssätt hoppas vi få 
svar på vad vi önskar undersöka och säkerhetsställa validiteten till en högre grad. 
 
Den externa giltigheten kallas ibland för överförbarhet och visar på i vilken grad vi har 
möjligheten att generalisera utifrån vår undersökning. Vårt val av en kvalitativ metod gör 
att vi begränsat oss till ett mindre antal respondenter som i viss grad sänker den externa 
validiteten för vårt arbete. Då ett av våra företag är ett familjeföretag kan detta ses som en 
nackdel för validiteten. Detta då familjeföretag tenderar att värdesätta familjens 
traditioner och inte alltid sätter företagets bästa först utan familjens intresse går före. Vi 
anser emellertid ändå att företaget är representativt för vår undersökning utifrån våra 
urvalskriterier då en stor del av Sveriges småföretag är familjeföretag (Melin, 2003). Vår 
inledande litteraturstudie ökar validiteten på vår undersökning då vi anser oss utgå från en 
väl grundad och genomarbetad referensram i undersökningen. Även att vi hittat företag 
som alla stämmer in på våra kriterium för val av företag gör att validiteten stärks.     

3.5.2 Reliabilitet 

 
Jacobsen (2002) definierar reliabilitet som tillförlitlig och trovärdig. Detta innebär att 
undersökningen är genomförd på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt. Att vi helt enkelt 
minimerar felen i den empiriska undersökningen. Vi har naturligtvis försökt att få en så 
hög reliabilitet som möjligt i vår studie bland annat genom att vi har försökt att eliminera 
alla metodiska fel. Dessa kan vara att vi väljer fel företag eller väljer fel respondenter till 
intervjun. Vi tror även att vi kan ha ökat reliabiliteten för intervjuerna genom att vi haft 
en god kontakt med företagen som alla har varit positiva till studien. Att använda 
bandspelare under intervjun gör att vi minimerar risken att viktig information försvinner 
och även minskar risken för missförstånd. Intervjuerna utfördes på respektive företag och 
således i deras hemmamiljö vilket gjorde att de kände sig trygga. Detta har en positiv 
påverkan på reliabiliteten.  



 

21 

4. Empiri 
 detta kapitel presenteras vårt datamaterial vi samlat in genom personliga intervjuer. 

Vi presenterar varje företag var  för sig och börjar med Svan AB, fortsätter sedan  med 

MH Sweden AB, Office Document Halland AB och avslutningsvis Bröderna Håkanssons 

Rör AB. 

4.1 Svan AB 

4.1.1 Bakgrund 

 
Svan AB tillverkar en hög barnstol i trä, kallad svanstol. De tillverkar även minimöbler, 
babysitter och en scooter som även de är i trä och anpassade för barn. Tillverkningen sker 
främst i Estland, Lettland och Kina och det mesta säljs sedan utomlands till främst 
England och USA. Produkterna har de utvecklat själva och företaget räknar med att växa 
25-30 % per år framöver. Företaget ägs till 45 % vardera av två stycken ägare samt två 
stycken riskkapitalbolag som äger 5 % vardera, dessa är HHUAB och Hallandia. Utöver 
de två delägarna har företaget tre anställda och är alltså idag totalt fem anställda. 
Företaget började som projekt i samma lokaler som idag 1995-1996 och bolaget bildades 
1999. Ägarna började köra vid sidan av tidigare jobb för att sedan gå över till halvtid 
sedan heltid och nu även ha anställt folk. Den vi valt att intervjua är VD Kjell Hagström 
som även är en av delägarna som äger 45 % av bolaget. Hagström har varit med från 
starten och har varit VD de tre senaste åren och innan dess hade företaget ingen VD. Svan 
AB har vid senaste bokslut en omsättningstillväxt på 51,88 % och en 
sysselsättningstillväxt på 100 %. De hade en omsättning på 11 251 000 kronor och de 
långfristiga skulderna uppgick till 405 000 kronor medan de kortfristiga låg på 918 000 
kronor.                                                                                                                                                                 
 

4.1.2 Finansieringsproblematik i små företag 

 
Hagström kände till en mängd olika möjligheter att finansiera en verksamhet på och 
nämnde bland annat eget kapital, riskkapital, bank i form av både banklån och 
checkkredit samt ”mjuka pengar” i form av bidrag från Almi. Utöver detta nämndes även 
leasing, att börsnotera och privat kapital för mindre bolag. Av dessa möjligheter använder 
sig Svan AB av riskkapital och försöker hela tiden välja bort banken så gott det går, 
främst för att de ställer krav på hög personlig borgen vilket resultera i hög risk för 
företagarna. De har en checkkredit de använder flitigt men inget regelrätt banklån utan de 
långfristiga skulderna är ett produktutvecklingslån från Almi. 
 
Företaget tycker givetvis att det bästa är att klara sig själv och fatta sina egna beslut i så 
stor utsträckning som möjligt och kunna gå den vägen de vill. När de ska ta in nytt kapital 
gör företaget en bedömning mellan att ta in nytt riskkapital och att gå till banken. Banken 
upplevs som att de kräver hög personlig borgen vilket gör att ägarna får hög personlig 
risk. De vill inte riskera att behöva gå från hus och hem bara för att företaget skall 
expandera snabbt utan då får de hellre dämpa tillväxten till en mer kontrollerad risknivå.  

I 
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”Man frågar sig om man kan få in något nytt riskkapital, vanligt riskkapital är inte helt 

lätt just nu och företaget agerar inte i någon attraktiv bransch för just riskkapitalbolag” 

 

Företaget tycker då affärsänglar är mer lockande och skulle funka bättre för företaget. 
Hagström kan idag inte säga om finansiärerna kan tillgodose deras kapitalbehov, han vet 
personligen inte hur de hittar till exempel affärsänglar men att det finns stor kunskap och 
kontaktnät i styrelsen som försöker hitta dessa finansiärer. Företaget står just nu inför en 
stor investering på cirka en miljon kronor och överväger att ta in riskkapital eller att gå 
till banken. De kollar då på hur mycket av sina aktier de måste släppa och hur mycket de 
får för de aktier de släpper, detta jämförs då med hur mycket de måste borga för hos 
banken och Hagström nämnde att banken vill ha borgen på 750 000 kronor av den miljon 
investeringen skulle vara på vilket uppfattades som väldigt mycket. Svaret på vad som är 
bäst har de inte än men skulle inte villkoren passa är företaget istället beredda att växa 
långsamt.  
 
Den generella synen i företaget är dock att de är positiva till externt kapital för att uppnå 
tillväxt men dock till den graden att de inte äventyrar det privata. Ska företaget kunna 
upprätthålla den tillväxttakt de har idag krävs det mer kapital så behovet bedöms därför 
som stort. De har tagit in nya ägare under vägens gång och även fått både bidrag och lån 
från Almi som har betytt mycket för företagets produktutveckling. De har inte mött några 
särskilda svårigheter att erhålla externt kapital. Hagström berättade om Almi där de har 
smidiga ansökningsförfaranden där de får komma och berätta om produkten och sedan 
fattas ett beslut. Han uppfattar företagets finansiärer som relativt snälla snarare än 
omständliga och ställer krav. Företaget funderar just nu på att ta in en ny ägare i styrelsen 
och då måste de överväga vad denne vill med företaget, vad denne har för agenda och hur 
exit ska gå till.  
 
”Det hjälper inte att ursprungsägarna har majoritet i ett styrelserum om man har en som 

sitter och är sur och vill något annat.” 

 

Enligt Hagström krävs det bra kommunikation när de tar in nya ägare, detta för att 
undvika konflikter i framtiden. Som det ser ut för företaget nu så har riskkapitalbolaget en 
representant i styrelsen men de stöttar företaget snarare än ställer krav. De vill nu gå ut ur 
bolaget och få tillbaka pengar att satsa i nya bolag och då måste Svan AB hitta någon som 
kan köpa ut dem eller köpa tillbaka delarna vilket skulle hämma tillväxten då det behövs 
pengar. De få kraven företaget upplever från externa finansiärer tror Hagström har sin 
naturliga förklaring i att finansiärerna vill skydda sin egen verksamhet. 
 

4.1.3 Hierarkisk ordning och företagets faser 

 
När Hagström får frågan om vilka finansieringsalternativ han föredrar säger han spontant 
bidrag med stora belopp och lån med gynnsam återbetalning och låga krav, det gillar han. 
Sedan blir han lite mer konkret och pratar om en exportkredit som hjälper stora bolag att 
göra affärer utomlands, vilket ligger i Svans verksamhet. När företaget expanderar fort 
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blir det mycket pengar de riskerar när containrar ska fraktas från fabriken till kunden och 
innan det blir betalt, detta innebär hög risk för företaget och det får vägas mot det egna 
kapitalet om något oförutsägbart skulle hända. Denna exportkredit finns idag inte för de 
mindre företagen men är något som Hagström efterlyser för att just minska risken vid 
stora transporter. När vi visat bilden över olika finansieringsalternativ (bilaga 3) får 
Hagström ta ställning till vilka han föredrar; att låta det egna kapitalet ligga kvar i 
företaget för att växa sker hela tiden och är en viktig del i tillväxten, banklån är en bra 
form av finansiering, det är bara frågan om hur mycket de ska borga för själv och är 
villkoren fair så är det något företaget kan tänka sig använda i framtiden. Hagström är 
väldigt positiv till checkkrediten också då de använder den flitigt i och med stora 
betalningar, likaså riskkapital och då särskilt om de kan få in kunskap och nätverk, vilket 
är något de funderar över nu om de ska ta in. Företaget föredrar att i första hand låta det 
egna kapitalet ligga kvar i företaget och därefter kan de tänka sig både banklån och 
riskkapital beroende på dess villkor. Vad det gäller bootstrapping så vet han först inte vad 
begreppet innebär men efter en kort förklaring så visar det sig att företaget använder detta 
väldigt mycket och då främst i ett tidigt stadium av verksamheten. Generellt föredrar 
Hagström; ju mindre risk desto bättre för att finansiera sin verksamhet. Bidrag är något de 
använt sig av främst i uppstarten av företaget men på senare tid när verksamheten är 
igång är det inte värt att lägga ner resurser på att söka bidrag i samma utsträckning då 
detta påverkar verksamheten, då är det bättre att lägga resurserna på att göra affärer för 
företaget.  
 
