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Förord 
 
 
Denna studie har resulterat i många nya kunskaper som vi är väldigt tacksamma för. 
Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som har medverkat och gjort vår 
studie möjlig. Ett stort tack riktar vi även till vår handledare samt till vår opponent som 
har varit till stor hjälp under denna period.  
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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel: Pecking-order i små tillverkande företag 
 
Uppsatsens nivå: Magisteruppsats inom bank och revision 
 
Författare: Mathias Klasén och Maria Waderoth 
 
Handledare: Joakim Winborg 
 
Problembakgrund: Företags finansiering är ett område som det forskats mycket om 
under 1900-talet. Mycket av forskningen och många av teorierna utgår från stora 
företag, och småföretagssektorns relevans har inte uppmärksammats förrän i slutet 
av 1900-talet. Hur företag väljer att finansiera verksamheten har skapat ett antal 
teorier, däribland Myers pecking-orderteori. Denna teori menar att företagsledare 
föredrar vinstmedel framför skuldfinansiering och externt eget kapital. Denna teori har 
senare utvecklats något genom studier, då Myers tre steg kan anses vara 
onyanserade, men teorin är fortfarande i behov av ytterliggare forskning.  
 
Frågeställningen: Hur rangordnar företagsledare i små företag olika långfristiga 
finansieringskällor och vad beror rangordningen på? 
 
Uppsatsens syfte: Syftet med uppsatsen är skapa en utvecklad pecking-order för 
små tillverkade företag samt att undersöka vilka variabler som förklarar 
rangordningen av långfristiga finansieringskällor. 
 
Metod: Uppsatsens utgår från en deduktiv ansats med inslag av induktion. Genom 
att undersöka tidigare studier har vi skapat oss en uppfattning om ämnet för att 
sedan undersöka verkligheten. Genom att skapa en utvecklad pecking-order har 
även teorin utvecklats något. Uppsatsens datainsamlingsmetod var telefonintervjuer 
där respondenterna frambringade både kvantitativ och kvalitativ data.   
 
Resultat: Studien visade att företagsledare i små tillverkande företag rangordnar 
vinstmedel högst. Därefter följer banklån, bidrag, leasing, indirekt tillskott från 
befintliga ägare, direkt tillskott från befintliga ägare, företagssamarbete, informellt 
riskkapital, formellt riskkapital och sist lån från släkt och vänner. Hur 
finansieringskällorna har rangordnats visade sig delvis förklaras av företagsledarens 
riskaversion, kontrollaversion, tillväxtmål, finansiell kunskap, branscherfarenhet samt 
kön. 
 
Nyckelord: Pecking-order, små företag, företagsledare, förklaringsvariabler, 
finansieringskällor.  



 
 
 
 

 

   

 

Abstract 
 
 
Title: Pecking-order i små tillverkande företag 
 
Level of thesis: Master´s dissertation in banking and auditing 
 
Authors: Mathias Klasén and Maria Waderoth 
 
Advisor: Joakim Winborg 
 
Background: The area of business financing has been well studied during the 
1900´s. Many studies and theories are made with big corporations in mind, and the 
importance of small businesses wasn’t enlightened until the end of the 1900´s. 
Business financing has created a number of theories, among them Myers pecking-
order theory. This theory implies that business managers prefer internal equity in 
front of debt and external equity. This theory has been developed through studies, 
hence Myers three steps are considered undeveloped, and therefore the theory still 
needs further investigation. 
 
Question of issue: How do small business managers prefer different long-term 
financing options and which variables can explain the ranking? 
 
Purpose: The purpose of the study is to create a developed pecking-order in small 
manufacturing businesses and to investigate which variables explain their ranking.   
 
Method: The study is deductive with elements of induction. We have created 
knowledge in the subject through investigation of existing literature in order to 
examine the reality. The theory has also evolved through the developed pecking-
order theory. The data has been collected through phone interviews where the 
respondents generated both quantitative and qualitative data. 
 
Results: The result of the study shows that managers in small manufacturing 
businesses prefer internal profit first. Thereafter they prefer bank loans, grants, 
leasing, indirect contribution from existing owners, direct contribution from existing 
owners, business collaboration, informal equity, formal equity and family and friend 
loans. The ranking can partly be explained by the managers risk aversion, control 
aversion, growth, financial knowledge, industry experience and gender. 
 
Keywords: Pecking-order, small business, managers, explanatory variables, 
financial sources.
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1 

1. Inledning 
 

 
I det inledande kapitlet beskrivs först bakgrunden till vikten av småföretagssektorn. 
Vidare beskrivs teorier kring företags finansiering och dess finansieringsproblematik 
kortfattat. Därefter diskuteras kring små företags finansieringsproblematik samt 
tidigare forskning kring hur företagsledare i små företag föredrar att finansiera 
verksamheten. Bakgrund och diskussion leder till uppsatsens frågeställning och 
syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar, definitioner av uppsatsens relevanta 
begrepp samt uppsatsens disposition. 
 

 

1.1 Bakgrund 

 
Finansiering, det vill säga hur företag anskaffar finansiellt kapital, är ett område vilket 
det forskats och diskuterats mycket kring under 1900-talet (Storey, 1994). Dock är 
mycket av tidigare forskning och många av teorierna baserade på stora företag och 
forskarnas fokus mot små företags finansiering började inte förrän senare delen av 
1900-talet (Landström, 2003). Småföretagens roll för tillväxt och välfärd har dock 
belysts mer och mer, speciellt under 1990-talet, då det upptäcktes att småföretagen 
stod för en stor del av de nya arbetsmöjligheterna (Gabrielsson, 2003 ; Storey, 1994; 
Berggren, 2003).  
 
Enligt Ang (1991) finns det ett flertal faktorer som skiljer små företag från stora. Ang 
menar att det finns många olika definitioner av små företag men att vissa faktorer är 
typiska för ett litet företag. Små företag har ingen publik aktiehandel, ägaren har ofta 
ett stort personligt ansvar, dålig riskspridning och ägare i unga företag är mer 
riskbenägna. Övriga kännetecken anses vara bristande kompetens i ledningen, höga 
transaktionskostnader, informell relation mellan ägare och intressenter samt att 
kompensationssystemet är flexibelt (ibid.).  
 
Forskning kring företagets finansiering har skapat ett antal teorier, dels traditionella 
teorier så som trade-off och pecking-order men även nyare teorier så som finansiell 
bootstrapping (Winborg, 2000). Grunden till trade-offteorin härstammar från 
Modigliani och Millers teori om företagets optimala kapitalstruktur. Grunden är att den 
optimala kapitalstrukturen ska ge maximala skattefördelar för företaget (Lòpez-Gracia 
& Sogorb-Mira, 2008). Senare har teorin utvecklats att innefatta fler variabler, 
exempelvis inkluderar Kraus och Litzenberger (1973) konkurskostnader. Ett annat 
välkänt ramverk är den så kallade pecking-orderteorin, vilken beskriver hur företag 
rangordnar olika finansieringskällor (Myers, 1984). Enligt denna teori väljer 
företagsledare finansieringskällor i en speciell ordning. I första hand föredras internt 
eget kapital, i andra hand skuldfinansiering och sist externt eget kapital. Internt eget 
kapital innebär företagets upparbetade vinster, skuld är både lång- och kortfristig 
finansiering genom diverse kreditinstitut, medan externt eget kapital är kapital från 
nya ägare (ibid.). Trade-off och pecking-order handlar om företags förhållningssätt till 
externt kapital (Lòpez-Gracia & Sogorb-Mira, 2008) medan finansiell bootstrapping är 
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en teori om hur företag försöker minimera behovet av externt kapital (Winborg, 2000). 
Företag kan minimera detta behov av externt kapital genom att exempelvis låna eller 
leasa resurser, skjuta upp löner samt låta kunder stå för utvecklingskostnader 
(Harrison, Mason & Girling, 2004).  
 
