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FÖRORD 
 

Denna D-uppsats har genomförts under företagsekonomi med inriktning finansiering vid 
sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad. Uppsatsen har skrivits under 
vårterminen 2007.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Joakim Winborg på Högskolan i Halmstad, 
för hans värdefulla hjälp och engagemang. Han har kommit med kritiska frågeställningar 
under arbetets gång, vilket har varit betydelsefullt. Även våra opponenter har varit en tillgång 
och givit oss värdefull respons. 
 
En viktig resurs för vår uppsats har varit våra intervjupersoner. Vi vill tacka dem för att de 
tog sig tid att delge deras syn angående finansieringen i deras små teknikbaserade företag 
inom IT-branschen.  
 
Vår förhoppning är att denna uppsats kan bidra till en ökad förståelse inom ämnet 
företagsekonomi med inriktning finansiering. 
 
Halmstad den 28 maj 2007  
 
 
 
 
 
 
 

Christoffer Olsen   Stefan Svensson 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Studier har visat att sju av tio nya arbetstillfällen skapas av små företag. I takt med att studier 
visar att små företag är viktiga för Sveriges ekonomiska tillväxt ökar intresset kring små 
företags problem att erhålla externt kapital. En betydande del av de små företagen behöver 
extern finansiering, men har svårt att få finansiering på ett traditionellt sätt. Det föreligger 
därmed ett finansiellt gap som kan förklaras med att det existerar informationsasymmetri 
mellan finansiärer och företagare, där en förklaring kan vara att företagarna har en negativ 
attityd till externt kapital. Denna negativa attityd har många gånger förklarats med att 
företagares val av finansieringskällor sker i en hierarkisk preferensordning. Små företag 
försöker undvika extern finansiering och istället fokusera på att öka de internt genererade 
medlen. När små företag har denna tveksamma attityd till extern finansiering och har en 
ovilja att lämna ifrån sig kontrollen av företaget, benämns detta som kontrollaversion. Den 
kontrollaverta attityden påverkar därmed valet av finansiering. Då det har visat sig att små 
teknikbaserade företag har blivit den viktigaste källan till att skapa arbete och ekonomisk 
tillväxt utgör de en betydelsefull roll i utvecklandet och spridningen av innovationer. Utifrån 
detta har vårt problem fokuserats på vilka omständigheter som ligger till grund för att små 
teknikbaserade företag väljer att överge eller behålla sin kontrollaversion vid valet av 
finansiering. Ett syfte har varit att undersöka och analysera de faktorer som påverkar små 
teknikbaserade företags kontrollaverta attityd vid valet av finansiering. För att uppnå vårt 
syfte använde vi oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt genom att vi utförde fyra personliga 
intervjuer med respondenter som var både grundare och delägare i sina respektive små 
teknikbaserade företag inom IT-branschen. En av studiens slutsatser är att små 
teknikbaserade företag kan tänka sig att överge sin kontrollaverta attityd för att erhålla det 
mervärde som externt kapital kan tillföra, främst i form av kontaktnät och kompetens. En 
ytterligare slutsats är att små teknikbaserade företag tenderar att behålla sin kontrollaverta 
attityd till externt kapital på grund av dess benägenhet att vilja styra och påverka sitt eget 
arbete, utan extern påverkan. Små teknikbaserade företags behov styr huruvida de överger 
eller behåller den kontrollaverta attityden vid valet av finansiering. 
 
Nyckelord: Små företag, finansiering i små företag, informationsasymmetri, kontrollaversion 
samt pecking order-modellen. 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Studies have shown that seven out of ten new job openings are created by small firms. Along 
with that such studies show that small firms are important for economic growth of Sweden, 
the interest arise about the problem for small firms to derive external finance. A considerable 
part of the small firms require external finance, but have difficulties of getting finance in a 
traditional manner. Accordingly there exists a financial gap that can be explained by existing 
asymmetric information between financiers and company owners. One explanation to this 
relationship can be the negative attitude to external finance among small firms. This negative 
attitude has many times been explained by small firm’s choice of finance come about in a 
hierarchic preference order. Small firms attempt to avoid external finance and focus on 
increasing internal generated funds. When small firms have that dubious attitude to external 
finance and have an unwillingness to hand over the control of the firm, it is called control 
aversion. This attitude of control aversion affects the choice of finance. It has instructed that 
small technology-based firms have become the primarily source of creating labour and 
economic growth. Small technology-based firms have become an important part in 
developing and diffusion of innovations. Object of our study has been to focus on 
circumstances that forsake the small technology-based firms to choose to abandon or to keep 
its control aversion in the choice of finance. One purpose of the study has been to further 
investigate and analyze the factors behind control aversion of small technology-based firm’s 
choice of finance. To attain our purpose we used a qualitative method with four interviews 
with founders and owners of small technology-based firm within information technology. 
One of our conclusions is that small technology-based firms are willing to abandon the 
control aversion when they derive the qualification of external finance as contact-network 
and competence. A further conclusion is that small technology-based firms tend to retain its 
control aversion against external finance because of the firms propensity to govern and affect 
its own job, without external influence. The needs of small technology-based firms govern 
whether they abandon or keep the control aversion in the choice of finance. 
 
Key words: small business, finance in small firms, asymmetric information, control aversion, 
pecking order model. 
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1 INLEDNING 
 

Inledningskapitlet tar först upp bakgrunden till vårt problem, följt av en problemdiskussion. 

Därefter presenteras problemformulering och syfte till problemet. Slutligen definieras 

centrala begrepp och en modell över uppsatsens disposition som visar vårt upplägg för 

uppsatsen. 
 

1.1 Problembakgrund 
Debatten kring små företags finansieringsproblematik med att erhålla externt kapital 
observerades redan i början av 1930-talet. MacMillan-rapporten i Storbritannien kom fram till 
att små företag har en tendens att diskrimineras av finansiärerna, vilket fick till följd att 
studier började genomföras kring små företags förhållanden (Landström, 2003). De små 
företagens finansiella villkor har inte bara i Sverige utan även internationellt renderat i 
flertalet studier och utredningar. Syftet med detta har varit att identifiera brister i 
finansieringsvillkoren för små företag samt att utveckla nya lösningar för små företags 
möjligheter att erhålla finansiering (Berggren, Lindström & Olofsson, 2001). Forskningen 
idag baseras på att utbudet av kapital har minskat i förhållande till behovet, vilket medför att 
det föreligger ett finansieringsproblem för många små företag. De företag som främst kan ha 
bekymmer med finansieringen är de som står för något nytt och innovativt och därför 
betraktas som högriskföretag. Många små företag avvecklas eller går i konkurs relativt snabbt 
efter deras etablering. Detta medför att finansiärer är återhållsamma eftersom risken är hög för 
dessa företag (Landström, 2003).  
 
I Sverige framgår det av studier att sju av tio nya arbetstillfällen skapades av små företag och 
att det till följd av detta är småföretagssektorn som ligger bakom tillväxten i den svenska 
ekonomin (Davidsson, Lindmark & Olofsson, 1994). Små företag är därför av stor betydelse 
för ekonomin vilket har medfört att intresset har ökat för denna kategori av företag 
(Davidsson et al., 1994). Studier har visat att extern finansiering är viktigt för möjligheterna 
att skapa tillväxt i små företag (Beck & Demirguc-Kent, 2006). En betydande del av de små 
företagen behöver extern finansiering, men har svårt att få finansiering på ett traditionellt sätt 
(Carpentier & Suret, 2006). Det föreligger därmed enligt detta synsätt ett finansiellt gap. Det 
finansiella gapet kan förklaras med att det föreligger informationsasymmetri mellan 
finansiärer och företagare, där den ena parten vet mer än den andre om företagets situation. 
Erfarna finansiärer kan ha bättre uppfattning om hur marknaden och branschen ser ut, än vad 
företagaren själv har. Problemet med det finansiella gapet beror också till stor del på 
företagarna själva genom bristande kunskaper i finansiella frågor och en negativ attityd till 
externt kapital (Landström, 2003).  
 
Den negativa attityden till externt kapital har många gånger förklarats med Myers (1984) 
Pecking order-modell, som beskriver att företagares val av finansieringskällor sker i en 
hierarkisk ordning (Landström, 2003). Små företag använder sig helst av internt genererade 
medel medan bankfinansiering är den huvudsakliga externa finansieringskällan (Winborg, 
2000). Bhide (1992) menar att små företag försöker undvika extern finansiering och istället 
fokusera på att öka de internt genererade medlen (ibid.). När små företag har denna 
tveksamma attityd till extern finansiering och har en ovilja att lämna ifrån sig kontrollen av 
företaget, benämns detta som kontrollaversion (Cressy & Olofsson, 1996).  
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1.2 Problemdiskussion 
Berggren (2003) framhäver att attityden hos småföretagare i allmänhet är kontrollavert, vilket 
medför att de är tveksamma till att etablera relationer där de som småföretagare kontrolleras 
av någon annan (ibid.). Eftersom en av drivkrafterna bakom nyföretagande är att ha kontroll 
över sin egen verksamhet är småföretagares tveksamhet till att etablera relationer med nya 
delägare relativt logisk (Delmar, 1996). Samtidigt menar Berggren, Olofsson och Silver 
(2000) att det finns tydliga bevis på att små företag inte alltid vill växa, vilket enligt Barth 
(2001) hindrar tillväxten. Företag med tillväxtvilja letar mer aktivt efter externa finansiärer 
när de internt genererade medlen är otillräckliga, då dessa företag har större behov av kapital 
(ibid.). Detta visar enligt Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1998) att besluten kring ett 
företags finansiering är beroende av företagsledarens attityd.  
 
Externa finansiärer har olika egenskaper som kan vara betydelsefulla för små företag och kan 
ge olika typer av bidrag till utvecklingen av företagen (Fiet, 1996). Företag som skapat en 
relation med en extern finansiär tenderar att växa snabbare och vara mer lönsamma. Små 
företag som växer och har lärt sig att arbeta med externa finansiärer ser relationen dem 
emellan ur en mer positiv synvinkel. En finansiär som har god kännedom om företagets 
marknad kan därför vara mycket betydelsefull om finansiären lyckas koppla ihop företaget 
med nya kunder (Berggren, 2003). Flertalet studier har visat att samtidigt som små företag har 
en relativt god kännedom om produkt- och produktionsrelaterade frågor, saknar de ofta 
marknadskunskap (Roberts, 1991; Lindström & Olofsson, 1998). Detta kan vara ett ännu 
större problem för unga teknikbaserade företag (Berggren, 2003). Roberts (1991) påpekar att 
det är av stor vikt för denna kategori av företag att hänga med i utvecklingen och investera i 
ny teknik för att kunna överleva och utvecklas. Cressy (2002) menar att tekniksektorns 
dynamiska tillstånd gör att företag i denna bransch behöver extern finansiering i tidigt 
stadium i sin livscykel.  
 
Små teknikbaserade företag har i ökad takt blivit den viktigaste källan till att skapa arbete och 
ekonomisk tillväxt (Europeiska Kommissionen, 2002). Dessa företag utgör en viktig kanal för 
att översätta vetenskaplig kunskap till affärsprodukter och processer, och spelar därför en 
betydelsefull roll i utvecklandet och spridningen av innovationer (Ullström, 2006). Finansiering 
av teknikbaserade företag har följaktligen blivit en viktig fråga runt om i världen. Särskilt har 
det fokuserats på teknikbaserade företags svårigheter att få finansiering, speciellt vid 
företagets uppstart, vilket kan påverka deras förmåga till att växa och utvecklas. Intresset har 
öppnats upp för denna kategori av företag, men den akademiska forskningen om finansiering 
har inte kunnat anpassats till teknikbaserade företag. Orsaken till detta är huvudsakligen att 
finansiell data om teknikbaserade företag inte är helt tillgänglig samt att ägarledda små 
företag ofta är motsträviga till att avslöja privat information om deras finansiering (Hogan & 

Hutson, 2005).  

1.3 Problemformulering 
Med bakgrund av ovanstående diskussion är vår problemformulering enligt följande:  

 Under vilka omständigheter väljer små teknikbaserade företag att överge eller behålla 
sin kontrollaverta attityd vid valet av finansiering? 
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1.4 Syfte 
Utifrån den uppställda problemformuleringen är vårt övergripande syfte: 

 Att identifiera och beskriva vilken syn små teknikbaserade företag har på sin 
kontrollaverta attityd vid valet av finansiering. 

 Att undersöka och analysera de faktorer som påverkar små teknikbaserade företags 
kontrollaverta attityd vid valet av finansiering. 

Denna studie vänder sig till såväl småföretagare som finansiärer. Vårt bidrag är således att vi 
belyser den problematik som små företag ställs inför vid valet av finansiering angående 
avvägningen att ha fortsatt kontroll över företaget eller att använda sig av externa finansiärer.  

1.5 Definitioner 

1.5.1 Kontrollaversion 

Kontrollaversion kan förklaras genom småföretagares fokus på att behålla kontrollen över 
företaget och vara självständig. Småföretagare som strävar efter att vara självständiga befarar 
att externa finansiärer, i synnerhet nya ägare, kan försätta kontrollen över affärsverksamheten 
i farozonen (Norton, 1991). Vi definierar kontrollaversion enligt Norton (1991). 

1.5.2 Små företag 

Definitionen K2 innebär att små företag definieras som aktiebolag, ej noterat och som bryter 
mot max ett av kriterierna: 50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning och 50 
miljoner kronor i omsättning (BFN, 2005). Enligt Thorell och Norberg (2005) innebär 
förslaget till nya årsredovisningslagen (ÅRL) att små företag ska definieras som företag med 
högst 50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning samt 50 miljoner kronor i 
omsättning. Vi definierar små företag som aktiebolag, ej noterat och som bryter mot max ett 
av kriterierna: 50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning och 50 miljoner kronor i 
omsättning. 

1.5.3 Teknikbaserade företag 

INTEK-utredningen (1985, refererad i Klofsten, 1992) definierar teknikbaserade företag som 
företag för vilka det tekniska1 innehållet i företagets produkter och/eller det tekniska 
kunnandet företaget besitter, är av avgörande betydelse för deras konkurrenskraft på 
marknaden. Vidare anser Klofsten (1992) att teknikbaserade företag är de företag där styrka 
och konkurrenskraft grundar sig på tekniska kunskaper hos personer i företaget och att dessa 
kunskaper omsätts i produkter och/eller tjänster på marknaden. Vi definierar teknikbaserade 
företag som små företag som använder sitt tekniska kunnande till att producera produkter 
och/eller tjänster.  

1.5.4 Val av finansiering 

Nutek (2007) delar in finansiering i två delar, intern och extern finansiering. Intern 
finansiering innebär internt tillförda medel medan den externa finansieringen kan delas upp i  
skuld- och ägarkapital. Skuldkapitalet utgörs av lånefinansiering från banker och finansbolag. 
Ägarkapitalet utgörs av riskkapitalister som riskkapitalbolag och affärsänglar, som satsar 
aktiekapital i företaget. Vi kommer att använda oss av följande uppdelning när det gäller val 

                                                 
1 Teknik definieras som människans metoder att tillfredställa sina önskningar och behov genom att tillverka och 
använda verktyg och fysiska föremål (Ginner & Mattson, 1996).  
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INLEDNING TEORI METOD EMPIRI ANALYS SLUTSATS

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6
INLEDNING TEORI METOD EMPIRI ANALYS SLUTSATS

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

av finansiering: intern finansiering (internt tillförda medel) och extern finansiering 
(skuldkapital och ägarkapital). 

1.6 Disposition 
För att ge en mer grundlig bild av uppsatsens uppbyggnad beskrivs de kommande kapitlen 

här nedan och vad de syftar till, samt en modell över dispositionen. 

 
Kapitel 1  Inledningskapitlet syftar till att introducera läsaren i uppsatsens problemområde. 
 

Kapitel 2  Teorikapitlet (Teoretisk referensram) syftar till att vägleda läsaren i relevanta 
teorier. Detta kapitel ska vara utgångspunkten för intervjuguiden som i sin tur 
ska resultera i empirisk data. 

 

Kapitel 3  Metodkapitlet presenterar val av metodansats. Utifrån den valda metodansatsen 
beskrivs tillvägagångssättet dels för litteraturgenomgången och dels för den 
empiriska studien. Vidare beskrivs tillvägagångssättets undersökningskvalitet 
samt metoddiskussion som är den självkritiska delen. 

 

Kapitel 4  Empirin visar undersökningens resultat i form av skriftliga redogörelser utifrån 
intervjuerna med respondenterna. 

 

Kapitel 5  Analyskapitlet syftar till att sammanföra teorin och empirin för att sedan 
analysera dessa genom att hitta likheter och skillnader. 

 

Kapitel 6  Slutsatser och implikationer syftar till att diskutera resultatet från analysen samt 
att svara på problemformuleringen. Vidare presenteras här bidrag till berörda 
intressenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell av dispositionen för vår uppsats. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Här presenteras vår teoretiska referensram. Vi tar först upp teoretiska referenser kring små 

företags val av finansiering för att senare fortsätta med att beskriva faktorer som påverkar den 

kontrollaverta attityden vid valet av finansiering. Till sist tar vi fram sammanfattande 

reflektioner i en modell utifrån de teoretiska referenserna.  
 