I framtiden funderar företaget på någon form av factoring via banken där de får en kredit 
för fakturan som löper ut på förfallodagen, är då kunden försenad med betalningen 
försvinner krediten men företaget har fortfarande kvar skulden, vilket skulle innebära 
problem. Företaget tycker att en kombination av detta och en checkkredit skulle vara 
intressant i framtiden. Att sälja sina fakturor till ett factoringbolag upplevs som väldigt 
dyrt så de föredrar då det alternativ banken kan erbjuda. Även leasing är något de tittar på 
och tycker är intressant men ännu inte genomfört. Företaget har inga direkta 
skattelättnader i åtanke vid deras finansieringsval, de upplever sig inte så avancerade.  
 
Ser vi på kontroll och självständighet för ägarna så är det väldigt viktigt att de 
tillsammans inte går under 50 % och på så sätt mister kontrollen i bolaget. Detta skulle 
först bli aktuellt i ett senare skede då de ska avveckla sig från bolaget. De tänker även på 
att de måste ta hänsyn även till de små ägarna så att inte de glöms bort då det är viktigt att 
ha en bra relation med alla ägarna. Strategierna när det gäller förhållandet mellan eget 
kapital och lånat kapital är att de så långt som möjligt ska klara sig med det egna 
kapitalet, skulle inte det räcka till får de överväga om de ska fortsätta växa och i vilken 
hastighet. Företaget vill hålla en stabil tillväxt med kontroll över lånen som i så fall får 
dämpa tillväxten. De siktar som tidigare nämnts på en tillväxt på 25-30 % per år och är 
beredda att låna för att uppnå denna tillväxt. En belånad tillväxt över detta är de inte 
beredda att göra då det ökar riskerna eftersom de får en större del lånat kapital gentemot 
eget kapital. Hagström tror att företaget just nu befinner sig mellan introduktionsstadiet 
och tillväxtstadiet bland de olika utvecklingsfaserna i livscykeln (bilaga 4). Faserna har 
påverkat på så sätt att de känner sig tryggare i verksamheten och affärsidén nu än 
tidigare. Idag är företaget mindre rädd att låna och har lättare att sätta budget. 
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Finansiärerna har ställt upp bra under tiden och de har inte märkt någon skillnad att det 
skulle vara svårare att få finansiering på ett tidigare stadium så fasen har inte påverkat 
företagets finansiella val.  
 

4.1.4 Finansieringsmöjligheter för små företag 

 
Företaget ser banken som en källa att erhålla kapital från, det finns inget intresse från 
företagets sida vad det gäller rådgivning från banken. Hagström menar att banken säljer 
sina tjänster och fattar sina affärsmässiga beslut och det måste vägas mot risken för 
företaget och vilka andra möjligheter som finns. Bankens krav upplevs inte som 
omständliga utan de har bra handläggning och ses endast som ett sätt att erhålla kapital. 
Svan AB har en positiv syn på nya ägare och har även egen erfarenhet av att släppa in 
det. Kompetens är alltid bra så kan de få in det samtidigt som nya ägare är det 
jättepositivt, dock kan det vara svårt att hitta i just denna bransch. Affärsänglarna känns 
snällare på något sätt och skulle passa detta företag bättre. Hagström nämner att 
affärsänglar ofta varit med och byggt upp företag och nu närmat sig pensionsåldern och 
tycker det är kul att vara med samtidigt som de kan förränta sina pengar. Detta intresse är 
något som passar företaget bra och det finns en rimlig möjlighet att hitta affärsänglar 
genom sina kontakter även om affärsänglar inte växer på träd. 
 
Efter att ha visat bilden om bootstrapping (bilaga 4) anser Hagström att Svan AB är 
experter på bootstrapping. Han känner igen sig i mycket av det som står och nämner 
bland annat att de inte hade någon lön i början, lager i garaget, förskottsbetalning på 
varor, fördröjande betalningar och förhandlat om längre leverantörskrediter. De har även 
utnyttjat kontakter och lånat resurser och gjort allt själva så mycket det går från början. 
De skulle dock aldrig låna pengar av bekanta till företaget men annars har de använt sig 
av det mesta och försökt hitta möjligheter lite överallt. Företaget är mer 
relationsorienterat än att de ställer hårda krav på leverantörer som i kategorin 
minimerande. Grunden i att verksamheten ska fungera är att det finns en bra relation med 
sina partners. Bootstrapping har definitivt använts mer i företagets tidiga skede än vad det 
används nu. På senare tid har tiden blivit viktigare än kostnaden, de lever kvar lite i 
snålheten från ett tidigt stadium men börjar släppa på detta mer och mer nu när företaget 
utvecklats. De måste bli mer proffsiga nu när de har mer pengar och blivit ett större 
företag, detta går igen i alla delar av företaget och Hagström nämner bland annat 
proffsfotograf till monter, yrkesman till webben och att de köper verktyg istället för att 
låna som tidigare. Den viktigaste finansieringskällan för Svan AB är utan tvekan 
checkkrediten, utan den hade de inte överlevt. Samtidigt menar Hagström att det 
viktigaste är att hitta en finansiering men på vilket sätt spelar mindre roll, för har de ingen 
finansiering är det svårt att bedriva verksamhet.  
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4.2 MH Sweden AB 

4.2.1 Bakgrund 

 
MH Sweden arbetar med skärmade och oskärmade elektronikkomponenter såsom kåpor 
och kontaktdon som även är vattentäta då kunden kräver det. Dessa komponenter är en 
gigantisk marknad och komponenterna hittas på de flesta vardagliga maskiner såsom tv, 
video och datorer. Företaget säljer även mycket varor till utlandet och har bland annat en 
stor del av omsättningen i England. Skandinavien står för 20 % och Asien som idag står 
för 5 % förväntas öka kraftigt. Idag handlar de mycket med katalogföretag, officiella 
distributörer, stora företags centrallager samt egen försäljning inom Skandinavien. MH 
Sweden tillverkar knappa 50 % av sina varor själva och detta sker i Sverige medan 
metallisering av komponenterna sker i Danmark. Företaget ser väldigt positivt på sina 
framtidsutsikter och företaget har en enorm styrka i sitt distributionsnät som är spritt över 
stora delar av världen. Företaget har idag åtta fast anställda och ett varierande antal 
deltidsanställda från Samhall. MH Sweden bildades år 1974 och har därefter gjort ett 
antal förvärv och hopslagningar. Efter IT-kraschen 2001 har priserna gått ner med 40 % 
fram till 2005 men har på senare tid stabiliserats något. Intervjun genomfördes med 
Henrik Olsen som är VD sedan sex år tillbaka. Han är själv delägare i företaget 
tillsammans med en engelsman vid namn John Graham McKee som är majoritetsägare. 
Det finns även en mindre del som ägs av en svensk pensionär som tidigare varit aktiv i 
bolaget. Henrik har även optioner i företaget och är den enda aktiva ägaren i företaget 
med möjligheten att utöka sitt ägande i framtiden. MH Sweden har vid senaste bokslut en 
omsättningstillväxt på 50,01 % och en sysselsättningstillväxt på 20 %. De hade en 
omsättning på 24 792 000 kronor och de långfristiga skulderna uppgick till 3 688 000 
kronor medan de kortfristiga låg på 3 814 000 kronor.                                                                                      

4.2.2 Finansieringsproblematik i små företag 

 
Olsen är väl insatt i ett företags finansiering och han nämner bland annat bank, privat 
kapital i form av nya ägare samt leasing och factoring som finansieringssätt han känner 
till. Företaget använder idag endast banken som finansieringskälla och det har varit både 
lån och checkkredit men är idag endast checkkredit. De har i dag en mycket positiv 
inställning till banken. Om Olsen själv får säga vad som hade varit det bästa 
finansieringsalternativet så väljer han att kunna köpa ut de andra ägarna med hjälp av 
oberoende riskkapital. Oberoende för att de vill behålla kontrollen men detta är inte helt 
realistiskt i dagsläget. Behovet av externt kapital varierar i företaget beroende på vad som 
händer, vill de behålla tillväxttakten i företaget, gå in i nya projekt och på sikt köpa ut de 
passiva ägarna är behovet av externt kapital stort men i dagens läge ser de inget större 
behov av externt kapital. Olsen nämner dock att de inom kort kommer att behöva kapital 
till framtidsplaner. Företaget upplever inga svårigheter att låna kapital från banken i 
dagsläget. Idag har de en välarbetad stark balansräkning som visar att de har pengar.  
 