Tidigare studier har även visat att små företag i stor utsträckning är ovilliga att söka 
extern finansiering, vilket till viss del grundar sig i informationsasymmetri mellan 
finansiären och företaget (Berggren, Olofsson & Silver, 2000). Dessa 
informationsasymmetrier har lett till något som benämns det finansiella gapet (Tucker 
& Lean, 2003; Winborg, 1997). Det finansiella gapet förklarar olika 
finansieringsbegränsninga, vilka kan härstamma både från finansiären (utbudssidan) 
och företaget (efterfrågesidan) (ibid.). Variabler vilka förklarar utbudsbegränsningarna 
kan vara att finansiären anser risken vara för hög, brist på kompetens och finansiell 
analysinstrument samt relativt höga transaktions- och kontrollkostnader (Landström, 
2003). Efterfrågebegränsningar kan vara företagets brist på kunskap om 
finansieringsmöjligheter samt företagets attityd gentemot externt kapital. 
 

1.2 Problemdiskussion  

 
Små företag möter större hinder att anskaffa externt kapital än större företag och 
anledningar till dessa problem är flera (Tucker & Lean, 2003). När företagen ansöker 
om mindre lån leder det till att finansieringsinstituten kräver högre ränta dels för att 
täcka fasta kostnader som blir relativt stora i förhållande till större lån samt att små  
företag ofta anses besitta högre risk (ibid.; Winborg, 1999). Dock ligger inte alltid 
småföretagens finansieringsproblem på utbudssidan utan kan till stor del förklaras av 
efterfrågebegränsningar (Michaelas, Chittenden & Poutziouris, 1998). Företagsledare 
i små företags ovilja att ta in externt kapital brukar i huvudsak förklaras av deras 
behov över kontroll av sitt företag. Många företagsledare väljer ofta kontroll framför 
tillväxt, detta på grund av att inte förlora ägarkontrollen över företaget samt att det i 
små företag finns en stark vilja att vara sin egen chef (ibid.). Denna aversion mot 
externt kapital, framförallt externt ägarkapital, leder till vad Howorth (2001) kallar en 
begränsad pecking-order. Howorth menar att företagsledare med väldigt hög 
kontrollaversion inte anser externt kapital vara något alternativ vid finansiering, vilket 
innebär att endast det första och i vissa fall det andra steget i pecking-orderteorin 
existerar för dessa företag. Med kontrollaversion menas i denna uppsats 
företagsledarens rädsla att ha lägre inflytande över företaget genom en minskad 
kontroll, det vill säga att hög kontrollaversion innebär en hög ovilja att minska 
kontrollen över företaget.    
 
Myers (1984) grundade pecking-orderteorin med stora noterade företag som 
utgångspunkt, och hur värdet på företaget kan förändras beroende på vilka 
finansieringskällor som används. Myers jämför den traditionella trade-offteorin med 
det han benämner pecking-order, där Myers konstaterar att pecking-orderteorin 
mycket väl kan förklara företags finansieringsval och hur dessa val påverkar värdet 
på företaget. Företag väljer finansieringskällor beroende på hur de olika 
finansieringskällorna påverkar företagets värde. Internt kapital föredras då 
informationsasymmetrier undviks och därmed minimeras kostnaderna. Då externt 
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kapital behövs föredras skuldfinansiering framför externt eget kapital, då 
skuldfinansiering anses besitta lägre risk samt lägre informationsasymmetrier, vilket 
minskar kostnaderna och därmed ökar värdet på företaget (ibid.).  
 
Som ovan nämnt är Myers (1984) pecking-orderteori grundad utifrån stora, noterade 
företags perspektiv. Dock menar flera forskare att teorin även är applicerbar på små 
företag, men då utifrån andra förklaringsvariabler (Winborg, 1997; Holmes & Kent, 
1991; Howorth, 2001; Cosh & Hughes, 1994). Förklaringsvariablerna i små företag 
kan exempelvis vara företagets storlek, branschtillhörighet, företagsledarens 
riskbenägenhet, behov av kontroll samt erfarenheter (Winborg, 2000; Holmes & Kent, 
1991). Michaelas et al. (1998) menar att en stor skillnad i pecking-orderteorin mellan 
små och stora företag är att den externa kapitalmarknaden för små företag är 
betydligt mer begränsad än vad den är för stora företag.  
 
Då de tre stegen i pecking-orderteorin anses vara outvecklade har Howorth (2001) 
och Michaelas et al. (1998) i sina studier till viss del utvecklat Myers (1984) 
grundteori genom att inkludera fler och mer konkreta finansieringskällor. Howorth 
(2001) har utöver internt eget kapital (balanserad vinst), skuldfinansiering (långfristig 
skuld) och externt eget kapital inkluderat ägarlån, leverantörsskulder, 
övertrasseringar, leasing, factoring samt bidrag. Utöver källorna Howorth (2001) 
inkluderar, nämner Michaelas et al. (1998) även personliga besparingar, lån från 
familj och vänner samt att externt eget kapital delas upp i formellt respektive 
informellt riskkapital. Bakgrunden till forskningen av Michaelas et al. (1998) var deras 
uppfattning att Myers (1984) pecking-orderteori inte förklarar vilka finansieringskällor 
som används, utan endast ger en övergripande bild av hur företag bör rangordna de 
olika finansieringsalternativen. Howorth (2001) menar dessutom att den empiriska 
forskningen kring pecking-order är begränsad och att forskningen som finns är 
ofullständig.  
 
Utgångspunkten i denna uppsats kommer vara forskningen av Michaelas et al. 
(1998) och Howorth (2001), där Myers pecking-orderteori har utvecklats samt 
fokuserat på små företag. Liksom Howorth och Michaelas et al. anser vi att Myers tre 
steg i pecking-orderteorin är onyanserade och i behov av utveckling. Variabler vilka 
förklarar val av finansieringskällor är annorlunda i små företag (Winborg, 1997; 
Holmes & Kent, 1991; Howorth, 2001; Cosh & Hughes, 1994) och forskning kring 
förklaringsvariabler existerar, vilket innebär att existerande förklaringsvariabler 
kommer att användas som utgångspunkt i uppsatsen för att förklara företagsledarens 
preferenser, det vill säga hur de rangordnar finansieringskällorna. Michaelas et al. 
(1998) och Howorth (2001) inkluderar både lång- och kortfristig finansiering, där vår 
uppsats enbart fokuserar mot långfristig finansiering, då vi anser att lång- och 
kortsiktig finansiering uppfyller två olika kapitalbehov. Kortfristig finansiering i form av 
exempelvis övertrassering och leverantörsskulder ser vi som en finansieringsform 
vilken finansierar företagets dagliga drift medan långfristig finansiering används då 
företag ska expandera eller göra större investeringar, exempelvis i maskiner. Vi 
anser därmed att lång- och kortsiktig finansiering bör hållas åtskiljt.    
 
