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FÖRORD 
 
Arbetet med denna studie har varit möjligt tack vare alla de personer som på något sätt hjälpt 
till under arbetets gång. Författarna skulle därför vilja rikta ett stort tack till alla de småföretag 
som besvarat enkäten samt alla opponenter som läst och kommit med konstruktiv kritik. Ett 
extra stort tack riktas till uppsatsens handledare, den aldrig sinande inspirationsskällan Joakim 
Winborg. 
 
 
Halmstad 2008 
 
 
 
 
 
_____________________    ____________________ 
Christian Lövquist     Peter Sjödin 
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SAMMANFATTNING 
 
Småföretagen är viktiga för vitaliteten i den svenska ekonomin och det är där den största 
andelen nya arbeten skapas. Småföretag saknar oftast egna resurser för att finansiera sin 
tillväxt och är därför förpassade till externa kapitalkällor. Kunskapen kring kapitalstrukturen i 
nya företag har dock varit begränsad, då de flesta studier har gjorts på listade och etablerade 
företag.  
 
Tidigare forskning visar att många av småföretagets finansieringsbeslut är relaterade till 
företagsledarens karaktärsdrag, framförallt kontrollbehov, kunskap, erfarenhet, riskbenägen-
het och mål. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida företagsledarens karaktärsdrag 
påverkar den externa finansieringen i nystartade småföretag inom tillverkningsindustrin. 
Dessutom ska uppsatsen undersöka om teorierna kring det finansiella gapet och pecking 
order-teorin är tillämpbara på dessa företag. 
 
För att ge svar på studiens syfte har befintlig teori presenterats om pecking order, finansiellt 
gap samt olika karaktärsdrag hos företagsledaren. Teorierna har legat som grund för den 
empiriska undersökning som genomförts. Undersökning har varit kvantitativ och åstad-
kommits genom enkätutskick till nystartade småföretag inom tillverkningsindustrin.   
 
Genom ett underlag på 58 företag har uppsatsen kommit fram till att det inte i någon större 
utsträckning finns ett finansiellt gap mellan nyregistrerade småföretag inom tillverknings-
industrin och externa finansiärer. Däremot kan undersökningen styrka pecking order-teorin 
om att det finns en viss föredragen ordning av finansieringsalternativ. Vad gäller karaktärs-
dragen visar denna uppsats att företagsledarnas kontrollbehov och riskbenägenhet påverkar 
företagets val av kapitalstruktur. Företagsledarnas kunskap och erfarenhet av externt kapital 
samt målsättning för företaget påverkar däremot inte kapitalstrukturen. För framtida forskning 
rekommenderas en noggrannare analys mellan variablerna för att se om några kan förklara 
samma påverkan på företagets kapitalstruktur 
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ABSTRACT 
 
Small businesses are important for the Swedish economy and are also the largest employer of 
new jobs. Small businesses are often in lack of equity to finance their growth and are 
therefore dependent on external funding. The knowledge about capital structure in small 
businesses has been limited and earlier research has mostly been focusing on large established 
companies. 
 
Earlier research shows that capital structure decision making is related to managers need for 
control, knowledge, experience, risk propensity and goals. The purpose of this dissertation is 
to examine whether managers characteristics affects the capital structure in newly started 
small manufacturing firms. The dissertation is also going to exam if the theories about the 
financial gap and the pecking order-theory are applicable to these firms. 
 
In order to reach the purpose of this study, existing theories have been presented about the 
pecking order-theory, the financial gap and the characteristics of the manager. These theories 
have been the foundation of the empirical research. The data has been gathered by sending out 
a survey to newly started small manufacturing firms. 
  
The survey concludes that small firms within the manufacturing sector do not experience a 
financial gap. The pecking order-theory is, however, applicable to small firms within this 
survey. The survey has shown that the managers need for control and risk propensity affects 
the capital structure. The manager’s knowledge, experience and goals, however, do not. For 
further research, the authors recommend an extended analysis between the manager’s 
characteristics to see if they can explain the same effect on the capital structure.  
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1. INLEDNING 
 
Detta kapitel tar upp bakgrunden till studien. Därefter följer en problemdiskussion som 

mynnar ut i en problemformulering. Kapitlet avslutas med studiens syfte samt definitioner. 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Idag finns det ca 950 000 företag i Sverige (www.scb.se, 2008-04-27). Merparten av dessa är 
småföretag och tillika en grundpelare i den svenska ekonomin. Småföretagen är inte bara 
viktiga för vitaliteten i den svenska ekonomin utan det är också där den största andelen nya 
arbeten skapas. För att spela denna viktiga roll i ekonomin är småföretagen beroende av 
resurser, däribland extern finansiering (Cressy, Gandemo, Olofsson, 1996).  
 
Det var i slutet på 1970-talet som forskningen kring småföretagens finansiering började ta fart 
på allvar. Det var främst i USA och Storbritannien som merparten av forskningen tog sin 
början (Gustafsson, 2004). I Sverige är det sedan början på 1980-talet professor Hans 
Landström som varit en av de mest tongivande i den svenska forskningen kring finansiering 
av småföretag. 
    
Småföretag saknar oftast egna resurser för att finansiera sin tillväxt och är därför förpassade 
till externa kapitalkällor. I en undersökning av just Landström (1988) visas företagsledarens 
olika svårigheter där företagens finansiering nämns som en av de väsentligaste uppgifterna. 
Utan externt kapital kan företagsstarter och tillväxtplaner i många fall vara dömda att 
misslyckas. Investeringar är nödvändiga för att företagen ska kunna vara framgångsrika, 
producera konkurrenskraftigt och ge många arbetstillfällen. En rapport från Nutek (2006) 
visar att nystartade företag med 2 miljoner kronor eller mer i omsättning har ett större behov 
av externt kapital. Det framkommer även i samma rapport att företag i intervallet 0-3 år är de 
som är i störst behov av extern finansiering.  
 
Det finns flera alternativ för småföretag när det gäller att skaffa fram externt kapital för att 
kunna finansiera sin verksamhet. Enligt Wiklund (1997) är den mest traditionella 
finansieringskällan bankfinansiering. Men även så kallade affärsänglar och finansiering via 
riskkapitalister är alternativa metoder. De olika formerna av extern finansiering fyller olika 
behov och relationen mellan finansiär och den finansierade skiljer sig också åt mellan de olika 
finansieringsformerna (Gustafsson, 2004). 
 
Kunskapen kring kapitalstrukturen i nya företag har dock varit begränsad, då de flesta studier 
har gjorts på listade och etablerade företag. Det kan därför, enligt Örtqvist, Masli, Rahman 
och Selvarajah (2006), finnas ett behov av att förstärka förståelsen kring extern finansiering 
av nystartade företag. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Anskaffningen av externt kapital är inte ett grundläggande problem för alla svenska 
nystartande småföretag. De flesta företag, så som konsulter eller hantverkare, har oftast inget 
behov av extern finansiering utan klarar sig bra med en vanlig checkkredit (Gustafsson, 
2004). En grupp som däremot kan ha problem med finansieringen är tillverkande företag. 
Tillverkande företag verkar i mogna branscher och har till följd av omställningar och andra 
förändringar ett större investeringsbehov jämfört med andra branscher (Alpengren & 
Karlsson, 2005). Den företagsform, som till skillnad från andra bolagsformer, kräver mest 
kapital är aktiebolag, åtminstone i uppstartsfasen (www.nutek.se, 2008-04-16). 
 
Småföretagens finansieringsproblem kan enligt bland andra Winborg (2000) och Olofsson 
(1996) bero på ett så kallat finansiellt gap där det finns en utbudssida som innefattar det 
begränsade utbudet av externt kapital och en efterfrågesida som innefattar nyföretagarnas 
efterfrågan på externt kapital. Landström (2003) menar att utbudssidan är negativt inställd till 
att gå in med kapital i nystartade bolag. Detta beror bland annat på en större risk att investera i 
ett bolag utan någon ekonomisk historik, som exempelvis årsredovisningar och balans-
räkningar. Den negativa inställningen hos utbudssidan kan även bero på att de relativa 
kostnaderna för banker blir högre vid finansiering av småbolag, som oftast inte behöver lika 
mycket kapital till investeringar som stora bolag. Landström (2003) framhåller också att det i 
forskningen kring småföretags finansiering under lång tid var utbudssidan som stod i centrum 
och, i förhållande till efterfrågesidan, drog åt sig alltför mycket uppmärksamhet. 
 
Under den senaste tiden har det dock väckts ett större intresse för efterfrågesidans komplexitet 
kring småföretags investeringsverksamhet (Landström, 2003). Olofsson (1996) och Land-
ström (2003) hävdar båda att efterfrågesidan har en negativ inställning till externt kapital. 
Bland annat på grund av att de inte vill ha in externa ägare och på så sätt tappa kontroll över 
företaget. De menar vidare att gapet bland annat kan bero på att efterfrågesidan inte har 
kunskap om hur kapital kan anskaffas. Den negativa syn på extern finansiering som finns på 
efterfrågesidan kan även förklaras med den teori Myers (1984) utvecklade. Denna teori 
benämns pecking order-teorin och innebär att företag i första hand vill finansiera sin 
verksamhet genom internt upparbetade medel, i andra hand genom lånefinansiering och i 
tredje hand genom att ta in externa ägare.  
  
Ang (1991) anser att många av småföretagets finansieringsbeslut är relaterade till företagets 
och företagsledarens karaktärsdrag, samt dennes värderingar och ambitioner. Ägarens 
karaktärsdrag kan alltså återge en förklaring till kapitalstrukturen i företaget. Cassar (2004) 
menar att detta är ganska uppenbart med tanke på ägarens inflytande över beslutsfattandet i 
uppstartsfasen av företaget. Det är dock bara en relativt liten del av forskningen som har 
fokuserat på nystartade småföretag och de faktorer som påverkar kapitalstrukturen i dessa 
bolag (Michaelas, Chittenden & Poutziouris, 1998). 
 
Cooper (1981) visade ur ett ledarskapssynsätt att entreprenörens beslutsprocess påverkas av 
kön, erfarenhet, kunskap och mål. Michaelas et al. (1998) identifierade i sin tur kontroll, 
kunskap, erfarenhet, mål och riskbenägenhet som viktiga påverkningsattribut, i sin forskning 
om finansiering inom små familjeföretag. Även Barton och Matthews (1989) har forskat kring 
variablerna riskbenägenhet och mål. Ägarens kön kan enligt Cooper (1981) påverka 
kapitalstrukturen. Emellertid har det gjorts många undersökningar som visat riskbenägenheten 



Högskolan i Halmstad  
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

 10

som den avgörande faktorn och inte företagsägarens kön (Chaganti, DeCarolis & Deeds, 
1995). Detta medför att denna undersökning, till skillnad från tidigare forskning kring 
företagsledarens karaktärsdrag, väljer att bortse från denna faktor.  
 
Så påverkar företagsledarens karaktärsdrag verkligen finansieringen med externt kapital? 
Finns det ett finansiellt gap och är det så att företagen i första hand väljer eget upparbetat 
kapital?  
 
Utifrån ovanstående diskussion har följande problemformulering formulerats. 
 

1.3 Problemformulering 
 
Hur påverkar företagsledarens karaktärsdrag valet av extern finansiering i nystartade små-
företag inom tillverkningsindustrin?   
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida företagsledarens karaktärsdrag påverkar den 
externa finansieringen i nystartade småföretag inom tillverkningsindustrin. Dessutom ska 
uppsatsen undersöka om teorierna kring det finansiella gapet och pecking order-teorin är 
tillämpbara på dess företag. 
 

1.5 Definitioner  
 
Definitionen av extern finansiering har hämtats från Myers (1984) som menar att det handlar 
om skuldsättning som till exempel banklån och att ta in nytt kapital genom nya ägare.   
 
Med småföretag avses i denna uppsats det som EU klassificerar som mikroföretag enligt 
Kommissionens rekommendation 2003/361/EG (www.europa.eu, 2008-04-28). Alltså företag 
som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte 
överstiger 2 miljoner euro per år, vilket för enkelhetens skull har översatts till 20 miljoner 
svenska kronor. Vidare begränsas studien i enlighet med Nuteks (2006) definition av 
småföretag, till att avse företag med 2 miljoner kronor eller mer i omsättning. På så sätt 
elimineras den stora massan av små enmansbolag som inte i lika stor utsträckning har intresse 
av investeringar. 
 