”Har man pengar får man också låna pengar men har man inga blir det mera 

problematiskt och man kan tvingas gå in med privat kapital.” 
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Företaget upplever att de externa finansiärerna kan tillgodose företagets kapitalbehov. 
Olsen nämner en ny banklag och syftar på Lag 2003:535 som är en ändring av 
Förmånsrättslagen §11 som säger att företagsinteckning hamnar som allmän förmånsrätt 
vid utmätning eller konkurs av företag. Förmånsrätten gäller då i 55 % av värdet som 
återstår efter att de borgenärerna med särskild förmånsrätt har fått betalt. Detta kan i 
praktiken innebära att om företaget har ett eget kapital på 2 miljoner kronor kan de enligt 
banken direkt ta bort 1 miljon på detta och sedan låna 50 % av resterande belopp det vill 
säga 500 000. Detta menar Olsen är en enormt hämmande faktor i småföretagens tillväxt. 
MH Sweden har dock alltid haft väldigt goda bankkontakter och således inte stött på 
några av dessa problem utan ser kontakten med banken som en viktig faktor för att lätt 
kunna skaffa kapital vid behov. Personen företaget har som bankman är otroligt viktig 
menar Olsen och om denna förstår affärsidén, samt ställer upp för företaget och är väl 
insatt i verksamheten. 
 

4.2.3 Hierarkisk ordning och företagets faser 

 
Olsen är som tidigare nämnts väl insatt i företagets finansiering och känner till de flesta 
alternativa finansieringsmöjligheterna. Han föredrar ett finansieringsalternativ som 
innebär att de får in riskkapital från passiva ägare med endast ett visst avkastningskrav. 
När vi visar bilden (bilaga 3) nämner han även att vinsten stannar alltid kvar i företaget 
och de har även en mycket god inställning till banken både i form av lån och checkkredit. 
Olsen ser ett problem med vissa riskkapitalbolag och det är att de ofta endast är 
intresserade av att gå in i större bolag och detta gör att venture capital inte är riktigt att 
föredra i MH Sweden. Således föredrar företaget att i första hand finansiera sig av eget 
kapital, sedan banklån och därefter blir riskkapital aktuellt. Företaget har även en del 
personal genom arbete med samhall och detta ger reducerade lönekostnader. Detta leder i 
sin tur till att företaget slipper köpa in maskiner för varuförpackning som är en fördel i 
finansieringen i och med att de slipper denna utgift och istället gör det manuellt till en låg 
lönekostnad. Företaget arbetar mycket med checkkrediten då de vill ha tillgång till snabbt 
kapital.  
 
Olsen ser självständighet som viktigt för företaget och att tappa kontrollen över företaget 
är något som hämmar företagets utveckling, men nämner åter igen att passiva nya ägare 
som tillför kapital utan kontrollbehov kan vara bra för företaget. Olsen menar att det är 
bäst att satsa på att ha så mycket eget kapital som möjligt och så lite lånat externt som de 
bara kan. Detta leder enligt honom till att de har mer frihet i företagets arbete och 
utveckling. Har de mycket lånat kapital och saker börjar kärva kan banken bli mindre 
samarbetsvilliga och dra tillbaka sitt kapital. Externt kapital i form av nya ägare kan då 
vara ett alternativ i och med att dessa inte kan dra tillbaka sitt kapital då det ofta finns ett 
förutbestämt avtal om framtida exit och avkastning. Att ha en snabb och bra fungerande 
möjlighet till att låna kapital är en tillgång för ett företag. De ges då möjligheten att gå in 
i nya projekt och öka sin tillväxt när tillfälle ges. Företaget är alltså positiv inom företaget 
till lånat kapital om de inte kan egenfinansiera sig. Företaget har dock inga skattelättnader 
i åtanke när de valt att finansiera sig genom banken. 
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MH Sweden upplever att de befinner sig i tillväxtstadiet som företag enligt livscykeln 
(bilaga 4) men att en del av deras produktsortiment redan är i ett mognads/nedgångs 
stadium. Dessa produkter arbetar de dock kontinuerligt med för att utveckla. Den andra 
delen av företagets produkter befinner sig i tillväxtstadiet och de arbetar hårt med att 
hänga med i utvecklingen samt att nå ut till nya marknadsdelar. 
MH Sweden upplever ingen skillnad i finansieringen mellan de olika faserna i företagets 
utveckling. Olsen upplever att de haft lättare att erhålla kapital gentemot andra företag på 
grund av dess starka varumärke.  
 

4.2.4 Finansieringsmöjligheter för små företag 

 
MH Sweden ser banken som en bra finansieringskälla, men påpekar att med rätt kontakt 
med banken kan de få mer än bara finansiering. Har företag en bankkontakt som är insatt 
i verksamheten och är affärsmässig kan de även få hjälp med till exempel rådgivning 
samt bolla idéer om hur verksamheten skall skötas. Detta är något MH Sweden har haft 
tillgång till vilket Olsen påpekar som en väldigt viktig del av bankens verksamhet, då de i 
princip fått hjälp med allt de behövt få hjälp med. Företaget har ingen erfarenhet av att 
släppa in nya ägare men ser ej detta som ett alternativ i dagens läge. Olsen ser det som en 
viktig del för motivationen att själv äga en del i företaget som då ger incitament att vara 
drivande framåt i sitt arbete med företaget. Om nya ägare släpps in i ett litet företag är det 
viktigt att företaget framhåller sina egna intressen först. Skall de ta in nya delägare är det 
viktigt att de får ett bra avtal med dessa som passar ens egna ambitioner. Olsen tror att 
nya ägare är något som lämpar sig bättre i större företag.  
 
När det gäller bootstrapping så var begreppet okänt för respondenten sedan tidigare, efter 
att vi visat bilden (bilaga 4) över bootsrappingsmetoderna visar det sig att det används 
inom företaget. De har hållit inne ägarens lön och således använt sig av ägarfinansierad 
bootstrapping. De minimerande metoderna är aktuella i företaget nu då de precis 
blockerat en leverans till en kund som är sen med betalningen. Företaget använder även 
dröjsmålsränta om detta blir aktuellt men de har haft väldigt goda kunder som har betalat 
i tid. Detta är dock något de blivit hårdare med på senare tid då de gått in i nya projekt 
och fått nya kunder som de inte har någon historik på. De har även försökt hålla en god 
dialog med leverantörerna och på så vis kunnat förhandla om tillfälliga förlängningar av 
leverantörskrediter när detta har behövts. Relationsorienterad bootstrapping har inte varit 
aktuellt i företaget, inte heller bidragsorienterad. Företaget har dock använt en blandning 
av relations- och bidragsorienterad bootstrapping då de har hyrt in personal från samhall. 
Detta för att kunna ha personal till en liten kostnad för företaget samtidigt som de lätt ska 
kunna dra ner på personalkostnaderna om försäljningen skulle svikta. De metoder de 
föredrar och använder mest av är de minimerande. MH Sweden menar att bootstrapping 
har störst betydelse i företagets tillväxtfas och när de har ett stort behov av kapital. De 
menar ändå att den finansieringskälla som är viktigast i företaget är banken och då främst 
checkkrediten i dagsläget.  
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4.3 Office Document Halland AB 

4.3.1 Bakgrund 

 
Office Document jobbar med dokumenthantering, kopiatorer och fax. Idag är allt i en 
maskin, en multifunktionsmaskin. Maskinerna finns idag i färgversioner och är inte en 
kopiator utan en skrivare med scannerfunktion. Företaget säljer även service till 
maskinerna, maskinen är grunden sedan säljer de tjänster kring den. Office Document 
består av tre delägare där VD:n är majoritetsägare och de två övriga äger en mindre del 
och är verksamma i bolaget. Företaget bildades 2004 och har idag tolv stycken anställda. 
Tidigare har företaget funnits i en annan skepnad som en del av Office Data, detta mellan 
2001 och 2004. Innan dess drevs firman ensam av nuvarande VD Anders Johansson som 
vi valt att intervjua. Johansson är VD, majoritetsägare och säljare på företaget och varit 
detta sedan starten 2004. Office Document har vid senaste bokslut en omsättningstillväxt 
på 42,11 % och en sysselsättningstillväxt på 20 %. De hade en omsättning på 20 076 000 
kronor och de långfristiga skulderna uppgick till 1 530 000 kronor medan de kortfristiga 
låg på 3 267 000 kronor.                                                                                                                                     
 

4.3.2 Finansieringsproblematik i små företag 

 
Johansson kände till lite olika finansieringsmöjligheter och nämnde främst traditionell 
hyra som fungerar som leasing fast du har inget köptvång vid löptidens slut och funktions 
hyra som leasing. Företaget har främst använt sig av hyra som finansieringsform. De 
använder sig även av checkkredit och det finns även ett banklån som användes för att 
köpa upp denna del av företaget när de delades från Office Data. De har även använt sig 
av fakturabelåning mot banken som innebär att banken belånar de fakturor som företaget 
skickar ut, detta är deras checkkredit. Detta gör att checkkrediten rör sig i förhållande till 
hur de fakturerar sina kunder. Företaget har även sökt EU bidrag vid ett tillfälle. Bidraget 
kallades mål 3 och var för vidareutbildning av personal. Johansson menade dock att 
kostnaden för att söka blev väldigt hög på grund av att det krävdes mycket jobb för att 
söka men att detta funkade bra när företaget var mindre. 
 
Företaget ser banken som en möjlighet att skjuta till kapital. De menar att det är 
osannolikt att få tag i riskkapitalister inom denna bransch på grund av att avkastningen är 
för låg och ser därför inte detta som ett alternativ. Han tror då mer på att 
börsintroducering är vad som krävs om de skall hitta externa intressenter. Office 
Document har idag som strategi att stoppa in vinsten i företaget igen och låta det växa 
där. Att släppa in någon ny ägare ser de inte som ett alternativ men Johansson uppger att 
han känt vissa påtryckningar av anställda som vill bli minoritetsägare och att detta kan 
vara ett incitament för att jobba vidare. Johansson menar även att det krävs att företaget 
har en extern finansiär för att företagets likviditet skall gå ihop, med en omsättning på två 
miljoner per månad måste de ha tillgång till externa likvida medel framförallt i början när 
de inte hunnit bygga upp någon egen kassa inom företaget. Företaget har vuxit mycket 
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men vill inte växa för mycket och har därför inga jätteambitioner att ha en hög tillväxt i 
framtiden men de upplever ändå ett stort behov av externt kapital i företaget. 