Michaelas et al (1998) identifierar tre grupper av förklaringsvariabler till små företags 
val av finansieringskällor, vilka benämns företagsledarens karaktär, företagets 
karaktär samt omvärldsfaktorer. Uppsatsens fokuserar mot företagsledarspecifika 
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förklaringsvariabler, då företagsledaren i små företag har en central roll och ett stort 
inflytande. Vi menar att företagsledare i små företags personliga preferenser och 
uppfattningar påverkar val av finansieringskällor mer än företags- och 
omvärldsspecifika faktorer gör. Företagsspecifika förklaringsvariabler är enligt 
Michaelas et al (1998) exempelvis företagets ålder, storlek, tillväxt och bransch 
medan omvärldsfaktorer kan vara exempelvis konjunktur. Dessa faktorer anser vi 
påverka företagets investeringsbehov snarare än valet av finansieringskällor. De 
företagsledarspecifika variablerna är exempelvis kontrollaversion, kunskap och 
erfarenheter, kan dock ses som faktorer vilka har direkt påverkan på hur 
företagsledare prefererar olika finansieringskällor. 
 

1.3 Frågeställning 

 
Ovan förda diskussion leder till följande frågeställning: 
 
Hur rangordnar företagsledare i små företag olika långfristiga finansieringskällor och 
vad beror rangordningen på? 
 

1.4 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är skapa en utvecklad pecking-order för små tillverkande 
företag samt att undersöka vilka variabler som förklarar rangordningen av långfristiga 
finansieringskällor. 
 

1.5 Avgränsningar 

 
Företag är i behov av olika typer av finansiering, dels kortfristig till den löpande 
verksamheten, dels långfristig då större investeringar behövs i företaget. Vårt fokus 
kommer vara mot, för företaget, relativt stora investeringar, vilket innebär att 
uppsatsen begränsas till långfristig finansiering.  
 
Vi avser beskriva hur företagsledare inom tillverkningsbranschen rangordnar olika 
finansieringskällor i syfte att skapa en utvecklad pecking-order, då dessa företag har 
större kapitalbehov än icke tillverkande företag för att finansiera anskaffning av 
maskiner och inventarier. Då kapitalbehovet inom tillverkningsbranschen är större 
anser vi kunskapen om långfristig finansiering vara högre hos dessa företagsledare 
vilket bidrar till valet av denna avgränsning. Detta överrensstämmer med Holmes & 
Kent (1991), vilka menar att tillverkningsbranschen är passande att undersöka 
eftersom dessa företag har ett större kapitalbehov än andra branscher. Eftersom 
kapitalbehovet ofta ökar med storleken har vi även valt att avgränsa bort de så 
kallade mikroföretagen, vilka är företag som har mindre än 10 anställda. 
 
Uppsatsen avgränsas även till att enbart innefatta förklaringsvariabler vilka vi 
benämner företagsledarspecifika faktorer då dessa variabler är direkt kopplade till 
företagsledaren i små företags personliga uppfattningar och tyckanden.   



 
1. Inledning 

 

 

 

 5  

 

1.6 Definitioner av relevanta begrepp 

 

Nedan följer korta beskrivningar av uppsatsens relevanta begrepp för att underlätta 
den fortsatta läsningen. 
 

1.6.1 Små företag 

 
Det finns ingen universell definition av små företag (Ang, 1991; Storey, 1994) och 
tidigare forskning om små företag har genomförts med varierande definitioner. Vi har 
valt att följa den svenska, relativt nya definitionen enligt K2-reglerna, vilken definierar 
ett litet företag som ett företag där antalet anställda understiger 50, balansomslutning 
skall under ett av de två senaste räkenskapsåren understigit 25 miljoner svenska 
kronor och nettoomsättningen skall under ett av de två senaste räkenskapsåren 
understigit 50 miljoner svenska kronor (Grant Thornton). Som ovan nämnt har vi valt 
att exkludera mikroföretag i studien, vilket innebär att vi kommer rikta oss till företag 
med 10-49 anställda. 
 

1.6.2 Företagsledare 

 
Med företagsledare menar vi den som har övergripande beslutsfattandet i företaget 
vid finansieringsfrågor, vilket vanligtvis är företagets VD. Det är i små företag vanligt 
förekommande att ägare och företagsledare är samma person, speciellt i 
familjeföretag (Ang, 1991). Enligt Ek (1994) är företagsledare i små företag ofta mer 
informella i sitt beslutsfattande och att besluten i stor utsträckning fattas utifrån 
personliga uppfattningar och intuition snarare än utifrån teori, då författaren menar att 
småföretagare ofta saknar högre utbildning. 
 

1.6.3 Finansieringskällor  

 
Finansieringskällor kan vara antingen interna eller externa (Chadwick & Kirkby, 
1995). Beroende på företagets finansieringsbehov finns olika externa 
finansieringskällor, vilka har olika löptid. Kortfristig extern finansiering är exempelvis 
leverantörsskulder och kortfristig bankkredit, medan långfristig extern finansiering kan 
vara exempelvis nytt ägarkapital från externa aktörer. Interna finansieringskällor 
anses främst vara balanserad vinst, men kan även vara faktorer vilka bidrar till ökad 
vinst (ibid.). Holmes & Kent (1991) anser dock att företagsledare i små företag inte 
har tillräcklig kunskap om tillgängliga finansieringskällor och inte heller kunskap om 
förutsättningarna, vilket utgör en begränsning för vilka finansieringskällor som kan 
användas. Som finansieringskällor räknar vi även metoder för finansiell 
bootstrapping, då dessa metoder möjliggör anskaffning av resurser och därmed fyller 
samma syfte som traditionell finansiering. Finansiell bootstrapping benämns av 
Freear, Sohl & Wetzel (1995) som metoder att skaffa tillgång till resurser utan att låna 
pengar eller anskaffa externt eget kapital från traditionella källor, medan Winborg 
(2000) beskriver bootstrapping som strategier för att minimera eller eliminera behovet 
av finansiering genom att skaffa tillgång till resurser till låg eller ingen kostnad. 
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Många av metoderna kan anses vara metoder vilka minskar behovet av kortfristig 
finansiering, medan ett fåtal kan anses långfristiga. Vi inkluderar inte enbart metoder 
vilka ökar företagets likviditet utan även metoder vilka minskar behovet av kapital vid 
större investeringar, exempelvis att leasa istället för att köpa. 
 

1.6.4 Förklaringsvariabler 

 
Med förklaringsvariabler menar vi orsaker till varför företagsledare prefererar en viss 
finansieringskälla framför en annan. Variablerna kan vara av finansiell eller icke 
finansiell karaktär. Finansiella variabler kan exempelvis kopplas till investeringsbehov 
och tillväxtmål medan icke finansiella variabler innefattar företagets ålder och storlek 
samt företagsledarens karaktär (Hogan & Hutson, 2004; Michaelas et al., 1998). Då 
uppsatsen avgränsas mot företagsledarspecifika variabler kommer faktorer som 
anses företagsspecifika och omvärldsspecifika inte att undersökas. 
 