Med nystartade företag avses den kategori av företag som enligt Nutek (2006) är i störst 
behov av kapital. Alltså aktiebolag mellan 0 och 3 år och som i den här undersökningen 
således startades 2005 eller senare. Definitionen avser även aktiebolag som tidigare drivits i 
annan bolagsform, men registrerats som aktiebolag senare än 2005.  
 
Definitionen av företagsledarens karaktärsdrag har hämtats från Michaelas et al. (1998) och 
avser i denna studie variablerna riskattityd, kontrollbehov, kunskap, erfarenhet och mål.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
 
Detta kapitel kommer att ta fasta på den teori som använts för att tolka och analysera valt 

problemområde. Referensramen kommer först att beröra särdrag för småbolag och därefter 

gå in på det finansiella gapet och pecking order-teorin. Avslutningsvis presenteras olika 

finansieringsmöjligheter för småföretag samt företagsledarens karaktärsdrag. 

  

2.1 Särdrag för småföretag 
 
Det nystartade småföretaget har oftast en annorlunda sammansättning av tillgångar och 
skulder samt befinner sig i en annan situation än det etablerade företaget (Nutek, 1993). Trots 
detta bedöms ofta det nystartade företaget enligt samma principer som det etablerade 
företaget. Detta gör att företaget därför ser sämre ut ur kredithanteringssynpunkt och att 
information som skulle kunna vara relevant inte uppmärksammas. 
 
Småföretag har dessutom inte de resurser som stora företag enkelt har tillgång till. De verkar 
ofta i en miljö med hög konkurrens vilket leder till prisnedskärningar som i sin tur minskar 
vinsterna. Externa krafter såsom regleringar och skatter känns dessutom mer intensiva för 
småföretagen än för de stora bolagen (Chaganti et al., 1995). 
 
En annan skillnad som Berger och Udell (1998) betonar är att småföretag i större utsträckning 
än större företag är ägarledda. Detta medför att agentproblemet som ofta uppstår i större 
företag skiljer sig i småföretaget.   
 
Ang (1991) skriver om finansiella särdrag i småföretag. I sin forskning för han fram följande 
utmärkande egenskaper. 
 

• Småbolag är oftast onoterade, vilket leder till att det saknas ett ”riktigt” marknads-
värde. Berger och Udell (1998) menar att småföretag generellt sett bara har tillgång till 
eget kapital och lånefinansiering medan större företag även har tillgång till publikt 
kapital. De framhåller också att informationsproblem är den största anledningen till att 
småföretag inte kan ge ut publika aktier, men även att det uppstår för stora kostnader i 
strävan att bli publikt. 

 
• Det finns ofta bristande kompetens i ledningen. Detta kan bero på att entreprenören 

utför för många av företagets sysslor på egen hand, eller att det saknas full kunskap 
kring områden så som finansiering, marknadsföring och redovisning  

 
• Entreprenörer, eller första generationens ägare, är mer benägna att ta risker.  

 
• Småföretagens kapitalstruktur är i de allra flesta fall odiversifierad då den till stor del 

består av ägarens eget kapital. Vissa småföretag kan uppnå en viss diversifiering men 
har på det stora hela en mer ensidig kapitalstruktur. Detta medför att en stor privat 
andel i ett riskfyllt bolag, skapar en större risk för ägaren personligen. 
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• Den begränsade ansvarsfriheten lyser med sin frånvaro och är oftast ineffektiv. 
Chaganti et al. (1995) är inne på samma spår och menar att skuld gör att besluts-
fattarens frihet avtar, eftersom kreditgivaren kommer att begära strikta bestämmelser 
kring skuldkontraktet. Detta är mest påtagligt i nya och växande småföretag där 
långivarna kräver striktare kontroll av villkoren kring låneavtalet. 

  
• Kostnader för att göra affärer är proportionellt sätt högre för småföretag. Det kan 

bland annat gälla transaktionskostnader, förhandlingskostnader, konkurskostnader och 
regleringskostnader.  

 
• Relationen med företagets investerare är mer informell och personlig i småföretaget. 

Entreprenören har själv hand om de flesta kontakterna och ryktet är av stor vikt.  
 

• Det finns en hög flexibilitet kring hur småbolag betalar ut löner, vilket innebär att 
företagsledarens lön kan skjutas fram ett par år för att på lång sikt förbättra företaget.  

 
Ang (1991) menar att ovanstående särdrag för småföretag kan generera en annan typ av 
finansieringsproblem än vad stora företag kämpar med. Finansieringsproblemen måste även 
ses ur en annan synvinkel. Som en konsekvens kan olika finansieringsval, finansieringsavtal 
och praxis utvecklas.  
 

2.2 Det finansiella gapet 
 
Redan på 1930-talet började problemet för småföretag att skaffa kapital observeras. Det 
talades om ett så kallat finansiellt gap (Storey, 1994). Den grundläggande förklaringen till 
uppkomsten av det finansiella gapet går att finna i informationsasymmetrin som råder mellan 
finansiärer och företagare. Storey (1994) menar att småföretagaren har mer eller bättre 
kunskap om det egna företaget än vad tänkbara finansiärer har eller har möjlighet att tillgå. 
Den asymmetriska informationen, där småföretagaren har mer information, gör att banken blir 
mer skeptisk till att låna ut till nystartade företag på grund av större osäkerhet. Detta beror på 
att information kring stora företag samlas in av ett större spektrum av intressenter som 
omfattar både nuvarande och potentiell investerare i företaget. Småföretaget har, i förhållande 
till större företag, ett övertag på de externa parterna vilket skapar svårigheter att skaffa sig lån.  
Detta behöver dock inte alltid stämma på det nystartade företaget. Entreprenören kan ha en 
sämre kunskap kring företagets eventuella framgång, medan banken har större erfarenhet 
kring detta område. 
 
Landström (2003) och Winborg (2003) har flitigt diskuterat det finansiella gapet. De menar 
båda att det finns en utbudssida och en efterfrågesida. Efterfrågesidan utgörs av småföre-
tagens efterfrågan på externt kapital och utbudssidan utgörs av utbudet av externa finansiärer.  
 
Tidigare forskning har främst fokuserat på utbudssidan. Detta, menar Landström (2003), beror 
bland annat på att utbudssidan upplever en risk att gå in med kapital i småföretag, vilken är 
större än de vill ta. Han menar också att utbudssidan inte har tillräcklig kunskap för att 
analysera småföretag. Dessutom är instrument för att analysera företag ofta utvecklade för 
stora börsnoterade företag med etablerade verksamheter och inte för småföretag. Småföretag 
kräver också mindre kapitalbelopp än stora, vilket leder till att kostnaden för transaktioner och 
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för att följa upp och kontrollera investeringen relativt sett blir högre vid små belopp än vid 
stora. Även Storey (1994) påpekar samma problematik och pratar om att de initiala 
kostnaderna är oproportionerligt stora i jämförelse med lånets storlek.  
 
Det finansiella gapet kan dock inte bara förklaras genom utbudssidans agerande. Efterfråge-
sidan har också del i det hela. Landström (2003) menar att det inte är lätt för efterfrågesidan 
att ha kunskap om vart utbudet finns eftersom det finns så många olika finansierings-
möjligheter och således olika krav som finansiärerna ställer på företaget. Dessutom är många 
småföretagare negativt inställda till externt kapital. Detta kan bland annat förklaras genom 
pecking order-modellen.  
 

2.3 Pecking order-teorin 
 
Pecking order-teorin, som introducerades av Myers (1984), beskriver vilka former av 
finansiering företag föredrar framför andra vid till exempel investeringar. Studien gjordes på 
större börsnoterade företag och grundar sig på den informationsasymmetri som återfinns 
mellan företagets ledning och potentiella aktieägare. Med asymmetrisk information avses som 
tidigare beskrivits den snedfördelade informationen som finns mellan företaget och dess 
investerare (Brealey, Myers & Allen, 2006). I sina antaganden uteslöt Myers (1984) 
ledningens påverkan på valet av kapitalstruktur. Han vidhåller dock att företagsledningen 
mycket väl skulle kunna förklara finansieringsvalet.   
 
Myers (1984) utgick i sin undersökning från att det inte fanns någon optimal kapitalstruktur, 
eller att det inte spelar någon roll vilken kapitalstruktur som används. Företagets efterfrågan 
på externt kapital kan tolkas som en positiv signal och att företaget har tillväxtpotential, men 
kan även tolkas som att företaget har problem och behöver skjuta till kapital för att kunna 
överleva. Vid finansiering med eget kapital undviks de problem som sammanfaller med den 
asymmetriska informationen. 
 
Myers (1984) menar att pecking order-teorin fungerar enligt följande. 
 

1) Företag föredrar interna medel vid finansiering av projekt,. 
2) Företag försöker anpassa utdelningen så att interna medel kan användas vid 

finansiering av projekt.  
3) Företag investerar i projekt med positiva kassaflöden för att på så sätt kunna använda 

internt genererade medel för vidare investeringar. 
4) Om företaget måste ta in externt kapital väljer företaget det säkraste alternativet först. 

Detta innebär att lånefinansiering föredras framför att släppa in nya ägare eller att 
använda sig av riskkapital. Lånefinansiering genererar nytt kapital och om företaget 
ökar det interna kassaflödet kommer överskottet hellre att användas till att betala av 
skulder än att köpa tillbaka aktier (Myers, 2001). 

    
Michaelas et al. (1998) identifierade i sin studie av 30 småföretag att det i företagsstarten 
finns en ranking kring finansieringsalternativ som följer pecking order-teorin. Personliga 
besparingar rankades högst följt av checkkredit och banklån. Även Landström och Winborg 
(1995) samt Cressy och Olofsson (1997) bekräftar i sina studier att småföretagen agerar enligt 
pecking order-teorin i sitt val av finansiering.  
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Många småföretagare har ett stort kontrollbehov över sitt företag, vilket innebär en negativ 
inställning till extern finansiering. Berggren (2003) menar att företagsledaren kommer att 
använda sig av den finansieringsform som maximerar dennes handlingsfrihet, vilket även 
detta överensstämmer med pecking order-teorin.  
 

2.4 Finansieringsmöjligeter för småföretag 
 
Det finns flera alternativ för småföretag att skaffa fram externt kapital för att kunna finansiera 
sin verksamhet. Enligt Wiklund (1997) är den mest traditionella externa finansieringskällan 
bankfinansiering. Men även så kallade affärsänglar och finansiering via riskkapitalister är 
alternativ för företag som är i behov av kapital.  
 

2.4.1 Eget kapital 
 
Eget kapital är enligt Garmer och Kyllenius (2004) kapital som skjuts till av företaget självt, 
till exempel vinster som inte delas ut utan istället sparas i företaget. Eget kapital är något som 
de flesta har besvärligt med i företagets tidiga skeden. Att finansiera genom eget kapital 
innebär bland annat att amorteringar inte behöver göras och att ingen finansiär behöver få 
tillbaka kapitalet så som vid belåning. Finansiering genom eget kapital är således inte en form 
av extern finansiering, men genom att satsa eget kapital ökar chanserna till att få extern 
finansiering. Vid avsaknad av eget satsat kapital uteblir ofta möjligheter till extern 
finansiering, för varför skulle någon vilja satsa kapital i ett företag som inte vågar satsa av sitt 
egna kapital? 
 
Det som inte delas ut till ägare blir till eget kapital (Hansson, 1998). Om företaget går med 
vinst minskar således behovet av externt kapital. 
 

2.4.2 Bankfinansiering 
 
Enligt pecking order-teorin är internt upparbetat kapital det som företag främst föredrar vid 
investeringar (Myers, 1984). Oftast räcker det dock inte bara med internt genererade medel 
för att växa och lånefinansiering är enligt pecking order-teorin det som företagen väljer 
därefter. Enligt Nutek (2006) är det just lån genom bankfinansiering som är den viktigaste 
formen av externt kapital för svenska småföretag. För nystartade småföretag finns oftast ingen 
annan extern finansiering att tillgå förutom bankfinansiering (Garmer & Kyllenius, 2004). 
Författarna menar att de olika finansieringstjänsterna som bankerna kan erbjuda och som är 
aktuella för nystartade småföretag är investeringsfinansiering och rörelsefinansiering. 
Investeringsfinansiering innebär att företagen lånar pengar till en specifik investering (så 
kallade reverslån) och rörelsefinansiering handlar om att företagen får tillgång till pengar för 
att klara likviditetsvariationer (så kallad checkräkningskredit). Reverslån innebär att företaget 
ingår ett avtal med banken där en amorteringsplan som bestämmer när lånet ska betalas 
tillbaka fastställs. Dessutom bestämmer avtalet vilken ränta som ska betalas och vilka 
säkerheter som ska tillskjutas för att lånet ska godkännas (www.nutek.se, 2008-03-02). 
Checkräkningskrediten rör hela verksamheten och innebär att företagen kan använda medel 
lika med den bestämda krediten utöver vad som finns på kontot.  Fastställandet av bolagets 
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lånemöjligheter avgörs till största delen av företagets finansiella position och företagets 
framtidsplaner (Cressy et al., 1996). Banken kommer även att vilja övervaka företagets 
framsteg. 
 