 
Eftersom företaget vid starten köpte upp en befintlig firma krävdes det ett ganska stort lån 
för att finansiera köpet. Banken krävde då borgen för lånet vilket företaget fick hjälp av 
kedjan1 som företaget tillhör som ställde upp med detta, alltså säkra upp bankens lån. 
Även ägarna var tvungna att gå i borgen personligen för lånet och detta var för att visa att 
de var villiga att jobba för företaget. Han tror att bankerna har bränt näsan i liknande 
affärer tidigare och därför kräver denna säkerhet. Detta kan enligt Johansson nog göra det 
svårt för nya företag att få lån. Han menar även att företagets namn hjälpte till i och med 
att det var känt. Hade det varit något helt okänt hade det nog varit svårare menar han.  
 

4.3.3 Hierarkisk ordning och företagets faser 

 
Johansson föredrar banken som en bra och smidig källa där de slipper binda sitt eget 
kapital till investeringar. Office Document utnyttjar banken till både banklån och 
checkkredit. De föredrar dock att låta vinsten stanna kvar i företaget i första hand och 
sedan utnyttja banklån och därefter riskkapital. De förespråkar även hyra som även detta 
leder till att de slipper binda kapital. Detta är framförallt bra vid varor som sjunker i värde 
snabbt. Detta har företaget haft möjligheten att göra och även gjort med hjälp av Office 
kedjan såsom datorer till förmånliga priser. Att använda banken gör att företaget inte 
behöver ta in nya ägare för att få in kapital.  
 
Office Document anser att det är viktigt att behålla kontrollen på företaget för förmågan 
att fatta egna beslut. På så vis menar Johansson att de själv kan bestämma vad som skall 
sägas och göras vilket är väldigt stimulerande och är något de ser som viktigt i företaget, 
detta innebär även en högre personlig risk för ägarna vilket de är medveten om. Företaget 
strävar efter att vara helt egenfinansierat. Johansson menar att han tror många gör 
misstaget att företaget binder en för stor andel eget kapital för att minimera sin externa 
finansiering. Att sedan använda detta samlade kapital till en stor investering är ett stort 
misstag menar Johansson som tror att det är bättre att låna till investeringen och ha 
kapitalet kvar som säkerhet. Detta resulterar i att de nu riskerar sina egna pengar istället 
för bankens och kan få svårigheter att klara sig om det skulle kärva efter investeringen. 
Då har de även sämre möjligheter att få ett lån hos banken i och med att de inte har 
säkerheten i form av eget kapital kvar. Detta kan vara en mycket svår balansgång som 
noga måste övervägas. Företaget har inte skattelättnader i åtanke vid val av 
finansieringsalternativ, de menar här att de har för små volymer och för liten vinst för att 
skatten skall påverka detta beslut.  
 
Johansson upplever själv att företaget befinner sig mellan tillväxt- och mognadsstadiet 
bland de olika utvecklingsfaserna i livscykeln (bilaga 4).  I tidigare faser har de upplevt 

                                                 
1 Varje enhet i Officekedjan är ett medlemsföretag och drivs av egna företagare. Detta kombinerar på ett unikt 
sätt det stora företagets kapacitet och det lilla företagets snabba anpassningsförmåga till marknadens skiftande 
behov. Det enskilda företaget tar fullt ansvar hela vägen, från analys till förstudier, till projektledning, 
installation, utbildning och service. 
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att det varit tuffare att finansiera sig men nu när de kan uppvisa mer säkerhet och visa att 
de kan tjäna pengar har det blivit mycket lättare. Exempelvis en sådan sak som att ett helt 
nytt företag skall teckna 12 nya mobilabonnemang är inte alltid det lättaste i början men 
efter ett par år blir även sådana saker lättare. För varje år de kan visa goda siffror blir det 
lättare med finansieringen. 

4.3.4 Finansieringsmöjligheter för små företag 

 
Office Document ser banken som en väldigt bra samarbetspartner, de upplever banken 
som en källa att bolla idéer med och deras uppfattning om vad som är bra eller dåligt. Då 
banken inte är så sakkunnig i den aktuella frågan lyssnar de gärna och försöker hjälpa till 
med det de kan, således pengar. Johansson tror själv att det kan bero mycket på vilken 
relation som finns till banken samt vilken bankman de arbetar med huruvida de kan få ut 
mer än bara pengar av banken. Office Document anser sig ha en god kontakt och får bra 
hjälp när de vill med rådgivning samt placering av pengar. Ser vi på hur företaget ställer 
sig till att släppa in nya ägare är de lite mindre positiva. Johansson upplever ett väldigt 
litet intresse för branschen hos externa ägare och detta gör att externt kapital i form av 
nya ägare blir svårare. Han skulle kunna se att någon med intresse inom branschen skulle 
kunna köpa in sig i företaget, kanske till och med en tillverkare för att få ut sitt märke 
men möjligheterna är som sagt begränsade.  
 
Begreppet bootstrapping är okänt för Johansson men efter att vi visat bilden om 
bootstrapping (bilaga 4) visar det sig att de använder det i företaget. Företaget har använt 
sig av saker som att ta ut en lägre lön än marknadslönen för ägarna och sedan stoppa in 
mellanskillnaden i företaget.  
 

”Jag skulle aldrig blanda in släkt eller vänner i affärerna, det kan kosta mer än det 

smakar.” 

 
Företaget försöker minimera sitt lager genom att använda sig av ett centrallager som de 
beställer ifrån och en leveranstid på en dag. De har dock ett litet lokalt lager med det 
nödvändigaste men strävar efter att minimera lagret. Förskottsbetalning är något de 
tillämpar på serviceavtal som säljs på tre månader och de förhandlar också om längre 
leverantörskrediter. Johansson anser att relationen med sina affärskontakter är väldigt 
viktig och att de genom goda kontakter kan få hjälp om det skulle vara en svår period för 
företaget, exempelvis med uppskjuten betalning eller dylikt. Företaget har även lånat 
personal av andra inom kedjan vid akuta problem såsom sjukdom och även sökt bidrag en 
gång men anser inte att detta är lönt i dagsläget. Företaget föredrar att använda sig främst 
av den relationsorienterade formen av bootstrapping men även minimerande anser de 
viktigt. Företaget anser sig ha en god hållhake på sina kunder att om de inte betalar så 
utför de ingen service på maskinerna och då får kunden problem, samtidigt som Office 
Document slipper kostnaden för att utföra servicen. Bootstrapping är något som företaget 
jobbat kontinuerligt med under hela levnadstiden och de anser inte att användningen ökat 
eller minskat under företagets utveckling mellan de olika faserna. Johansson anser att 
deras viktigaste finansieringskälla är deras egen intäktsförmåga och att de genererar ett 
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överskott varje månad. Går det bakåt rullar det fort utför och därför är självklart även 
banken viktig.  
 

4.4 Bröderna Håkanssons Rör AB 

4.4.1 Bakgrund 

 
Håkanssons Rör jobbar mycket mot värmepumpar och då både själva försäljningen samt 
installationen. Företaget jobbar både mot privatpersoner samt företag där service på 
anläggningarna är en stor del. 1952 grundades Arvid Håkanssons rörledningsfirma utav 
bröderna Håkanssons far. 1990 startade en av bröderna en enskild firma där även hans 
bror började jobba lite senare. Efter några år med den enskilda firman valde de att satsa 
på ett aktiebolag och då även anställa fler personer som kan utföra deras jobb. De valde 
då att starta Bröderna Håkanssons Rör AB där ena brodern tog VD-posten med 25 % av 
företaget, hans fru fick 25 % och den andra brodern fick 50 % av firman, totalt var de fem 
personer i företaget när det startades upp. Företaget har vuxit kraftigt de senaste åren och 
är idag 20 stycken anställda. Vi har valt att intervjua VD Janne Håkansson, men även 
hans fru var närvarande under intervjun då Janne ansåg att hon satt på mycket kunskap 
om företagets finansiering och därmed har vi 50 % av ägandet representerat under 
intervjun. Håkanssons Rör hade vid senaste bokslut en omsättningstillväxt på 52,98 % 
och en sysselsättningstillväxt på 50 %, de belönades även med utmärkelsen som 
gasellföretag av dagens industri under 2006. De hade en omsättning på 24 479 000 kronor 
och de långfristiga skulderna uppgick till 2 879 000 kronor medan de kortfristiga låg på              
4 566 000 kronor.                                                                                                                                               
 

4.4.2 Finansieringsproblematik i små företag 

 
När vi frågade vilka möjligheter de kände till att finansiera en verksamhet svarade de att 
de kände till möjligheten att finansiera sig via den ”vanliga” banken, Almi 
företagspartner samt factoring, men även leasing nämndes som ett alternativ. Av dessa 
alternativ använder sig företaget idag främst av banken som finansieringskälla, och har då 
både regelrätta banklån med en förutbestämd avbetalningstid samt en checkkredit för de 
lite mer tillfälliga utgifterna. De använder sig även av leasing vid lite större inköp, som 
till exempel tjänstebilar. Företaget har själva inte varit i kontakt med Almi, de anser att 
det inte finns någon anledning att låna pengar av Almi till en högre ränta än vad banken 
kan erbjuda. De förstår dock företag som inte har möjlighet till banklån som då vänder 
sig till Almi. Respondenterna känner även till en del EU-bidrag som finns att söka, men 
de anser att ansökningarna är väldigt krångliga och tror att tiden det krävs för att söka 
bidragen gör att det inte lönar sig. 
 