1.7 Uppsatsen disposition 

 
Kapitel 2 – Uppsatsens metod 
 
I kapitel 2 diskuteras de olika ansatserna som finns, därefter ges argument till varför 
denna uppsats utgår ifrån en blandning av deduktiv och induktiv ansats. Vi utgår från 
den befintliga pecking-orderteorin och avser att testa hur rangordningen av olika 
långfristiga finansieringskällor ser ut i små företag och utifrån detta utveckla teorin 
genom att inkludera flera steg i grundteorin. Den deduktiva ansatsen syftar till att 
testa hypoteser som är utvecklade från en befintlig teori där målet blir att finna 
förklaringar till rangordningen. Induktiv ansats syftar till att upptäcka och skapa nya 
teorier, vilket vi kommer att göra genom vår utvecklade pecking-orderteori. 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen berör vi först de relevanta teorierna 
informationsasymmetrier samt det finansiella gapet då dessa begrepp är att anse 
som centrala i den fortsatta teorin. Fortsättningsvis beskrivs Myers original pecking-
order vilken är central då det är denna teori vi avser utveckla. Vi redogör även för 
pecking-order i små företag då det är små företag vi riktar oss mot. Därefter fortsätter 
kapitlet med att beskriva olika finansieringskällor som företagsledaren i små företag 
kan välja att finansiera företaget med och som inkluderas i studien. Sedan ges teorier 
kopplade till olika tänkbara förklaringsvariabler till valet av finansiering hos 
företagsledare i tillverkande företag. 
 
Kapitel 4 – Empirisk metod 
 
I uppsatsens fjärde kapitel beskriver vi hur vi ska samla in data för att kunna få svar 
på uppsatsens frågeställning och uppfylla syftet. Urvalet är företagsledare i små 
tillverkande företag där vi genom telefonintervjuer ska genomföra ett scenario där 
företaget ska finansiera en större investering för företaget och därefter kommer 
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företagsledaren att få ta ställning till ett antal påståenden till deras val av olika 
finansieringskällor. I operationaliseringen beskrivs hur tidigare forskare har mätt olika 
variabler för att kunna svara på liknande syfte och som vi sedan använde för att 
kunna fastställa hur vår datainsamling kommer att vara. Kapitlet innefattar även 
uppsatsens analysmetod och en bortfallsanalys. 
 
Kapitel 5 – Empirisk analys 
 
I detta kapitel analyseras respondenternas svar på intervjuerna. Den utvecklade 
pecking-orderteorin har vi analyserat kvalitativt medan vi genomfört statistiska tester 
av kvantitativ data i SPSS. Testerna analyseras sedan med hjälp av den teoretiska 
referensramen för att sedan kunna dra slutsatser. 
 
Kapitel 6 - Slutsatser 
 
I det avslutande kapitlet redogörs för uppsatsens slutsatser. Därefter ges 
implikationer samt förslag till fortsatt forskning. 
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2. Uppsatsens metod 

 

 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens metodologiska utgångspunkter. Här redogörs för 
hur vi ska gå till väga för att ge svar på frågeställningen och uppfylla syftet. Valet av 
forskningsansats grundar sig i utbudet av tidigare forskning och teorier inom ämnet. 
Deduktion innebär att tidigare teorier existerar och att dessa ska testas på 
verkligheten. Vi utgår från pecking-orderteorin och avser testa hur rangordningen av 
olika långfristiga finansieringskällor ser ut i små företag samt utveckla teorin genom 
att inkludera fler steg än Myers (1984) grundteori, vilket innebär att uppsatsen utgår 
från både deduktiv och induktiv ansats.     
 

 

2.1 Vetenskapliga ansatser 

 
Syftet med uppsatsen är skapa en utvecklad pecking-order för små tillverkande 
företag samt att undersöka vilka variabler som förklarar rangordningen av långfristiga 
finansieringskällor. 
   
På kapitalmarknaden finns många aktörer så som banker och riskkapitalister och till 
detta kommer även företagets interna möjligheter att generera eget kapital. Detta 
innebär att det finns många olika finansieringskällor för företag att välja mellan. 
Företagsledarens val av finansieringskällor kan förklaras på flera olika sätt. Vissa 
företag kan exempelvis ha svårt att erhålla bankfinansiering på grund av bristande 
säkerheter och kan därmed tvingas klara sig på interna medel alternativt ta in nytt 
ägarkapital. När en forskare ska ta fram en teori finns en vision att teorin ska 
motsvara kunskap som ligger så nära verkligheten som möjligt (Jacobsen, 2002). För 
insamling och utveckling av kunskap finns två förfaranden, induktion - upptäcktens 
väg och deduktion – bevisföringens väg. Det finns tidigare forskning kring små 
företags finansiering och teorier om företagets finansiering vilket innebär att deduktiv 
ansats passar studiens syfte väl. Deduktiv ansats innebär enligt Saunders, Lewis & 
Thornhill (2007) att forskaren utgår från tidigare teorier för att kunna skapa hypoteser 
om hur verkligheten ser ut och sedan testa hypoteserna i en kontext för att se om 
hypoteserna ska accepteras eller förkastas. Med den utvecklade pecking-orderteorin 
av Michaelas et al. (1998) och Howorth (2001) som utgångspunkt kombinerat med 
ytterligare användbara teorier inom området ämnar vi skapa hypoteser. Då 
finansieringskällorna är rangordnade avser vi, med hjälp av teorin, förklara 
rangordningen. 
 
Syftet med induktiv ansats är enligt Merriam (1994) att upptäcka och skapa nya 
teorier. Om studien hade utgått från en induktiv ansats hade det inneburit att tidigare 
teori kring finansiering i små företag hade varit begränsad. Det innebär att vi hade 
kunnat öka möjligheten till att finna nya förklaringsvariabler samt att data som 
framkommer vid en deduktiv ansats inte synliggjorts.  
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Genom deduktion kan vi utgå från tidigare teorier och skapa oss en uppfattning om 
hur verkligheten ser ut för att sedan undersöka om detta överrensstämmer med 
teorierna (Merriam, 1994). Denna uppsats kommer dels vara deduktiv då kunskap 
om finansieringskällor och förklaringsvariabler redan existerar, och syftet är inte att 
finna nya finansieringskällor eller förklaringsvariabler utan endast använda befintlig 
kunskap. Dock finns även induktiva inslag genom syftet att skapa en utvecklad 
pecking-orderteori. I den teoretiska referensramen beskrivs de finansieringskällor 
samt förklaringsvariabler vilka inkluderas i undersökningen. Vi avser skapa en 
sammanfattande modell över finansieringskällorna för att efter datainsamlingen 
rangordna dessa. Då rangordningen är fastställd avser vi med hjälp av 
referensramens förklaringsvariabler förklara orsakerna till rangordningen.  
 