2.4.3 Riskkapital 
 
Bland de externa parter som tillhandahåller resurser av olika slag framstår riskkapitalister som 
särskilt intressanta (Landström, 2003). Även om uppfattningen om vad som är riskkapital kan 
variera från land till land, så används begreppet i normala fall för att beteckna tidsbegränsade 
investeringar i onoterade bolag. Investeringarna görs i aktier eller aktieliknande instrument 
som sedan säljs vid antingen en börsnotering eller till en industriell köpare. Två vanliga källor 
av riskkapital är riskkapitalbolag (så kallade venture capital-bolag) och privata investerare (så 
kallade affärsänglar). 
 
Riskkapitalbolagens affärsidé är att tillföra kapital och kunskaper till företags affärs-
utveckling. Fördelen med att ha riskkapitalbolag som finansiärer är deras kunskaper och 
kompetens kring affärsutveckling. De är aktiva investerare som agerar förmedlande mellan 
kapitalägare och entreprenörer. I denna roll kan riskkapitalbolagen överkomma informations-
asymmetrin samt kunna kontrollera och tillföra värde i form av affärsutvecklingskunnande 
(Landström, 2003).  
 
De bolag i vilka riskkapitalbolagen investerar benämns vanligen portföljbolag på grund av att 
riskkapitalbolag brukar sprida sina risker i en portfölj av investeringar. Kombinationen av 
portföljbolagens förutsättningar och riskkapitalens kapital, kompetens och aktiva engagemang 
leder förhoppningsvis till en hög utvecklingspotential (Nutek, 2003). 
 
Landström (2003) delar upp riskkapitalbolagens deltagande hos portföljbolagen i sju olika 
faser. Först skapas ett innehav av kapital för att kunna investera i utvecklingsföretagen. När 
kapital har skapats söker de efter lämpligt projekt, oftast efter en viss modell med speciella 
företag i sikte. När ett företag har hittats granskas de skriftliga affärsplanerna som sedan följs 
av en noggrann utvärdering. Om allt efter utvärderingen ser bra ut skrivs avtalet med 
entreprenören. Efter detta följer en längre period av interaktion och värdetillförsel som sedan 
mynnar ut i ett exit där portföljbolaget säljs.  
 
Affärsänglar är privatpersoner som i väldigt tidiga skeden satsar kapital och kunskap i 
nystartade och växande företag. Affärsänglar har ofta själv erfarenhet av att vara 
företagsledare. Dessutom har de tid, engagemang och kapital som de vill satsa i nya, lovande 
affärsidéer, ofta i nya, snabbväxande branscher. Affärsänglar vill få god avkastning på sin 
investering och är därför beredda att genom eget arbete bidra till att företaget utvecklas. 
Affärsängeln förenar hjärta, hjärna och plånbok i sitt engagemang, vilket ofta är mycket 
värdefullt i början av ett företags utveckling (www.nutek.se, 2008-03-11). Svenska 
affärsänglar är ofta samlade i nätverk bestående av förmögna privatpersoner som känner 
varandra och har samma intresse av att investera i företag (Garmer & Kyllenius, 2004).  
    
Affärsängeln lever närmare sina investeringsobjekt än andra investerare och affärsängeln är 
ofta mycket effektiv i att bygga upp stödjande nätverk med rätt kompetens och kan snabbt 
finansiera även stora projekt. En välkänd affärsängel stärker också företagets position när det 
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gäller att attrahera annat riskkapital och rätt affärsängel i företaget ger tillgång till viktiga 
kontakter av stor betydelse för företagets utveckling (Lindström & Olofsson, 2002).  
 
En av de största riskerna med att involvera en affärsängel är om personkemin brister. Då kan 
företaget istället hamna i en destruktiv situation (Lindström & Olofsson, 2002). Dessutom 
försvinner en stor del av den kontroll som entreprenören har. Det är dock väldigt positivt för 
framtida investeringar om företaget backas upp av en välkänd affärsängel.  
 

2.5 Företagsledarens karaktärsdrag 
 
Michaelas et al. (1998) identifierade, genom en kvalitativ undersökning, olika icke-finansiella 
faktorer som påverkade företagens beslut vid finansiering. Författarna menar att 
kapitalstrukturen i småföretag, oavsett finansieringsform, alltid kommer påverkas av 
företagsledaren, företagets karaktär och den marknad de verkar på. Även Nouira, Klofsten och 
Dahlstrand (2005) betonar dessa tre inriktningar i sin forskning.  
 
Ägarens karaktärsdrag är alltså en av faktorerna som kan ge en viss förutseende kraft i att 
förklara kapitalstrukturen och finansieringen i nya företag. Speciellt under de tidiga åren där 
företagsägaren har stor påverkan på finansieringsbesluten. Michaelas et al. (1998) 
identifierade i sin forskning viktiga påverkningsattribut hos företagsledaren. Kontrollbehovet 
hos företagsägaren visade sig vara ett påverkningsattribut som inverkade på kapitalstrukturen. 
Kunskap kring vilka finansieringsalternativ som finns var också en avgörande faktor liksom 
vilken uppfattning och erfarenhet ägaren har från tidigare belåning. Företagarens mål med 
verksamheten var en annan faktor av betydelse för finansieringen vilket även företagarens 
riskbenägenhet visade sig vara. 

2.5.1 Kontrollbehov 
 
Att vara sin egen chef och inte behöva ta order är en av fördelarna med att starta eget. Enligt 
Cressy och Olofsson (1997) är detta behov av självständighet en av de starkaste krafterna till 
att nya företag startas. Kapitalstrukturen kommer på så sätt att bland annat påverkas av 
ägarens vilja att ta in delägare. Detta beror till stor del på den minskade kontroll som nya 
ägare medför (Michaelas et al., 1998). 
 
Småföretagares kontrollaversion är nära relaterad till den tillväxtambition som finns hos 
företagaren (Cressy & Olofsson, 1997). Småföretagare med låg eller ingen kontrollaversion 
kommer att vara mer öppna gentemot externa finansiärer och den positiva effekt dessa kan ha 
på tillväxten. Det har visat sig att småföretagen är medvetna om att det skulle innebära en 
förbättrad prestation genom att lossa lite på kontrollen. Dock är inte den förbättringen 
tillräcklig utan bolagen förlitar sig hellre på eget kapital. Det är därför viktigt för små-
företagare med högre grad av kontrollbehov att i så liten utsträckning som möjligt påverka 
handlingsfriheten. För att behålla sin frihet använder sig många entreprenörer av en strategi 
som helt enkelt innebär att inte växa. Detta kontrollbehov har visats vara väldigt starkt i 
familjeägda företag (Michaelas et al., 1998). 
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2.5.2 Kunskap 
 
Att ta in nytt externt kapital och nya ägare kan ha en positiv påverkan på den finansiella 
situationen i företaget och de ekonomiska rutinerna. Tucker och Lean (2003) har i sin 
undersökning av det finansiella gapet identifierat en stor brist i kunskapen hos ägarna kring 
vilka finansieringsalternativ som finns. Detta menar författarna kan bero på att ägarna inte 
känner behov av någon annan finansiering. Dessutom framför de att småföretagaren har brist 
på kunskap när det gäller att förmedla information om företaget då företagarna ofta är 
produkt- eller servicespecialister, det vill säga har liten finansiell kunskap. 
 
Michaelas et al. (1998) visar i sin undersökning att företagets beslut att använda externt 
kapital kommer påverkas av företagsledarens kunskap kring vilka källor av finansiering som 
finns. När väl ett finansieringsbehov är identifierat kommer kunskapen kring finansierings-
alternativ, liksom viljan att lämna säkerhet till lån, att påverka beslutet av finansiering. Därför 
har enligt författarna företagsledarens kunskap kring hur de ska få tag i externt kapital en stor 
inverkan på kapitalstrukturen.   
 

2.5.3 Erfarenhet 
 
Enligt Michaelas et al. (1998) kommer tidigare erfarenheter kring främmande kapital att 
påverka framtida investeringar som kräver externt kapital. Författarna menar att företagarens 
uppfattning kring användandet av extern finansiering kommer påverka kapitalstrukturen. En 
entreprenör med bra erfarenheter i användandet av externt kapital är mer positiv till denna 
form av finansiering, medan en entreprenör med dåliga erfarenheter kring externt kapital 
utvecklar en mer negativ hållning mot dessa alternativ. Gilmore, Carson och O’Donnell 
(2004) visade att det i många företag, som i starten hade finansiella svårigheter och stor 
skuldsättning, finns en motsättning att återigen förlita sig på externt kapital.  

2.5.4 Mål 
 
Kapitalstrukturen i småföretag påverkas i hög grad av ledningens värderingar och företags-
ledarens målsättning (Chaganti et al., 1995). Detta gör att finansieringen i nystartade företag 
delvis kommer påverkas av entreprenörens motiv till att starta företaget. Michaelas et al. 
(1998) pekar även de på att ägarens eller företagsledarens verksamhetsmål har en stor 
inverkan på val av finansieringsstruktur. Har ett företag som mål att expandera är det mer 
villigt att använda sig av externt kapital för att kunna finansiera sin expansion.  
 
Det vanligaste målet för ett företag är vinstmaximering, men det finns även de som har andra 
primära mål. För vissa ägare är det istället för vinstmaximering viktigare med säkerhet 
(Barton & Matthews, 1989). Detta konstaterar även Tucker och Lean (2003) som pekar på 
företag där företagsledaren driver sitt bolag och är nöjd att göra det han tycker är kul och inte 
har något intresse i att expandera sin verksamhet.   
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2.5.5 Riskbenägenhet  
 
Ägarens attityd kring företagets framgång, positiv eller negativ, kan även påverka företagets 
kapitalstruktur (Chaganti et al., 1995). Entreprenören kan som referens använda andra 
liknande företag som utgångspunkt i sin bedömning över företagets framtida framgång. Den 
risk som ägarna känner sig bekväma med har med god sannolikhet stor inverkan på företagets 
skuldsättning. Detta gäller speciellt småföretagsägare som ofta måste ge personlig säkerhet 
för att kunna få lån (Barton & Matthews, 1989). Den finansiella riskbenägenheten borde 
därmed direkt påverka småföretagets kapitalstruktur. Det menar bland annat Michaelas et al. 
(1998) i sin forskning där de som är mer riskbenägna har använt sig av en större grad av 
extern finansiering. 
 
2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 
 

 
 

Figur 2.1 Studiens upplägg. 
 
 
Ovanstående modell har uppsatsens författare modifierat efter Michaelas et al. (1998) för att 
på ett enkelt sätt beskriva studiens upplägg samt företagarens karaktärsdrag och dess 
förmodade påverkan på kapitalstrukturen. De fem karaktärsdragen kontroll, kunskap, 
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erfarenhet, mål och riskbenägenhet påverkar i vilken grad de olika finansieringsalternativen 
används i kapitalstrukturen. Vid sidan av detta finns de två teorierna som dels förklarar att det 
finns ett gap mellan investerare och företag och dels i vilken ordning företag föredrar olika 
finansieringsformer. Utifrån ovanstående har följande hypoteser formulerats. 
 
Hypotes 1 
Det finns hos nystartade småföretag i tillverkningsbranschen ett finansiellt gap som gör att 

företagare har svårt att få tag i extern finansiering.  

 

Hypotes 2 
Nystartade småföretag i tillverkningsindustrin föredrar, så som pecking order-teorin före-

språkar, finansiering via eget kapital framför bankfinansiering och därefter finansiering via 

riskkapital. 
 
Hypotes 3 
Företagare med ett starkt kontrollbehov kommer att i mindre utsträckning använda sig av 

extern finansiering. 