Då det är ett familjeföretag är det svårt för ägarna att släppa in nya ägare när företaget 
skall anskaffa mer kapital. De tror inte heller att en utomstående skulle kunna driva 
företaget med tanke på den låga förtjänst som företaget har genererat. Detta är ett resultat 
av att de har stoppat in varenda krona som har blivit över tillbaka in i företaget samtidigt 
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som de har gjort stora investeringar som då gjort att företaget har visat negativa siffror. 
Detta gör att när företaget behöver mer kapital till investeringar så vänder de sig till sin 
bank, och då detta har fungerat väldigt bra så har de inte heller sett någon anledning att 
använda sig av något annat. Företaget har tidigare haft ett väldigt kraftigt kapitalbehov då 
de gjort stora investeringar och samtidigt haft en kraftig tillväxt. Planerna för framtiden är 
att de skall stanna på nuvarande nivå, vilket gör att de inte har något större framtida 
kapitalbehov till investeringar. Samtidigt så har företaget ett behov att få behålla den 
nuvarande belåningsgraden för att kunna överleva och utveckla företaget i rätt riktning.  
 
Under de senaste åren då företaget har gjort stora investeringar och samtidigt ökat sin 
belåningsgrad kraftigt upplever de inte att de har stött på några problem via 
kapitalanskaffningen. Tvärtom upplever de att banken utan tvekan har försett företaget 
med det kapital som de behöver för att expandera.  
 

4.4.3 Hierarkisk ordning och företagets faser 

 
När vi ställer frågan om vilka finansieringsalternativ företaget föredrar svarar de att 
banken fungerar utmärkt, både vad det gäller banklånen och checkkrediten. Detta gör att 
om företaget är i kapitalbehov är det till banken de vänder sig. 
När vi visat bilden (bilaga 3) över olika finansieringsalternativ berättar de åter att banken 
är en väldigt bra finansieringskälla, men de låter främst eventuellt överkott av kapital 
stanna inom företaget. Leasing är något de använder sig av när det gäller firmabilar, och 
berättar att detta tecknar de via bilfirman och inte banken. Under en tid har företaget haft 
en person som har arbetstränat efter en olycka, han jobbade då på lagret och Håkanssons 
Rör betalade en del av hans lön samtidigt som sjukkassan stod för den andra delen.  
 
På frågan hur företaget ser på kontroll och självständighet pekar de på att det är ett 
familjeföretag och är därför rädda för att släppa in en ny ägare som kan ställa till med 
besvär. De tycker det är viktigt att få behålla kontrollen över företaget och fortsätta driva 
företaget i samma anda. 
 

”Att vara en företagare är inget jobb utan en livsstil, ett sätt att leva.” 

 
När det gäller förhållandet mellan eget kapital och lånat kapital så anser de självklart att 
målet är att vara helt egenfinansierade, men förstår samtidigt att detta inte är en realitet. 
Då företaget har gått igenom en fas med väldigt hög tillväxt har detta även ställt stora 
krav på att få tag i lånat kapital som då har minskat andelen eget kapital väsentligt. När 
det kommer till skattelättnader vid bankfinansiering har Håkanssons Rör haft detta i 
åtanke men det är inget som i sig gjort att företaget valt att finansiera sin expansion på 
detta sätt. Samtidigt tycker de att det är bra att möjligheten finns, då det i övrigt är ett 
stort skattetryck på småföretagare. 
 
När vi visar en bild över livscykeln (bilaga 4) tror sig företaget precis har kommit in i 
mognadsfasen och håller på att lämna en kraftig tillväxtfas. Målet med framtiden är att 
behålla företagets nuvarande storlek och försöka öka den egna kapitaldelen. Företaget 
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upplever sig ha haft samma finansieringsmöjligheter oavsett vilken fas de har befunnit sig 
i. Även deras egna val har varit oförändrade mellan faserna, de har alltid använt sig av 
banken som fungerat bra.  
 

4.4.4 Finansieringsmöjligheter för små företag 

 
Håkanssons Rör ser banken som en väldigt bra finansieringskälla där de har möjlighet att 
få låna kapital utan problem men även hjälp med rådgivning när det behövs. De påpekar 
även att banken ger väldigt god service, då de använder sig av ett mindre bankkontor 
uppstår en relation mellan företaget och banken. Om de behöver hjälp med ett ärende så 
räcker det i många fall att bara ringa upp sin personliga bankman för att få den hjälp de 
behöver. Håkanssons Rör har tillsammans med banken haft temakvällar, så kallade 
energikvällar, där de visat upp företagets produkter samtidigt som banken står för 
finansieringen gentemot kunden. Företaget har fått möjligheten att kunna erbjuda sina 
egna kunder ett finansieringsalternativ som då går via kreditinstitutet där Håkanssons Rör 
tar en del av vinsten. De har inte valt att använda sig av denna typ av tjänst då de tror att 
kunderna mår bäst av att välja finansiering själv och brukar då hänvisa till deras egen 
bank. Företaget kan se fördelar av att släppa in nya ägare och de tror att företaget skulle 
må bra av att släppa in nya ägare, men väljer ändå att inte släppa in några nya. De nämner 
att en företagare är ”hungrig” i cirka fyra år, och efter det så kan det behövas få in nytt 
blod i företaget för att komma med nya idéer. Samtidigt så har företaget anor från 1952 
vilket gör att de har en väldigt stark kundkrets som de inte kan skaffa på något annat sätt.  
 
Begreppet bootstrapping är okänt för respondenterna men när vi visar bilden (Bilaga 4) 
över bootstrapping så känner de igen mycket av det som står med. I början av företaget så 
tog inte ägarna ut någon lön för att behålla så mycket pengar som möjligt inom företaget, 
i detta skede försökte de även låna in verktyg från andra företag men även att hyra in 
personal för vissa arbeten. Även idag använder de sig av att hyra in tjänster från andra 
företag. När företaget har vuxit har de även förhandlat till sig längre leverantörskrediter, 
för att förbättra likviditeten i företaget. Om kunderna inte betalar i tid lägger de på en 
dröjsmålsränta, men många gånger är de snälla med denna. Om det är en återkommande 
kund så väljer de ofta att se mellan fingrarna. Håkanssons Rör har inte riktat in sig mot en 
speciell kategori utan använder sig utav alla, dock ej bidragsorienterade då de ej har haft 
något bidrag. Bootsrapping var av större vikt när företaget var mindre. Företaget svarade 
snabbt och säkert att banken är den finansiär som står för det mesta inom företaget och är 
således den viktigaste finansieringskällan.  
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5. Analys 
 detta kapitel jämför vi samt analyserar det datamaterial vi samlat in genom 

personliga intervjuer med vår referensram. Vi börjar med att behandla 

finansieringsproblematiken i små företag, fortsätter med hierarkisk ordning och 

företagets faser och avslutar med finansieringsmöjligheter för små företag. 

 

5.1 Finansieringsproblematik i små företag 
 
Den allmänna kännedomen om olika sätt att finansiera en verksamhet varierade mellan de 
olika företagen. De återkommande möjligheterna som nämndes var att finansiera sig via 
banken och leasing. Kunskapen om finansieringsalternativen avspeglar väl de möjligheter 
som de individuella företagen själva har valt mellan. Landström (2003) och Ang (1991) 
tar upp att efterfrågesidan i det finansiella gapet kan bero på företagarna själva. Detta då 
de kan känna till utbudet från olika finansiärer men att den enskilda företagaren inte har 
möjlighet att ta till sig all kunskap och inte heller de krav som följer med de olika 
finansieringsalternativen, vilket påverkar företagens val. När vi tittar på de 
finansieringsalternativ som företagen idag använder sig av ser vi att alla använder sig av 
banken i någon form samt att de har valt att behålla vinsten inom företaget för att på så 
vis finansiera företagets tillväxt. Även detta avspeglar en del av efterfrågesidan i det 
finansiella gapet. Landström & Winborg (1995) visar i en studie att de flesta småföretag 
har en mycket positiv syn på användandet av internt genererade medel och att 
bankfinansiering var i stort sett den enda externa finansieringskällan i företagen. 
Landström & Winborg (1995) visade i samma studie att företagarna hade en negativ 
attityd till i stort sett alla externa finansieringskällor och då främst nytt externt 
ägarkapital, med undantag för affärsänglar. Denna attityd stöds av vår empiri där samtliga 
företag utom Svan AB har en negativ syn på att släppa in nytt externt ägarkapital i 
företaget. Denna syn stöds även av det Myers (1984) utvecklade i sin pecking order 
theory där han rangordnar i vilken ordning företag tar in extern finansiering.  
 
Svan AB är det enda företaget som idag använder sig av riskkapitalbolag och har även en 
positiv syn på dessa. Svan AB och MH Sweden kan i framtiden tänka sig att ta in externt 
kapital om villkoren är rätt, och då gärna i form av en affärsängel. Företagarna upplever 
dessa som snällare och att de jobbar mer för företaget vilket passar företagen bra. Svan 
AB använder sig även av Almi där de har ett produktutvecklingslån samt erhållit bidrag 
genom dem. Även Office Document har använt sig av bidrag och då ett EU-bidrag för att 
vidareutbilda personal. Svan AB uppfattade ansökningsförfarandet via Almi som väldigt 
smidigt och de kom snabbt till beslut medan Office Document upplevde sin ansökan som 
väldigt omständlig och väldigt tidskrävande som gjorde att kostnaden för att söka 
bidraget blev väldigt hög. Office Document får stöd av Håkanssons Rör som har tittat 
efter liknande EU-bidrag men då upplevt ansökningarna som krångliga och tiden det tar 
gör att det inte lönar sig. 
 