2.1 Små företags val av finansiering 
Små företag kan välja finansiering utifrån intern och extern finansiering. Intern finansiering 
innebär de pengar som företaget internt genererar och används primärt av företaget. När de 
interna medlen inte räcker till används extern finansiering från externa finansiärer. Vanligtvis 
satsar företagaren själv, eller någon i dennes omgivning, pengar i företaget. Exempel på andra 
externa finansiärer är banker och finansbolag, riskkapitalbolag och affärsänglar. Det finns även 
offentliga finansiärer som EU, myndigheter och kommuner. Den externa finansieringen kan 
delas upp i skuld- och ägarkapital. Skuldkapitalet utgörs av lånefinansiering från banker och 
finansbolag, vilket innebär krav på räntor, amorteringar och säkerheter. Ägarkapitalet utgörs av 
riskkapitalister som riskkapitalbolag och affärsänglar, som satsar aktiekapital i företaget i syfte 
att generera avkastning. Krav på inflytande i företag skiljer dessa olika former av extern 
finansiering. Banker kräver vanligtvis inget krav på inflytande, medan riskkapitalister ställer 
höga krav. Dessa går in som delägare och vill oftast ha en plats i styrelsen (Nutek, 2007).  

2.1.1 Det finansiella gapet 

Små företag har svårt att erhålla extern finansiering vilket problematiserades redan i början av 
1930-talet genom den så kallade MacMillan-rapporten i Storbritannien, som observerade att det 
var svårt för små företag att erhålla externt kapital. Sedan dessa tider har flera studier 
genomförts för att undersöka om det verkligen stämmer med att det existerar ett finansiellt gap 
eller inte och hur stort det finansiella gapet i så fall är. Bolton-rapporten i Storbritannien 1971 
utmynnade i att det finansiella gapet egentligen var ett kunskapsgap mellan finansiärer och 
företagare. Detta gap handlade därför om att de båda parterna inte hade tillräckliga kunskaper 
om varandra. Finansiärerna hade inte förståelse för företagarnas situation och företagarna 
saknade i sin tur kunskaper om de olika finansieringsalternativen samt att tillfredställa 
finansiärernas krav på information (Landström, 2003; Tucker & Lean, 2003). 
 
I Sverige har det finansiella gapet betraktats som ett mindre problem och mer handlat om att 
vissa företag vill behålla kontrollen över företaget och så långt som möjligt generera egna 
vinster och därmed undvika extern finansiering (Landström, 2003). Tucker och Lean (2003) 
finner i sin studie att det inte existerar något finansiellt gap för de flesta företagen, eftersom 
majoriteten av deras fallföretag ansåg att det var lätt att anskaffa finansiering genom banker 
eller familj och vänner. Landström (2003) menar att utbudet varierar mellan åren och när 
utbudet är begränsat blir det svårare för, i synnerhet, små företag att finna externt kapital. 
Författaren anser att orsakerna till att ett finansiellt gap uppstår kan hänföras till både 
utbudssidan (finansiärerna) och efterfrågesidan (företagarna) och sammanfattar sitt resonemang 
enligt följande figur (se nästa sida, figur 2): 
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Figur 2. Det finansiella gapet (Landström, 2003, s. 14). 

2.1.2 Informationsasymmetri 

Den grundläggande förklaringen till det finansiella gapet är att det föreligger informations-
asymmetri mellan finansiärer och företagare, där den ena parten vet mer än den andre om 
företagets situation. Finansiärers återhållsamhet beror ofta på att de inte har tillräcklig 
information om de små företagen, mycket beroende på begränsad extern granskning. Vidare 
kanske små företag inte har lika bra ekonomisystem som större företag. Finansiärer kan också 
ha informationsövertag då små företag har diffusa uppfattningar om både sin produkt och 
marknad (Landström, 2003). Roberts (1991) och Lindström och Olofsson (1998) menar dock 
att små företag har en relativt god kännedom om produkt- och produktionsrelaterade frågor, 
men att de ofta saknar marknadskunskap (ibid.). Erfarna finansiärer kan därför ha bättre 
uppfattningar än företagare om marknad och bransch. Informationsasymmetrin innebär således 
att både företagare och finansiärer kan ha informationsövertag vilket gör att finansieringen av 
de små företagen försvåras (Landström, 2003).  
 
Informationsasymmetri ses alltså från de båda parternas olika perspektiv (se figur 2). 
Finansiärernas perspektiv innefattar först och främst att det föreligger en stor risk med att 
finansiera nya företag, vilket finansiärer inte alltid är beredda att ta (Landström, 2003). Storey 
(1994) påpekar att många unga företag avvecklas eller går i konkurs relativt tidigt i deras 
livscykel. Vidare anses finansiärernas kompetens eller finansiella instrument inte vara 
tillräckliga för att göra en fullgod bedömning av små och framförallt unga innovativa företag 
(Landström, 2003). Teknikbaserade företag lider därför av större informationsasymmetri med 
banker än vad små företag generellt gör, mycket på grund av att banker inte förstår och kan ta 
till sig tekniken (Hogan & Hutson, 2005). Till sist är den relativa transaktions- och 
kontrollkostnaden från finansiärernas perspektiv för hög gentemot de små kapitalbelopp som 
de små företagen oftast kräver (Landström, 2003). 
 
Problemet med det finansiella gapet och informationsasymmetri ses också från de små 
företagens perspektiv. Det finns två huvudpunkter som anammar detta perspektiv. Det första är 
att små företag anses ha bristande kunskaper i finansiella frågor. Det kan vara svårt för små 
företag att veta vilka finansieringsmöjligheter som finns och vilka krav som dessa ställer på 
företagen (ibid.). Den andra och sista punkten är att små företag tenderar att uppvisa en negativ 
attityd till externt kapital. Istället föredras de internt tillförda medlen, och bankfinansiering 
synes vara den enda externa finansieringskälla som används i de flesta företagen enligt en 
studie av Landström och Winborg (1995). Vidare kan denna negativa attityd till externt kapital 
förklaras med Myers (1984) Pecking order-modell som påvisar en hierarkisk rangordning över 
val av finansiering.  
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2.1.3 Pecking order-teorin 

Myers (1984) introducerade i sin studie modellen ”Pecking order”, för vilka företag väljer 
finansieringsform enligt en speciell preferensordning. Denna preferensordning går ut på att 
företag först och främst använder sig av intern finansiering, det vill säga internt genererade 
medel. I de fall det föreligger ett behov för extern finansiering väljer företag att prioritera 
skuldfinansiering, för att senare välja ägarkapital som en sista utväg. Det förekommer enligt 
Myers (1984) flera exempel på företag som föredrar ägarkapital trots att de mycket väl kunde 
välja skuldkapital för sina investeringar, dock belyses överlag den interna finansieringen och 
skuldkapital med starkt förtroende. Ett argument för att välja intern finansiering är kostnaden 
för avkastning, som företag undgår med denna finansieringsform. Såvida extern finansiering 
blir aktuellt, väljer företag skuldkapital före ägarkapital på grund av den större kostnaden för 
ägarkapital i form av avkastningskrav. Pecking order-modellen bygger till stor del på den 
informationsasymmetri som finns med extern finansiering mellan företag och nya ägare. 
Informationsasymmetrin ligger alltså bakom de två centrala uppslagen med modellen, för det 
första preferenserna för intern finansiering och för det andra preferenserna för att använda 
skuldkapital före ägarkapital vid sökandet av extern finansiering (ibid.). Pecking order-teorin 
presenteras som modell nedan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Pecking order-teorin (Myers, 1984, s. 576). 

 
Även om diskussionen om Pecking order-modellen initialt var relaterat till stora börsnoterade 
företag, är modellens resonemang minst lika applicerbar när det gäller små onoterade företag 
(Holmes & Kent, 1991). Modellen har testats i små företag för att förklara hur ledningen fattar 
finansiella beslut och studierna har visat ett bra förklaringsvärde (Michaelas et al., 1998). En av 
de främsta orsakerna till att internt genererade medel i första hand föredras som finansierings-
alternativ är den informationsasymmetri som råder mellan företagsledningen och finansiärer 
samt att små företag innehar en kontrollavert attityd till externt kapital (Landström, 2003). 
 
Generellt sett har svenska små företag en benägenhet att välja finansiering i enlighet med 
Pecking order-modellen, men det finns dock undantag till denna regel. Unga teknikbaserade 
företag med höga tillväxtambitioner förefaller hoppa över skuldkapital i den finansiella 
preferensordningen och söka efter nytt ägarkapital istället. Detta beteende kan dels förklaras 
med att en del av företagen saknar internt genererade medel och därmed inte har tillräckligt 
med säkerhet för något lån, men även att de besitter en lägre grad av kontrollaversion 
(Berggren, 2003). Denna förkortade Pecking order-modell presenterar Howorth (1999) som 
menar att företag inte med nödvändighet behöver gå igenom alla stegen i den ursprungliga 
modellen. På grund av småföretagarnas kontrollaversion menar författaren att det finansiella 
sökbeteendet kommer att avbrytas vid olika steg. Framförallt är det små företag som inte strikt 
följer den hierarkiska modellen då de kan ha ett stort kontrollbehov och är rädda för att tappa 
kontrollen över företaget (Howorth, 1999). Hogan och Hutson (2005) påpekar att Pecking 
order-teorin inte fungerar bra när det gäller att förklara finansieringsvalen i teknikbaserade 
företag. 
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2.1.4 Teknikbaserade företag 

För teknikbaserade företag är den interna finansieringen den viktigaste finansieringskällan. 
Vidare är användandet av skuldfinansiering ovanligt, samtidigt som ägarkapital upplevs som 
den primära externa finansieringen. En förklaring till varför ägarkapital föredras är att det beror 
på personliga preferenser. Dessa personliga preferenser hos företagarna utgörs främst av vilken 
motivation och vilka mål personerna i fråga har. Teknikbaserade företag är mer villiga att avstå 
från kontroll än vad små företag generellt sett är (Hogan & Hutson, 2005). Brealey och Myers 
(2000) menar att bakgrunden till att ägarkapital väljs framför skuldkapital är att det föreligger 
en negativ relation mellan att växa och ha kontroll. De tillväxtmålen ett teknikbaserat företag 
har känns ogripbart för skuldfinansiärer. Även teknikbaserade företags tillgångar känns 
ogripbara för skuldfinansiärerna (ibid.). Hogan och Hutson (2005) anser att teknikbaserade 
företag har svårt att få finansiering på grund av att de ingår i en bransch där banker har svårt att 
förstå och se något konkret som kan användas som säkerhet (ibid.). IT-branschen är ett 
exempel på en bransch som har betydligt bättre tillgång på riskkapital än i branscher som är 
mer mogna, som exempelvis detaljhandeln (Barth, 2001).  
 
Företag som verkar i en bransch där den teknologiska utvecklingen går snabbt har stort 
investeringsbehov på grund av att de ständigt måste investera och uppdatera sin utrustning. 
Företag inom IT och Telecom, är företag som verkar inom snabbt växande branscher, som 
måste växa för att överleva och kan därmed tvingas att behöva investera. När det föreligger 
krav på snabb tillväxt är val av extern finansiering av stor vikt och företag kan därmed tvingas 
att ingå samarbete med finansiärer (Berggren, 2003). 

2.2 Små företags kontrollaverta attityd vid val av finansiering 
Cressy och Olofsson (1996) menar att små företag generellt sett har egenskapen att de är 
kontrollaverta. Många små företag har därför en tendens att försöka undvika extern 
finansiering och istället fokusera på att öka de internt genererade medlen (Bhide, 1992). Små 
företags finansiella preferenser förklaras ofta av deras fokus på att behålla kontrollen över 
företaget och vara självständigt. Småföretagare som försöker vara självständiga befarar att 
externa finansiärer, framförallt nya ägare, kan försätta kontrollen över affärsverksamheten i 
farozonen (Norton, 1991). 
 
En av drivkrafterna till nyföretagande är enligt Delmar (1996) självständighet, vilket medför att 
småföretagare är tveksamma till att etablera relationer med nya delägare. Tucker och Lean 
(2003) åsyftar att motivet för många som startar ett eget företag är att de ofta vill ha kontroll 
över arbetsplatsen och internalisera förmånerna av de personliga insatserna, vilket skapar en 
motsättning mot de olika externa finansieringsalternativ som finns tillgängliga. Vidare menar 
Cressy och Olofsson (1996) att företagare vill vara sin egen chef och undvika att ta order från 
någon annan. Viljan till självständighet och att vara sin egen chef är en av de viktigaste 
drivkrafterna bakom entreprenörskap (Wiklund, 1998).  
 
Det föreligger således ett naturligt motstånd till att släppa kontrollen till riskkapitalbolag eller 
affärsänglar och den här attityden skapar en motsättning mot de tillgängliga alternativen av 
extern finansiering (Tucker & Lean, 2003). Små företag är därmed kontrollaverta till externa 
finansiärer och därmed till extern kontroll (Cressy & Olofsson, 1996). Denna kontrollaverta 
attityd påverkar därför valet av finansiering (Michaelas et al., 1998). Benägenheten att uppvisa 
ett högt kontrollbehov medför att finansiering med eget kapital ofta passar små företag bra 
(Chirinko & Singha, 2000). 
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2.2.1 Michaelas, Chittenden & Poutziouris modell 

Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1998) modell (se figur 4) tar upp effekten, av 
företagsledares preferenser, förväntningar, tilltro och attityder till externt kapital, på ett företags 
användning av finansiering. Modellen tar i akt de faktorer som påverkar attityden och därmed 
valet av finansiering. Författarna tar fram de stora påverkande faktorerna: företagarnas 
karaktärsdrag, företagets karaktär och externa faktorer. Vidare menar författarna att företagets 
karaktär, företagsledaren och marknaden företaget verkar i påverkar företagets kapitalstruktur. 
För att förstå attityden till extern finansiering kan Michaelas et al. (1998) modell användas. 
Företagets kapitalstruktur är enligt författarna i hög grad beroende av den uppfattning 
företagaren har om extern finansiering. De faktorer som påverkar denna uppfattning och attityd 
är kontrollbehov, kunskap, erfarenhet, mål och riskbenägenhet. Även externa faktorer som 
finansiell situation samt interna faktorer som företagets karaktäristika påverkar attityden 
Michaelas et al., 1998).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Faktorer som påverkar beslut om företagets kapitalstruktur (Michaelas, Chittenden & 

Poutziouris, 1998, s. 258). 

2.2.2 Målsättning och tillväxtambition 

Små företags finansiella beslut är starkt influerade av de värderingar och målsättningar som 
ledningen har, som i sin tur påverkas av externa hot och möjligheter, samt interna styrkor och 
svagheter (Barton & Matthews, 1989). Hogan och Hutson (2005) menar vidare att ledningens 
motivation och målsättningar genomsyrar det finansiella beslutet i teknikbaserade företag. 
Michaelas et al. (1998) finner i sin studie att de mål ägare/företagsledare har är en viktig faktor 
som påverkar valet av finansiering. De personliga målen för småföretagare bygger upp de 
förväntningar och attityder som påverkar kapitalstrukturen (Roberts, 1991).  
 
Tillväxtambition är av stor betydelse för om företag kommer att växa eller inte. Det är i detta 
sammanhang viktigt att undersöka vilken grad av kontrollaversion företaget har, vilket leder till 
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vilken utsträckning företag kan tänka sig att ta in externa finansiärer för att växa (Berggren, 
Silver & Vegholm, 2003). Kontrollaversion är därmed enligt Cressy och Olofsson (1996) 
relaterat till om ett företag vill växa eller inte. Det föreligger därför en negativ korrelation 
mellan kontrollaversion och tillväxtambition enligt Cressy och Olofsson. Företag med 
tillväxtambitioner är mer benägna att använda sig av extern finansiering än de företag som är 
nöjda med en låg proportion av extern finansiering, trots att detta kan bromsa eller till och med 
hindra tillväxt. Har ett företag mål att expandera är det villigt att söka både skuldkapital och 
ägarkapital, för att kunna finansiera expansionen. Strävan av innovation är ett viktigt motiv för 
teknikbaserade företag (Roberts, 1991). Det finns därmed en öppenhet mot externa finansiärer 
och deras medverkan till att öka tillväxten i företaget (Berggren, 2003). 
 
Enligt Lindström och Olofsson (2002) innebär tillväxt oftast att den ursprungliga grundaren av 
ett företag tvingas lämna över kontrollen angående det vardagliga arbetet i företaget, men även 
att ta in externa finansiärer. För att behålla sin frihet föreligger det därför en enkel lösning, 
nämligen att undvika att växa. Många företag väljer trots behovet av kontroll att ta in externa 
finansiärer i företaget. En av grunderna till detta är att genom externa finansiärers kompetens 
och erfarenheter, säkerställa ett företags framgång och fortsatta överlevnad (ibid.). 
 