 

Hypotes 4 
Företagare med en större kunskap om olika finansieringsalternativ, använder sig i högre 

grad av extern finansiering. 

 

Hypotes 5 
Det finns en skillnad i användandet av extern finansiering mellan de som har dåliga erfaren-

heter och de som inte har dåliga erfarenheter av extern finansiering. 

 

Hypotes 6 
Det finns en skillnad i användandet av extern finansiering mellan de som har expanderings-

planer och de som inte har expanderingsplaner. 
 
Hypotes 7 
Företagsledare som är mer riskbenägna kommer i större grad att använda sig av extern 

finansiering jämfört med de som är mindre riskbenägna. 
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3. METOD 
 

Detta kapitel presenterar och förklarar först valda metodansatser relevanta för studiens 

utformning. Därefter följer bland annat datainsamling, operationalisering och analysmetod 

samt bortfallsanalys och validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Val av metod 
 
Denna studie använde sig av en kvantitativ ansats i sin undersökning av småföretags 
finansiering.  För att skapa en bredare förståelse för småföretags finansieringsalternativ samt 
kunna dra generella slutsatser, lämpar sig enligt Jacobsen (2002) en kvantitativ undersökning 
bäst. Detta medförde att studien använde sig av ett flertal undersökningsenheter, det vill säga 
ett extensivt upplägg. 
 
Undersökningens syfte var att utreda om teorierna kring det finansiella gapet och pecking 
order-teorin är tillämpbara på nystartade småföretag inom tillverkningsindustrin samt hur de 
fem karaktärsdragen kontrollbehov, erfarenhet, kunskap, mål och riskbenägenhet påverkat 
kapitalstrukturen. För att göra detta användes en deduktiv ansats, vilket innebär att under-
sökningen ser hur väl teorin stämmer överens med den empirin som samlats in (Jacobsen, 
2002). Från den befintliga teorin har alltså hypoteser tagits fram som sedan testats empiriskt. 
Då mycket av teorin beskriver vilka externa finansieringsalternativ som finns och faktorer 
som påverkar deras val passar just en kvantitativ undersökning. Frågorna kan därmed lätt 
utarbetas i en enkätundersökning och utföras på en bredare grupp av företag, och således på 
en bredare front förstärka förståelsen kring småföretags val av kapitalstruktur. En stor fördel 
med enkätundersökning som metodval var därmed att studien på ett snabbt och enkelt sätt 
kunde samla in mycket information på kort tid, samt att svaren på frågorna blev likartade. 
Detta underlättade analysen och gjorde att en klar bild av hela populationen kunde skapas där 
många företag deltog med sina erfarenheter. Utifrån detta har undersökningen formulerat en 
kausal frågeställning vilket medför ett förklarande tillvägagångssätt med ett orsak/verkan-
samband (Jacobsen, 2002).   
    

3.2 Val av företag 
 
För att göra en undersökning som gav svar på den frågeställning som valts, har aktiebolag 
inom tillverkningsindustrin ingått i studien. Undersökningen har avgränsats till att bara 
innehålla tillverkande företag då teorin hävdar att tillverkande företag är i större behov av 
kapital. Vidare har studien av samma skäl avgränsat sökningarna till att bara innehålla företag 
i åldern 0-3 år, då Nutek (2006) visar att det är denna grupp som är i störst behov av externt 
kapital. I urvalet har därför företag som registrerats senare än 2005 tagits med. Företaget kan 
alltså ha drivits i en annan bolagsform tidigare. Att övergå till bolagsformen aktiebolag kräver 
dock kapital och företaget har därför varit av intresse för denna studie. Företag som 
registrerats senare än 2005 i annan bolagsform än aktiebolag har inte tagits med. Företag som 
backas upp av moderföretag eller intresseföretag har också sållats bort då dessa inte antas ha 
samma behov av extern finansiering. Dessutom kan moderföretag erbjuda dotterföretaget 
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annan kompetens så som kunskap och erfarenhet vilket skulle sätta dessa företag i en bättre 
situation än de andra. 
 
I den geografiska avgränsningen har studien bara inkluderat svenska företag. För att hitta 
svenska tillverkande småföretag i åldern 0-3 år, med färre än 10 anställda samt en omsättning 
mellan 2-20 miljoner kronor, har sökmotorn Affärsdata använts. Affärsdata är en komplett 
databas med fakta om samtliga aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska 
föreningar i Sverige.  
 
Studien har använt sig av branschkoder för att få fram en företagslista. Tillverkningsföretagen 
som betecknas med bokstaven C i Affärsdatabasen har använts. Under C ligger SNI koder för 
olika huvudgrupper av tillverkningsföretag som i sin tur innehåller undergrupper av företag. 
Det är den största delen av dessa SNI koder från undergrupperna som har använts i sökningen. 
Dock har några SNI koder med företag som inte ägnar sig åt tillverkning, däribland företag 
som bedriver verksamhet inom installation och förädling, sorterats bort. En lista över de SNI 
koder som använts i studien återfinns under bilaga 2.  
  
Figur 3.1 och 3.2 visar den bakgrundsinformation som samlades in via frågeenkäterna. Figur 
3.1 visar fördelningen över registreringsår för de sammanlagt 58 företag som svarade på 
enkäten. 8 företag har besvarat frågeenkäten men uppgivit att de registrerats tidigare än år 
2005 och har därför tagits bort ur analysmaterialet. I figur 3.2 framkommer att knappt hälften, 
45 %, av de företag som ingår i undersökningen tidigare har drivits i annan bolagsform. I 
figur 3.2 redovisas också hur många företag som använt sig av extern finansiering. 19 företag, 
33 %, har svarat att de inte använt sig av extern finansiering och har ombetts att inte besvara 
frågor gällande det finansiella gapet, karaktärsdraget erfarenhet och i vilken utsträckning de 
använt externt kapital. I efterhand kan det tyckas att frågan kring det finansiella gapet skulle 
ha besvarats av alla respondenter då företaget tidigare kan ha haft behov av externt kapital. 
Dock har utfallet på frågan om behov av externt kapital visat att de som inte använt sig av 
externt kapital inte heller har haft något behov av det.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 3.1 Företagens registreringsdatum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2 Bakgrundsinformation. 
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Figur 3.3 Användning av extern finansiering. 

 

 

I figur 3.3 visas hur stor andel, av de företag som använt sig av extern finansiering, som har 
använt sig av bankfinansiering, riskkapitalbolag och affärsänglar. Företagen kan även ha 
använt sig av andra externa kapitalkällor, så som bidrag, leasing och factoring, vilket dock 
inte tas hänsyn till i analysen. 

3.3 Val av respondent 
 
För att få fram den person i företagen som lämpade sig bäst som respondent söktes företagets 
ägare via telefon. På så sätt har e-postadressen till ägaren eller företagsledaren erhållits. 
Studiens önskemål har varit att i så stor utsträckning som möjligt få ägare i egenskap av 
företagsledare att svara på enkäten. I de fall där företagsledare och ägare till företaget skiljer 
sig åt har företagsledaren valts som respondent. I de företag där det finns flera ägare har den 
ägaren med bäst insyn i företagets finansiering ombetts vara respondent. Då företagsägarna 
inte har någon speciell funktion inom företaget, där det är delat ansvar, har ägaren på telefon 
använts som respondent.  
 
Figur 3.2 visar att majoriteten av respondenterna, 93 %, själva har varit med och startat 
företaget, vilket är ett bra utfall för undersökningen då detta har eftersträvats. 7 % av 
respondenterna har varit företagsledare istället för företagsägare, detta i de fall då företags-
ägaren inte fungerat som företagsledare. 
 

3.4 Datainsamling 
 
Primärdatan har samlats in genom frågeenkäter (se bilaga 1) som skickats ut till företagen i 
populationen. För att säkerställa att studien fått tag i rätt person och att företaget fortfarande 
finns kvar, har företagen först kontaktats via telefon. Detta har förhoppningsvis gjort att det 
skapats en mer personlig kontakt med företagen och därmed medfört en större svarsfrekvens. 
Till de uppringda företagen som velat ställa upp i undersökningen har sedan en frågeenkät 
skickats ut via e-post.  
 
För att utveckla frågeenkäten har den tidigare beskrivna teorin använts. På så sätt har studien 
kunna ställa så relevanta frågor som möjligt i insamlandet av primärdatan. Frågorna har 
operationaliserats för att kunna mäta aspekterna hos företagsledarens karaktärsdrag. Nästa 
avsnitt beskriver mer ingående hur studien åstadkommit detta. 
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Sekundärdata till studien har bland annat samlats in genom artiklar, böcker, hemsidor, 
årsredovisningar och databaser. Studien har gjort ett försökt att kritiskt granska datan för att få 
en så korrekt undersökning som möjligt, då andra studier kan ha gjorts med andra syften. För 
att få inspiration och söka författare har publicerade avhandlingar använts som berör 
undersökningens ämnesområde.  
 

3.5 Analysmetod 
 
När begrepp ska mätas måste de passera en process som i metodiklitteraturen kallas 
operationalisering, vilket innebär att göra ett abstrakt begrepp mätbart (Jacobsen, 2002). 
Författaren anger också tre olika former att utforma frågeställningarnas mätnivå på. Den 
första typen kallas nominell och grupperar enheter i olika kategorier. Det som fås ut av den 
nominella typen är huruvida enheterna tillhör samma kategori eller inte. Den andra typen 
kallas ordinal och används förutom till att gruppera enheter även till att rangordna 
förhållandet mellan svarsalternativen. Den tredje typen kallas metrisk och kan liksom de 
andra användas för att gruppera och rangordna svarsalternativen samt ange det exakta 
avståndet mellan kategorierna. Körner och Wahlgren (2002) har delat in den metriska 
mätnivån i intervall- och kvotskalor. De menar, precis som Jacobsen (2002), att gruppering 
och rangordning samt det exakta avståndet mellan kategorierna kan mätas. När kvotnivå 
används kan dock även den exakta nollpunkten mätas. Labovitz (1970) menar att 
ordinalskalor kan behandlas som om de befann sig på intervallnivå. Även om det kan uppstå 
smärre fel, kompenseras detta genom statistiska mått som är kraftfullare, känsligare, mer 
utvecklade och lättare att tolka. Nedan följer en tabell över de variabler som mätts, hur de 
gjordes mätbara samt vilken mätnivå de har analyserats på. 
 
  
Hypoteser Operationalisering Mätnivå Skala 

Pecking order Rangordning av finansieringsformer Ordinal Rangordning 
Finansiellt gap Företagarens svårighet att få ta på externt kapital Intervall 1-5 

Kontroll Företagarens villighet att släppa in nya ägare Intervall 1-5 

Kunskap Företagarens kunskap om finansieringsalternativ Intervall 1-5 
Mål Företagets framtidsplaner Ordinal 1-2 
Erfarenhet Företagarens dåliga erfarenheter runt externt kapital Ordinal 1-2 
Riskbenägenhet Företagarens villighet att ta finansiella risker Intervall 1-5 

 
Tabell 3.1 Operationalisering och mätnivå. 

 

 

För att studera hur företagen i denna undersökning är förenliga med pecking order-teorin har 
studien mätt i vilken ordning företagsledarna föredrar eget kapital, bankfinansiering och 
riskkapital.  
 
Det finansiella gapet har studien undersökt genom att mäta företagsledarnas uppfattning om 
svårigheterna med att få tag i externt kapital.  
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Den beroende variabeln kontroll har gjorts mätbar genom att fråga efter företagsledarnas 
villighet att släppa in nya ägare. Detta har gjorts genom att be företagsledarna, på en 
femgradig skala, besvara hur villiga de är att släppa in nya ägare.  
 
Den beroende variabeln kunskap har gjorts mätbar genom att undersöka företagsledarnas 
kunskap kring de externa finansieringsmöjligheterna bankfinansiering, riskkapitalbolag och 
affärsänglar. Detta har gjorts genom att be företagsledarna, på en femgradig skala, besvara hur 
stor deras kunskap är kring dessa tre finansieringsalternativ.  
 
Den beroende variabeln mål har undersökningen gjort mätbar genom att fråga företagsledarna 
om företagets framtidsplaner. Detta har åstadkommits genom att be företagsledarna att välja 
något av alternativen expandera mycket, expandera lite, bibehålla samma nivå, avveckla och 
sälja. De företagsledare som valt alternativen avveckla eller sälja har sedan plockats bort då 
företagsledaren inte i framtiden kommer att använda sig av extern finansiering. Alternativen 
expandera lite och bibehålla samma nivå har slagits ihop till en grupp. Detta på grund av att 
expandera lite kan innebära att endast följa inflationen och kan således ses som att bibehålla 
samma nivå. Alternativet expandera mycket fick stå kvar som en egen grupp.  
 