Alla företagen har under senaste bokslutsåret haft en omsättningstillväxt på över 40 % 
vilket har resulterat i ett kraftigt kapitalbehov. Samtliga företag utom Håkanssons Rör 

I 
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anger att även deras framtida kapitalbehov är stort, detta då Håkanssons Rör kommer att 
dra ner på framtida investeringar. Utbudssidan i det finansiella gapet visar de problem 
företag har att anskaffa externt kapital från externa finansiärer såsom banker och att ta in 
nya ägare i form av riskkapitalbolag (Landström, 2003; Storey, 1994; Winborg, 2003). 
Landström (2003) menar att finansiärer upplever en stor risk vid finansiering av små 
företag, men även att finansiärerna inte har tillräckligt med kompetens eller finansiella 
instrument för att analysera och hantera små företag. Detta är inget som stöds av vår 
empiri, företagen i vår studie har inte tidigare upplevt några större problem att erhålla 
kapital utan anser att deras finansiärer har tillgodosett företagens kapitalbehov. Däremot 
nämner några företag bankernas krav på borgen som höga, men samtidigt förstår 
företagarna varför bankerna kräver det då de tror att bankerna har bränt näsan vid 
liknande affärer tidigare. Alla företag utom Svan AB tror idag att deras finansiärer även i 
framtiden kan tillgodose företagets kommande kapitalbehov. Anledningen till detta är att 
Svan AB idag överväger om de skall ta in ytterligare riskkapital eller vända sig till 
banken. De väger här hur mycket de får släppa av företaget till en extern finansiär mot 
hur mycket banken kräver i borgen. 
 

5.2 Hierarkisk ordning och företagets faser 
 
Företagens åsikter om vilka finansieringsalternativ de föredrar går isär. Det som utmärker 
sig något är banken som både Office Document och Håkanssons Rör har väldigt bra 
kontakt med. Här nämner MH Sweden riskkapital i form av passiva ägare medan Svan 
AB talar om en exportkredit. När vi sedan visar bilden över finansieringsalternativ (bilaga 
3) märker vi att samtliga företag föredrar och använder sig av eget kapital och låter 
vinsten stanna kvar i företaget för att växa, detta enligt Hanssons (1998) definition av 
eget kapital. Samtliga företag föredrar sedan banken och då syftar de främst till 
checkkrediten som alla företag använder sig av. Riskkapital är något som alla företag 
utom Svan AB använder som ett sista alternativ. Svan AB är enda företaget som använt 
sig av riskkapital men påpekar samtidigt att är det rätt villkor för ett banklån så är det ett 
bra alternativ. Detta resonemang är något som stöds fullt ut i teorin av Myers (1984) 
genom hans pecking order theory som säger att företag först tenderar att använda internt 
genererat kapital och räcker inte detta föredrar de vanlig skuldsättning i form av bank och 
som sista alternativ släpper de in nya ägare. Övriga alternativ som nämns är leasing, 
factoring och även bidrag men detta är inget som företagen kan säga att de direkt föredrar 
förutom att Håkanssons Rör använder leasing till sina bilar. Factoring upplevs som dyrt 
och bidrag upplevs som krångligt och tidskrävande.  
 
För samtliga företag är det väldigt viktigt att behålla kontrollen i företaget och på så vis 
vara självständiga och ha förmågan att kunna fatta sina egna beslut. Detta är något som 
stöds av Cressy & Olofsson (1996) som säger att kontrollbehovet är väldigt viktigt för 
små företag och ett högt kontrollbehov kommer att göra företagaren mer stängd och 
negativ till externa finansiärer. Målet för samtliga företag är att vara helt egenfinansierade 
och då ha så mycket eget kapital som möjligt och samtidigt så lite lånat kapital som 
möjligt. Office Document menar dock att det finns en risk i detta, företaget samlar på sig 
mycket eget kapital och gör en investering med detta kapital. Skulle det börja gå dåligt 
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efter investeringen och företaget behöver låna pengar kan detta innebära problem då de 
har använt sitt egna kapital till investeringen och inte kan lämna så mycket säkerhet. 
Office Document menar då istället att de ska låna till sina investeringar och behålla det 
egna kapitalet som säkerhet. MH Sweden ser dock en risk med att ha lånat kapital om det 
börjar gå trögt, banken kan då bli mindre samarbetsvillig och eventuellt dra tillbaka sitt 
kapital. Att vara helt egenfinansierade är ändå målet för alla företag men de förstår att 
vägen dit är lång och inte helt realistisk. Inget av företagen har skattelättnader i åtanke 
när de väljer mellan olika finansieringsalternativ. Detta innebär att inget av företagen 
resonerar enligt trade off teorin. Teorin visar förhållandet mellan eget kapital och lånat 
kapital som gör att företag kan få en skattesköld om de väljer att låna kapital och detta 
vägs mot en ökad risk vid högre belåning (Myers, 1984). 
 
Företagen vi intervjuat befinner sig alla mellan introduktionsstadiet och mognadsstadiet 
enligt de utvecklingsfaser som beskrivs i kap 2.2.2 och benämns livscykelsynsättet. 
Denna modell innehåller ett antal faser som ett företag förväntas passera igenom (Berger 
& Udell, 1998). Svan AB upplever att de befinner sig mellan introduktions- och 
tillväxtstadiet och således på väg in i tillväxtstadiet. MH Sweden befinner sig i 
tillväxtstadiet nu, Office Document och Håkanssons Rör upplever att de varit med om 
kraftig tillväxt och nu börjar närma sig mognadsstadiet. Alla företag befinner sig således 
mer eller mindre i tillväxtstadiet vilket stödjer undersökningen då vi tittar på 
tillväxtföretag. Om företagens utvecklingsfaser har påverkat finansieringsmöjligheterna 
och dess finansiella val går meningarna isär. Svan AB känner sig tryggare i verksamheten 
och affärsidén nu än tidigare, detta leder till att de är mindre rädd att låna och har lättare 
att sätta budget. De upplever dock inte att fasen har påverkat deras finansiella val eller 
möjligheter. Likaså gäller för MH Sweden och Håkanssons Rör medan Office Document 
upplever att det varit tuffare att finansiera sig i tidigare faser men att det nu blivit lättare 
då de kan visa upp mer säkerhet. De upplever att varje år som går då de kan visa positiva 
siffror blir det lättare med finansieringen. Det är dock inget som påverkat deras 
finansiella val eller finansieringsmöjligheter. Enligt Aldrich (1999, i Berggren 2003) 
kommer företagets fas ha betydelse för vilka finansiärer som är lämpliga och även att 
företag använder mycket egna besparingar och lån från familj och släktingar under 
företagets introduktionsfas. Detta är något som inte stämmer in på de företag som vi 
intervjuat. Berggren (2003) säger att när företag lämnar introduktionsfasen kommer andra 
finansiärer som bank och riskkapitalbolag att bredda urvalet av potentiella 
finansieringskällor men enligt våra företag har de kontakt med dessa finansiärer under 
alla utvecklingsfaserna. Merparten av företagen har haft en väldigt god kontakt med sina 
finansiärer och därför har deras fas inte påverkat deras finansieringsmöjligheter eller 
deras finansiella val.  
 

5.3 Finansieringsmöjligheter för små företag 
 
Merparten av företagen ser banken som en bra samarbetspartner. Inte bara på grund av 
tillgång till kapital i form av lån och checkkredit utan även som en hjälp att bolla idéer 
med och få rådgivning i finansiella frågor. Samtliga företag utom Svan AB påpekar att 
det är viktigt att de har en god relation med banken och att detta är viktigt för att få ut 
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något mer än bara kapital av banken. Svan AB menar att de bara ser banken som en källa 
att få ut kapital och utnyttjar inte banken till något mer. Detta kan bero på relationen som 
företaget har till banken. Alla företag utom Svan AB nämner att de har en mycket god 
relation till banken. Bankens checkkredit används flitigt i alla företag och MH Sweden 
påpekar att de har lättare att få kredit hos banken ju mer säkerhet de kan uppvisa. Detta 
stämmer bra överens med Bruns (2003) som säger att småföretagen har betydligt svårare 
att finansiera sin tillväxt då små företag innebär ett relativt stort risktagande för bankerna 
som då kräver mer säkerhet. 
 
Vad det gäller att släppa in nya ägare i företaget som finansieringsmöjlighet så menar 
företagen att detta inte är något de har en lika stor vilja att använda sig av. Samtliga 
företag är överens om att de kan dra nytta av att släppa in nya ägare i deras företag om det 
sker under rätt villkor. Företagen menar då att rätt ägare kan tillföra kunskap, erfarenhet 
och kapital men säger samtidigt att det är svårt att hitta de externa ägarna med rätt villkor 
för att passa i deras företag. Företagen menar av olika anledningar att de har svårt att hitta 
nya ägare då de inte arbetar i en attraktiv bransch och inte har tillräckligt hög avkastning. 
Även om möjligheten hade funnits att få in nya ägare ser företagen en rädsla i att bli av 
med kontroll. Detta är något som företagarguiden tar upp som en nackdel i att ta in 
riskkapital då företagaren får ett minskat inflytande i företaget (Lindberg, 2007a). 
Speciellt rädda för att mista kontrollen var Håkanssons Rör som menade att företagets 
historia och att det är ett familjeföretag gör att de inte kan ta in nya ägare i företaget även 
om det kanske skulle vara bra för dem. Svan AB säger att de gärna hade velat hitta 
affärsänglar som kunde gå in med kapital och kunskap i företaget samt med en 
förhoppning om avkastning. Detta stämmer bra överens med det företagarguiden säger 
om affärsänglar (Lindberg, 2007b). Svan AB nämner dock att affärsänglar kan vara svåra 
att hitta. MH Sweden talar om att de gärna hade sett att de kunde få in nya passiva ägare i 
företaget som gick in med kapital men utan kontrollbehov.  
 