Saunders et al. (2007) menar att studiens syfte kan vara av tre olika karaktärer: 
explorativ, deskriptiv eller förklarande, men även kombinationer av dessa är möjliga. 
Explorativa studier avser att göra nya upptäckter och att ge svar på problemet, vilka 
man inte vet svaren på. Deskriptiv studie ger enbart en beskrivning av verkligenheten 
utan att ge någon djupare förklaring till fenomenet, vilket en förklarande studie gör. 
Författarna ibid. menar att deskriptiva studier är intressanta, men att de inte tillför lika 
mycket om de inte kombineras med explorativ eller förklarande studie. Då vårt syfte 
är att skapa en utvecklad pecking-order blir studien explorativ eftersom fokus ligger 
på att utveckla befintlig teori. Vidare lyder syftet att förklara varför företagsledare i 
små företag rangordnar långfristiga finansieringskällor på ett visst sätt, vilket innebär 
att studien även är av förklarande karaktär. Genom att svara på frågeställningen hur 
företagsledare rangordnar olika långfristiga finansieringskällor kan uppsatsen även 
anses vara deskriptiv. 
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3. Teoretisk referensram 
 

 
I uppsatsens teoretiska referensram redogörs för relevant teori kring uppsatsens 
ämnesområde. Teorierna ska vara ett hjälpmedel för att kunna svara på 
frågeställningen och uppfylla syftet. Utifrån referensramen har vi även skapat 
hypoteser. Referensramen ligger till grund för senare kapitels analys av det empiriska 
materialet, vilket ska leda till uppsatsens slutsatser 
 

  

3.1 Inledning teoretisk referensram 

 
Den teoretiska referensramen ska inbegripa relevanta teorier utifrån uppsatsens 
problemområde. Utgångspunkten i uppsatsen är pecking-orderteorin, vilken givetvis 
redogörs för nedan. Vi har även valt att börja kapitlet med att beskriva teorierna kring 
informationsasymmetrier samt det finansiella gapet då dessa begrepp är att anse 
som centrala i den fortsatta teorin.  
 

3.2 Informationsasymmetri  

 
På en perfekt marknad antas all information vara tillgänglig och kostnaden för att 
tillhandahålla informationen antas vara noll (Tucker & Lean, 2003; Collin, Tagesson, 
Andersson, Cato & Hansson, 2009). En perfekt marknadssituation skulle innebära att 
finansiär och företag skulle besitta samma information och därmed skulle 
finansieringsproblematiken inte existera, då osäkerheter kring exempelvis framtida 
värden på säkerheter inte skulle förekomma. I verkligheten är dock inte all 
information tillgänglig och kostnadsfri, vilket leder till att finansiär och företag inte 
besitter samma information, det vill säga att det existerar informationsasymmetri. 
Genom att företagsledare besitter mer information än finansiären uppkommer två 
problem som förknippas med agentteorin, nämligen adverse selection och moral 
hazard (ibid.; Eisenhardt, 1989). Adverse selection innebär att kontraktet mellan 
principalen och agenten bestäms på icke fullständiga grunder, baserat på att agenten 
underhåller viktig information, något principalen har problem att kontrollera. 
Problemet med adverse selection grundar sig i vad agenten säger, medan moral 
hazard innebär hur agenten handlar. Moral hazard grundar sig därmed i risken för att 
agenten inte handlar efter överenskommelserna i kontraktet mellan parterna (ibid.).   
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Figur 1.  Informationsasymmetri i små företag (Tucker & Lean, 2003). 

 
 

3.3 Det finansiella gapet  

 
Figur 1 avser visar vilka problem små företag och finansiärer står inför vid 
kapitalanskaffning. Informationsasymmetrier parterna emellan skapar det finansiella 
gapet (Landström, 2003).  
 
Problemen kopplade till företaget (efterfrågesidan) kan som figur 1 visar, bestå i 
bristande finansiell kompetens, begränsad företagshistorik, otillräckliga säkerheter, 
högre risk samt företagsledarens personliga mål och mål med företaget (Tucker & 
Lean, 2003). Företagsledare är ofta mer kunniga inom företagets bransch än i de 
finansiella frågorna, vilket kan resultera i kommunikationsproblem mellan parterna. 
Problem med begränsad företagshistorik kopplas främst till nystartade företag, då 
dessa kan ha svårt att visa historisk data, och därmed blir bedömningen av 
företagets potential mer svårbedömd för finansiären. Generellt bedöms både den 
affärsmässiga och finansiella risken vara högre i små företag, vilket förklaras med att 
små företag är mer heterogena och därmed svårare att bedöma än stora företag. 
Den högre upplevda risken leder till ökade krav på säkerheter. Små företag kan ha 
problem att lämna tillräckliga säkerheter dels på grund av att företaget inte besitter 
tillgångar som kan lämnas som säkerheter och dels att företagsledaren vill begränsa 
sitt personliga ansvar vid eventuell konkurs (ibid.). 
 
Problem kopplade till finansiären (utbudssidan) anses vara finansiärens 
avkastningskrav vid olika risknivåer, höga bedömningskostnader samt höga 
övervakningskostnader (Storey, 1994). Beroende av finansiärens avkastningskrav vid 
olika risknivåer justeras räntenivåer och krav på säkerheter (främst vid 
bankfinansiering). Om företagets risk bedöms vara hög ställs högre krav på 
säkerheter och räntenivån stiger. Finansiären kan minska risken genom en 
omfattande initial bedömning av företaget samt genom omfattande övervakning. 
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Detta förknippas dock med höga kostnader, vilket resulterar i högre räntor för att 
täcka kostnaderna (ibid.). Problem förknippade med högre ränta är att den anses 
höja företagets finansiella risk (Stiglitz & Weiss, 1981). Detta innebär att högre ränta 
på grund av ökad övervakning i realiteten kan medföra att risken för 
betalningsinställelse ökar. Stiglitz & Weiss menar dock att bankerna istället för att 
höja räntan på grund av högre risk istället nekar kredit och på så sätt skapas en 
kreditransonering och ett finansiellt gap.  
 
 

Finansiärer Små företag 

Informationsasymmetrier 
 

Risken är för hög Brist på kunskap 

Brist på kompetens Attityden till externt riskkapital 

Brist på finansiella analysinstrument  

Höga transaktionskostnader  

Höga kontrollkostnader  
 

Tabell 1. Det finansiella gapet (Landström, 2003) 

 

3.4 Pecking-orderteorin  

 

3.4.1 Original pecking-order 

 
Pecking-orderteorin anses härstamma från Myers (1984) då han presenterade ett 
alternativ till trade-offteorin över hur företag rangordnar olika finansieringsval (Frank 
& Goyal, 2002). Myers ansåg dock att teorin kring pecking-order inte var ny då 
Donaldson redan 1961 diskuterade hur företagsledare föredrar att finansiera sitt 
företag, utan menar att det enbart var begreppet pecking-order som inte använts 
tidigare (Myers,1984). Enligt pecking-orderteorin föredrar företagsledare internt 
framför externt kapital. Vid behov av externt kapital prefereras skuldsättning framför 
externt eget kapital. Anledningen till denna rangordning förklaras dels av den 
asymmetriska informationen mellan finansiärer och företagsledare samt högre 
kostnader förknippade med att ta in externt kapital i förhållande till internt genererat 
kapital. Interna medel föredras på grund av att det är den billigaste källan. Vid 
användning av interna medel existerar ingen informationsasymmetri och därmed 
minimeras kostnaderna. Kostnaderna för externt kapital uppstår då företagsledare 
och finansiär inte besitter samma information. Kostnaderna avgör valet av extern 
finansiering, och skuldsättning anses ha lägre kostnad än externt eget kapital. 
Anledningen till att skuldfinansiering anses vara billigare än externt eget kapital 
förklaras med större informationsasymmetrier mellan företag och nya ägare än 
mellan företag och långivare, vilket ökar risken för att företaget felvärderas av nya 
ägare (Myers, 1984). 
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Figur 2.  Pecking-orderteorin enligt Myers 1984. 