Den beroende variabeln erfarenhet har gjorts mätbar genom att fråga efter företagsledarnas 
tidigare erfarenheter kring användandet av externt kapital. Detta har gjorts genom att be 
företagsledarna, på en femgradig skala, besvara om de tidigare haft dåliga erfarenheter kring 
externt kapital. Dessa svar har sedan, för att undvika den alltför stora snedfördelning som 
uppkom, sammanställts i två grupper. Grupp 1 innehåller de som inte haft några dåliga 
erfarenheter kring användandet av externt kapital. Grupp 2 innehåller de företagsledare som i 
någon mån haft dåliga erfarenheter av externt kapital.  
 
Den beroende variabeln riskbenägenhet har gjorts mätbar genom att be företagsledarna, på en 
femgradig skala, besvara hur villiga de är att ta finansiella risker.  
 
Den beroende variabeln extern finansiering har gjorts mätbar genom att fastställa företagens 
användning av bankfinansiering, riskkapitalbolag och affärsänglar. Detta har åstadkommits 
genom att låta företagsledarna, på en femgradig skala, besvara i hur stor utsträckning de 
använt dessa tre finansieringsalternativ. Av dessa tre siffror har sedan ett medelvärde 
beräknats för att på så sätt få fram en summa som beskriver företagets externa finansierings-
grad.  
 
De oberoende och beroende variablerna har sedan analyserats med hjälp av regressions-
analyser och t-tester. Dessutom har en korrelationsanalys genomförts. Nedan visas en 
redogörelse för hur undersökningens tester är disponerade.  
 



Högskolan i Halmstad  
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

 25

 
 

Figur 3.4 Test av företagsledarnas karaktärsdrag med respektive analysverktyg.  

 

3.5.3 Analysverktyg 
 
En regressionsanalys visar om det finns ett samband mellan två variabler (Körner & Wahl-
gren, 2002). Sambandet kan vara positivt eller negativt. Ett positivt samband mellan två 
variabler visar ofta att ett högt värde på den ena variabeln motsvaras av ett högt värde på den 
andra variabeln. Ett negativt samband mellan två variabler visar däremot oftast att ett högt 
värde på den ena variabeln motsvaras av ett lågt värde på den andra variabeln eller tvärtom. 
Denna undersökning letar efter ett negativt samband mellan företagarens kontrollbehov och 
den externa finansieringen. Den söker även efter ett positivt samband mellan kunskap och den 
externa finansieringen samt riskbenägenhet och den externa finansieringen.  
 
Ett t-test används för att undersöka om genomsnittet i två skilda grupper i stickprovet är så 
olika att de högst sannolikt också är det i populationen (Jacobsen, 2002). Den här uppsatsen 
letar efter en skillnad i användandet av externt kapital mellan de företag som har som 
målsättning att expandera mycket och de som har som har som målsättning att bibehålla 
samma nivå. Dessutom söks efter en skillnad i användandet av externt kapital mellan de 
företagsledare som inte har negativa erfarenheter av externa kapitalkällor och de som har det. 
 
Enskilda observationer kan avvika från genomsnittet. Det är alltså inte tillräckligt att ett 
samband är positivt, utan det är också viktigt att avgöra hur starkt detta samband är. Det 
linjära sambandets styrka kan mätas med determinationskoefficienten (R2). R2 fås genom 
regressionskoefficienten upphöjt till två, som mäter förändringen på den beroende variabeln, 
givet en enhets förändring på den förklarande variabeln. R2 i sin tur mäter hur stor del av den 

Kontroll 

Kunskap 

Riskbenägenhet 

Extern Finansiering 

Erfarenhet 

Mål 

T-test 

Extern Finansiering 

Oberoende variabler Beroende variabel 

Oberoende variabler Beroende variabler 

Linjär regression 



Högskolan i Halmstad  
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi 
 

 26

totala variationen för den beroende variabeln som förklaras av det linjära sambandet mellan 
variablerna (Körner & Wahlgren, 2000). Ett värde på R2 om 0,8 innebär till exempel att 80 % 
av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln. Då det 
finns många förklarande variabler inblandade kan det vara lämpligare att titta på den justerade 
determinationskoefficienten då den vanliga determinationskoefficienten har en tendens att öka 
desto fler förklarande variabler som tillförs 
 
Hypotesprövning kan resultera i felaktiga beslut. Hypotesen kan förkastas om den är korrekt 
eller accepteras om den är felaktig. Risken att förkasta en sann hypotes benämns 
signifikansnivå. Istället för att i förväg sätta upp en signifikansnivå kan hypotesens p-värde 
beräknas. Med p-värde menas sannolikheten att få minst en så stor skillnad som fåtts mellan 
stickprovets värde och värdet enligt hypotesen (Körner & Wahlgren, 2000). Denna uppsats 
har satt upp en signifikansnivå på 5 %. Detta innebär att hypoteserna accepteras om p-värdet i 
regressionsanalyserna understiger 5 % och om t-värdet i t-testerna överstiger 2,0 (Jacobsen, 
2002). 
 

3.5.5 Korrelation 
 
För att skatta osäkerheten i framtagandet av en regressionslinje kan en korrelationsanalys 
genomföras. Ett korrelationstest innebär att undersöka huruvida stickprovet stämmer överens 
med en rät linje (www.infovoice.se, 2008-05-05). En korrelationskoefficient räknas fram som 
beskriver hur nära ett linjärt samband undersökningen ligger. Koefficienten kan pendla mellan 
1 och -1 där det finns ett starkare linjärt samband ju mer koefficienten avlägsnar sig från noll.   
 
Vid fler oberoende variabler kan det infinna sig ett korrelationssamband mellan dessa som 
förklarar samma samband gentemot den beroende variabeln. Spearmans korrelationstest har 
använts för att undersöka korrelationen mellan samtliga oberoende variabler. Dessutom har 
Pearsons korrelationstest genomförts mellan variablerna kontroll, kunskap och riskbenägenhet 
då dessa ligger på en högre mätnivå. Nedanför visas en sammanställning på korrelations-
sambanden mellan de oberoende variablerna. Stjärnorna i tabellen visar att det finns ett 
signifikant samband mellan variablerna. 
 
 

 
Tabell 3.2 Korrelation mellan de oberoende variablerna. 

 
 
I korrelationstesterna har framkommit att det finns ett signifikant negativt samband mellan 
variablerna riskbenägenhet och kontroll. Med det avses att ett starkt kontrollbehov motsvaras 
av en större ovillighet att ta finansiella risker. Det finns ett väldigt starkt samband mellan 
variablerna riskbenägenhet och mål, vilket innebär att företagsledare vars mål med företaget 

 Kunskap Kontroll Riskbenägenhet Erfarenhet Mål 
Kunskap 1,000     
Kontroll 0,081 1,000    
Riskbenägenhet 0,072 0,353(**) 1,000   
Erfarenhet 0,248 0,378(*) 0,297 1,000  
Mål 0,206 0,226 0,579(**) 0,304 1,000 
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är att expandera mycket är mer villiga att ta finansiella risker. Det finns dessutom ett 
korrelationssamband mellan variablerna erfarenhet och kontroll, vilket innebär att de som är i 
mindre behov av kontroll har haft sämre erfarenheter av extern finansiering. Eftersom det 
finns korrelationssamband kan det finnas en osäkerhet i vilket av karaktärsdragen som 
egentligen har ett samband med extern finansiering. Variablerna riskbenägenhet och kontroll 
skulle kunna undersökas med en multipel regressionsanalys, vilket dock inte ligger inom 
ramen för denna uppsats.  
  
 
3.6 Bortfallsanalys 
 
Bortfallet bör alltid utvärderas innan det insamlade materialet analyseras. Alla undersökningar 
resulterar i ett större eller mindre bortfall eftersom det alltid finns människor som inte vill 
besvara frågorna eller som inte går att få tag i (Holme & Solvang, 1997). Samtliga företags-
ledare som har nåtts har garanterats anonymitet och fått förklarat för sig att enkäten inte tar 
mycket av deras tid i anspråk. De företagsledare som nåtts via telefon och fått enkäten 
utskickad men därefter inte svarat har mottagit två påminnelsebrev.   
 
För att vidare undgå snedvridning i resultatet måste det säkerställas att de respondenter som 
inte går att nå enbart beror på tillfälligheter (Denscombe, 2000). Detta har undersökningen 
fastställt genom att försöka nå respondenterna på olika tider av dagen och på olika vecko-
dagar.  
 
I studiens population ingick totalt 214 företag. Samtliga företag telefonerades för att erhålla 
en e-postadress dit frågeenkäten kunde skickas. Rundringningen resulterade i 160 samtal. 18 
företag kunde inte nås då det angivna telefonnumret inte längre existerade alternativt var 
felaktigt. 38 företag söktes förgäves, men efter 5 samtal till vardera företag utan kontakt 
räknades dessa som bortfall. Av de 160 samtalen som genomfördes var det 53 företagsledare 
som deklarerade att de inte ville delta i undersökningen.  
 
107 enkäter skickades totalt ut till de som sagt sig vara villiga att delta. Sammanlagt inkom 66 
svar, vilket innebar att svarsfrekvensen uppgick till 66/214= 30,8 %. 8 respondenter angav ett 
registreringsdatum tidigare än 2005, vilket medförde att dessa inte ingick i analysmaterialet. 
Således återstod 58 svar. 
 
Enligt Jacobsen (2002) bör stort fokus ligga på vilka som ingår i bortfallet för att inte 
undersökningen ska bli snedvriden. Om de företag som fallit bort inte alls liknar de företagen 
som deltagit i undersökningen kan alltså inte generella slutsatser användas. Av de företagen 
som fallit bort i denna undersökning ligger alla företag, liksom de företagen som ingår i 
undersökningen, i intervallet högst 10 anställda med en omsättning mellan 2-20 miljoner. I 
tabell 3.3 redovisas medeltalet av omsättning och antalet anställda i respektive grupp av 
företag.   
 
 Deltagande företag Ej deltagande företag 
Omsättning medeltal 6.4 Milj 5.2 Milj 
Anställda medeltal 4.3 3.6 

 
Tabell 3.3 Bortfallsöversikt. 
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Både medeltalet i anställda och omsättningen är aningen större i de företag som deltar i 
undersökningen. Dock är skillnaden så pass liten att studien vill påstå att de som fallit bort i 
stor grad liknar de företag som deltagit och att generella slutsatser kan dras. Det ska även 
påpekas att det inte var något företag, varken av dem som deltog eller av dem som inte deltog, 
som hade några extremvärden. Det var en relativt jämn spridning i de två grupperna över både 
omsättning och antalet anställda. Siffrorna har hämtats från Affärsdata och det ska nämnas att 
dessa kommer från årsredovisningar som inte alltid är från det senaste året.  
 

3.7 Validitet 
 
Genom valet av en kvantitativ metod har det lagts en bra grund för extern validitet (Jacobsen, 
2002). Det innebär att undersökningen har en bra överförbarhet och möjligheterna till att 
generalisera är därmed goda. Dock sträcker sig undersökningens generaliserbarhet till 
småföretag som faller inom ramen för de avgränsningar som studien gjort. Det vill säga 
företag med färre än 10 anställda, en omsättning mellan 2-20 miljoner och som registrerats 
inom en treårsperiod. Dessutom kan generalisering bara göras på företag inom 
tillverkningsindustrin. Detta på grund av den förutsättning som gör att företag inom 
tillverkningsbranschen oftast har ett större behov av externt kapital jämfört med andra företag.  
 
Genom att få en god intern validitet, det vill säga mäta det som önskas mäta, har frågorna 
utformats efter en teoretisk utgångspunkt. Detta gör att det i undersökningen inte finns några 
enkätfrågor som inte kan beläggas med en teoretisk bakgrund. Ett annat sätt att försöka öka 
studiens validitet gjordes genom att på ett bra sätt utforma språk och frågor i enkäten, så att 
respondenten lätt skulle förstå vad frågan syftade på. Det lades även kraft på att undvika 
frågor som på något vis var ledande eller på annat sätt påverkade företagsledarens svar. För 
att få så sanningsenliga svar som möjligt har företagsledarens medverkan varit anonym, vilket 
meddelats respondenten både via telefon och via e-post.  
 