När det gäller bootstrapping svarade företagen väldigt likvärdigt. Samtliga företag 
använde sig av det men inget av företagen var bekanta med uttrycket bootstrapping sedan 
tidigare. Samtliga av företagen hade använt sig av att helt eller delvis hålla inne löner 
vilket stämmer bra in på det som Winborg & Landström (1997) benämner 
ägarfinansierad bootstrapping. De minimerande bootstrapping metoder som Winborg & 
Landström (1997) tar upp användes flitigt av företagen. Tre av företagen strävade efter att 
minimera sitt lager, medan alla företag strävar efter att få förskottsbetalning på varor samt 
har möjligheten att påföra dröjsmålsränta om kunden är sen med betalningen. MH 
Sweden har nyligen blockerat leveranser till en kund som var sen med betalningen. Alla 
företag har förhandlat om längre leverantörskrediter, detta benämner Winborg (2003) 
som en fördröjande form av bootstrapping. Tre av företagen svarade att de var mycket 
måna om relationer till sina affärsbekanta vilket är en del i relationsorienterad 
bootstrapping som tas upp av Winborg (2003) och Winborg & Landström (1997). Svan 
AB nämnde att de hade lånat resurser för att minska kostnaderna och Office Document 
har bland annat ett samarbete med ett företag som gav dem möjlighet att hyra in personal 
temporärt om detta skulle behövas som även detta nämns av Winborg (2003) och 
Winborg & Landström (1997) som en relationsorienterad form av bootstrapping. Den 
bidragsorienterade delen av bootstrapping var inte lika populär som de andra kategorierna 
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hos företagen. De ansåg att det fanns bidragsmöjligheter men att det var så 
resurskrävande att hitta och söka bidrag så att detta knappt lönade sig. Office Document 
har använt sig av bidrag men använder det inte längre då det uppfattades som krångligt 
och tidskrävande. Tre av företagen tycker att relationsorienterad bootstrapping var den 
viktigaste och mest prioriterade delen av bootstrapping då de var väldigt måna om att ha 
bra kontakter med sina kunder och leverantörer vilket Winborg (2003) och Winborg & 
Landström (1997) ser som en del i relationsorienterad bootstrapping. MH Sweden 
upplevde istället den minimerande kategorin som sin mest använda del av bootstrapping. 
Office Document hade god nytta av den minimerande då de ansåg sig ha en god hållhake 
på sina kunder då de drog in servicen på maskinerna för de kunder som inte betalade. 
Företagen föredrar den relationsorienterade delen av bootstrapping medan de 
bootstrappingmetoder företagen använde mest skiljde sig åt.  
 
Fasen hade även betydelse för användningen av bootstrapping hos företagen. Svaren 
skiljde sig dock på frågan om vilken fas av företagets utveckling som den användes mest 
i. Office Document menade att bootstrapping har använts kontinuerligt under hela 
företagets utveckling. Office Document svarade att de har prioriterat relationsorienterad 
bootstrapping och värnat om sina relationer under hela företagets utveckling. Svan AB 
och Håkanssons Rör menade att bootstrapping var viktigast samt använts mest i 
företagets tidiga faser. De menar att när företaget är mindre och inte har lika stora 
resurser att röra sig med är det viktigare att hitta resurser utan att använda kapital. MH 
Sweden menar att de använde bootstrapping mest i företagets utvecklingsskede. Det är då 
de har ett stort kapitalbehov. Det vi kunde märka hos företagen var en okunskap om vad 
bootstrapping var för något men att detta fenomen användes flitigt hos samtliga företag 
och framförallt i de tidigare faserna av företagens utveckling. Winborg (2003) menar att 
användningen av finansiell bootstrapping har störst betydelse under företagets tidiga 
utveckling och detta stämmer väl in på våra respondenter.  
 
Samtliga företag utom Office Document nämner att banken i form av både checkkredit 
och banklån utgör den allra viktigaste externa kapitalkällan för små företag. Detta 
stämmer bra överens med vad Bruns (2003) säger om banken som finansieringskälla för 
små företag då han menar att banken är små företags viktigaste externa kapitalkälla. Våra 
företag framhåller checkkrediten som samtliga företag använder. Denna ses av samtliga 
som en viktig finansieringskälla och en nödvändighet för att få bukt med ibland lite 
ojämna betalningsflöden. Office Document skiljer sig lite då de menar att banken är en 
viktig del men att de ser företagets egen intäktsförmåga som sin viktigaste 
finansieringskälla.  
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6. Slutsats 
 detta avslutande kapitel kommer vi redogöra för de slutsatser som vi kommit fram till. 

Därefter presenteras implikationer för fortsatt forskning och implikationer för företag 

samt en avslutande diskussion. 

 
Avsikten med vår studie är att klargöra och förtydliga små företags attityd till extern 
finansiering. Genom att klargöra detta vill vi öka förståelsen för hur små företag 
resonerar kring extern finansiering, detta genom vår problemformulering som lyder; 
”Hur resonerar små tillväxtföretag kring extern finansiering när de väljer mellan olika 

finansieringsalternativ?” 

 
I vår studie kommer vi fram till följande centrala punkter: 
 

• Merparten av företagen har en negativ attityd till att släppa in nya ägare. 
 

• Inget av företagen har upplevt några svårigheter att erhålla kapital utan anser att 
deras finansiärer har tillgodosett företagens kapitalbehov. 

 
• Samtliga företag föredrar och använder sig av eget kapital genom att låta vinsten 

stanna inom företaget, därefter prefererar tre av fyra företag vanlig skuldsättning i 
form av banklån före riskkapital. 

 
• Samtliga företag tycker det är väldigt viktigt att behålla kontrollen över företaget. 

De har som mål att vara helt egenfinansierade. 
 

• Inget av företagen upplever att företagets fas har påverkat deras finansiella val 
eller dess finansieringsmöjligheter.  

 
• Inget av företagen har skattelättnader i åtanke när de väljer mellan olika 

finansieringsalternativ. 
 

• Inget av företagen kände till begreppet bootstrapping men samtliga har använt sig 
av detta. Företagen föredrar relationsorienterad bootstrapping men använder sig 
mest av minimerande. 

 
• Genomgående utgör banken den viktigaste kapitalkällan och då främst 

checkkrediten.  
 
Med utgångspunkt från ovanstående punkter kan vi dra slutsatsen att små tillväxtföretag 
upplever ett gap på efterfrågesidan som skapas av den negativa attityden till att släppa in 
nya ägare. Företagen upplever inte ett utbudsbaserat gap då finansiärerna har tillgodosett 
dess kapitalbehov. Vi kan konstatera att en majoritet av företagen till fullo stöder pecking 
order teorin. Samtliga företag stödjer teorin att små företag har ett stort kontrollbehov. 
Däremot finns det inget som säger att företagens fas har varit en orsak som påverkat dess 
finansiella val eller möjligheter. Det finns inget hos företagen som visar att de har 

I 
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skattelättnader i åtanke när de väljer mellan olika finansieringsalternativ, således har 
företagen inte tillämpat trade off teorin. Vi kan tydligt och i stor utsträckning se 
företagens användning av finansiell bootstrapping 
 

6.1 Implikationer för fortsatt forskning 
 
När vi tittar på fortsatt forskning inom området ser vi att det skulle vara intressant att titta 
på om svaren påverkas av respondentens utbildningsnivå. Vi frågar oss om en eventuell 
skillnad i utbildningsnivå visar på skillnader i företagens finansiering. Sedan hade det 
varit intressant och titta på om resultatet hade skiljt sig vid samma undersökning fast med 
ett spann på 20-50 anställda. Sedan jämföra och se om det finns likheter eller skillnader 
med det spann vi har undersökt. En annan implikation till fortsatt forskning är om det 
finns skillnader vid en geografisk avgränsning. Finns det likheter eller skillnader om vi 
valt ut företag som ligger längre ifrån städerna och jämfört dessa med företag som ligger i 
städer. Det hade även varit intressant att se hur den nya lagstiftningen i Förmånsrättslagen 
2003:535 §11 påverkar småföretagens finansieringsmöjligheter. Har detta inneburit några 
förändringar i hur banken ser på sin kreditverksamhet och har då detta påverkat små 
företags möjligheter till finansiering.  
 

6.2 Implikationer för företag 
 
Företagen kan ha en tendens att vara lite enkelspåriga då de ofta nöjer sig med att 
företaget har en bra finansiering. Vi tror att om företagen vidgar sina vyer och tar del av 
vad det finns för alternativa lösningar skulle de kunna sätta ihop en finansiering som 
fungerar något bättre än den de använder idag. Viktigt att företagen inte låser sig vid det 
de använder utan hela tiden är öppen för nya idéer så att de inte slutar att utvecklas. Idag 
har de företag vi undersökt inte skattelättnader i åtanke men detta är en faktor som de bör 
beakta. Blir företagen större och får större volymer kan skattelättnader få en större 
påverkan på företaget och bör finnas i åtanke. Vi ser efter denna studie hur viktigt det är 
att bygga upp starka och bra relationer med viktiga leverantörer och kunder. Har 
företagen detta i åtanke från början kommer det att gynna företaget mycket i framtiden. 

6.3 Avslutande diskussion 
 
Merparten av företagen har en negativ attityd till att släppa in nya ägare. Detta kan bero 
på att det endast är ett företag som använt sig av detta genom riskkapitalbolag. De övriga 
tre företagen har alltså inte använt sig av riskkapital men ändå en negativ attityd till det. 
Vi kan då säga att det företag som använt riskkapitalbolag har en positiv attityd till dem 
medan de som inte använt riskkapital har en negativ attityd till dem. 
 