Även om ett företag vill växa, är detta inte fallet för många företag. Det kan finnas olika hinder 
för tillväxt (Barth, 2001). En av tillväxthinderna är, enligt Barth, interna immateriella hinder 
som för det mesta är av lednings- och resurskaraktär (ibid.). Företagsledarens kompetens är en 
viktig faktor för att beskriva ett företags utveckling och tillväxt. Även medarbetarnas 
kompetens är viktig. Bristande kompetens angående otillräcklig organisationsförmåga, 
psykologiska faktorer, företagarens arbetssituation, attityder och inställning samt begåvning 
kan medföra hinder i tillväxten (Ylinnenpää, 1996).  

2.2.3 Kunskap 

En företagares attityd till finansiering påverkas även av vilken kunskap ägare/företagsledare 
har om vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga (Michaelas et al., 1998). Tucker och 
Lean (2003) undersökte i sin studie företagares kännedom om andra finansieringsalternativ än 
banker. I studien framgick det att majoriteten inte kände till andra alternativ. Förklaringen till 
denna brist på kännedom kan vara att små företag är nöjda med bankfinansiering och inte 
känner behov av andra alternativ. Vidare anser författarna att små företag har brist på kunskap 
inom det finansiella området och därför inte kan förmedla företagets kvalitet till finansiärer. 
Företagarna är ofta produkt- eller servicespecialister och inte specialister på finansiella frågor. 
 
Berggren (2003) diskuterar de positiva effekterna av vad olika externa finansiärer kan bidra 
med i företag och som därmed kan inverka på företagarens attityd till finansiering. De olika 
finansiärerna kan bidra med olika typer av kapital, allt från humankapital till ägarkapital (ibid.). 
Förutom kapitaltillskott kan finansiärer även bidra med kompetens, vilket Cressy och Olofsson 
(1996) uppfattar som betydelsefullt, kanske än mer betydelsefullt än kapitaltillskott. Förutom 
att bidra med legitimitet kan olika finansiärer bidra med att ha en specifik kompetens som kan 
gynna olika delar av en verksamhet som till exempel produktutveckling. Med hjälp av externa 
finansiärer som vill hjälpa företag att utvecklas kan finansiärernas relationer med andra 
finansiella och industriella aktörer utnyttjas (ibid.).  
 
Enligt Lindström och Olofsson (1998) finns det flera studier som visar att även om det finns 
små företag som besitter kunskap i produkt- och produktionsrelaterade frågor, finns det mindre 
kunskap om marknaden (ibid.). Unga teknikbaserade företag är oftast de som upplever denna 
problematik. Detta gör att finansiärer med marknadskunskap kan vara till hjälp när det gäller 
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att hitta nya kunder. Genom att ta in nya ägare kan det inverka positivt på den finansiella 
situationen i företaget och de ekonomiska rutinerna. Affärsänglar och riskkapitalbolag kan 
skapa möjligheter att erhålla finansiering i senare skeden under den finansiella tillväxtcykeln. 
Finansiärer kan också bidra med att öka lönsamheten i företaget genom att bidra med finansiell 
kompetens (Berggren, 2003). 

2.2.4 Erfarenhet 

Attityden till finansiering påverkas även av vilken erfarenhet företagare har av extern 
finansiering sedan tidigare. En företagare som har goda erfarenheter av att använda externt 
kapital är mer benägen att återigen använda sig av denna finansieringsform. En företagare med 
dåliga erfarenheter utvecklar en negativ attityd mot extern finansiering och undviker därför 
denna finansieringsform (Michaelas et al., 1998). Företagare med låg erfarenhet av 
företagsledning har en tendens att följa den formella planeringen i motsats till företagare med 
erfarenhet. Företagare med stor erfarenhet av företagsledning använder sig i stor grad av 
intuition och erfarenhet från affärsverksamheter. Oerfarna företagare använder sig i stället av 
formella finansieringsbudgetar i större grad än erfarna företagare (Bergström och Lumsden, 
1993). De företagare som upplevt tuffa startår med hög skuldsättning och därmed ett stort 
beroende av finansiärer är ovilliga att involvera sig i aktiviteter som kan hota den säkerhet och 
självständighet de arbetat så hårt för att uppnå (Gilmore, Carson och O´Donnel, 2004). 

2.2.5 Riskbenägenhet 

Michaelas et al. (1998) menar att riskbenägenheten påverkar företagarnas attityd till 
finansiering. Finansiella beslut i små företag är starkt påverkade av ledningens riskbenägenhet 
(ibid.). Enligt Palich och Bagby (1995) har flertalet studier visat att entreprenörer är mer 
riskbenägna än genomsnittet. Palich och Bagby kom dock i sin studie fram till motsatsen där 
författarna beskriver att entreprenörerna inte är mer riskbenägna än genomsnittet, istället 
handlar det om att entreprenörerna har en mer positiv syn på affärssituationerna. När de 
uppfattar situationen som mer fördelaktig och väntar sig ett bra resultat medför detta att de 
uppfattar situationen som mindre riskfylld än övriga (ibid.). Gilmore et al. (2004) menar att 
även om entreprenörer inser att de måste bemöta en del riskfyllda situationer så försöker de 
minimera riskerna i så stor utsträckning som möjligt. Vidare menar författarna att eftersom 
många små företag inte alltid har tillväxt som mål kan dessa vara mindre villiga att ta risker då 
de föredrar att växa långsamt och stabilt.  

2.2.6 Finansiell situation 

Michaelas et al. (1998) menar att attityden till finansiering även influeras av företagets 
finansiella situation. Även Landström och Winborg (1995) menar att attityder mot externa 
finansiärer till stor del beror på den finansiella situationen i företaget (ibid.). En småföretagares 
attityd har en viss tendens att förändras vid kärvare tider och får då en mer positiv attityd till 
externa finansiärer (Landström & Winborg, 1995; Wiklund, 1998). Även en kontrollavert 
småföretagare kan tvingas söka extern finansiering, framförallt om företaget står mellan valet 
och kvalet att fortleva sin verksamhet (Berggren, 2003).  
 
En modell som ligger förhållandevis nära Pecking order-modellen är den finansiella 
tillväxtcykeln, vars modell innehåller ett antal faser som ett företag förväntas passera igenom. 
Beroende av vilken fas företaget befinner sig i kommer vissa finansiärer att vara mer lämpliga 
än andra (Berger & Udell, 1998; Aldrich, 1999). Under sin livscykel kan ett företag finna 
situationer där det räcker med internt tillförda medel och andra situationer där de behöver 
extern finansiering. När företag behöver extern finansiering kommer det ske ett val mellan 
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skuldkapital och ägarkapital. Detta val kommer att influeras av företagarens preferenser och 
förväntningar men även av branschen som helhet (Michaelas et al., 1998). Michaelas et al. 
framhåller att den negativa inställningen till externt kapital, som befinner sig hos företagare, 
gör att företagare föredrar att vid uppstart använda sig av egna besparingar och vid expansion 
använda sig av internt genererade medel. Cressy (1995) utskiljer två olika typer av attityder när 
det gäller småföretagare. Författaren skiljer mellan småföretagare vars attityd gentemot externa 
finansiärer förändras över tid, som denne kallar ”movers” och småföretagare vars attityd inte 
förändras, som författaren kallar ”stayers”.  

2.3 Sammanfattande reflektioner  
Små företag har en tendens att vilja undvika extern finansiering och istället öka de internt 
genererade medlen (Bhide, 1992). Många företag ställs mellan valet av fortsatt snabb tillväxt 
med stöd av externa finansiärer eller långsammare tillväxt med bevarad kontroll bestående av 
internt genererade medel (Norton, 1991). Den kontrollaverta attityden påverkar därför valet av 
finansiering (Michaelas et al., 1998). Detta är relaterat till om företag vill växa eller inte 
(Cressy & Olofsson, 1996). Företag med tillväxtambitioner är mer benägna att använda sig av 
extern finansiering än de företag som är nöjda med en låg andel extern finansiering trots att 
detta kan hindra tillväxt (Roberts, 1991).  Företagarens arbetssituation, attityder och inställning 
kan medföra hinder i tillväxten (Ylinnenpää, 1996). Michaelas et al. (1998) har tagit fram en 
modell som tar upp effekten av just företagsledares preferenser, förväntningar, tilltro och 
attityder till externt kapital. Vi har under vår genomgång av den teoretiska referensramen hittat 
sju områden som vi kommer att använda som teman i empirin. För att underlätta 
operationaliseringsprocessen i arbetet används dessa sju teman som rubriker även i analysen. 
De olika temana är: val av finansiering, kontrollaversion, målsättning och tillväxtambition, 
kunskap, erfarenhet, riskbenägenhet samt finansiell situation. Samtliga faktorer: målsättning 
och tillväxtambition, kunskap, erfarenhet, riskbenägenhet samt finansiell situation, påverkar 
avvägningen av att överge eller behålla kontrollaversionen i ett företag, vilket in sin tur 
påverkar valet av finansiering (se figur 5).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Små företags kontrollaverta attityd som påverkar valet av finansiering. 
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3 METOD 
 

Vi förklarar i detta kapitel vårt tillvägagångssätt för den empiriska studien, hur den har 

genomförts samt hur data har insamlats och analyserats. Vi avslutar med en diskussion kring 

undersökningskvaliteten för vårt tillvägagångssätt. Anledningen till att vi har valt att placera 

metodkapitlet efter den teoretiska referensramen är att vi ser teorikapitlet som en 

vidareutveckling av inledningen.  
 

3.1 Metodansats 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod då vi ansåg att denna metod är lämplig för att 
besvara vår problemformulering. Jacobsen (2002) menar att fördelen med en kvalitativ metod 
är att den ger en djup och detaljrik förståelse samt ett helhetsperspektiv på problemets 
situation. En kvalitativ metod gav oss möjligheten att genom personliga intervjuer samla in 

information om kunskaper, åsikter och upplevelser uttryckta i deras egna ord. Patel och 
Davidsson (1994) anser att om problemet handlar om att tolka och förstå människors 
upplevelser eller frågor angående hur underliggande mönster ska besvaras, är ett kvalitativt 
förhållningssätt att föredra. 
 
Ett av syftena med vår studie var att undersöka och analysera de faktorer som påverkar små 
teknikbaserade företags kontrollaverta attityd vid valet av finansiering. Därför är den 
kvalitativa ansatsen lämplig, vilket överensstämmer med Svenning (2000) som menar att 
tanken med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera istället för att dra generella 
slutsatser. Det handlar om att till en början få fram förväntningar om hur verkligheten ser ut 
och därefter gå ut och samla in empiri för att undersöka om förväntningarna stämmer överens 
med verkligheten (ibid.). Förväntningarna vilar på tidigare empiriska studier och tidigare 
teorier (Jacobsen, 2002). I denna undersökning anser vi det vara viktigt att kunna ställa 
följdfrågor samt att ha möjlighet att diskutera svaren med de intervjuade, vilket möjliggörs i 
en kvalitativ studie. Personliga möten anser vi bidrar till större djup och förståelse, vilket ger 
oss en tydligare helhetsbild. En annan fördel är att intervjuaren kan se och avgöra hur 
respondenterna beter sig.  

3.2 Den teoretiska studien 
För att få en ökad förståelse inom problemområdet genomförde vi en litteratursökning via 
Hulda på Högskolebiblioteket i Halmstad. Internet har använts för att söka i Svenskt 
Näringsliv, Företagarna, Nutek, ABI/Inform och Science Direct. Sökord som vi använde i 
samtliga databaser var: ”små företag”, ”finansiering i små företag”, ”informationsasymmetri”, 
”kontrollaversion” och ”Pecking order-modellen”. Vi använde oss också av de engelska 
sökorden: ”small business”, ”finance in small firms”, ”asymmetric information”, ”control 
aversion” samt ”pecking order model”, när vi sökte i databaserna. Även kurslitteratur har 
använts. Våra litteraturgenomsökningar har genomförts vid ett flertal tillfällen, allt eftersom 
vår förståelse och kunskap har ökat om problemet. Svårigheten med sekundärdata anser vi 
vara att avgöra huruvida informationen som är framtagen är relevant för den specifika 
undersökningen. Enligt Kinnear och Taylor (1996) kan det även vara svårt att bedöma källans 
tillförlitlighet och tidsförankring beroende på källans ålder. 
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3.3 Den empiriska studien 

3.3.1 Val av organisationer och respondenter 

Vi valde att intervjua fyra respondenter som är grundare och delägare i små teknikbaserade 
företag, verksamma inom IT-branschen. Ambitionen var vidare att intervjua respondenterna i 
deras egen miljö för att de skulle känna sig bekväma. Vi valde företag utifrån storlek, bransch 
och geografisk placering. Urvalskriterierna för våra respondenter var att de skulle vara både 
grundare och delägare, deras företag skulle uppfylla vår definition av små företag, vara 
teknikbaserade företag verksamma inom IT-branschen och med säte i en och samma region, 
för att undvika lokala skillnader. Intervjuerna har skett med företag som har sin verksamhet i 
Halmstad. Halmstad är ett centralt ekonomiskt centrum i en region som kännetecknas av god 
tillväxt och en stark drivkraft till ökad konkurrenskraft (Halmstad Innovationsstaden, 2007).  
Till hjälp för att hitta våra respondenter använde vi Affärsdata och Företagsfakta. 

3.3.2 Metod för datainsamling 

Metod för datainsamling för att samla in primärdata från respondenter blev verklighet genom 
intervjuer som vår enda metod. Intervju är enligt Lundahl och Skärvad (1999) en metod som 
innebär att information inhämtas genom att en intervjuare ställer frågor eller går in i en dialog 
med intervjupersoner. Vi anser det vara viktigt att både respondenterna och vi som intervjuare 
får möjlighet att förklara sig ytterligare om det är något som är oklart, vilket möjliggörs i en 
personlig intervju. Vi tycker att respondenternas egna åsikter kommer fram lättare och att det 
skapas en mindre ansträngd dialog.  
 
Vi anser att eftersom en personlig intervju genomförs öga mot öga med respondenten kunde 
vi som intervjuare få möjligheten att ta intryck av ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra 
visuella signaler. Nackdelen kan vara att det lättare kan ske en viss snedvridning av svaren för 
att behaga intervjuaren. Respondenten kan också känna sig pressad att svara på något som han 
eller hon inte är insatt i. Dessa aspekter måste intervjuaren ha i åtanke och ta hänsyn till 
menar Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997). 

3.3.3 Operationaliseringsprocessen 

Utifrån från vår undersökningsmetod utmynnade vår operationaliseringsprocess i att koppla 
de teoretiska områdena om faktorer som rör avvägningen att överge eller behålla 
kontrollaversionen till intervjufrågor som ansågs vara relevanta för vår undersökning. För att 
uppnå en röd tråd i arbetet använde vi relevanta teoretiska teman även i empiri och analys för 
att få en enklare koppling i arbetet med jämförelsen mellan teorin och empirin.  

3.3.4 Intervjuprocessen  

Vi utförde våra intervjuer i fyra olika små teknikbaserade företag inom IT-branschen. Det 
intervjuades en respondent, som var grundare och delägare, i varje företag. Vi valde att 
namnge respondenterna med A, B, C och D samt de företag som varje respondent 
presenterade för samma bokstav som respondenten, till exempel ”Respondent A” och 
”Företag A” för att lättare skilja respondenterna åt.  
 
Intervjuguiden var semistandardiserad vilket enligt Lundahl och Skärvad (1999) innebär att 
huvudfrågorna är förutbestämda och ställs till alla respondenter. Direkta följdfrågor var med i 
intervjuguiden för att stödja intervjuaren. Sedan uppkom det andra följdfrågor under 
intervjuprocessen beroende på företagens olika situationer. Uppföljningsfrågor som ”vill du 
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utveckla det?” användes för att följa upp svaren. Frågorna var också strukturerade i den 
meningen att vi i förväg klart hade fastställt målsättningen med intervjun. Vi valde att inte 
ställa ledande frågor för att inte påverka respondenten att ge analyserande svar. Det var upp 
till oss att analysera respondenternas svar på våra frågor utifrån uppsatsens syfte. 
  
Intervjun var även fokuserad, informationsinriktad och utformad för att stödja en systematisk 
genomgång av de områden som vi var intresserade av. Detta är utmärkande för en strukturerad 
intervju (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi skickade några dagar innan intervjuerna ett dokument 
som beskrev vilka områden som vi skulle ställa frågor om. Vi skickade således inte 
intervjuguiden i förväg då vi ville ha så spontana och ärliga svar som möjligt. Detta medförde 
att respondenterna i förväg inte visste vilka frågor vi skulle ställa och respondenterna fick 
därmed inte möjlighet att diskutera med sina medarbetare om vad de skulle svara på frågorna.  
 
Vi valde att vara två medverkande vid varje intervju eftersom vi ansåg att två personer 
tillsammans kan understödja med bättre och fler följdfrågor än om intervjuaren hade varit 
ensam. Intervjuerna utfördes i respondenternas egen miljö eftersom vi ville att de skulle känna 
sig lugna och avslappnade och inte påverkas av några störande inslag. Vi började med att 
presentera oss själva och förklara ytligt vad studien handlar om för att inte vägleda på något 
sätt. Vidare ställde vi frågan om anonymitet till samtliga respondenter, där några önskade 
detta, vilket gjorde att vi i studien gjorde samtliga anonyma. Innan vi började med intervjun 
frågade vi om vi kunde använda oss av bandspelare, vilket inte var något problem i något av 
fallen. Fördelen med bandspelare är att kunna intressera sig till fullo för respondenten och 
lättare kunna följa med i diskussionen och därmed ställa följdfrågor (Jacobsen, 2002).  
 