 3.8 Reliabilitet 
 
Valet av en kvantitativ metod gör att undersökningen går miste om möjligheten att gå på 
djupet samt att ställa följdfrågor (Jacobsen, 2002). På så sätt kan undersökningen missa att 
uppmärksamma de faktorer som annars kunde ha framkommit under intervjuförhållanden. Det 
har funnits en strävan att göra undersökningen på ett så tillförlitligt och trovärdigt sätt som 
möjligt, för att därmed få en hög reliabilitet. Bland annat har det i enkäten säkerställts att rätt 
person svarat på frågorna och att företaget registrerats inom den avgränsning på tre år som 
studien valt. Att få rätt respondent har även uppnåtts genom telefonsamtal där företagets ägare 
eller företagsledare ombetts vara den som svarar.  
 
En negativ aspekt i undersökningen kan vara att respondenten, i de företag där flera ägare 
finns, inte varit den person med den bästa kunskapen kring företagets finansiering. Under-
sökningen kan inte med total säkerhet veta vem som besvarat frågorna då detta inte gjordes 
under bevakning. Det finns dessutom alltid en risk att respondenten hastat sig igenom enkäten 
och att svaren inte återspeglar den verklighet, som skulle ha framkommit under större 
noggrannhet av respondenten. Detta har studien försökt motverka genom att i introduktions-
brevet betona vikten av vem som svarar och att det ska göras på ett korrekt sätt. I vissa fall 
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kan det dock finnas en risk att det är företagsledarnas gruppkaraktärsdrag som framkommer 
och inte företagsledarens karaktärsdrag. Förhoppningsvis har detta undvikits genom att den 
person med bäst uppsikt över finansieringen ombetts vara respondent.  
 
Trovärdigheten och förståelsen skulle kunna ökas genom metodtriangulering, det vill säga 
genom att se på det ur olika perspektiv. Studien har som tidigare nämnts bara använt sig av 
två forskningsmetoder, litteraturstudier och enkätutskick. Dessutom skulle själva analyserna 
kunna skapa mer klarhet om multipel regressionsanalys använts. Detta har undersökningen 
valt att inte göra och istället lämna åt vidare forskning 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av det genom enkäterna insamlade datamaterialet. 

Resultat från frågorna om det finansiella gapet, pecking order-teorin samt de olika 

karaktärsdragen presenteras var för sig. 

 

4.1 Det finansiella gapet 
 
 

Figur 4.1 Företagsledarnas uppfattning om tillgång till externt kapital.  

 
 
Figur 4.1 visar hur svårt de företagsledare som använt sig av någon form av extern 
finansiering tycker det är att få tag i externt kapital. Endast företagsledare som har svarat att 
de använt extern finansiering har därmed ombetts svara på denna fråga, vilket gör att antalet 
respondenter är nere på 39 stycken. Respondenterna har för att förenkla analysen delats in i 
tre grupper. Första gruppen innehåller de som angett värdet 1, andra gruppen de som angett 
värdena 2 och 3 och tredje gruppen innehåller de som angett värdena 4 och 5. Grupp 1 har 
tolkats som de som inte anser externt kapital vara svårtillgängligt, grupp 2 som de som i viss 
mån upplever extern finansiering svårtillgängligt och grupp 3 som de som tycker att externt 
kapital är svårtillgängligt.  

Typvärde: 1   

Medelvärde: 2,05 

Standardavvikelse: 1,36 
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4.2 Pecking order-teorin 

Figur 4.2 Företagsledarnas inställning till olika finansieringsformer.  

 
 
I undersökningen ombads respondenterna att rangordna i vilken ordning de rankade eget 
kapital, bankfinansiering och externt ägarkapital. I figur 4.2 återfinns resultatet där 
majoriteten av företagsledarna, det vill säga 83 %, föredrar eget genererat kapital framför 
bankfinansiering och därefter externt ägarkapital. Några av företagsledarna prioriterade dock 
annorlunda och en företagsledare gick helt mot strömmen där alternativen rangordnades i helt 
omvänd ordning. 
 

4.3 Kontrollbehov 

Figur 4.3 Företagsledarnas villighet att släppa in nya ägare. 

 
 
Figur 4.3 visar hur benägna företagsledarna är att släppa in nya ägare i företaget, där 1 står för 
inte alls villiga att släppa in nya ägare och 5 står för mycket villiga att släppa in nya ägare. 
Resultatet visar att det finns en viss dominans från de företagsledare som har en tvekan till att 
släppa in nya ägare. Dock finns ändå ett fåtal företagsledare som mycket väl skulle kunna 
tänka sig att släppa ifrån sig lite av ägandet.  
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Typvärde: 3  

Medelvärde: 2,59 

Standardavvikelse: 1,22 
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4.4 Kunskap 

Figur 4.4 Företagsledarnas kunskap om olika finansieringsalternativ. 

 
 
Studien har undersökt hur stor kunskap företagsledarna anser sig ha om bankfinansiering, 
riskkapitalbolag och affärsänglar. Figur 4.4 återger samtliga 58 respondenters medelvärde i 
deras kunskap kring dessa externa finansieringsalternativ. Medeltalen har räknats fram genom 
att lägga ihop de tal som företagsledaren angett angående deras kunskap om respektive 
finansieringsalternativ och delat på tre. 1 innebär att företagsledaren inte har någon kunskap 
alls och 5 innebär att företagsledaren har mycket stor kunskap. Det genomsnittliga värdet 
varierar mellan 1,33 och 5.0, där medelvärdet ligger på ca 3.  
 

4.5 Erfarenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5 Företagsledarnas upplevelser kring användandet av externt kapital. 

 
 
Figur 4.5 visar om företagsledaren sedan tidigare har haft dåliga erfarenheter kring 
användandet av externt kapital.  1 innebär att företagsledaren tidigare inte haft några dåliga 
erfarenheter och 5 innebär att företagsledaren haft mycket dåliga erfarenheter. Endast 
företagsledare som har svarat att de använt extern finansiering har ombetts svara på denna 
fråga, vilket gör att antalet respondenter är nere på 39 stycken. Som tabellen visar har de allra 
flesta företagsledare inte haft några dåliga upplevelser alls när det gäller den externa 
finansieringen. För att få fram en meningsfull analys då de olika alternativen innehåller få 
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Typvärde: 1 

Medelvärde: 1,69 
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Standardavvikelse: 0,82  
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respondenter, har svaren delats in i två grupper. Grupp 1 består av de 25 företagsledare som 
inte har några dåliga erfarenheter alls och grupp 2 består av de resterande 14 företagsledarna 
som uppgett att de i någon grad tidigare haft dåliga erfarenheter kring extern finansiering  
 

4.6 Mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.6 Företagsledarnas framtidsplaner med företaget.  

 
 
Figur 4.6 visar en sammanställning av respondenternas svar på frågan kring företagets 
framtidsplaner. Det är 19 företag som har planer på att expandera mycket, medan 29 företag 
har som mål att expandera lite samt 9 stycken att behålla samma nivå. Vid analysen kommer 
de företag vars framtidsplaner är att expandera lite och bibehålla samma nivå, att summeras 
ihop till en grupp. Bara en ägare har tänkt sälja sitt företag. Denna respondent kommer att 
räknas bort i analysen kring företagarens mål då det är företagets expanderingsplaner som är 
av intresse. Därmed kommer det att finnas två grupper där grupp 1 innehåller de 
företagsledare som tänkt expandera lite eller bibehålla samma nivå. Samt grupp 2 innehåller 
de företagsledare som planerat att expandera mycket.  
 

4.7 Riskbenägenhet 

Figur 4.7 Företagsledarnas riskbenägenhet. 

 
 
Figur 4.7 visar företagsledarens benägenhet att ta risker. 1 står för att företagsledarna inte alls 
är benägna att ta finansiella risker och 5 står för mycket väl benägna att ta risker. 38 % har 
svarat i mitten och får anses vara riskneutrala. Därefter är det en relativt jämn fördelning på 
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dem som är mer villiga att ta finansiella risker och de som inte är villiga att ta finansiella 
risker.  
 

4.8 Användning av externt kapital 
 

Figur 4.8 Företagens användning av externt kapital. 

 

 

Studien har undersökt i hur stor utsträckning företagsledarna använt sig av bankfinansiering, 
riskkapitalbolag och affärsänglar. Figur 4.8 visar företagens medeltal av dessa tre externa 
finansieringsalternativ. Medeltalen har räknats fram genom att lägga ihop de tal som 
företagsledaren har angett på respektive finansieringsalternativ och delat på tre. De som i 
undersökningen angett att de inte använt sig av någon extern finansiering har inte behövt 
uppge något svar. Det är dessa företag som representerar den högsta stapeln där 37 % inte 
använt sig av något av de externa finansieringsalternativen bankfinansiering, riskkapitalbolag 
eller affärsänglar. De resterande staplarna beskriver sedan i ökande takt i hur stor utsträckning 
företagen i genomsnitt har använt extern finansiering. Det är detta medeltal som använts i 
regressionsanalyserna och t-testerna kring företagsledarens karaktärsdrag   

Typvärde: 1  

Medelvärde: 1,54 

Standardavvikelse: 0,54 
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5. ANALYS  
 
Detta kapitel presenterar analysen av det finansiella gapet och pecking order-teorin. Därefter 

analyseras företagsledarnas kontroll, kunskap, riskbenägenhet, mål och erfarenhet. 

 

5.1 Det finansiella gapet och pecking order-teorin 
 
Det finns enligt teorin ett finansiellt gap som innefattar både en utbudssida och en 
efterfrågesida. Denna studie har undersökt efterfrågesidans uppfattning om tillgängligheten på 
extern finansiering. Landström (2003) menar att efterfrågesidan bland annat inte har kunskap 
om vart utbudet finns och att det därmed finns svårigheter för småföretagare att få tag i 
externt kapital. Resultatet från undersökningen har visat att detta gap inte är applicerbart på 
nystartade, tillverkande småföretag då en majoritet, 54 %, anser att externt kapital inte alls är 
svårtillgängligt. 28 % av respondenterna anser att extern finansiering i viss mån är svår-
tillgänglig och endast 18 % anser att extern finansiering är svårtillgänglig.  
 
Något överraskande visade undersökningen att 19 företag, det vill säga ca 30 %, inte använt 
sig av någon form av extern finansiering. Det framkom även att dessa företag inte heller har 
haft något behov av extern finansiering, varken nu eller historiskt. Detta kan bero på en hög 
flexibilitet bland ägarna till företaget, som i små bolag oftast inte är många till antalet, vad 
gäller löneutbetalningar och utdelningar. Ägarna kan alltså skjuta på utbetalningar och 
utdelningar och använda kapitalet till att investera istället och på så sätt förbättra företagets 
kassaflöde på lång sikt (Ang, 1991). Resultatet från undersökningen kan därför anses motsäga 
Alpengren och Karlsson (2005), som beskriver tillverkningsföretag som företag med stort 
kapitalbehov. Dessutom motsäger det Nutek (2006) som framställer småföretag som företag 
med extra stort kapitalbehov. Att de företag som inte använt sig av någon extern finansiering 
inte heller har eller har haft något behov av detta, gör att undersökningen inte heller här kan 
styrka att nystartade småföretag inom tillverkningsindustrin upplever ett finansiellt gap 
gentemot externa finansiärer.  
 
Den pecking order-teori som introducerades av Myers (1984) beskriver vilka finansierings-
former företag föredrar framför andra. Teorin påstår att företag främst väljer interna medel, 
sedan lånefinansiering och sist externt ägarkapital. Denna undersökning styrker teorin att det 
finns en viss föredragen ordning av finansieringsformer. En stor majoritet följer pecking 
order-teorin då 83 % föredrar eget kapital framför bankfinansiering som i sin tur föredras 
framför externt ägarkapital. Endast ett fåtal företagsledare har angett att de har andra 
preferenser med annorlunda ordningsföljd. Denna undersökning kan i och med detta endast 
bekräfta vad Myers (1984), Landström och Winborg (1995) samt Cressy och Olofsson (1997) 
redan har kommit fram till och applicera det på nystartade, tillverkande småföretag. 