När vi ser att inget av företagen har skattelättnader i åtanke vid deras val av finansiering 
blir vi något förvånande mot våra förväntningar. Vi tror dock att det har sin förklaring i 
att det är små företag vi undersökt och att det rör sig om förhållandevis små volymer för 
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att skattelättnader skulle ha en betydande effekt på finansieringen. I större företag skulle 
vi nog kunna se det i större utsträckning. 
 
När det gäller det finansiella gapet hos företagen kan vi konstatera att de har en negativ 
attityd till nya ägare vilket påverkar efterfrågesidan. Däremot var den allmänna 
kännedomen om olika finansieringsalternativ förvånansvärt god, det som saknades var 
endast en djupare kunskap om de finansieringsalternativ som det enskilda företaget inte 
använde sig av men som de ändå kände till att det fanns. Inget av företagen upplevde 
något utbudsbaserat gap utan anser att deras finansiärer tillgodosett dess kapitalbehov. 
Detta kan bero på att alla företag vi tittat på är tillväxtföretag och har haft en faktisk 
tillväxt. Det har alltså gått väldigt bra för de företagen och skulle de ha haft problem med 
finansieringen kanske det inte gått lika bra. 
 
Något som bekräftade våra förväntningar var att alla använt sig av bootstrapping men att 
det var ett okänt begrepp. Likaså att det är viktigt för små företag att behålla kontrollen 
var något som stämde med våra hypoteser. Däremot att företagens utvecklingsfas inte har 
påverkat varken deras finansiella val eller dess finansieringsmöjligheter var något som 
inte stämde överens med vår hypotes. 
 
Företagen vi har med i studien har helt olika verksamheter och agerar i olika branscher. 
Historian i företagen om när de bildades och hur de bildades ser väldigt olika ut. Antal 
anställda i företagen täcker vårt spann på 3-20 anställda väl. Vi kan däremot inte se några 
faktiska skillnader mellan företagen utifrån vår empiriska undersökning med hänsyn 
tagen till verksamheten, historian eller antal anställda. Att vi inte ser några skillnader 
utifrån dessa kriterier stärker vår uppsats och våra urvalskriterier.
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Bakgrund 

1. Berätta om Din nuvarande befattning inom företaget, hur länge har Du haft den 
befattningen? 

2. Berätta om företagets verksamhet och hur Ni ser på framtiden. 
3. Hur många anställda har Ert företag? 
4. Hur ser Er ägarstruktur ut? 
5. När bildades företaget och hur tycker Ni företaget utvecklats sedan starten? 

 

Finansieringsproblematik i små företag 
 
6. Vilka möjligheter känner Ni till för att finansiera en verksamhet? 
7. Vilka av dessa möjligheter har Ni valt mellan när Ni har finansierat Er 

verksamhet? 
8. Hur resonerar Ni kring extern finansiering? (bank eller nya ägare)  
9. Hur upplever Ni ert behov av externt kapital? 
10. Upplever Ni att externa finansiärer kan tillgodose Ert företags kapitalbehov? 
11. Anser Ni att företaget möter eller har mött svårigheter att erhålla externt kapital 

såsom finansiering via bank eller nya ägare? Om så är fallet, vad tror Ni är 
anledningen till detta? 

 

Hierarkis ordning och företagets faser 
 
12. Vilka finansieringsalternativ föredrar Ni, varför? 
13. Hur ser Ni på kontroll och självständighet för ägare/na? 
14. Hur ser Ni på förhållandet mellan eget kapital och lånat kapital? 
15. Hur ser Ni på skattelättnader vid val av olika finansieringsalternativ? 
16. Vilken utvecklingsfas upplever Ni att företaget befinner sig i?  
17. Hur har fasen påverkat Era finansieringsmöjligheter samt Era val av finansiering? 
 

Finansieringsmöjligheter för små företag 
 
18. Hur upplever Ni banken som finansieringskälla? Får Ni ut något mer från banken 

än bara kapital, exempelvis rådgivning? 
19. Hur ser Ni på att släppa in nya ägare i företaget? Egen erfarenhet? Tror Ni att 

företaget skulle kunna dra nytta av nya ägare utöver dess finansiering (Nätverk, 
kunskap)? 

20. Använder Ni er av någon form av bootstrapping? Vad använder Ni er av? 
21. Vid Ja: Vilken kategori föredrar Ni och vilken kategori använder Ni mest? 
22. Vid Ja: Under vilken fas i företagets utveckling anser Ni att bootstrapping har haft 

störst betydelse? 
23. Vad anser Ni vara den viktigaste finansieringskällan i Ert företag? 
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Bilaga 2 Egen intervjuhjälp 
 
Denna bilaga har använts som ett komplement till Bilaga 1 vid intervjutillfällena.  
 

1. Få företagaren att berätta om sin befattning och hur länge han/hon haft den. 
2. Beskrivning av verksamheten och hur företaget ser på framtiden. 
3. Antal anställda idag. 
4. Hur ser ägarfördelningen ut. Hur stor del har VD:n och finns det någon 

majoritetsägare. 
5. Hur de ser på företagets utveckling. Bakgrundsfakta om företaget och när det 

bildades. 
6. Generella kunskapen om olika finansieringsmöjligheter respondenten känner till. 
7. Utifrån nämnda alternativ vilka har företaget valt mellan. Skiljer mellan 

checkkredit och banklån. 
8. Få fram attityden till extern finansiering. 
9. Vad har företaget för behov idag och är det för överlevnad eller tillväxt. 
10. Upplever företaget att externa finansiärer kan tillgodose företagets behov. 
11. Har företaget mött svårigheter att skaffa kapital och i så fall varför. 
12. Först ger företagaren sin syn på vilka de föredrar och sen visar vi bilden (bilaga 3) 

som låter respondenten ta ställning de olika alternativen. 
13. Hur företaget ser på eventuell kontrollförlust om de väljer att släppa in nya ägare, 

samt hur viktigt är det för ägaren/na att behålla kontrollen över företaget.   
14. Hur företaget vill ha fördelningen mellan eget kapital och skulder. Strategier, 

mycket lånat till högre risk eller lite lånat för att minska risken som då kan hämma 
eventuell tillväxt. (Trade Off)  

15. Har företaget skattereduktionen i åtanke när de tar beslut om att finansiera sig. 
(Detta innebär att räntan på lån är avdragsgill och på så vis minskar de 
skattekostnaderna.) 

16. Vilket skede i livscykeln befinner sig företaget. introduktion, tillväxt, mognad, 
nedgång eller avveckling. Visar bild i bilaga 4. 

17. Om finansierings valen/alternativen har skiljt sig mellan de olika faser företaget 
har befunnit sig i. 

18. Se om företaget har möjligheten att använda banken till mer än att låna pengar, t 
ex ekonomisk rådgivning, placeringar av pengar.  

19. Anser företaget att de kan få ut mer än pengar av nya ägare, t ex kontakter, 
erfarenhet eller kunskap. 

20. Visar bifogat dokument enligt bilaga 4 med de olika kategorierna. 
21. Vilken av kategorierna använder de mest och vilka föredrar de. 
22. Har företaget under en tidigare fas använt sig av bootstrapping, vilken har då haft 

störst betydelse? 
23. Få fram vilken finansieringskälla de anser vara viktigast för just deras företag. 

 



BILAGA 3 

VI  

Bilaga 3 Finansieringsalternativ 
 
 
Eget Kapital 

• Finansiering med eget kapital innebär att företag låter hela eller delar av vinsten 
stanna i företaget och använda detta inom företaget. Ägarna kan även skjuta till 
mer kapital till företag för att undvika eventuella lån. 

 
Banklån 

• Ett lån där det betalas ränta och amortering regelbundet. 
 
Checkkredit 

• Alternativ till banklån, en kredit med möjligheten att variera utnyttjandet och på 
så vid endast betalar ränta på det belopp som är utnyttjat. 

 
Riskkapital 

• Ett alternativ där företag släpper in nya ägare som tillför kapital, men ibland också 
kunskap och ett stort nätverk. 

 
Finansiell bootstrapping 

• Företag skaffar sig resurser utan att helt eller delvis använda sig av långsiktigt 
externt kapital. 

 
Bidrag 

• Resursanskaffning utan återbetalningskrav som kan sökas vid exempelvis uppstart 
av företag och för vidareutbildning.  

 
Leasing 

• Istället för att göra ett stort inköp, kan företag välja att leasa tillgången. 
 
Factoring 

• Företaget säljer sina fakturor till ett factoringföretag som omedelbart betalar en 
del av fakturan till företaget, detta görs mot en avgift. 
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VII  

Bilaga 4 Finansiell bootstrapping och Livscykel 
 
Finansiell bootstrapping är ett sätt att skaffa resurser utan att använda sig av långsiktigt 
externt kapital.  
 
Exempel på kategorier inom bootstrapping är följande: 
 
Ägarfinansierade  

• Det kan till exempel vara saker som att hålla inne ägarens lön, låta 
familjemedlemmar arbeta för låga löner eller att låna pengar från ledarens 
bekanta. 

 
Minimerande 

• Här handlar det om att minimera bundna resurser. Se till att få förskottsbetalning 
på varor eller säga upp relationen med kunder som är sena med betalningen samt 
påföra dröjsmålsränta. Även minimering av lagret. 

 
Fördröjande 

• Syftar till att fördröja utbetalningar från företaget. Minimera lagret och förhandla 
om längre leverantörskrediter. Leasing kan även vara ett substitut till att köpa. 

 
Relationsorienterade 

• Samarbete, utnyttja kontakter och att låna resurser av andra företag. Minimera sin 
användning av fördröjande bootstrapping för att bevara relationer. 

 
Bidragsorienterande 

• Denna kategori av bootstrapping innebär att företaget använder sig av bidrag i stor 
utsträckning. 

 
 

 

 