Slutligen återstod det omfattande och tidskrävande arbetet med att skriva ner allt som sades på 
banden från intervjuerna, vilket är en nackdel som talar emot användandet av bandspelare. 
Fördelen är att inget tolkas fel på grund av att vi inte kom ihåg vad respondenterna svarade, 
vilket överensstämmer med Jacobsen (2002). Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) är det också 
bra att de bandade intervjuerna översätts till skriftlig form för att sedan lättare kunna ta ut citat 
eller tolka det som har sagts på ett riktigare sätt. I empiriavsnittet använde vi oss av citat för 
att lyfta fram viktiga aspekter som respondenterna belyste under intervjuerna. Jacobsen 
(2002) menar att användningen av direkta citat är en central aspekt vid kvalitativa metoder. 
Vidare upptäckte vi att en väl strukturerad intervjuguide med klara och specifika frågor 
underlättade det fortsatta arbetet med studien. 

3.3.5 Metod för analys 

Utifrån våra intervjuer sammanställde vi vår grunddata genom att omvandla intervjuerna till 
skriftlig form. Även en sammanfattning av empirin gjorde det lättare för oss att analysera. 
Därefter gjorde vi bedömningar på om det som sagts på varje punkt var relevant för vår 
analys. Vår metod för analys utmynnade i att vi ställde vår primärdata mot teorin. Syftet var 
att beskriva respondenternas svar samt att sammanställa dess uppgifter mot den teoretiska 
referensramen. För att analysera kvalitativa studier behöver kodning genomföras. Kodning 
innebär att sätta etiketter och skapa begreppskategorier (Svenning, 2000). I vårt fall innebar 
kodning att sortera in svaren från intervjuerna i våra på förhand valda teman. På sådant sätt 
kan det bli lättare att hitta likheter och skillnader, både mellan de olika respondenterna och i 
förhållande till teorin, vilket överensstämmer med Lekvall och Wahlbin (2001). Vi avslutade 
analysen med att vi kopplade faktorerna som påverkar den kontrollaverta attityden med val av 
finansiering, för att skapa tydlighet. 
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3.4 Undersökningskvalitet 

3.4.1 Generaliserbarhet 

Vårt mål med studien, vilket också karaktäriserar kvalitativa studier enligt Jacobsen (2002), 
var att exemplifiera snarare än att kunna dra generella slutsatser. Jacobsen (2002) framhäver 
vikten av att vara försiktig med starka generaliseringar efter en kvalitativ studie som bygger 
på ett fåtal enheter eller observationer. Vi har därför inte varit ute efter att generalisera utan vi 
har hela tiden velat ta fram exempel. Vi är medvetna om att vi endast har intervjuat fyra 
respondenter i fyra olika företag och att det endast är just deras sätt att hantera det belysta 
problemet. För att kunna dra exemplifierbara slutsatser krävs det enligt oss att minst två av 
respondenterna tycker på ett visst sätt. Det är inte säkert att det resultat som vi kommer fram 
till är det bästa sättet att belysa vilka omständigheter små teknikbaserade företag väljer att 
överge eller behålla sin kontrollaversion vid valet av finansiering, men det kan vara ett möjligt 
angreppssätt. Om vi hade utfört intervjuer i fler små teknikbaserade företag, anser vi att vi 
hade fått en bredare syn på hur attityderna ser ut vid val av finansiering. Vi hade även hittat 
flera gemensamma drag mellan företagen och våra slutsatser hade därmed kunnat bli mer 
tillförlitliga. Dock har möjligheten till fler intervjuer påverkats av ett begränsat tidsutrymme.  

3.4.2 Inre validitet 

Eftersom vi i studien undersöker hur individer subjektivt upplever verkligheten mäts inre 
validitet i detta fall genom att bedöma hur väl vi beskriver, tolkar och drar slutsatser om den 
subjektivitet som vi har studerat i det empiriska arbetet. Inre validitet uppnås om frågorna 
mäter det forskaren föresatt sig att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Vi ansåg att 
vi kan ha uppnått en viss inre validitet genom att noggrant tolka och beskriva den information 
som erhölls genom våra intervjuer med respondenterna. Varje intervju sammanställdes i 
detaljerad form och därefter gick vi igenom intervjun för att kontrollera att frågorna har ställts 
på rätt sätt och att vi har tolkat svaren på samma sätt. Inre validitet fastställer huruvida 
studiens resultat stämmer överens med verkligheten (Merriam, 1994).  

3.4.3 Reliabilitet 

För att uppnå skälig reliabilitet, som mäter hur pass upprepbart en undersöknings resultat är 
(Merriam, 1994), deltog båda uppsatsförfattarna vid varje enskild intervju. Vi erbjöd samtliga 
respondenter anonymitet för att få så tillförlitliga och ärliga svar som möjligt. Omedvetna och 
subjektiva tolkningar av svaren kan förekomma eftersom dessa är svåra att upptäcka. Efter 
varje intervju diskuterade vi därför hur respondenternas svar uppfattades, för att på sådant sätt 
komma fram till en gemensam bild, vilket kan bidra till att subjektiviteten i uppsatsens 
empiriavsnitt minskar. Under intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide för att 
säkerställa att alla respondenter skulle svara på huvudfrågorna i studien. Vi har utformat 
frågorna utifrån att de inte ska vara ledande för att undvika att respondenternas svar påverkas 
av frågorna. Det har varit viktigt att vi som uppsatsförfattare ska analysera, inte 
respondenterna. Vi har även haft i åtanke att den intervjuareffekt som Jacobsen (2002) 
beskriver kan uppkomma vid personliga intervjuer, det vill säga att intervjuarens närvaro 
skapar särskilda resultat. Vi har använt oss av samma tillvägagångssätt vid intervjuerna, dock 
finns det möjlighet att respondenten kan ha påverkats genom vårt kroppsspråk eller dylika 
intrycksbetingade företeelser. Vi inser begränsningen i vår studie eftersom den är fokuserad 
på att beskriva snarare än att bevisa och att det därför inte är helt säkert att resultatet skulle 
kunna upprepas i detalj om en liknande studie genomfördes, vilket en studie med hög 
reliabilitet skulle uppnå om studien genomfördes en gång till med samma metodansats (ibid.). 
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4 EMPIRI 
 

Här presenteras den empiri som framkommit vid de undersökningar som utförts i fyra 

organisationer med lämpliga respondenter. Resultatet delas in i teman efter de teman som 

kategoriserades i den teoretiska referensramen under varje respondent, för att till sist 

presentera en sammanfattning av respondenterna i en matris. 
 

4.1 Respondent A 
Respondent A är 43 år och har en fyraårig teknisk gymnasieutbildning. A är delägare och en 

av två grundare av Företag A. Företaget grundades 1996 och är i huvudsak placerat i 

Halmstad. A arbetar som koordinator mellan utvecklingsavdelningen, supportavdelningen 

och säljavdelningen. Företag A har fyra delägare där respondent A innehar 25 % av 

ägarskapet. Företaget har 10 anställda och arbetar med bokningssystem för skidresor. 

Företag A följer vår definition för små teknikbaserade företag. 

4.1.1 Val av finansiering 

Företagets kapitalstruktur grundar sig på att deras produkt till stor del är självfinansierad 
genom verksamheten. Från början använde sig Respondent A och hans kompanjon eget 
kapital när de grundade företaget. Senare har Företag A tillsammans med en kund finansierat 
utvecklingen av systemet, där kunden till stor del har betalat utvecklingskostnaderna i förväg 
istället för att köpa systemet i färdigt skick. När kunden fick sitt system hade allt kapital gått 
till produktutvecklingen av detta system. A behövde därför kapital för att bygga upp marknads-
avdelningen för att kunna hitta fler kunder. Respondent A och hans kompanjon tog 
möjligheten att få in två delägare i styrelsen som förstod marknaden och kom in med externt 
kapital. Enligt A är dessa två delägare som vilka ägare som helst och framhåller att 
långsiktigheten hade blivit helt annorlunda med riskkapital. Respondent A beskriver 
relationen mellan han och delägarna som formell. Företag A har utnyttjat både banklån och 
Almi men dessa lån är idag i stort sett avbetalade. De har även ett större lån från två delägare. 
Företag A upplevde inga större problem med att få lånefinansiering då Företag A hade 
utvecklat sin produkt och sålt den till flera kunder. Kreditbedömningen gick därför snarare ut 
på att undersöka förtjänstmöjligheten, det vill säga ekonomisiffrorna för bolaget. Respondent 
A framhåller följande hierarkisk ordning av finansieringsmöjligheterna: först internt 
genererade medel, sedan ägarkapital och till sist skuldkapital. 

4.1.2 Kontrollaversion 

Respondent A anser att självständighet och oberoende har varit viktigt för dem. A menar att 
det är viktigt att känna att han är med och styr och att han innehar kontroll över verksamheten. 
Vidare menar A att han bara kan tänka sig att ta in extern finansiering så länge han inte 
känner att hans ägarandel inte är lika stark längre.  
 
När företag blandar in partners, lägger företag sin kunskap och produkt i någon annans 
kundkorg. Företag A har nu plockat in partners på kreditkortslösningar, marknadsbearbetning 
och kundrelationshanteringssystem, det vill säga delsystem som deras kunder är intresserade 
av. Företag A utvecklar sin produkt och behåller helhetsperspektivet på deras lösning samt 
styr produkten.  
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För att bevara sin självständighet menar A att det hela tiden gäller att tänka på den, att i varje 
situation när det kommer förslag från partners eller andra externa aktörer som riskkapitalister, 
att tänka på oberoendet. Det gäller att omgående deklarera att företaget kopplar ihop sig med 
vilka partners de vill, oavsett om deras partners är konkurrenter eller ej. Om det skulle fungera 
bra med deras samarbetspartner, kan förfinade samarbeten inledas. Respondent A framhåller 
även att det är viktigt att ingen ska ta över kontrollen av deras produkt. 

4.1.3 Målsättning och tillväxtambition 

Företag A är ett gasellföretag som innebär att de under tre år i rad ska dubbla sin verksamhet 
gällande omsättning och vinst. Även de anställda ska ökas med en tredjedel eller femtio 
procent, vilket är ett uttalat mål som de styr mot. Personliga mål som A har med företaget är 
främst att uppfylla en gammal gymnasieelevs dröm att faktiskt prova på att lyckas med 
företagandet och entreprenörskapet, att anställa någon för första gången, lära sig bokföring 
och se helheten med affärsverksamheten. Respondent A menar att det självklart har funnits 
pengar i bakhuvudet men att det har varit av underordnad betydelse tidigare. Företag A har 
idag uppnått tio anställda och de har en produkt som fungerar vilket innebär att nya mål med 
mer ekonomisk karaktär sätts, menar A. För att nå målen kan Respondent A tänka sig att ta in 
nya finansiärer om det tillför bolaget, bara A behåller sin kvarvarande del i företaget, eller blir 
mer värt. A måste känna att han fortfarande är med och styr.  
 
Företag A:s tillväxt kännetecknas av att den är väldigt stabil, konstant och går långsamt uppåt. 
De har därför inga problem med för snabb tillväxt. Respondent A menar dock att det är 
ganska känt att bolag får problem om de växer för fort. Men tillväxten kunde vara lite bättre 
eftersom de växer organiskt, säger A. Respondent A menar att känna oberoende och samtidigt 
växa går lite hand i hand, men drar samtidigt åt varsitt håll. A menar att det skulle vara 
mycket större slitningar om de hade haft ett renodlat riskkapitalbolag som sätter upp 
försäljningsmål som en produkt, marknad och kunder inte kan bära. A menar att det är ett 
omvänt förhållande där företag släpper på all kontroll, men att det då är möjligt att nå 
tillväxtmålet. A fortsätter: 

”Det är en avvägning och den handlar om att du antingen ska växa 

organiskt med eget genererat kapital eller att du ska växa med externt 

kapital och finansiering. Om du väljer den tillväxtmålsdrivna blir du 

tvungen att släppa kontrollen över vissa beslut.” 

4.1.4 Kunskap 

De svårigheter Företag A har haft med deras val av finansiering är mycket beroende på 
okunskap. Respondent A anser att kunskapen om vilka externa finansieringsalternativ som 
finns tillgängliga på marknaden tidigare var tämligen dålig. A tog därför in delägare som hade 
och har stor kunskap om marknaden, som samtidigt förstod produkten och ville vara med och 
utveckla företaget. Respondent A framhäver därför att de släppte något på kontrollen av 
företaget för att få in externt kapital. Det externa kapitalet kan bidra med en mycket viktig 
ingrediens, närmare bestämt kunskap. A fortsätter: 

”Jag anser att det bästa sättet att finansiera är att slå två flugor i en smäll, 

alltså att få både kunskap och kapital. Kunskapen i samband med att man 

får kapital kostar ju ingenting.” 

Vidare menar A att externa finansiärer kan bidra med styrelsearbete och även rena tjänster 
som Företag A:s delägare gör genom att gå in på låg lön och arbeta i bolaget. Legitimitet är 
också något som A framhåller som delägarna bidrog med, bland annat genom deras 
kontaktnät och marknadskunskap. De nya delägarna kände andra skidchefer på skid-
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anläggningar och det blev då en lättare dörröppning som medförde att Företag A snabbare 
kom upp ur ”diket”, det vill säga den svacka de kände efter att ha lämnat kundfinansieringen. 

4.1.5 Erfarenhet 

Respondent A uttrycker sig ha en bred erfarenhet av extern finansiering. Det positiva med 
extern finansiering är enligt A att bolaget får det kapital som behövs för att utveckla 
någonting och därmed inte blir försinkad tidsmässigt. Det negativa med extern finansiering är 
det föreligger en kostnad, exempelvis räntekostnader, som inte har funnits tidigare. 
Respondent A framhåller att det är ganska höga räntor för små företag och vidare tycker A att 
Almi har ännu högre räntor än banker, men menar samtidigt att Almi istället kräver betydligt 
mindre borgensåtagande än banker. Respondent A har dock i övrigt haft en positiv erfarenhet 
av bankfinansiering. När det gäller ägarkapitalet har den negativa erfarenheten varit att de 
lämnat över en stor del av kontrollen till delägarna. Samtidigt ser A det positiva med att de 
fick in delägare som hade kunskap, även om A hade hoppats på mer bidrag från dessa 
delägare. 

4.1.6 Riskbenägenhet 

A ser sig inte som benägen att ta några större risker för att riskera sin aktiepost och därmed 
kontrollen över sitt delägarskap. Vidare menar Respondent A att en färdig produkt minskar 
många risker, som exempelvis försenad lansering av produkt, när företaget ska växa. A 
påpekar: ”Om du har ett snabbt tillväxttänk på en icke färdig produkt kan man snabbt hamna i 

svårigheter.” Tar företag in kapital i ett sådant läge till expansionsfasen, läggs allt på 
produktutvecklingen. Detta hände Företag A, där de trodde att produkten var mer färdig än 
vad den var. En stor del av det tillväxtkapital som kom in, i och med delägarna, gick till 
produktutveckling. Följden blir att de måste göra ett nytt försök till tillväxt och i det här läget 
menar A att företaget har släppt ännu mer på aktier och delägarskapet och därmed kontrollen 
av företaget. A framhåller att när det gäller tillväxt måste företag kliva i ”trappsteg”, att stå 
stadigt på ett trappsteg innan företaget tar nästa kliv. 

4.1.7 Finansiell situation 

Den finansiella situationen gjorde att Företag A behövde externt kapital för att ta sig ur 
”diket”. A tog därför in nya delägare då företaget hade en sämre finansiell situation. 
Respondent A säger att fördelen att ta in kapital så sent är att få en rimlig värdering av bolaget 
och att detta minskar risken för dem som går in i bolaget. När det gäller hur synen på 
finansiering har förändrats genom utvecklingen av verksamheten framhåller A att de kanske 
skulle ha jagat extern finansiering tidigare i utvecklingsfasen för att komma fram snabbare. 
Företag A har haft tur att det inte har dykt upp konkurrenter som jagat ikapp dem. Deras 
kunder har inte haft svängningar i konjunkturen hittills, dock är klimatet någonting som skulle 
kunna försvåra läget för deras kunder.  
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4.2 Respondent B 
Respondent B är 39 år och har läst företagsekonomi och nationalekonomi på universitet. B är 

delägare och en av grundarna i Företag B samt arbetar som konsult och styrelseordförande i 

företaget som han tillsammans med den andre huvudgrundaren äger 51 % av aktierna i. 

Företaget grundades år 2000 och är beläget i Halmstad. Företag B har 6 anställda och 

erbjuder både kontrakterade tjänster och konsultation inom outsourcing och affärssystem. 

Företag B följer vår definition för små teknikbaserade företag. 