Av de företag som använt sig av extern finansiering är bankfinansiering den vanligaste 
finansieringsformen. 90 % har använt denna finansieringsform. Detta stämmer bra överens 
med Nutek (2006) som framställer bankfinansiering som den viktigaste externa finansierings-
källan för småföretag. Riskkapital har i undersökningen inte visats sig vara vanligt då bara 
8 % har använt kapital från affärsänglar och inget företag har använt sig av riskkapitalbolag. 
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Detta överensstämmer med det resultat som kommit fram från responsen kring pecking order-
teorin. 

 

5.2 Företagsledarens karaktärsdrag  

Nedan följer en redogörelse för respektive karaktärsdrag och vilket samband som har hittats 
för att kunna styrka studiens hypoteser.  

 
 Kontroll Kunskap Riskbenägenhet 

Regressionskoefficienten (R) 0,319 0,171 0,296 
Determinationskoefficienten (R2) 0,102 0,029 0,088 
Justerad R2 0,086 0,012 0,071 
F-värde 6,332 1,678 5,381 
T-värde 2,516 1,295 2,320 
P-värde 0,015 0,201 0,024 

 
Tabel 5.1 Resultat från regressionsanalyserna.  

 

 
Självständighet och att vara sin egen chef är enligt Cressy och Olofsson (1997) några av de 
starkaste anledningarna till att nya företag startas. Småföretagares kontrollaversion är nära 
relaterad till den tillväxtambition som finns hos företagsledaren och därmed till viljan att 
använda externt kapital. Den här undersökningen kan styrka det Michaelas et al. (1998) kom 
fram till om att kapitalstrukturen kommer att påverkas av ägarens vilja att släppa in nya ägare. 
I den regression som utfördes har ett p-värde på 1,5 % beräknats, vilket innebär att denna 
undersökning alltså visar ett signifikant samband mellan företagsledarens kontroll och 
mängden extern finansiering. Förklaringsgraden ligger dock endast på 10,2 %. 
 
Enligt Tucker och Lean (2003) finns en stor brist i kunskap hos ägarna i små företag kring 
vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga. Denna undersökning visar att företags-
ledarna har förhållandevis bra kunskap kring externa finansieringsalternativ då medelvärdet 
ligger på drygt 3 där 5 är högst. Michaelas et al. (1998) menar, i likhet med Tucker och Lean 
(2003), att företagets användning av extern finansiering kommer att påverkas av just 
företagsledarens kunskap kring extern finansiering. I den regressionsanalys som gjorts har 
framkommit att det inte existerar ett signifikant samband mellan kunskap och extern 
finansiering. Det p-värde som beräknats visar 20,1 %, vilket innebär att undersökningen inte 
kan styrka det samband som Michaelas et al. (1998) har påvisat.  
 
Ägarens attityd kring företagets framgång, positiv eller negativ, kan enligt Chaganti et al. 
(1995) påverka företagets kapitalstruktur. Författarna menar att den risk som ägarna känner 
sig bekväma med har, med god sannolikhet, stor inverkan på företagets skuldsättning. Detta 
gäller speciellt småföretagsägare som ofta måste ge personlig säkerhet för att kunna få lån 
(Barton & Matthews, 1989). Denna studie har undersökt om företagare med hög grad av 
riskbenägenhet i större utsträckning använder sig av externt kapital. Från den regression som 
genomförts har det framkommit att det finns ett signifikant samband mellan riskbenägenhet 
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och extern finansiering. Regressionen har visat ett p-värde på 2,4 %, men en förklaringsgrad 
på endast 8,8 %. Därmed kan denna studie styrka det som Michaelas et al. (1998) kommit 
fram till i sin studie, där företagsledare med större riskbenägenhet i större grad använder sig 
av externt kapital.  
 
 

 
Tabell 5.2 Resultat från t-testerna. 

 
 
Enligt Michaelas et al. (1998) kommer tidigare erfarenheter kring främmande kapital att 
påverka framtida investeringar som kräver externt kapital. Även Gilmore et al. (2004) är inne 
på samma spår och visade i sin undersökning att det i många företag, som i starten hade 
finansiella svårigheter och stor skuldsättning, fanns en motsättning att återigen förlita sig på 
externt kapital. Det t-test som genomförts visar ett t-värde på 0,88 och därmed finns det ingen 
signifikant skillnad mellan de som har dåliga erfarenheter respektive de som inte har dåliga 
erfarenheter gentemot användning av extern finansiering.  
 
Enligt Chaganti et al. (1995) påverkas företagets kapitalstruktur i hög grad av företagsledarens 
målsättning. Michaelas et al. (1998) pekar även de på att ägarens eller företagsledarens mål 
med verksamheten har en stor inverkan på val av kapitalstruktur. Har ett företag som mål att 
expandera är det mer villigt att använda sig av externt kapital för att kunna finansiera sin 
expansion. Det t-test som genomfördes visar ett t-värde på 0,534 och därmed finns det ingen 
signifikant skillnad mellan de som vill expandera lite eller bibehålla samma nivå och de vars 
mål är att expandera mycket gentemot användning av extern finansiering.  
 
 

 

 Mål Erfarenhet 
Medelvärde   

Grupp 1 1,4818 1,7724 
Grupp 2 1,6132 1,8557 

Standardavvikelse   
Grupp 1 0,51172 0,41604 
Grupp 2 0,56944 0,55051 

T-värde 0,880 0,534 
Signifikansnivå 0,383 0,597 
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6. SLUTSATSER, DISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 
 
Detta kapitel presenterar och diskuterar uppsatsens slutsatser kring det finansiella gapet och 

pecking order-teorin samt företagsledarens karaktärsdrag. Avslutningsvis presenteras förslag 

till vidare forskning inom ämnet. 

 
 
Den här studiens syfte har varit att undersöka hur företagsledarnas karaktärsdrag påverkar den 
externa finansieringen i nystartade, tillverkande småföretag. Dessutom har syftet varit att 
undersöka om teorierna kring det finansiella gapet och pecking order-teorin är tillämpbara på 
dessa företag.  
 
Vad gäller det finansiella gapet måste undersökningen förkasta hypotes 1 om att nystartade 
småföretag inom tillverkningsindustrin har problem med det finansiella gap som Landström 
(2003) och Winborg (2003) diskuterar. Möjligtvis har tillverkande småföretag i större 
utsträckning inventarier och materiella tillgångar som gör att säkerhet hos banker lättare kan 
uppnås. Således skulle lån lättare kunna erhållas i jämförelse med andra typer av företag. Det 
skulle också kunna vara så att kreditinstitut generellt sett har blivit bättre på att behandla 
småföretags efterfrågan på kapital. Rutinerna kan ha förbättras när det gäller hantering och 
uppföljning av småföretag. Kraven på säkerheter, goda framtidsutsikter och bra finansiell 
position kan därmed genom en bättre hantering ha minskat.   
 
Hypotes 2, som behandlar den pecking order-teori som Myers (1984) introducerade, kan 
uppsatsen acceptera. Det finns alltså en föredragen ordning av finansieringsalternativ. En stor 
majoritet föredrar eget genererat kapital framför bankfinansiering som i sin tur föredras 
framför externt ägarkapital. Anledningen till detta kan vara att det upplevs som en större risk 
att använda sig av externt kapital och därmed mista en del kontroll över företaget.  
 
Hypotes 3 angående företagsledarens kontrollbehov och hypotes 7 angående företagsledarens 
riskbenägenhet kan studien acceptera. Det finns därmed ett signifikant samband mellan 
företagsledarens kontrollbehov och användningen av externt kapital. Ju större kontrollbehov 
företagsledaren har, desto mindre extern finansiering har alltså företaget använt sig av. 
Studien kan även fastställa att det finns ett signifikant samband mellan företagsledarens 
riskbenägenhet och användningen av extern finansiering.  Ju mer riskbenägen företagsledaren 
är, desto mer extern finansiering har alltså företaget använt sig av.  
 
Det ska nämnas att det finns ett signifikant korrelationssamband mellan riskbenägenhet och 
kontrollbehov, vilket innebär att variablerna skulle kunna förklara samma sak. Företags-
ledarna med ett högre kontrollbehov upplever möjligtvis en mindre risk med att kapitalet är 
egengenererat. De vill inte släppa in nya ägare, då detta innebär att viss kontroll över företaget 
försvinner. De vill inte heller låna alltför mycket av banker, då dessa vill ha säkerheter och 
kommer att övervaka företagets framtid. Detta kan minska företagsledarens handlingsfrihet 
och upplevas som att företagsledaren tappar kontrollen över företaget. Således kan 
företagsledarens kontrollbehov påverka riskbenägenheten och tvärtom. 
 
Hypotes 4 angående företagsledarens kunskap måste studien förkasta. Det finns alltså inget 
samband mellan kunskap och användning av extern finansiering. Graden av extern 
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finansiering påverkas följaktligen inte av att företagsledaren har bra eller dålig kunskap om 
bankfinansiering, riskkapitalbolag och affärsänglar.  
 
Hypotes 5 angående företagsledarens erfarenheter och hypotes 6 angående företagsledarens 
mål måste studien förkasta. Det finns alltså ingen signifikant skillnad i användandet av extern 
finansiering mellan grupperna där företagsledaren har bra eller dåliga erfarenheter kring 
användandet av extern finansiering. Inte heller finns det någon signifikant skillnad i 
användandet av extern finansiering mellan grupperna där företagsledarna har som mål att låta 
företaget expandera mycket eller bibehålla samma nivå.  
 
Det finns ett starkt korrelationssamband mellan variablerna riskbenägenhet och mål, vilket 
innebär att företagsledare vars mål med företaget är att expandera mycket är mer villiga att ta 
finansiella risker. Anmärkningsvärt är att riskbenägenhet visade sig vara signifikant med 
användandet av extern finansiering, medan det inte fanns någon skillnad i användandet av 
extern finansiering beroende på vilka verksamhetsmål företagsledaren hade. Detta kan bero på 
att korrelationstesterna genomfördes med samtliga svarsalternativ för frågan om verksamhets-
mål, medan t-testerna genomfördes med gruppindelade svarsalternativ för frågan. 
 
Det finns dessutom ett korrelationssamband mellan variablerna erfarenhet och kontroll, vilket 
innebär att de som är i mindre behov av kontroll har haft sämre erfarenheter av extern 
finansiering. Även här bör påpekas att kontroll visade sig vara signifikant med användandet 
av extern finansiering, medan det inte fanns någon skillnad i användandet av extern 
finansiering beroende på företagsledarnas erfarenheter. Detta kan, på samma sätt som med 
mål, bero på att korrelationstesterna genomfördes med samtliga svarsalternativ för frågan om 
erfarenhet, medan t-testerna genomfördes med gruppindelade svarsalternativ för frågan. 
Kanske är förklaringen så enkel att de som har mindre kontrollbehov i högre grad har använt 
sig av extern finansiering och därmed har sämre erfarenheter av det.  
 
 

 
 

Figur 6.1 Studiens slutsatser. 

 
 

Företagsledarens karaktärsdrag 

Erfarenhet  Mål  Kontroll  Riskbenägenhet  Kunskap  

 

Företagets kapitalstruktur 
 

Pecking order-teorin Det finansiella gapet 
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Figur 6.1 visar vilka teorier och karaktärsdrag studien har funnit stöd för i den empiriska 
undersökningen. Utifrån denna kan uppsatsens frågeställning besvaras med att karaktärs-
dragen kontroll och riskbenägenhet påverkar valet av kapitalstruktur i nystartade, tillverkande 
småföretag medan kunskap, erfarenhet och mål inte gör det. Dessutom har undersökningen 
funnit stöd för pecking order-teorin medan det inte återfunnits något stöd för det finansiella 
gapet. 
 
För vidare forskning rekommenderas att samtliga variabler mäts med intervallskalor, för att på 
så sätt få kunna utföra regressionsanalyser på dessa. Vidare rekommenderas att göra en 
multipel regressionsanalys mellan variablerna för att se om några kan förklara samma 
påverkan på företagets kapitalstruktur. Detta har legat utanför denna studies ramar. En annan 
intressant ansats skulle vara att göra en liknande undersökning på större företag för att där 
undersöka hur företagsledaren påverkar kapitalstrukturen. Därmed skulle en jämförelse 
mellan mindre och större företag kunna göras för att se om det finns någon signifikant 
skillnad.  
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BILAGA 1 - INTRODUKTIONSBREV 
 
 
Hej och tack för att ni ställer upp! 
 
Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Halmstad och skriver för närvarande vårt 
examensarbete inom ämnet finansiering. Studiens syfte är att få en bättre förståelse för 
småföretagens finansiering med externt kapital, det vill säga skuldsättning genom till exempel 
banklån eller nytt kapital genom nya ägare. En viktig del är företagsägarens påverkan på vilka 
finansieringsalternativ som använts. Vi vänder oss därför till er som företagsägare och ber er 
fylla i den bifogade enkäten. 
 
För att få fram ett användbart material är det viktigt att ni som respondent besvarar alla 
frågorna i enkäten på ett sanningsenligt sätt. Detta eftersom varje uteblivet svar kommer att 
påverka giltigheten på studiens resultat. Det är även viktigt att den ägare eller företagsledare 
som ombetts svara på enkäten också är den som svarar.  
 
Samtliga respondenter kommer att vara anonyma. I enkäten så fyller ni ”på respektive fråga” i 
det svar som passar bäst in på er, utifrån er egen uppfattning som företagsägare/företags-
ledare. När detta är gjort kan ni spara dokumentet, bifoga det i ett e-post meddelande och 
skicka tillbaka det till vår e-postadress. 
 
Om det önskas får ni gärna ta del av vår uppsats när den är klar. Skriv då detta i e-postbrevet 
som ni skickar till oss. 
 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Peter Sjödin  
Christian Lövquist 
 
 
Kontaktpersoner  E-postadress     Telefonnummer  
Peter Sjödin   petersjodin_3@hotmail.com  0733 - 770574 
Christian Lövquist  iqchristian@hotmail.com  0705 - 696582 
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BILAGA 2 - ENKÄTFRÅGOR 
 
 
1. När registrerades företaget i dess nuvarande bolagsform?   
 

År ______ 
 
 
2. Har företaget tidigare drivits i annan bolagsform?  
   
 __Ja 
 __Nej 
 
3. Har du själv varit med och startat företaget? 
 
 __Ja 
 __Nej 
 
4. Vilken ekonomisk utbildning har ni som företagsägare? 

 
__ Ingen ekonomisk utbildning 
__ Ekonomi på gymnasienivå 
__ Ekonomi på Högskolenivå/Universitetsnivå 
__ Annan ekonomisk utbildning______________________ 

  
    
5. Hur väl känner du till följande externa finansieringsalternativ?  
(Sätt ett kryss vid det alternativet som passar bäst in på din kunskap kring följande 

finansieringsalternativ där 1=Inte alls, 2=Lite grann, 3=Ganska väl, 4=Väl och 5= Mycket 

väl.) 

 
 1    2    3    4    5 

Bankfinansiering   __  __  __  __  __ 
Bidrag (Via Almi och Ams)  __  __  __  __  __   
Factoring    __  __  __  __  __ 
Leasing    __  __  __  __  __ 
Riskkapitalbolag   __  __  __  __  __   
Affärsänglar/privata investerare __  __  __  __  __ 

 
 
6. Rangordna vilken finansieringsform du föredrar mest respektive minst?   
(Skriv en siffra framför varje alternativ där 1=Mest och 3=Minst, om ni inte vet vad något är 

kan ni sätta en nolla framför.) 

 
 
__ Externt kapital (t ex riskkapital eller privata investerare) 
__ Eget genererat kapital/Ägarkapital  
__ Bankfinansiering    
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7. Skulle du kunna tänka dig att släppa in nya ägare i företaget? 
(Sätt ett kryss vid den siffra som passar bäst in på dig där 1=Inte alls kunna släppa in nya 

ägare och 5= Skulle mycket väl kunna släppa in nya ägare.) 
 
__1  
__2    
__3   
__4  
__5 

 
8. Är du villig att ta finansiella risker, skulle du t ex investera i något som kunde 
generera mycket pengar men samtidigt innebar en hög risk att förlora pengar? 
(Sätt ett kryss vid den siffra som passar bäst in på dig där 1=Inte alls beredd att ta risker och 

5= Mycket beredd att ta risker.) 
 

__1  
__2   
__3   
__4  
__5 

 
9. Har företaget tidigare varit i behov av extern finansiering? 
     
 __Ja 
 __Nej 
 
 
10. Är företaget i behov av extern finansiering idag? 
   
 __Ja 
 __Nej 
 
 
11. Har företaget använt sig av extern finansiering? 
OBS! (Om nej, hoppa vidare till fråga 15.) 

  
 __Ja 
 __Nej 
 
 
12. Tycker du att det har varit svårt att få tag i externt kapital, d v s allt från bank-
finansiering till privata investerare? 
(Sätt ett kryss vid den siffra som passar bäst in på er där 1=Inte alls svårt och 5= Mycket 

svårt.) 
__1  
__2    
__3   
__4  
__5 
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13. Har du haft dåliga upplevelser sedan tidigare kring användandet av externt kapital, 
d v s har du upplevt finansiella svårigheter eller haft problem med stor skuldsättning? 
(Sätt ett kryss vid den siffra som passar bäst in på dig där 1=Inte alls dåliga upplevelser och 

5= Mycket dåliga upplevelser.) 
 
__1  
__2    
__3   
__4  
__5 

 
14. I vilken utsträckning har ditt företag använt sig av följande externa finansierings-
alternativ? 
(Sätt ett kryss vid det alternativet som passar bäst in på ditt företag på en skala 1 till 5, där 

1=inget alls och 5=Väldigt mycket) 

 
 1    2    3    4    5 

Bankfinansiering   __  __  __  __  __ 
Bidrag (Via Almi och Ams)  __  __  __  __  __ 
Factoring    __  __  __  __  __ 
Leasing    __  __  __  __  __ 
Riskkapitalbolag   __  __  __  __  __   
Affärsänglar/privata investerare __  __  __  __  __ 

 
 
15. Hur ser företagets framtidsplaner ut? 
(Sätt ett kryss vid det alternativet som passar bäst.)    

 
__ Expandera mycket 
__ Expandera lite 
__ Bibehålla samma nivå 
__ Sälja 
__ Avveckla 
__ Vet ej 

 
 

 
Glöm inte att spara dokumentet och med bifogad e-post skicka tillbaka det till oss.  
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Peter Sjödin 
Christian Lövquist 
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BILAGA 3 - BRANSCHKODER 
 
 
10420 10511 10519 10520 10611 10612 10620 10710 10721 10722 10730 10810  10821   
 
10822 10840 10850 10860 12000 13100 13200 13910 13922 13930 13940 13950  13960  
 
13990 14110 14120 14130 14140 14190 14200 14310 14390 16210 16220 16231 16232  
 
16233 16239 16292 16293 15120 15200 17111 17112 17113 17121 17122 17123 17129  
 
17211 17219 17220 17230 17240 17290 19100 20110 20120 20130 20140 20150 20160  
 
20170 20200 20300 20410 20420 20510 20520 20530 20590 20600 21100 21200 22110  
 
22190 22210 22220 22230 22290 22110 22190 22210 22220 22230 22290 23110 23130  
 
23140 23190 23200 23310 23320 23410 23420 23430 23440 23490 23510 23520 23610  
 
23620 23630 23640 23650 23690 23910 23991 23999 24100 24200 24310 24320 24330  
 
24340 24410 24420 24430 24440 24450 24460 25110 25120 25210 25290 25300 25400  
 
25710 25720 25730 25910 25920 25930 25940 25991 25999 26110 26120 26200 26300  
 
26400 26510 26520 26600 26700 26800 27110 27120 27200 27310 27320 27330 27400  
 
27510 27520 27900 28110 28120 28130 28140 28150 28210 28220 28230 28240 28250  
 
28290 28300 28410 28490 28910 28920 28930 28940 28950 28960 28990 29101 29102  
 
29200 29310 29320 30110 30120 30200 30300 30400 30910 30920 30990  31011 31012  
 
31021 31022 31030 31090 32120 32130 32200 32300 32400 32501 32502 32910 32990 
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BILAGA 4 - REGRESSIONSANALYSER 
 

KUNSKAP 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Kunskap(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Extern finansiering 
 
 
Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,171(a) ,029 ,012 ,53291 

a  Predictors: (Constant), Kunskap 
 
 
ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,476 1 ,476 1,678 ,201(a) 

Residual 15,903 56 ,284     

Total 16,380 57       

a  Predictors: (Constant), Kunskap 
b  Dependent Variable: Extern finansiering 
 
 
Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,233 ,247   4,989 ,000 

Kunskap ,111 ,086 ,171 1,295 ,201 

a  Dependent Variable: Extern finansiering 
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KONTROLL 
 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Kontroll(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Extern finansiering 
 
 
Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,319(a) ,102 ,086 ,51262 

a  Predictors: (Constant), Kontroll 
 
 
ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,664 1 1,664 6,332 ,015(a) 

Residual 14,716 56 ,263     

Total 16,380 57       

a  Predictors: (Constant), Kontroll 
b  Dependent Variable: Extern finansiering 
 
 
Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,180 ,158   7,469 ,000 

Kontroll ,139 ,055 ,319 2,516 ,015 

a  Dependent Variable: Extern finansiering 
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RISKBENÄGENHET 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Riskbenäge
nhet(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Extern finansiering 

 
 

Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,296(a) ,088 ,071 ,51658 

a  Predictors: (Constant), Riskbenägenhet 
 
 

ANOVA(b) 
 

Model  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,436 1 1,436 5,381 ,024(a) 

Residual 14,944 56 ,267   

Total 16,380 57    

a  Predictors: (Constant), Riskbenägenhet 
b  Dependent Variable: Extern finansiering 

 
 

Coefficients(a) 
 

Model  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1,135 ,187  6,069 ,000 

Riskbenägenhet ,139 ,060 ,296 2,320 ,024 

a  Dependent Variable: Extern finansiering 
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BILAGA 5 - T-TESTER 
 

ERFARENHET 
 
Group Statistics 
 

  Erfarenhet N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Extern finansiering 1 25 1,7724 ,41604 ,08321 

2 14 1,8557 ,55051 ,14713 

 
 
Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen
ce 

Std. 
Error 
Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Upper Lower 

Extern 
finansiering 

Equal 
variances 
assumed 

1,325 ,257 -,534 37 ,597 -,08331 ,15613 -,39965 ,23303 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -,493 21,457 ,627 -,08331 ,16903 -,43437 ,26774 

 

MÅL 
 
Group Statistics 
 

  Mål N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

Extern finansiering 1 38 1,4818 ,51172 ,08301 

2 19 1,6132 ,56944 ,13064 

 
 
Independent Samples Test 

 

   

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen

ce 

Std. 
Error 

Differen
ce 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Upper Lower 

Extern 
finansiering 

Equal 
variances 
assumed 

,065 ,799 -,880 55 ,383 -,13132 ,14928 
-

,43049 
,16785 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    -,848 32,864 ,402 -,13132 ,15478 
-

,44627 
,18364 
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BILAGA 6 - KORRELATIONER 
 
 

SPEARMANS 
  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 

PEARSONS 
 
 

    Kunskap Kontroll 
Riskbenäg

enhet 

Kunskap Pearson Correlation 1 ,052 ,046 

Sig. (2-tailed)   ,698 ,733 

N 58 58 58 

Kontroll Pearson Correlation ,052 1 ,324(*) 

Sig. (2-tailed) ,698   ,013 

N 58 58 58 

Riskbenägenhet Pearson Correlation ,046 ,324(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,733 ,013   

N 58 58 58 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

     Kunskap Kontroll 
Riskbenäg

enhet Erfarenhet Mål 

 Kunskap Correlation Coefficient 1,000 ,081 ,072 ,248 ,206 

    Sig. (2-tailed) . ,547 ,589 ,127 ,124 

    N 58 58 58 39 57 

  Kontroll Correlation Coefficient ,081 1,000 ,353(**) ,378(*) ,226 

    Sig. (2-tailed) ,547 . ,007 ,018 ,091 

    N 58 58 58 39 57 

  Riskbenägenhet Correlation Coefficient ,072 ,353(**) 1,000 ,297 ,579(**) 

    Sig. (2-tailed) ,589 ,007 . ,067 ,000 

    N 58 58 58 39 57 

  Erfarenhet Correlation Coefficient ,248 ,378(*) ,297 1,000 ,304 

    Sig. (2-tailed) ,127 ,018 ,067 . ,064 

    N 39 39 39 39 38 

  Mål Correlation Coefficient ,206 ,226 ,579(**) ,304 1,000 

    Sig. (2-tailed) ,124 ,091 ,000 ,064 . 

    N 57 57 57 38 57 