 
 
Myers (1984) pecking-orderteori är baserad på stora företag och 
förklaringsvariablerna är av finansiell karaktär (Michaelas et al., 1998). Flera forskare 
menar dock att teorin även är applicerbar på små företag, men förklaringsvariablerna 
är i större utsträckning av icke-finansiell och beteendemässig karaktär (ibid.; Holmes 
& Kent, 1991; Cosh & Hughes, 1994). Den största anledningen till att små företag 
föredrar internt framför externt kapital är företagsledarens vilja att behålla kontrollen 
över företaget (Michaelas et al. 1998; Tucker & Lean, 2002). Om externt kapital 
behövs föredras skuldfinansiering eftersom det inte inskränker företagsledarens 
handlingsfrihet i lika stor utsträckning som det innebär att ta in nytt externt kapital. 
Michaelas et al. (1998) nämner flera variabler kopplade till småföretagets 
ägare/ledare, vilka kan påverka valet av kapitalstruktur. Utöver behovet av kontroll 
nämns kunskap, erfarenhet, mål, riskbenägenhet samt attityd till extern finansiering. 
Cosh & Hughes (1994) menar att Myers (1984) argument att företagsledare väljer 
finansieringskälla för att optimera värdet för existerande ägare även gäller för små 
företag, vilket förklaras med att det i små företag sällan är delat ägar- och ledarskap. 
Vidare menar Cosh & Hughes (1994) att informationsasymmetrier påverkar 
rangordningen av finansieringskällor i små företag, då kostnaden för 
informationsasymmetrier ökar ju längre ner på pecking-order stegen företag kommer.  
 

3.4.2 Pecking-order i små företag  

 
Två studier genomförda av Howorth (2001) och Michaelas et al. (1998) har resulterat 
i utvecklade teorier kring små företags pecking-order. Howorth (2001) undersökte hur 
företagsledare rangordnade följande finansieringskällor: balanserad vinst, ägarlån, 
leverantörsskulder, övertrassering (kortfristig bankkredit), leasing, factoring, 
långfristig skuld samt externt eget kapital. Resultatet visade att alla företag värderade 
egna vinstmedel högst (utom ett som hade tillgång till bidrag, och som värderade 
vinst näst högst). Indikationer fanns även för att kortfristig skuldfinansiering föredrogs 
framför långfristig, främst genom ägarlån och övertrasseringar. Externt eget kapital 
rankades lägst av alla företag (ibid.). Michaelas et al. (1998) undersökte hur följande 
finansieringskällor värderades i nystartade företag: balanserad vinst, personliga 
besparingar, lån och bidrag från familj och vänner, leverantörsskulder, banklån, 
övertrasseringar, finansiell leasing, operationell leasing, factoring, riskkapital samt 
externt eget kapital från företagsänglar. Även här toppade balanserad vinst, följt av 
leverantörsskulder, övertrasseringar och banklån. Lägst värderades företagsänglar, 
riskkapital, factoring samt lån från familj och vänner (ibid.).   
 

Steg 1 
Interna medel 

 
Steg 2 

Skuldfinansiering 
Steg 3 

Externt eget kapital 
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Howorth (2001) konstaterar även att företagsledare i små företags höga 
kontrollaversion kan resultera i en förkortad pecking-order. Många företag i studien 
ansåg att externt eget kapital inte var ett tänkbart alternativ och därmed bedömer 
Howorth att detta steg försvinner för dessa företag. Ju högre kontrollaversion, desto 
högre upp på pecking-order stegen försökte företagen hålla sig, vilket resulterade i 
att vissa företag inte heller såg långfristig skuldsättning som ett alternativ, vilket 
innebär att tänkbara finansieringskällor för dessa företag stannar vid kortfristig 
skuldfinansiering (ibid.).   
 

3.5. Finansiell bootstrapping  

 

Finansiell bootstrapping innebär olika metoder företag kan använda sig av för att 
eliminera eller minimera behovet av extern finansiering (Winborg, 2000). Freear et al. 
(1995) benämner bootstrapping som metoder att skaffa tillgång till resurser utan att 
låna pengar eller anskaffa externt eget kapital från traditionella källor, medan 
Winborg (2000) beskriver bootstrapping som strategier för att minimera eller 
eliminera behovet av finansiering genom att skaffa tillgång till resurser till låg eller 
ingen kostnad. Freear et al. (1995) menar att vissa metoder kan användas som 
alternativ till traditionell finansiering vid resursanskaffning, exempelvis kan företag 
låna resurser istället för att köpa dem alternativt leasa resurserna. Båda metoderna 
minskar behovet av extern finansiering. Winborg (2000) undersökte bootstrapping i 
små företag och de fem mest frekvent använda metoderna var metoder vilka avsåg 
att minska företagets finansiella påfrestningar, exempelvis köpa begagnad utrustning 
och skjuta upp företagsledarens lön. Därefter följde metoden låna resurser av andra 
företag, en metod vilken eliminerar företagets finansiella påfrestning vid 
resursanskaffning (ibid.). Harrison et al. (2004) menar att en anledning till företags 
användning av finansiell bootstrapping kan vara att företagen har problem att erhålla 
lån samt företagsledarens behov av självständighet, vilket främst begränsar intresset 
för externt eget kapital. 
 

3.6 Finansieringskällor  

 

3.6.1. Vinst 

 
Vinst beräknas genom att räkna bort företagets kostnader från dess intäkter 
(Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin, 2005). Vinst kan delas upp i två 
kategorier vilka är årets resultat samt balanserat resultat, där balanserat resultat 
består av tidigare års upparbetade vinster. Årets resultat beräknas genom 
resultaträkningen, där företagets samtliga intäkter och kostnader skall tas upp (ibid.). 
Vinst är enligt Myers (1984) den finansieringsform som företagsledare föredrar 
främst, då vinst är den finansieringskälla som förknippas med lägst kostnader och 
informationsasymmetrier. 
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3.6.2 Bidrag 

 

Företag kan använda sig av olika bidragsformer, exempelvis statliga bidrag och 
stipendier. Företaget måste vanligtvis uppfylla ett visst kriterium för att erhålla 
bidraget, exempelvis att bidraget skall användas till en viss investering (Tucker & 
Lean, 2003). En fördel med bidragsfinansiering är att det inte förknippas med höga 
övervakningskostnader eftersom det inte finns några krav på återbetalning som det 
gör i andra former av extern finansiering (ibid.). Winborg (2000) menar att 
bidragsfinansiering är en bootstrappingmetod och att de företag som använder 
denna metod ofta är relativt stora och verkar inom tillverkningsbranschen. Andra 
karaktärsdrag i dessa företag är att de visar en låg vinstmarginal och har en relativt 
hög grad av långfristig bankfinansiering. På grund av företagets expansion blir dessa 
företag intressanta för statliga aktörer och har därmed en ökad möjlighet till att 
erhålla bidrag (ibid).  
 