4.2.1 Val av finansiering 

Företagets kapitalstruktur är delvis uppbyggd av riskkapital. De tog vid starten av företaget 
för sju år sedan fram ett prospekt och sökte kapital hos olika konsortium, Venture Capital-
bolag och affärsänglar. Valet föll sig, via en kontakt, på ett utländskt konsortium och företaget 
tog in 20 miljoner kr. B förklarar: 

”Vi släppte 20 % av bolaget och detta var då i starten. Jag tror nästan det 

är rekord i Sverige, jag tror inte det är någon som dragit in så mycket 

pengar på 30 sidors text såvida du inte haft något speciellt patent i botten. 

Så vad jag känner till är det ingen som dragit in så här mycket pengar på 

detta sätt. Det är unikt.” 

Respondent B menar att detta konsortium består av 3-4 olika finansieringslösningar som är 
sammanlänkade via en gemensam person. Företag B presenterade seriösa siffror från 
branschen i USA och England på hur utvecklingen skulle se ut vilket fick investerarna att tro 
på deras idéer. Det utländska konsortiumet innehar inga styrelseposter, utan fungerar mer som 
en ”advisory board”. Företag B satte samtidigt upp tuffa kriterier vid intagandet av 
ägarkapital, de var noggranna med att allt skulle ske enligt deras egna premisser.  
 
Företag B är nöjda med nuvarande ägandestruktur och är för närvarande endast intresserade 
att använda sig av egna vinster, det vill säga internt tillförda medel. Om företaget skulle 
hamna i en situation där extern finansiering skulle behövas prioriterar de ägarkapital före 
skuldkapital, dock endast om ägarkapitalet kommer in enligt B:s premisser. Negativt med 
skuldkapital är kapitalkostnaden. B framhäver dessutom att bankerna inte är särskilt 
intresserade av att låna ut pengar till den här typen av verksamhet då den är kombinerad med 
en relativt hög risk. Dessutom finns det inte mycket att belåna som säkerhet, hävdar B. 

4.2.2 Kontrollaversion 

Respondent B menar att självständighet och oberoende är det absolut viktigaste för företaget, 
något som var ett huvudkrav som de ställde när de valde att starta företaget. Företaget har 
bestämt sig för att inte ta in mer riskkapital såvida det inte uppkommer någon speciell 
situation, men i vilket fall som helst vill de inte på något sätt riskera att släppa sin kontroll 
över majoritetsägandet. Om ett riskkapitalbolag blir majoritetsägare fruktar B att han som 
entreprenör i slutändan blir utspädd och överkörd av riskkapitalbolaget. Han poängterar 
vidare att han hellre lägger energi på att utveckla företaget och ta fram bättre produkter istället 
för att ägna tiden åt maktstrider. 
 
 



KAPITEL 4 EMPIRI 

21 

4.2.3 Målsättning och tillväxtambition 

Den personliga målsättningen är enligt respondent B att vara verksam inom nuvarande 
område, men i den skåran som passar individerna i företaget. B fortsätter: 

”Vi lever ganska bra liv, jobbar kanske sex timmar per dag och är lediga 

12-14 veckor per år. Vi tackar nej till kunduppdrag istället för att 

nyanställa. Men vi försöker hela tiden välja ut de kunder som vi tror är de 

bästa kunderna att jobba med och de som är mest seriösa. Vi försöker 

sedan hela tiden överleverera i våra uppdrag så att kunderna känner att vi 

levererar högre kvalité än våra konkurrenter” 

Företag B:s ambitioner är att växa organiskt och siktar snarare på att öka lönsamheten än att 
öka antalet nyanställda. De undviker att sätta upp målsättningar att de ska uppnå en viss 
procentuell förbättring från år till år. Respondent B påpekar att om det skulle dyka upp något 
intressant att köpa kan tillväxtambitionen förändras, men just för tillfället är alltså målet 
endast att växa organiskt. En ökad tillväxtambition kan kräva mer externt kapital vilket enligt 
B kan äventyra kontrollen över företaget. Vidare menar B att det kan finnas stora negativa 
konsekvenser med tillväxt då det är kombinerat med mycket stress. Dock kan samtidigt en 
finansierad tillväxt där du lyckas skapa strukturer och ta in rätt folk vara positivt. 

4.2.4 Kunskap 

Respondent B anser att han i dagsläget har en hygglig kunskap om vilka externa 
finansieringsmöjligheter som i grova drag finns tillgängliga. B är medveten om vilka 
grupperingar som finns och hur de fungerar. Respondent B anser vidare att han vid starten av 
företaget för sju år sedan hade mycket större kunskap angående vilka externa 
finansieringsmöjligheter som fanns tillgängliga, än vad han har i dagsläget. B förklarar detta 
med att han hade en bättre närkontakt med finansieringsmarknaden i samband med sökandet 
efter kapital. Dessutom hade han före uppstarten av Företag B varit delägare i ett annat bolag 
som kontinuerligt var i behov av nyemitterat kapital, något som gav honom en närkontakt till 
finansieringsmarknaden. B anser vidare att deras riskkapitalister inte har bidragit med någon 
direkt kompetens, däremot har de bidragit med ett kontaktnät. B:s goda kunskaper angående 
vilka externa finansieringsmöjligheter som fanns tillgängliga vid starten av företaget 
underlättade sökandet av kapital och att de till sist hittade en lämplig finansiär. B ville inte 
förlora kontrollen över företaget och såg till att den externa finansieringen gick i linje med 
Företag B:s premisser. 

4.2.5 Erfarenhet 

Respondent B har en bred erfarenhet sedan tidigare av extern finansiering. B har negativa 
erfarenheter från hans förra bolag där B som entreprenör var med och späddes ut när externt 
kapital togs in. B menar vidare att det lätt uppstår stridigheter och att entreprenören tappar 
kontrollen över verksamheten när externa finansiärer får för stort inflytande. B menar att 
riskkapitalbolagen ofta tänker alltför kortsiktigt och saknar tålamod. Vidare förstår inte en del 
riskkapitalbolag hur viktigt det är att entreprenören äger en viss del av sin ”business”. B anser 
att det sällan blir bra när ett riskkapitalbolag satsar kapital i ett bolag på premisser att de ska 
äga minst 51 % av bolaget. B var därför noggrann med att sätta upp tydliga kriterier och 
premisser på hur riskkapitalet skulle utformas vid starten av Företag B, för att inte tappa 
kontrollen över verksamheten. Samarbetet med nuvarande konsortium har fungerat 
tillfredställande. B menar ”att ha en bättre finansiär än vad vi har haft, det undrar jag om det 

överhuvudtaget finns”. 
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Den negativa erfarenheten av extern finansiering återspeglas även när det gäller bankernas 
räntekostnader, menar B. B hävdar också att bankerna är tveksamma till att låna ut pengar till 
den typen av verksamhet eftersom den är riskfylld och att det inte finns något att belåna som 
säkerhet. 

4.2.6 Riskbenägenhet 

Risktagandet i Företag B upplevs enligt B som lågt med tanke på hur riskkapitalet är utformat. 
Hans tidigare negativa erfarenheter av externt kapital medför vidare att han inte vill ta några 
större risker med denna finansieringsform. Vid starten av bolaget fick Företag B flera 
erbjudanden från olika riskkapitalister, där risken skulle vara betydligt högre än vad den blev 
med nuvarande konsortium. B fortsätter: 

”De andra vi talade med krävde att vi skulle uppnå olika typer av 

milstolpar för att få hela penningsäcken. Det gjorde vi klart med från 

början, att det är vi inte intresserade av då vi ville ha allt kapital på en 

gång. Annars vet vi hur det blir, du blir utspädd som liten. Det blir en liten 

katt- och råttalek och helt plötsligt är entreprenören borta från bolaget.” 

Respondent B framhåller att hans erfarenhet från att själv ha blivit utspädd som entreprenör 
har gjort att B hela tiden kommunicerat till samtliga investerare att han tycker att kontrollen är 
det absolut viktigaste för Företag B. B menar vidare att, för att minska risken vid intagande av 
riskkapital, är det viktigt att sätta upp kriterier från företagets sida om hur riskkapitalet bör 
utformas. Ett viktigt kriterium är att inte förlora majoritetsägandet över företaget, framhåller B. 

4.2.7 Finansiell situation 

Respondent B är mer positivt inställd till extern finansiering nu än han var vid starten av 
företaget. B anser vidare att de vid en sämre finansiell situation skulle bli mer positiva till att 
ta in ytterligare externt kapital, då företaget i så fall har hamnat i en helt annan situation. Så 
länge den finansiella situationen är god och det inte föreligger något behov av kapital är B 
negativ till att vända sig till externa finansiärer. Uppkommer det en speciell situation där det 
kan bli aktuellt för företag B att investera kan det bli aktuellt att använda sig av ytterligare 
riskkapital från sitt konsortium, så länge det sker enligt företagets premisser. 
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4.3 Respondent C 
Respondent C är 54 år och utbildad systemvetare på högskolenivå. C är delägare och en av 

fyra grundare av Företag C. Företaget grundades år 1991 och är placerat i Halmstad. C 

arbetar som VD. Företag C har fyra delägare där respondent C innehar en tredjedel av 

ägarskapet. Företaget har 11 anställda och arbetar med affärssystem som återförsäljare åt 

Microsoft och konsulter. Företag C följer vår definition för små teknikbaserade företag. 

4.3.1 Val av finansiering 

Företag C är till stor del internt finansierad genom verksamheten. Aktiekapitalet har de satsat 
själva och anser sig inte ha behövt särskilt mycket kapitaltillskott. Respondent C framhåller 
att de hela tiden har återinvesterat med internt genererade medel. De har tryggt och säkert 
byggt upp verksamheten genom att återinvestera pengarna i utveckling. Företag C har använt 
skuldfinansiering när de varit i behov av kapitaltillskott. C har inte haft svårt att få banklån då 
de har haft en personlig kontakt med en nyckelperson på banken. Banken vill oftast ha något 
konkret som de kan inteckna, dock har C aldrig behövt inteckna något, men kan tänka sig att 
bankfinansiering är svår att erhålla för de som saknar en personlig kontakt inom banken. 
Respondent C menar att bankens svårighet att se något handfast beror på den produkt som 
företag i IT-branschen arbetar med. C har hela tiden haft ett jämnt tillflöde från 
licensförsäljning och anser därför att de inte behövt ta in ytterligare externa finansiärer. 
Respondent C framhåller att deras preferensordning vid val av finansiering är att först 
använda sig av internt tillförda medel, därefter skuldkapital och till sist ägarkapital. C är inte 
intresserad av att ta in ägarkapital eftersom han anser att ägarkapital gör att kontrollen av 
bolaget förloras. Dock har C haft funderingar på att ta in ägarkapital i samband med en 
eventuell etablering i något annat land, men då i ett samägt bolag. Det handlar i det fallet inte 
bara om pengar utan det viktigaste är att ha kontakter som kan språket och kan bearbeta den 
inhemska marknaden i ett land. Respondent C framhåller att tankarna om etablering bara har 
varit på funderingsstadiet. 

4.3.2 Kontrollaversion 

Respondent C framhåller att det är viktigt att vara självständiga och oberoende för att känna 
att de har kontroll över företaget. C uttrycker detta genom följande citat: 

”Det är viktigt att vara självständiga och oberoende (…). Det ska vara en 

ömsesidig nytta för båda parter och vi ser inte att vi har något behov av att 

få någon hjälp utifrån.”  

Beroende på hur självständighet definieras anser Respondent C att de inte är självständiga på 
grund av Microsoft. Många större bolag köper upp mindre bolag, speciellt de som har 
spetskompetens på någonting, hävdar C. Respondent C har haft ett antal sådana förslag med 
väldigt varierande finansieringsgrunder. C menar att självständighet är viktigt för att behålla 
kontrollen över verksamheten, ingen ska styra eller kontrollera företaget. C fortsätter: ”Skulle 

man plötsligt ingå i en större organisation, då blir man ju skickad precis var som helst och då 
har man tappat kontrollen.” Det är viktigt för C att kunna bestämma var de är lokaliserade 
och inte styras av en större organisation. När det gäller Microsoft så strävar de efter att få 
större och större återförsäljare. Respondent C förmodar att Företag C i framtiden kanske inte 
kan existera i det lilla formatet som de gör nu. Respondent C uttrycker att de i steg för att 
behålla självständigheten kommer att försöka driva verksamheten på samma sätt som de alltid 
har gjort, så länge de kan, och behöver de finansiering så är det banken som gäller. 



KAPITEL 4 EMPIRI 

24 

4.3.3 Målsättning och tillväxtambition 

Personliga mål med verksamheten är enligt Respondent C att kunna leva på verksamheten och 
att känna en stimulans med att se att företagets affärsidé fungerar. C hävdar att de vill tjäna 
pengar så att de har en bra bas för verksamheten och att de anställda ska känna att de arbetar 
hos en stabil arbetsgivare. Respondent C vill växa med bibehållen lönsamhet och ha en 
kontrollerad tillväxt. C har inga tillväxtmål när det gäller marknadsandel eller anställda. Det 
gäller sedan att titta på hur marknaden utvecklar sig och vad de kan hitta för någon bra nisch 
att jobba vidare med. Respondent C framhåller att de inte har några större mål som att de på 5 
år ska kunna bygga upp verksamheten till 50 anställda och sedan sälja det för till exempel 50 
miljoner. Det finns inga tankar på det. C fortsätter: 

”Det är inget självändamål att öka lönsamheten. Det är fortfarande så att 

den tanken vi hade från början, att vi skulle kunna ha en dräglig vardag, 

den finns ju kvar fortfarande. (…) Vi ska ha ett bra liv och kunna tjäna 

hyfsat med pengar så att man kan sova bra på nätterna, utan att behöva 

vara allt för nervös.” 

Respondent C framhåller att de växer långsamt och inte upplever några negativa 
konsekvenser av detta. Tillväxt måste enligt C ske med bibehållen kontroll och inte växa 
fortare än vad de hinner med. C anser att det inte är aktuellt att anställa mer än 1 eller max 2 
personer per år för att de nyanställda ska fungera i organisationen. C tycker vidare att de 
tappar kontrollen om de tar in mycket folk på en och samma gång. Respondent C poängterar 
att de vill växa organiskt och inte ta in extern finansiering som hotar den kontrollerande 
verksamheten som Företag C har idag. Om Företag C ska etablera sig i ett annat land kommer 
företaget i så fall ta in ägarkapital via ett samägt bolag, för att inte tappa kontrollen vid en 
eventuell expansion. 

4.3.4 Kunskap 

Kunskapen kring vilka externa finansieringsalternativ som finns tillgängliga på marknaden 
har för C varit låg. De har bara använt sig av banklån och där framhåller C att där vet de hur 
de gör. C är medveten om att det går att använda sig av riskkapital men påpekar att hans 
kunskap inte var bättre vid uppstarten än vad den är nu.  
 
När det gäller vetskapen om vad externa finansiärer kan bidra med till deras företag säger C 
att han tror att riskkapitalister kan ge, inte bara pengar, utan även kompetens. C menar att det 
ligger lite i riskkapitalisternas intresse att förvalta sina pengar så gott de kan och vill säkert 
vara med och styra verksamheten, där C tror att riskkapitalisterna ofta deltar i styrelsearbete. 
Om C hade expanderat och öppnat kontor i Europa hade det varit fördelaktigt med en 
riskkapitalist som kan språket, lagregler, redovisningsregler och som har kontakter på den 
marknaden. Respondent C är övertygad om att han vid en eventuell expansion i Europa 
säkerligen hade startat ett samägt bolag med riskkapitalister, eftersom C inte vill släppa in 
riskkapitalister i Företag C här i Sverige, och försätta kontrollen av verksamheten i farozonen. 

4.3.5 Erfarenhet 

Respondent C säger sig inte ha några negativa erfarenheter av företagets bankrelation och har 
därför inte stött på några svårigheter med denna finansieringsform. Idén med att starta bolaget 
var inte att de skulle bli rika på verksamheten utan skapa ett bolag där de skulle kunna bygga 
en dräglig vardag. C började därför ansöka om banklån och betalade tillbaka det några år efter 
uppstarten. Respondent C hävdar att banklån var det bästa alternativet utifrån den idé de hade 
för verksamheten.  
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C fortsätter:  

”När det gäller banklån så vet du vad du ger dig in på, du får inte in några 

andra intressenter som egentligen inte är intresserade av verksamheten. 

Då är det bättre att ha räntekostnaden, den är lättare att hantera då du 

förhoppningsvis vet hur stor den är varje månad eller varje år.” 

Respondent C menar att det är bättre att ha bankfinansiering än ägarkapital då C inte får in 
några andra aktörer som kan hota kontrollen av företaget. Räntekostnaden föredras därför 
framför minskad kontroll genom riskkapitalister. C medger att de fick en ganska enkel resa 
och även om C:s personliga kontakt inte är kvar på banken, har de ändå lyckats bygga upp en 
bra relation och kontakt med banken. C hävdar att när de nyligen behövde kapital, var det 
bara att lyfta luren och få lånet. C har jämfört sin bank med andra banker, men har inte lyckas 
hitta någon som ger bättre villkor. När Företag C startades hade de kontakt med flera banker 
och en del av dem trodde inte alls på deras idé, utan det var de personliga kontakterna som 
gällde. C berättar: ”Jag tror att det har att göra med att det inte är något handfast som vi 

producerar, utan det är abstrakt för en bankmänniska det vi håller på.” En del banker ville 
att de skulle inteckna deras privata hus, men de fick tack vare den personliga kontakten på 
banken skriva på en borgen för att låna de pengar som de behövde. Respondent C menar att 
bankmännen är relativt försiktiga och att de egentligen inte har någon bra förståelse för C:s 
verksamhet. De förstår bara siffror, poängterar C. 

4.3.6 Riskbenägenhet 

Respondent C anser sig personligen inte vara så benägen att ta några större risker vid valet av 
finansiering, till stor del beroende på han inte vill få nya ägare som lägger sig i verksamheten 
och äventyrar C:s kontroll över företaget. C har därför valt att använda sig av 
bankfinansiering. C framhåller att de mycket väl vet vad räntekostnaden är. Företag C 
använder sig av rörliga lån och C menar att räntehoppen inte är så dramatiska, då räntan går 
upp en procent eller en halv procent. C säger att räntekostnaden inte är så farlig om det håller 
sig på den här nivån. Det här upplevs som priset för att inte få några krav från riskkapitalister 
på hur verksamheten ska skötas, det vill säga att kontrollen av verksamheten är intakt genom 
bankfinansiering.  

4.3.7 Finansiell situation 

C upplever inte att deras syn på finansiering har förändrats något genom utvecklingen av 
verksamheten. De har hela tiden använt sig av banklån när den finansiella situationen har 
krävt det. Vidare menar C att synen på finansiering genomsyrar hela deras tänkande och att 
alla tre delägare tänker på samma sätt. Företaget ska vara självfinansierat i så stor utsträckning 
som möjligt, menar han och fortsätter: 

”Ingen av oss är förmögen i sig själv och vi har inga pengar att skjuta till 

utifrån själva. Vi har satsat aktiekapitalet och sedan får det vara bra med 

det. Vi är inte beredda att riskera hus, hem och familj, därför så tycker vi 

att det har fungerat bra att vara lite försiktiga.” 
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4.4 Respondent D 
Respondent D är 36 år och utbildad europaekonom från Högskolan i Halmstad. D är  

delägare och var initiativtagaren av de fem grundarna till Företag D. Företaget grundades år 

2001 och är beläget i Halmstad. Respondent D är styrelseordförande och jobbar som konsult 

i företaget som han äger drygt en fjärdedel av. Företag D har 9 anställda och arbetar bland 

annat med att hjälpa sina kunder med att ta fram kritisk information om sina resurser och 

affärsprocesser. Företag D följer vår definition för små teknikbaserade företag. 

4.4.1 Val av finansiering 

Kapitalstrukturen i företag D är uppbyggd helt och hållet av internt genererade medel. 
Företaget har förvisso haft tillgång till en checkkredit, som dock i princip har varit orörd 
under åren. Att företaget helt har använt sig av internt genererade medel menar respondent D 
att ”det är lite sanning med modifikation”. Samtliga fem grundare arbetade nämligen fram till 
år 2001 på ett finskt mjukvaruföretag men köpte sedan ut den svenska verksamheten och 
startade Företag D. Denna konstruktion gick ut på att de köpte en konsulträttighet för de 
svenska kunderna som fanns vid tidpunkten. Detta finansierades genom att Företag D under 5 
år betalade sammanlagt en miljon kronor till sitt gamla företag. D förklarar: 

”Vi köpte den konsulträttigheten och på så sätt kan det sägas att vår gamla 

arbetsgivare finansierade oss. Samtidigt har det inte varit några 

transaktioner av reella pengar, däremot av rättigheter. Vi har betalt med 

en lägre provision under fem år, sammanlagt en miljon kr. Där har det 

funnits en finansiering, skulle man kunna säga.”  

Respondent D menar att de inte behövt externt kapital för att expandera eller bygga upp 
verksamheten, då de genererat konsultintäkter från dag ett. De har heller inga direkta produkt-
utvecklingskostnader, då de mest återförsäljer. För ett par år sedan hade de diskussioner om 
att starta upp ett kontor i Norge och funderade då på att ta in en riskkapitalist och skapa någon 
form av samägt bolag. Detta sattes dock aldrig i verket. D tror att de skulle ha haft svårt att 
attrahera särskilt mycket kapital under den första tiden, såvida det inte hade funnits någon 
riskkapitalist som kände till branschen och hade förtroende för dem som personer. Om 
Företag D skulle göra en satsning anser D att någon form av riskkapitalpartner skulle vara att 
föredra före bankfinansiering. Det som han anser hade varit mest intressant är en 
samfinansiering med ett annat bolag. När det gäller banklån är D tveksam: 

”Det är ju mer en finansieringskälla och ingen partner på samma sätt som 

man skulle kunna tänka sig att en riskkapitalist är. Det är en hög personlig 

risk med banklån, ska vi ha lån får vi lägga in personlig säkerhet direkt. 

Bankerna är väldigt snabba med krav på personlig borgen.” 

D framhåller dock att banken är en bra kontakt som är kunnig inom många olika delar och 
dessutom är lokalt förankrad. Dock är D tydlig med att de först väljer internt generade medel, 
därefter ägarkapital och till sist skuldkapital. 

4.4.2 Kontrollaversion 

För respondent D är det viktigt att kunna vara självständig och det har aldrig funnits någon 
tydlig plan på att ta in externt kapital. Han tycker att de har kört sitt eget race och att det nog 
kan vara överskattat att vara beroende och ha med andra i ryggen. D menar vidare att en 
eventuell riskkapitalist kan blanda sig i besluten lite väl mycket. Dessutom har riskkapitalister 
ofta ett starkt finansiellt fokus på att företaget ska prestera kortsiktigt.  
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D menar även att det till stor del handlar om personlig kontroll, att inte släppa vad du tycker 
är personligt viktigt. Det är viktigt att personligen kunna påverka sitt eget arbete på ett helt 
annat sätt ur strategisk synvinkel. För att bevara sin självständighet och oberoende gentemot 
externa finansiärer försöker de undvika extern finansiering. 

4.4.3 Målsättning och tillväxtambition 

Ett långsiktigt mål med verksamheten är att nuvarande anställda ska vara kvar och att 
möjligtvis ta in fler partners. D menar vidare att det är en balansgång mellan att ha mål att 
tjäna mer pengar och samtidigt trivas med arbetet. Företag D har som tillväxtambition att växa 
med 20 % per år under de närmaste tre åren, dock med bibehållen kontroll över verksamheten 
genom att undvika att ta in externt kapital. Dessutom är ambitionen att anställa två 
medarbetare per år, något de ligger lite efter med. Respondent D menar att en ökning av 
antalet anställda inte går att likställa med ökad lönsamhet på kort sikt, men däremot blir det ett 
bättre flyt i företaget om de får in fler medarbetare.  Dessutom har de en förhoppning om att 
kunna dubbla omsättningen inom tre år. Dessutom kan D tänka sig en försäljning: 

”I kommunsektorn har vi en produkt som går väldigt bra och den skulle ju 

faktiskt kunna få en bättre utveckling i ett större bolag. Det skulle mycket 

väl kunna vara intressant om man hittar rätt” 

Respondent D upplever dock även en del negativa sidor med hög tillväxt då det innebär 
mycket arbete. Eftersom de säljer mycket tjänster måste de leverera och då bygger det mycket 
på att de fysiskt är på plats hos kunden, vilket innebär mycket resor. Dessutom tar det lång tid 
att introducera nya medarbetare i företaget. 

4.4.4 Kunskap 

D anser att hans kunskap angående externa finansieringsalternativ är hygglig. Han menar att 
det går att dra nytta av personliga kontakter för att få en bättre inblick i hur marknaden ser ut 
och vilket kapital som är tillgängligt. Han är vidare medveten om att riskkapitalister kan bidra 
med ett stort kontaktnät. Han fortsätter: 

”Det man kan bli lite lockad av är att de kan ha bra kontakter till andra 

företag. Just i vår bransch så är ju affärsidén att utveckla verksamheter 

med framförallt stora bolag och organisationer, så det kan ju vara ett 

kontaktnät där som är väldigt intressant.” 

Vidare anser han att riskkapitalister även skulle kunna bidra med styrelsekompetens i form av 
strategisk kompetens. Därför har Företag D funderat på att ta in en extern representant i 
styrelsen och ett alternativ skulle då enligt D kunna vara att den styrelsemedlemmen även går 
in som finansiär. Detta medför enligt Respondent D att de släpper något på kontrollen av 
företaget men vinner kompetens som kan vara till nytta för företagets strategiska utveckling.  

4.4.5 Erfarenhet 

D har en ringa erfarenhet av extern finansiering, men tror att en eventuell riskkapitalist skulle 
lägga sig i besluten lite väl mycket. D har fått uppfattningen att externa finansiärer som 
riskkapitalister skulle medföra att kontrollen över beslutsfattandet i företaget kan äventyras. D 
menar vidare att riskkapitalisters finansiella fokus och önskan om kortsiktiga målsättningar 
strider mot Företag D:s interna långsiktiga mål och värderingar. Det finns andra värden att ta 
hänsyn till i ett privatägt företag. När det gäller bankfinansiering har D intrycket av att 
bankerna är lite väl försiktiga, framförallt med tanke på att de har höga krav på personliga 
borgensåtaganden från företagarnas sida. 
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4.4.6 Riskbenägenhet 

Respondent D ser sig själv som relativt lågrisktagande. Han vill inte riskera att ta in någon 
som kan påverka oberoendet och som kommer att ställa vissa krav. Vidare menar han att det 
då föreligger en risk att tappa kontrollen över företaget. D säger att det kan uppstå en risk om 
ett företag inte kan attrahera investerare. D menar här att om företaget inte har en bra idé och 
börjar satsa på att anställa personal kan risken, vid ett nekande av finansiärerna, göra att 
företaget inte kan finansiera storsatsningen.  

4.4.7 Finansiell situation 

D menar att han för fem år sedan var mer positiv till riskkapitalister än vad han är nu. Efter att 
han drivit företaget allt längre har det blivit allt mindre viktigt med en eventuell finansiär och 
ser andra värden ur finansieringsformerna som sådana. Att vara självfinansierad och inneha en 
stadig kontroll över verksamheten har blivit ännu viktigare. 
 
När Företag D upplevde en svagare finansiell situation så fanns extern finansiering med i 
diskussionen. Samtidigt anser Respondent D att företag som har en prekär finansiell situation 
ska ifrågasätta sin roll i den här branschen. Detta förklarar D enligt följande: 

”Vi hade ju en dipp där runt 2003 och då hade vi det uppe för diskussion, 

om vi skulle ta in någon för att hjälpa oss. Men klarar man inte de 

dipparna när man säljer mycket tjänster, då är frågan om man ska vara i 

den här branschen. Det har inte med finansieringsformen att göra.” 
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4.5 Sammanfattning av empirin 

 Val av finansiering 
  A B C D 
 

 

Finansierat verksamheten 
med eget kapital och 
kundfinansiering till en 
början, för att sedan ta in 
två delägare och använda 
bankfinansiering och 
delägarlån. 
 
Preferensordning vid val 
av finansiering: 
1. ITM 
2. Ägarkapital 
3. Skuldkapital 

Finansierat verksamheten 
med riskkapital från ett 
utländskt konsortium. För 
närvarande endast 
intresserade att använda 
sig av ITM. 
 
 
Preferensordning vid val 
av finansiering: 
1. ITM 
2. Ägarkapital 
3. Skuldkapital 

Finansierat verksamheten 
med ITM och 
skuldfinansiering, tack vare 
en personlig kontakt. Då de 
inte har någon större 
utveckling av produkter 
behövs ej övrigt ägarkapital. 
 
Preferensordning vid val av 
finansiering: 
1. ITM 
2. Skuldkapital 
3. Ägarkapital  

Finansierat verksamheten 
med ITM. Endast använt  
checkkredit, som de fick 
tack vare en personlig 
kontakt. 
 
 
 
Preferensordning vid val 
av finansiering: 
1. ITM 
2. Ägarkapital 
3. Skuldkapital 

  Kontrollaversion 
  A B C D 
 

 

Självständighet och 
oberoende från externa 
finansiärer är viktigt. Vill 
ej lägga sin kunskap i 
någon annans kundkorg. 
 
För att bevara 
självständigheten gäller 
det att hela tiden tänka på 
den vid möten med 
partners.  
 

Självständighet och 
oberoende från externa 
finansiärer är det viktigt. 
Detta var ett huvudkrav 
när företaget startades.  
 
För att bevara 
självständigheten tänker 
de inte ta in mer 
riskkapital såvida det inte 
uppkommer någon 
speciellt situation. 

Självständighet och 
oberoende från externa 
finansiärer är viktigt. Ingen 
ska styra eller kontrollera 
företaget. 
 
För att bevara 
självständigheten försöker 
de driva företaget som de 
alltid gjort med försiktighet 
och använda 
skuldfinansiering. 

Självständighet och 
oberoende från externa 
finansiärer är viktigt. Har 
inte funnits en tydlig plan 

på att ta in externt kapital. 
 
För att bevara 
självständigheten undviker 
de extern finansiering. En 
eventuell riskkapitalist kan 
blanda sig i besluten lite 
väl mycket.  

 
 Målsättning och tillväxtambition 
  A B C D 
 

 

Den personliga 
målsättningen är att  
prova på att lyckas med 
företagandet och tjäna 
pengar samt behålla sin 
ägarandel. 
 
Tillväxtambitionen är att 
vara ett gasellföretag, dvs. 
mål att under tre år i rad 
dubbla sin verksamhet 
gällande omsättning och 
vinst. Föreligger en 
avvägning mellan att växa 
och behålla kontrollen 
över verksamheten. 

Den personliga 
målsättningen är snarare 
att trivas med arbetet än 
att tjäna mer pengar. Vara 
verksam inom nuvarande 
område. 
 
Tillväxtambitionen är att 
växa organiskt och siktar 
snarare på att öka 
lönsamheten än att öka 
antalet nyanställda. Ökad 
tillväxtambition kan kräva 
mer externt kapital vilket 
kan äventyra kontrollen 
över företaget. 

Den personliga 
målsättningen är att trivas 
och kunna leva på 
verksamheten och 
stimulansen av att se att 
affärsidé fungerar.  
 
Tillväxtambitionen är att ha 
en organisk och 
kontrollerad tillväxt med 
bibehållen lönsamhet. De är 
rädda för att tappa 
kontrollen vid tillväxt. 

Den personliga 
målsättningen är att tjäna 
mer pengar och samtidigt 
trivas med arbetet, något 
som är en balansgång. 
 
 
Tillväxtambitionen är att 
växa med 20 % per år 
under de närmsta tre åren. 
Vill behålla kontrollen 
över verksamheten, 
genom att undvika extern 
finansiering. 
 

 
 Kunskap 
  A B C D 
 

 

Har en dålig kunskap 
angående vilka 
finansieringsalternativ 
som finns tillgängliga på 
marknaden. Har haft 
svårigheter vid finansier-
ingsval pga okunskap. 

Har en hygglig kunskap 
angående vilka 
finansieringsalternativ 
som finns tillgängliga på 
marknaden. Hade bättre 
kunskap vid starten av 
företaget.  

Har en dålig kunskap 
angående vilka 
finansieringsalternativ som 
finns tillgängliga på 
marknaden. Använt sig bara 
av bankfinansiering. 
 

Har en hygglig kunskap 
angående vilka 
finansieringsalternativ 
som finns tillgängliga på 
marknaden. 
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Externa kapitalet bidrar 
med kunskap, kontaktnät 
och styrelsekompetens. 
Släppte något på 
kontrollen av företaget för 
att få in delägarnas 
kunskap om marknaden. 

Externa kapitalet bidrar 
med kontaktnät. De goda 
kunskaperna om extern 
finansiering vid starten av 
företaget medförde att de 
hittade en finansiär enligt 
deras egna premisser. 

Extern finansiering bidrar 
med kunskap, kontaktnät 
och styrelsekompetens. 
Riskkapitalister vill styra 
verksamheten för mycket. 

Extern finansiering bidrar 
med kontaktnät och 
styrelsekompetens. Har 
funderat på att släppa 
något på kontrollen för att 
ta in en extern kompetens. 

 
 Erfarenhet 
  A B C D 
 

 

Har en bred erfarenhet av 
extern finansiering.  
 
Delägare ger både 
kunskap och legitimitet, 
men minskar kontrollen 
av verksamheten. 
 
Negativt med skuld-
finansiering är ränte-
kostnader. 

Har en bred erfarenhet av 
extern finansiering.  
 
Riskkapitalbolag medför 
att kontrollen minskar, när 
externa finansiärer får för 
stort inflytande. 
 
Negativt med banker är 
räntekostnaden samt de är 
lite väl försiktiga med att 
låna ut kapital till IT-
bolag. 

Har en ringa erfarenhet av 
extern finansiering.  
 
Riskkapitalister anses 
minska kontrollen av 
verksamheten. 
 
 
Inga negativa erfarenheter 
av bankrelationer. 
Bankmännen är relativt 
försiktiga och har ej 
kunskap om vad IT-
branschen sysslar med. 