3.6.3 Tillskott från befintliga ägare 

 

Ägarfinansiering är en bootstrappingmetod vilken innebär direkt eller indirekt 
resurstillförsel från företags ägare (Winborg, 2000). Ägarfinansiering inkluderar 
främst direkta tillskott av kapital samt användning av privata krediter. Företagsledare 
som använder sig av denna metod benämns ägarfinansierade bootstrappers och 
dessa företag kännetecknas av låg vinstmarginal, de är ofta outvecklade, i behov av 
ytterliggare finansiering samt har begränsad tillgång till bankfinansiering (ibid.). Vid 
datainsamlingen delas tillskott från befintliga ägare in i direkta och indirekta tillskott 
då direkta tillskott innebär en direkt ökning av företagets likviditet i form av direkta 
finansiella tillskott, medan indirekta tillskott innebär att företagets utflöde av likvida 
medel minskar i form av exempelvis uppskjuten lön och utdelning. Tillskott från 
befintliga ägare kommer vidare i uppsatsen räknas som interna medel och inte som 
en bootstrappingmetod. Detta eftersom tillskott från befintliga ägare är direkt kopplat 
till företagsledaren eftersom företagsledare i små företag ofta äger hela eller delar av 
företaget.  

 

3.6.4 Leasing 

 
Leasing är en finansieringsform som innebär att företag istället för att köpa en resurs 
ingår ett långfristigt hyresavtal (Hansson, Arvidson & Lindquist, 2006). Leasing 
innebär att företaget skaffar tillgång till resurser utan att söka extern finansiering och 
därmed belasta balansräkningen (ibid., Harrison et al., 2004). Leasing kan vara av 
två olika former; operationell och finansiell (Ekonomistyrningsverket). Operationell 
leasing kan ses som ett vanligt hyresavtal där leasingfirman köper resursen och 
sedan hyr ut den till leasingtagaren medan finansiell leasing kan ses som ett 
avbetalningsköp. De största skillnaderna mellan de två formerna ligger i ägandet, då 
finansiell leasing innebär ett leasingkontrakt över resursens livslängd och att 
leasingtagaren ofta tar över resursen medan operationell leasing innebär att 
leasingfirman står för alla kostnader förknippade med resursen och att resursen 
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återgår till leasingfirman, vanligtvis innan resursens ekonomiska livslängd gått ut 
(ibid).  
 

3.6.5 Banklån 

 
Banklån ses som den klart vanligaste formen av extern finansiering i små företag, då 
kännedomen och kunskapen om bankfinansiering är relativt högre än andra former 
av extern finansiering (Tucker & Lean, 2003), och innebär att företaget lånar pengar 
mot att säkerhet i regel ställs för lånet (Nielsen, 1994). Beroende på hur banken 
bedömer risken i företaget justeras räntan för att täcka bankens kostnader för 
övervakning (Storey, 1994). Nielsen (1994) menar att banken måste bedöma risken 
för obestånd, det vill säga risken för att företaget inte kan betala räntor och 
amorteringar. Dessutom måste banken bedöma risken vid obestånd, vilket innebär 
en bedömning av hur banken ska få tillbaka sina pengar om företaget inte kan betala. 
För att bedöma risken för obestånd måste bankmannen bedöma risken i företaget 
och för att minska bankens risk vid obestånd kräver banken säkerheter vilka kan 
realiseras (ibid.).  
 

3.6.6 Lån från släkt och vänner 

 

Lån från släkt och vänner räknas som en bootstrappingmetod då dessa lån ofta 
kännetecknas av lägre ränta och amorteringar samt andra krav på säkerheter än vad 
andra finansiella institut kräver (Harrison et al. 2004). Tucker & Lean (2003) kom i sin 
undersökning fram till att den vanligaste formen av extern finansiering, efter 
bankfinansiering, var lån från familj och vänner. Respondenterna i deras 
undersökning upplevde att lån från familj och vänner var den enklaste formen av 
finansiering att attrahera (ibid.). Vi kommer vidare bedöma lån från släkt och vänner 
som en form av skuldfinansiering då det är att bedöma som en form av 
skuldfinansiering, även om krav på räntor och amortering är lägre. Om det inte finns 
några krav på ränta och amorteringar är det istället att bedöma som bidrag.  
 

3.6.7 Företagssamarbete  

 
Företagssamarbete innebär att två eller flera företag gemensamt genomför en 
investering eller lånar resurser av varandra för att minska företagets finansiella 
påfrestningar (Winborg, 2000). En kategori av bootstrappers är relationsorienterade, 
vilket innebär att de i hög utsträckning lånar eller delar resurser med andra företag. 
Dessa företag är ofta lokaliserade i mindre orter och aktiva inom tillverkning eller 
jordbruk . Några kännetecken är att företagen är mogna, har en hög vinstmarginal 
och är inte i behov av ytterligare finansiering men att de anser sig ha lätt att attrahera 
långsiktig finansiering vid behov (ibid.).  
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3.6.8 Formellt riskkapital 

 
Formellt riskkapital är nytt ägarkapital från riskkapitalbolag eller industriella partners 
(Berggren, 2003). Riskkapitalbolag är bolag vilka går in med ägarkapital i andra 
företag med mål att portföljbolaget ska växa för att sedan sälja sin andel av företaget. 
Riskkapitalbolag bidrar i portföljbolagen med bland annat marknads- och 
kundnätverk, men kan även bidra med att koppla portföljbolaget till andra finansiärer. 
 

3.6.9 Informellt riskkapital 

 
Informellt riskkapital är kapital från privatpersoner, även kallade affärsänglar 
(Berggren, 2003). Affärsänglar är professionella investerare och har därmed inga 
personliga band till personer i portföljbolaget. Informella riskkapitalister bidrar med 
riskkapital och går ofta även in med ett aktivt engagemang i bolaget under en 
begränsad tidshorisont då deras mål är att göra exit (Helle, 2004). Affärsänglar 
investerar ofta i nystartade företag med tillväxtpotential där de kan bidra med 
entreprenöriell kunskap, då affärsänglar ofta varit framgångsrika entreprenörer 
tidigare och därmed byggt upp en förmögenhet (ibid).   
 

3.6.10 Sammanfattande modell över finansieringskällor 

 
Ovan beskrivna finansieringskällor har vi valt att kategorisera utifrån befintlig pecking-
orderteori. Till interna medel räknas vinst samt direkt och indirekt tillskott från 
befintliga ägare. Som skuldfinansiering räknas banklån och lån från släkt och vänner. 
Kategorin bootstrappingmetoder är ny utifrån befintlig pecking-order, men då 
samtliga källor inom kategorin är metoder för bootstrapping har vi valt att skapa en 
egen kategori för dessa. Till bootstrappingmetoder räknas leasing, 
företagssamarbete samt bidrag. Den sista kategorin av finansieringskällor är externt 
eget kapital vilket består av informellt och formellt riskkapital. 
 
 

Interna medel Skuldfinansiering 

Vinst Banklån 

Direkt tillskott Lån från släkt och vänner 

Indirekt tillskott  

Bootstrappingmetoder Externt eget kapital 

Leasing Formellt riskkapital 

Företagssamarbete Informellt riskkapital 

Bidrag  

 
Tabell 2. Sammanfattande modell över finansieringskällor 
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3.6.11 Utvecklad pecking-order 

 
Då tidigare pecking-order forskning inte behandlat alla finansieringskällor vilka 
inkluderas i denna uppsats finns ingen klar teoretisk grund till hur alla 
finansieringskällor rangordnas. Vi ska här diskutera fram en rangordning av de 
finansieringskällor som används i uppsatsen utifrån den samlade teorin. Vi har valt 
att utforma hypotes 1 utifrån de fyra olika kategorierna av finansieringskällor vi 
presenterade i tabell 2.  
 