Har en ringa erfarenhet av 
extern finansiering. 
 
Tror att riskkapitalister 
skulle lägga sig i besluten 
i företaget och medföra 
minskad kontroll. 
 
Bankerna är lite väl 
försiktiga och vill blanda 
in personliga åtaganden. 
Personliga kontakter 
underlättar. 

 
 Riskbenägenhet 
  A B C D 
 

 

Är inte benägen att ta 
några större risker vid 
valet av finansiering. Vill 
inte riskera sin aktiepost 
och kontrollen över sitt 
delägarskap. 
 

Är inte benägen att ta 
några större risker vid 
valet av finansiering, så 
länge intagandet av 
externt kapital inte sker 
enligt företagets egna 
kriterier. 

Är inte benägen att ta  
några större risker vid valet 
av finansiering, då han inte 
vill få in nya ägare i 
företaget som lägger sig i 
verksamheten och äventyrar 
kontrollen över företaget. 

Är inte benägen att ta 
några större risker vid 
valet av finansiering, då 
han inte vill ta in nya 
ägare som kan påverka 
oberoendet och ställa krav. 
 
 

 
 Finansiell situation 
  A B C D 
 

 

Vid kärvare tider skulle 
de bli mer positivt 
inställda till ytterliggare 
externt kapital. 
 
De har upplevt en 
situation som krävde 
extern finansiering. De 
blev positivare till externt 
kapital för att komma ur 
”diket”. 

Vid kärvare tider skulle 
de bli mer positivt 
inställda till ytterliggare 
externt kapital. 
 
Så länge den finansiella 
situationen är god och det 
inte föreligger något 
behov av kapital är B 
negativ till att vända sig 
till externa finansiärer. 

Vid kärvare tider skulle de 
bli mer positivt inställda till 
ytterliggare externt kapital, i 
form av skuldfinansiering. 
 
Har inte varit i behov av 
kapitaltillskott särskilt ofta 
men har använt sig av 
banklån när den finansiella 
situationen har krävt det. 
 

Vid kärvare tider skulle de 
delvis bli mer positivt 
inställda till ytterliggare 
externt kapital.  
 
Anser dock samtidigt att 
företag som inte klarar 
”dippar” bör ifrågasätta 
sin existens i branschen.  
 
 

 
Tabell 1. Sammanfattning av empirin. 
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5 ANALYS 
 

Här presenteras analysen som jämför vad empirin har frambringat med vad vi har fått ut av 

vår teoretiska referensram. Vi jämför respondenternas svar och presenterar likheter och 

skillnader mellan empirin och teorin utifrån den kategoriseringen som vi använt i empirin. 
 

5.1 Val av finansiering 
Samtliga respondenter har använt sig av eget satsat kapital när de grundade företagen. Det här 
kan kopplas till Michaelas et al. (1998) som menar att företagare först och främst använder sig 
av eget kapital vid uppstart. Två av respondenterna har använt sig av skuldfinansiering, 
medan en av respondenterna har använt sig av riskkapital via ett utländskt riskkapital-
konsortium. En av respondenterna är till stor del självfinansierad med internt genererade 
medel, de har endast använt sig av en checkkredit som i princip lämnats orörd. Samtliga 
respondenter vill vidare helst använda sig av internt genererade medel före extern finansiering. 
Det här kan hänföras till Myers (1984), Bhide (1992) och Landström och Winborg (1995) 
som menar att de internt tillförda medlen föredras före extern finansiering. Vidare föredrar tre 
av respondenterna ägarkapital före skuldkapital, vilket motsäger Myers (1984) Pecking order-
teori som menar att skuldkapital föredras före ägarkapital och Michaelas et al. (1998) som 
menar att Pecking order-modellen har visat sig vara en förklaring över företags val av 
finansiering. Respondenternas preferensordning bekräftar således Hogan och Hutson (2005) 
som säger att modellen inte är bra för att förklara finansieringsvalen i teknikbaserade företag.  
 
Anledningen till att tre av respondenterna inte vill använda sig av skuldkapital före 
ägarkapital är att dessa företag är intresserade av att dra nytta av den kompetens och det 
kontaktnät som följer med ägarkapitalet. Det här går i linje med Hogan och Hutson (2005) 
som framhåller att valet av ägarkapital beror på personliga preferenser, som vilka mål 
personerna i fråga har. Den respondent som föredrar skuldkapital gör det med den premissen 
att de hellre tar en räntekostnad än att låta sig påverkas av nya ägare. Detta kan även kopplas 
till Landström (2003) som menar att vissa företag vill behålla kontrollen över företaget och så 
långt som möjligt undvika extern finansiering. Vidare bekräftar Berggren (2003) och delvis 
Howorth (1999) de tre respondenterna och uttrycker att teknikbaserade företag förefaller hoppa 
över skuldkapitalsteget och söka ägarkapital istället. En anledning kan vara att de saknar 
säkerhet för något lån, menar Berggren (2003), vilket samtliga respondenter delar åsikt om.   
 
Vi finner i vår undersökning att tre av respondenterna inte har haft problem vid de situationer 
som de behövt banklån eller checkkredit. Två av respondenterna hade hjälp av personliga 
kontakter på banken vilket kan hänföras till Tucker och Lean (2003) som åsyftar att det är lätt 
för företag att skaffa kapital genom banker eller familj och vänner. Samtliga respondenter 
framhäver dock bankernas svårigheter att förstå deras produkter och tjänster inom IT-
branschen. Det föreligger här informationsasymmetri från bankernas sida då finansiärer enligt 
Landström (2003) anser att det finns en stor risk med att finansiera nya företag. Storey (1994) 
menar att det kan bero på att många unga företag avvecklas eller går i konkurs relativt tidigt 
efter deras uppstart. Hogan och Hutson (2005), Barth (2001) och Brealey och Myers (2000) 
framhåller också att teknikbaserade företag har extra svårt att locka till sig skuldkapital, då 
banker inte alltid förstår sig på eller kan ta till sig tekniken. Samtliga respondenter medger 
också att bankerna bara tillför kapital.  
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5.2 Kontrollaversion 
I vår undersökning framgår det att samtliga respondenter anser det vara viktigt att vara 
självständiga och känna oberoende från externa finansiärer. Samtliga respondenter framhäver 
att det är av stor vikt att ingen ska styra och kontrollera företaget, då de inte vill att någon 
utomstående ska lägga sig i besluten alltför mycket. Detta kan kopplas till Norton (1991), 
Delmar (1996) och Wiklund (1998) som menar att självständighet hos små företag är 
betydelsefullt. Vidare anser samtliga respondenter att det gäller att välja externa intressenter 
med försiktighet, vilket kan hänföras till Norton (1991) och Michaelas et al. (1998). 
Författarna uttrycker nämligen att val av finansiering kan förklaras med små företags fokus på 
att behålla kontrollen över företaget. Tucker och Lean (2003) instämmer med föregående 
författare och menar att det föreligger ett naturligt motstånd till att släppa kontrollen till 
riskkapitalister eller affärsänglar. Denna attityd skapar motsättningar mot extern finansiering, 
något som samtliga respondenter kan hålla med om.  
 
Samtliga respondenter känner farhågor över att släppa kontrollen över sitt företag då de inte 
vill att någon utifrån ska ta över makten och styra deras företag. Cressy och Olofsson (1996) 
menar att denna kontrollaversion är vanlig hos små företag. Små företag vill vara sin egen 
chef och undvika att ta order från någon annan (ibid.). Finansiering med eget kapital passar 
därför oftast bra, menar Chirinko och Singha (2000). Samtliga respondenter försöker på något 
sätt att bevara sin självständighet och undvika extern kontroll i så stor utsträckning som 
möjligt. 

5.2.1 Målsättning och tillväxtambition 

Samtliga respondenter vill kunna leva på sin verksamhet och känna trygghet i sitt arbete. I vår 
studie framgår det vidare att två av respondenterna har som huvudsaklig målsättning att 
snarare trivas med arbetet än att tjäna mer pengar. De återstående två respondenterna har en 
huvudsaklig målsättning som är mer fokuserad på att tjäna mer pengar. Det här kan hänföras 
till Roberts (1991) som menar att de personliga målen ligger bakom attityden till finansiering. 
 
När det gäller respondenternas tillväxtambition förefaller det skillnader mellan dessa företag. 
Tre av respondenterna har en tillväxtambition och två av dessa har tydliga tillväxtmål med 
procentuella ökningar av bland annat omsättningen. Den fjärde av respondenterna har inte 
några tillväxtmål överhuvudtaget, utan har endast ambitioner att växa med bibehållen 
lönsamhet. Samtliga respondenter växer organiskt och har inga planer på att ta in ytterligare 
extern finansiering om det inte verkligen behövs. Det här kan kopplas till Barton och 
Matthews (1989), Hogan och Hutson (2005) och Michaelas et al. (1998) som menar att 
målsättningarna påverkar beslut om vilken finansieringsform respondenterna väljer.  
 
Samtliga respondenter vill vid ökad tillväxt säkerställa att de fortfarande har kontroll över 
verksamheten. Tre av respondenterna menar att det finns en avvägning mellan att växa och 
behålla kontrollen, vilket bekräftas av Roberts (1991), Norton (1991), Berggren et al. (2003), 
och Berggren (2003) som påpekar att höga tillväxtambitioner oftast är knutet till låg 
kontrollaversion och en större öppenhet mot externa finansiärer. Ylinnenpää (1996) och Barth 
(2001) menar att företagsledningarnas attityder kan medföra hinder i tillväxten. En av 
respondenterna framhåller att de inte vill växa mer än vad de klarar av och har som mål att 
bara låta allt fortgå som det brukar, vilket kan anknytas till Lindström och Olofsson (2002) 
som gör gällande att dessa företag värdesätter sin frihet, självständighet och oberoende högre 
än tillväxt. Även Cressy och Olofsson (1996) berör detta och menar att företag med hög 
kontrollaversion inte vill växa. 
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5.2.2 Kunskap 

Två av respondenterna anser att de har en dålig kunskap angående vilka externa 
finansieringsalternativ som finns tillgängliga på marknaden, medan de två resterande 
respondenterna anser att de har en hyfsad kunskap. Denna vaga kompetens förklarar Tucker 
och Lean (2003) med att många företag nöjer sig med bankfinansiering och inte känner behov 
av andra alternativ. Vidare menar Tucker och Lean (2003) att små företag har brist på 
kunskap inom det finansiella området och därför inte kan förmedla företagets kvalité 
potentiella till finansiärer. 
 
Det framgår av undersökningen att samtliga av respondenterna anser att externt kapital i form 
av riskkapital bidrar, förutom med kapital, med ett betydelsefullt kontaktnät. Detta kan 
kopplas till Cressy och Olofsson (1996), som menar att detta kontaktnät skapas genom att 
företagarna kan utnyttja finansiärernas relationer med andra finansiella och industriella 
kontaktnät. De två respondenterna som ansåg sig inneha en dålig kunskap angående vilka 
externa finansieringsalternativ som finns tillgängliga på marknaden, framhåller att externt 
kapital kan bidra med värdefull kunskap till företaget. Detta kan kopplas till Lindström och 
Olofsson (1998) som menar att kunskapen om marknaden bland företagen ofta är begränsad. 
Vidare tycker tre av respondenterna att riskkapitalister även kan bidra med nyttig 
styrelsekompetens, vilket Berggren (2003) och Cressy och Olofsson (1996) berör när de 
skriver att finansiärer, förutom att bidra med legitimitet, även bidrar med specifik kompetens. 
 
Två av respondenterna kan möjligtvis tänka sig att släppa något på kontrollen för att ta in 
extern kompetens och utnyttja dess bidrag, dock inte så länge det äventyrar deras 
majoritetsägande i företaget. Ytterligare en av respondenterna skulle vid en speciell situation 
kunna tänka sig att ta in externt kapital, såvida det sker i linje med företagets premisser och att 
de kan dra nytta av de externa finansiärernas kontaktnät. Den fjärde respondenten kan endast 
tänka sig att samarbeta med riskkapitalister i form av samägt bolag. 

5.2.3 Erfarenhet 

Samtliga respondenter har, i olika grad, någon form av erfarenhet av extern finansiering sedan 
tidigare. Två av respondenterna anser sig ha en bred erfarenhet av extern finansiering, medan 
övriga två respondenter endast upplever sig ha en ringa erfarenhet av extern finansiering. Två 
av respondenterna tycker sig ha en positiv erfarenhet av extern finansiering och kan tänka sig 
att använda sig av samma kapitalkälla om det skulle behövas. Detta berör Michaelas et al. 
(1998) som menar att en företagare som har goda erfarenheter av att använda externt kapital 
är mer benägen att återigen använda denna typ av finansiering. En av respondenterna har 
sedan tidigare negativa erfarenheter av riskkapital. Detta medför enligt Michaelas et al. (1998) 
att företagaren utvecklar en negativ attityd mot extern finansiering och undviker därför denna 
finansieringsform, vilket även Gilmore et al. (2004) berör. Detta kan även kopplas till 
Bergström och Lumsden (1993) som hävdar att erfarna företagare till stor grad använder sig 
av intuition och erfarenhet. När det gäller skuldfinansiering anser tre av respondenterna att 
bankerna är lite väl försiktiga att låna ut pengar till småföretagare inom IT-branschen, vilket 
enligt Hogan och Hutson (2005) beror på att bankerna inte förstår och kan ta sig till tekniken. 

5.2.4 Riskbenägenhet 

I vår studie framgår det att samtliga respondenter inte anser sig vara benägna att ta några 
större risker som kan hota deras självständighet och oberoende, och därmed kontrollen över 
företaget. Samtliga av respondenterna är därmed relativt lågrisktagande och enligt Palich och 
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Bagby (1995) är inte entreprenörer mer riskbenägna än genomsnittet. Däremot har 
entreprenörer enligt författarna en mer positiv syn på affärssituationerna. 
 
Samtliga respondenter arbetar för att minimera sina risktaganden vid valet av finansiering. En 
av respondenterna var vid intagandet av ägarkapital noga med att det skulle ske enligt 
företagets internt uppställda premisser, för att minimera sitt risktagande och för bevarande av 
kontrollen av företaget. Detta får stöd av Gilmore et al. (2004) som menar att även om 
entreprenörer inser att de måste bemöta en del riskfyllda situationer så försöker de minimera 
riskerna i så stor utsträckning som möjligt. Två av respondenterna har relativt låga 
tillväxtambitioner och enligt Gilmore et al. (2004) kan dessa företag vara mindre villiga att ta 
risker då de föredrar att växa långsamt och stabilt. En av respondenterna anser att risken för 
att förlora kontrollen ökar med riskkapital och väljer därför skuldfinansiering.  

5.2.5 Finansiell situation 

Tre av respondenterna skulle vid kärvare tider bli mer positivt inställda till ytterligare externt 
kapital. Detta överensstämmer med Landström och Winborg (1995) och Wiklund (1998) som 
menar att attityden hos småföretagare har en tendens att bli mer positiv till externa 
finansiering vid kärvare tider. Detta kan även kopplas till Michaelas et al. (1998) och 
Landström och Winborg (1995) som gör gällande att attityden gentemot externa finansiärer 
influeras av företagets finansiella situation. Det går även i linje med Berggren (2003), som 
menar att även en kontrollavert småföretagare kan tvingas att söka extern finansiering. En av 
respondenterna skulle endast delvis bli mer positivt inställd till externt kapital, då han anser 
att företag som inte klarar en period med en svagare finansiell situation bör ifrågasätta sin 
existens i branschen. 
 
En av respondenterna upplevde i ett senare skede i sin utveckling att den finansiella 
situationen krävde externt kapital och påpekar att det hade varit bra med externt kapital i ett 
tidigare skede i livscykeln för att skynda på verksamheten. Detta går i linje med Berger och 
Udell (1998) och Aldrich (1999) som poängterar att företag beroende på vilken fas de 
befinner sig i, finner en viss extern finansiär lämpligare än andra.  
 
En annan av respondenterna menar att deras syn på finansiering inte har förändrats genom 
utvecklingen av företaget. Denne respondent använder sig endast av banklån och förefaller ha 
en negativ syn på att ta in externt ägarkapital. Det här kan kopplas till Cressy (1995) som 
menar att det finns två typer av småföretagare, där den ena inte förändrar sin attityd genom 
utvecklingen och den andre ändrar sin attityd. Dock upplever den här respondenten att han 
kan tänka sig att ta in externt kapital vid en samfinansiering av ett annat företag.  

5.3 Samband mellan faktorer som påverkar den 
kontrollaverta attityden och val av finansiering 

Tre av respondenterna väljer ägarkapital före skuldkapital, vilket motsäger Myers (1984) 
Pecking order-teori. Enligt Hogan och Hutson (2005) beror detta på de personliga 
preferenserna som bygger på hur villiga de är att överge kontrollen, vilket enligt bland annat 
Michaelas et al. (1998) påverkas av den målsättning och tillväxtambition, kunskap, erfarenhet 
hos företagare samt den finansiella situation som företagen står inför. Samliga respondenter 
anser det vara viktigt att känna kontroll över verksamheten, att ingen ny ägare ska lägga sig i 
besluten alltför mycket, vilket Norton (1991), Delmar (1996) och Wiklund (1998) bekräftar. 
Denna attityd hos respondenterna, som verifieras av Tucker och Lean (2003), skapar en 
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naturlig motsättning mot extern finansiering. Respondenterna försöker i största mån att 
undvika extern finansiering. Samtliga respondenter vill kunna leva på sin verksamhet, växa 
organiskt, och känna trygghet i sitt arbete. De vill bara ta in externt kapital om det verkligen 
behövs. Vid eventuell ökad tillväxt vill samtliga respondenter säkerställa att de fortfarande har 
kontroll över verksamheten och respondenterna ser en koppling mellan att växa och behöva ta 
in externt kapital. 
 
Det framgår av samtliga respondenter att externt kapital i form av riskkapital bidrar med ett 
kontaktnät som de alla ser som betydelsefullt, vilket Cressy och Olofsson (1996) bestyrker. 
Vidare ser respondenterna att externt kapital kan innebära att företaget får in någon form av 
kunskap, främst i form av styrelsekompetens eller marknadskunskap vilket både Cressy och 
Olofsson (1996) och Berggren (2003) berör. Tre av respondenterna kan tänka sig att vilja ta 
del av de externa finansiärernas bidrag så länge det inte skadar deras kontroll. Vidare har 
samtliga respondenter någon form av erfarenhet av externt kapital, vilket i sin tur har 
utmynnat i vilken grad av kunskap de har om externa finansiärer. Två av respondenterna har 
positiv erfarenhet av extern finansiering och kan därför tänka sig att ta in samma typ av extern 
finansiering igen om det behövs, vilket får stöd av Mickaelas et al. (1998). Samtliga 
respondenter är inte benägna att ta några större risker och äventyra kontrollen och arbetar 
därför för att minimera riskerna vid valet av finansiering. Samtliga respondenter skulle vid en 
svagare finansiell situation bli mer eller mindre bli mer positiva till extern finansiering. Tre av 
respondenterna väljer då i första hand ägarkapital och den sista respondenten väljer 
skuldkapital i första hand, helt enligt deras preferensordning. 
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6 SLUTSATSER & IMPLIKATIONER 
 

Under denna rubrik presenterar vi våra slutsatser som ska svara på vårt problem om vilka 

omständigheter som medför att små teknikbaserade företag överger eller behåller sin 

kontrollaverta attityd, vid valet av finansiering. Vi utgår från analysen av teorin och empirin. 

Avslutningsvis ta vi fram implikationer med våra åsikter kopplat till slutsatserna, samt ger 

förslag på vidare forskning. 
 

6.1 Slutsatser 
Vi har utifrån vårt problem kommit fram till vilka omständigheter som medför att små 
teknikbaserade företag väljer att överge eller behålla sin kontrollaverta attityd vid valet av 
finansiering. Dessa omständigheter presenteras i punktform nedan, för att sedan följas av en 
kort diskussion. Vi börjar med att presentera vilka omständigheter som medför att små 
teknikbaserade företag väljer att överge sin kontrollaverta attityd vid valet av finansiering, för 
att därefter fortsätta med att presentera vilka omständigheter som medför att små 
teknikbaserade företag väljer att behålla sin kontrollaverta attityd vid valet av finansiering. 
 

 En omständighet till att små teknikbaserade företag väljer att överge sin kontrollaverta 
attityd vid valet av finansiering är att de ser att externt kapital, i synnerhet riskkapital, 
kan föra med sig ett mervärde i form av kontaktnät och kompetens. 

I vår undersökning har det framkommit att det mervärde som riskkapitalet för med sig i form 
av kontaktnät och kompetens är betydelsefullt. Ett utökat kontaktnät kan för små 
teknikbaserade företag bidra med värdefulla relationer till olika aktörer på marknaden. Vad 
det gäller mervärdet i form av kompetens synes det handla om två olika typer av bidrag. Det 
första bidraget via kompetens som externt kapital kan understödja med är kunskap om 
marknaden, något som kan vara en konsekvens av att små teknikbaserade företag förefaller ha 
en måttlig kunskap om exempelvis marknader de vill in på. Det andra bidraget via kompetens 
som externt kapital kan understödja med är styrelsekompetens. En extern styrelserepresentant 
kan se problemställningar med andra ögon och på detta sätt bidra med ett kritiskt nytänkande 
till företaget. 

 
 En annan omständighet till att små teknikbaserade företag väljer att överge sin 

kontrollaverta attityd vid valet av finansiering är att de vid en svagare finansiell 
situation blir mer positivt inställda till externt kapital. 

När små teknikbaserade företag upplever en svagare finansiell situation visar de ansatser till 
att bli mer positiva till externt kapital, i synnerhet om det handlar om företagets överlevnad. 
En svag finansiell situation kan på så sätt tvinga företag att vända sig till externa finansiärer, 
trots att de egentligen inte vill att någon ska inskränka på deras kontroll över företaget. 
 

 En ytterligare omständighet till att små teknikbaserade företag väljer att överge sin 
kontrollaverta attityd är om de sedan tidigare har en positiv erfarenhet av extern 
finansiering. 

Vi finner genom vår undersökning att en positiv erfarenhet av en viss typ av extern 
finansiering leder till att små teknikbaserade företag kan tänka sig att vid behov återigen 
använda sig av denna finansiering. Detta kan vara en följd av att den positiva erfarenheten 
logiskt leder till en trygghet med den valda finansieringsformen. 
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 En omständighet till att små teknikbaserade företag väljer att behålla sin kontrollaverta 
attityd vid valet av finansiering är att de vill kunna påverka sitt eget arbete och styra 
företaget i önskad proportion. 

Detta handlar till stor del om att ha kvar makten över beslutsfattandet i företaget och i sin tur 
att ingen utomstående ska inskränka och kunna påverka sitt eget arbete. Det finns därmed en 
rädsla att tappa kontrollen över befogenheten att kunna styra företaget i önskad inriktning.  
 

 En annan omständighet till att små teknikbaserade företag väljer att behålla sin 
kontrollaverta attityd vid valet av finansiering är att externa finansiärer, i synnerhet 
skuldfinansiärer, är för försiktiga. 

Det framgår av vår undersökning att små teknikbaserade företag anser att externa finansiärer 
ofta är mer försiktiga än nödvändigt och att de inte alltid förstår sig på IT-branschens tekniska 
område. Som en konsekvens av denna brist på förståelse för branschens produkter och tjänster 
kräver skuldfinansiärer tydliga personliga borgensåtaganden, då de saknar något konkret att 
belåna. Denna omständighet till att behålla den kontrollaverta attityden är snarare tvingande, 
än att de själva har valt den, som en följd av skuldfinansiärernas försiktighet. 
 

 Ytterligare en omständighet till att små teknikbaserade företag väljer att behålla sin 
kontrollaverta attityd vid valet av finansiering är att de arbetar för att minimera sina 
risktaganden. 

Vi finner i vår undersökning att små teknikbaserade företag är noggranna med att minimera 
sina risktaganden vid valet av finansiering, att det ska ske på deras egna premisser. När det 
gäller skuldkapital är det viktigt, med anknytning till slutsatsen om bankernas försiktighet, att 
det inte ställs allt för höga krav på personliga borgensåtaganden. Företagen vill inte riskera sin 
privata ekonomi om företaget skulle försätta sig i en svagare finansiell situation. För att 
minimera risktagandena vid intagande av ägarkapital vill företagen att det sker på premisserna 
att majoritetsägandet inte förloras. 
 

 Ännu en omständighet till att små teknikbaserade företag väljer att behålla sin 
kontrollaverta attityd vid valet av finansiering är att de har en vag kunskap om de 
externa finansieringsalternativ som finns tillgängliga på marknaden. 

Det framgår av vår studie att små teknikbaserade företag har en vag kunskap om de externa 
finansieringsalternativ som finns tillgängliga på marknaden. Vi ser att denna vaga kunskap 
medför att möjligheterna minskar för företagen att hitta en finansiering som är anpassad till 
dess behov. Om företagen hade haft en större kunskap om de externa finansieringsalternativen 
hade detta ökat möjligheterna för dem att hitta en mer skräddarsydd finansiering, anpassad till 
dess behov. Detta hade medfört att företagen hade släppt något på sin kontrollaverta attityd. 

6.1.1 Sammanfattande slutsatser 

De omständigheter som medför att små teknikbaserade företag väljer att överge sin 
kontrollaverta attityd vid valet av finansiering är: att företagen ser att externt kapital ger 
mervärde i form av kontaktnät, marknadskunskap och styrelsekompetens, att företagen vid en 
svagare finansiell situation blir mer positivt inställda till externt kapital, samt om företagen 
har en positiv erfarenhet av extern finansiering. De omständigheter som medför att små 
teknikbaserade företag väljer att behålla sin kontrollaverta attityd vid valet av finansiering är: 
att företagen vill kunna påverka sitt eget arbete och styra företaget i önskad proportion, att 
externa finansiärer i synnerhet skuldfinansiärer är för försiktiga vilket gör att 
skuldfinansiärerna kräver tydliga personliga borgensåtaganden. Vidare försöker små 
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teknikbaserade företag minimera sina risktagande genom tydliga premisser för att behålla sin 
kontroll. En sista omständighet bakom att behålla sin kontrollaverta attityd är den vaga 
kunskap det finns om finansieringsalternativen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Slutsatsmodell. 

 

Avslutande slutsats är att vi ser att det föreligger en avvägning mellan att överge eller behålla 
sin kontrollaverta attityd, beroende på de fördelar och nackdelar som små teknikbaserade 
företag ser med extern finansiering. Små teknikbaserade företags behov styr huruvida de 
överger eller behåller den kontrollaverta attityden vid valet av finansiering. 

6.2 Implikationer 

6.2.1 Implikationer för små teknikbaserade företag 

 Det föreligger mervärde för små teknikbaserade företag i att etablera en nära 
relation med externa finansiärer både när det gäller ägarkapital och 
skuldkapital.  

Externa finansiärer kan gynna företagen genom den kunskap som de besitter i form av 
marknadskunskap och styrelsekompetens. De externa finansiärernas stora erfarenhet av frågor 
kring marknaden kan vara nyttigt för små teknikbaserade företag, som kan ha ringa erfarenhet 
kring exempelvis marknadsföring. Vidare kan de externa finansiärerna bidra med ett 
kontaktnät som kan öppna upp företaget för både nya kunder och nya marknader. Även om 
små teknikbaserade företag har kunskap om de externa finansiärernas bidrag väljer ändå små 
teknikbaserade företag att i största mån undvika extern finansiering, beroende på sin rädsla för 
att förlora kontrollen över företaget. 
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• För att erhålla kontaktnät och 
kompetens.

• Vid en svagare finansiell situation. 

• Vid positiv erfarenhet av extern 
finansiering. 

• För att kunna påverka sitt eget arbete 
och styra företaget i önskad proportion.

• Externa finansiärer, i synnerhet 
skuldfinansiärer, kräver tydliga 
personliga borgensåtaganden. 

• Minimerar sina risktaganden. 

• Vag kunskap om de externa 
finansieringsalternativen. 
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 Det gäller att hitta rätt finansiär som är anpassad till de små teknikbaserade 
företagens behov.  

Externa finansiärer kan vara av olika slag och ge olika typer av bidrag. Det gäller därför för 
små teknikbaserade företag att undersöka behovet av att skapa relationer med externa 
finansiärer, om det räcker med endast kapital eller om företaget även behöver humankapital i 
form av externa finansiärers kunskaper och kontaktnät. För att till exempelvis etablera sig på 
en ny marknad kan en extern finansiär besitta marknadskunskaper och relationer till aktörer 
inom denna marknad som kan vara till nytta för företaget. Vidare kan det vara av vikt att hitta 
finansiärer som även besitter kunskaper om företagets produkt för att ge nya perspektiv på 
produktutvecklingen. Små teknikbaserade företag är kontrollaverta och behöver därför 
spelrum för att kunna fortleva på deras egna premisser. Det gäller därför att komma överens 
med externa finansiärer om hur relationen ska se ut och vilka mål företaget och de externa 
finansiärerna har med relationen. Det handlar om att ge och ta.  

6.2.2 Implikationer för externa finansiärer 

 Det är av vikt för externa finansiärer att minska problemet med den negativa 
attityden som små teknikbaserade företag har till externt kapital.  

Det gäller för externa finansiärer att ha förståelse för att små teknikbaserade företags 
kontrollaverta attityd är ett problem. Genom att externa finansiärer bidrar med sin kompetens 
och agerar som en partner istället för en kontrollant, kan detta minska de små teknikbaserade 
företagens rädsla för att ingå samarbete med externa finansiärer. Det handlar om att från de 
externa finansiärernas sida försöka ingå i en närmare relation med företaget och därmed skapa 
förtroende mellan de båda parterna.  

 
 Externa finansiärer måste lära sig att ta till sig dagens teknik och innovationer. 

Det gäller för externa finansiärer att se på små teknikbaserade företags produkter med ett 
annat perspektiv och istället ifrågasätta och/eller se möjligheter med företagens 
affärsverksamheter. Externa finansiärer ställer för höga krav, framförallt skuldfinansiärer som 
har svårt att förstå och se något konkret som kan användas som säkerhet. Höga personliga 
borgensåtaganden gör att små teknikbaserade företag väljer att avstå från att använda sig av 
denna finansieringsform.  

6.3 Förslag till vidare forskning 
Med tanke på vår slutsats anser vi att det vore intressant att undersöka andra branscher för att 
få en bredare och mer översiktlig bild av den kontrollaverta attityden bland små företag. En 
sådan studie skulle kunna genomföras såväl kvalitativt som kvantitativt. Kvalitativt 
tillvägagångssätt för att gå djupare med problemet och kvantitativt tillvägagångssätt för att 
kunna dra mer generella slutsatser. 
 
Ett annat förslag är att utifrån samhällets perspektiv undersöka hur den kontrollaverta 
attityden kan minskas för små företag. Här förespråkar vi i ett första skede att göra en 
kvalitativ undersökning då det skulle vara intressant att studera olika organisationer från dels 
näringslivet och offentlig verksamhet i en kommun som behandlar näringslivsfrågor. 
 
Det skulle även vara intressant att studera hur småföretagare ska agera för att hitta en lämplig 
finansiering som är anpassad till deras specifika behov. En mer anpassad finansiering kan 
medföra att småföretagare får en mer positiv bild av externt kapital. 
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BILAGA 1 

  I 

INTERVJUGUIDE 
 

Allmänna frågor 

Ålder? 

Vad har ni för utbildning? 

Vilken befattning har ni?  

Hur ser ägarförhållandena ut? 

Val av finansiering  

Hur ser er kapitalstruktur ut i dagsläget? 

Hur skulle ni beskriva relationen mellan ert företag och externa finansiärer?  

I vilken ordning av internt genererande medel, skuldfinansiering och ägarfinansiering, har ni 
valt eller väljer ni, finansiering?  

Varför väljer ni denna ordning? 

Kontrollaversion 

Vad har ni för tankar kring självständighet och oberoende från intressenter? 

Vad gör ni för att bevara er självständighet gentemot val av finansiering? 

Målsättning och tillväxtambition 

Vilka personliga mål har ni med företaget? 

Hur ser era tillväxtambitioner ut? 

Vilka positiva/negativa konsekvenser upplever ni med tillväxt?  

Kunskap  

Hur ser ni på er kunskap angående vilka externa finansieringsalternativ som finns tillgängliga 
på marknaden?  

Vad kan externa finansiärer bidra med till ert företag? 

Erfarenhet  

Vilka är era positiva och negativa erfarenheter av de extern finansiering?  

Riskbenägenhet 

Hur upplever ni risktagandet med ert finansieringsval? 

Vad gör ni för att minimera riskerna vid valet av finansiering? 

Finansiell situation 

Hur har er syn på finansiering förändrats beroende av er finansiella situation och utveckling 
av verksamheten? 

 



BILAGA 2 

  II 

INFÖR INTERVJU 
 

HÖGSKOLAN I HALMSTAD INFÖR INTERVJU 1 
Sektionen för ekonomi och teknik (SET)   
Företagsekonomi 61-80p - Revisor- och bankprogrammet 
Christoffer Olsen 
Stefan Svensson 2007-XX-XX 
 

Inför intervju X den X X kl. XX.XX 
med X. 
 
Vi är väldigt tacksamma för att du har tagit dig tid att medverka i vår magisteruppsats inom 
finansiering.  
 
Vår uppsats handlar om attityder kring val av finansiering. Vi kommer således att ställa öppna 
frågor kring dessa punkter till dig som både är grundare och delägare. 
 
Vi erbjuder om du så önskar anonymitet då denna uppsats kommer att bli en offentlig 
handling.  
 
Vi kommer att använda oss av bandspelare då det underlättar vår interaktion med dig samt 
undvika felciteringar. 
 
Vi tackar så mycket på förhand och ser fram emot en givande intervju med dig på torsdag! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Christoffer Olsen & Stefan Svensson 
 
 
 
Övrig information: 
Typ av uppsats: Magisteruppsats 
Tid för uppsats: Våren 2007 
Handledare: Joakim Winborg, Högskolan i Halmstad 
 
 