Vinst bör rangordnas högst av flera anledningar. Vinst är den billigaste 
finansieringskällan, då kostnader såsom ränta och amorteringar undviks men även 
anskaffningskostnader minimeras då informationsasymmetrier saknas. Då 
företagsledare i små företag ofta värderar självständighet högt bör vinst även ur den 
synvinkeln värderas högt då vinst inte inverkar på företagsledarens självständighet. 
Utifrån samma förklaringsvariabler bör även ägarfinansiering värderas väldigt högt. 
Detta eftersom ägarfinansiering förknippas med låga kostnader för företaget samt att 
företagsledarens handlingsfrihet påverkas minimalt.  
 
Efter interna medel föredras enligt Myers (1984) skuldfinansiering. Anledningen till att 
vi rangordnar bankfinansiering framför lån från släkt och vänner är framförallt att 
bankfinansiering är en välkänd finansieringsform vilken används i hög utsträckning, 
samtidigt som kunskaperna om förutsättningarna för att erhålla bankfinansiering 
därmed bör vara högre än andra finansieringskällor. Även Tucker & Lean (2003) 
menar att bankfinansiering är den vanligaste finansieringskällan efter interna medel, 
samt att lån från släkt och vänner är den näst vanligaste finansieringsformen efter 
bankfinansiering. Tucker & Leans (2003) resultat överensstämmer dock inte med 
Michaelas et al. (1998) vilka i sin studie kom fram till att enbart 3,3% av 
respondenterna ansåg att lån från släkt och vänner var en viktig finansieringskälla. 
 
Som steg tre placerar vi bootstrappingmetoderna leasing, bidrag och  
företagssamarbete. Av dessa tre finansieringskällor placerar vi leasing först då 
studierna av Michaelas et al. (1998) samt Howorth (2001) visade att leasing av de 
flesta respondenterna ansågs vara en viktig finansieringskälla. Studien av Michaelas 
et al. (1998) visade att 40% av respondenterna ansåg att finansiell leasing var en 
viktig källa, och 10% menade att operationell leasing var viktigt. I Howorth (2001) 
studie rangordnades leasing efter interna medel och kortfristiga finansieringskällor, 
men före långfristig skuldfinansiering och riskkapital, vilket även det talar för en 
relativt hög placering. Efter leasing rangordnar vi bidrag. Denna placering är vi dock 
väldigt osäkra på då teorin kring bidrag som finansieringskälla inom pecking-
orderteorin är begränsad. Teorin antyder även att företagsledares kunskap kring 
bidrag som finansieringsform är begränsad och bidrag kan även begränsa 
företagsledarens handlingsfrihet genom att vissa förutsättningar måste uppfyllas för 
att bidraget ska erhållas.  Howorth (2001) hade med bidrag i sin studie och där var 
det enbart en respondent som valde att rangordna bidrag, dock placerade 
respondenten bidrag först. Winborg (2000) menar att företag som använder bidrag 
ofta verkar inom tillverkningsbranschen och är relativt stora, och då vår studie riktar 
sig mot tillverkningsbranschen finns möjligheten att bidrag placeras något högre.  Sist 
av bootstrappingmetoderna placeras företagssamarbete, vilket är en 
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finansieringskälla vilken inte inkluderats i tidigare pecking-order studier, vilket innebär 
att placeringen av företagssamarbete är osäker. Winborg (2000) menar att företag 
som samarbetar ofta är mogna, har en hög vinstmarginal och är verksamma inom 
tillverkning och jordbruk, kännetecken vilka vi inte kommer beröra förutom att studien 
enbart innefattar tillverkande företag. 
 
Enligt pecking-orderteorin värderas externt eget kapital lägst. Vi menar liksom teorin 
att företagsledare värderar riskkapital som det sista alternativet vid finansiering med 
utgångspunkt i kontrollaversion. Enligt Tucker & Lean (2003), Cressy & Olofsson  
(1996) samt Cosh & Hughes (1994) värderar företagsledare i små företag 
självständighet väldigt högt och eftersom riskkapitalister går in i företaget med 
ägarkapital är denna finansieringsform den som inskränker företagsledarens 
handlingsfrihet mest. Rangordningen av formellt framför informellt riskkapital baserar 
vi på vilken kunskap företagsledarna kan tänkas besitta om de olika formerna av 
riskkapital. Vår uppfattning är att kunskapen kring formellt riskkapital är högre än om 
informellt, vilket även Tucker & Lean (2003) konstaterat. Därmed skapas första 
hypotesen: 
 
H1: Utvecklad pecking-order 
 

 
 

Figur 3. H1: Utvecklad pecking-order 

 
 

3.7 Förklaringsvariabler och hypotesgenerering 

 

Nedan presenteras de variabler vilka kan kopplas till företagsledaren och vilka kan 
påverka rangordningen av finansieringskällorna. Utifrån teorin kring varje variabel 
skapas uppsatsens hypoteser. 
 

Interna medel 
1. Vinst 
2. Direkt tillskott 
3. Indirekt tillskott 
 

Skuldfinansiering 
4. Banklån 
5. Lån från släkt/vänner 
 

Externt eget kapital 
9. Formellt riskkapital 
10. Informellt riskkapital 

Bootstrappingmetoder 
6. Leasing 
7. Bidrag 
8. Företagssamarbete 
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3.7.1 Riskaversion 

 
Ett företags riskbenägenhet beskrivs som ett företags generella benägenhet att 
acceptera alternativt undvika risk i termer av hur vågade projekt ledningen antar, det 
vill säga att hela företagets riskbenägenhet styrs av de styrande personernas 
personliga inställning till risk (Saini & Martin, 2009). Företagsledarens riskaversion 
påverkar företagets val av finansieringskällor, speciellt i små företag, då dessa 
företagsledare ofta måste ge personliga säkerheter för att kunna attrahera kapital 
(Barton & Matthews, 1989). Därmed blir ett litet företags val av finansieringskällor 
direkt kopplat till företagsledarens inställning till risk. Även Winborg (2000) menar att 
företagsledarens attityd till risk påverkar valet av finansieringskällor då 
företagsledaren kan behöva ge personlig borgen på lån vilket påverkar hur hög risk 
han/hon är villig att exponera företaget för.  
 
Enligt teorin får företagsledare i små företag ofta gå i personlig borgen för de lån 
företaget tar. Detta innebär att företagsledarna med en hög riskaversion torde 
undvika att låna finansiella medel, då ökad skuldsättning ökar företagets finansiella 
risk. För att anskaffa resurser utan att använda skuldfinansiering bör därmed 
bootstrappingmetoder vara tänkbara alternativ. Därmed formuleras följande hypotes:  
 
H2: Företagsledare med högre respektive lägre riskaversion prefererar 
finansieringskällorna olika 
 

3.7.2 Kontrollaversion 

 
Kontrollaversion innebär företagsledarens ovilja att minska sitt inflytande i och 
kontroll över företaget (Berggren et al., 2000). Anledningen till att många startar eget 
företag är viljan att vara ”sin egen chef”, vilket innebär att många små företag redan i 
grunden besitter en hög kontrollaversion (Tucker & Lean, 2003; Cressy & Olofsson, 
1996: Cosh & Hughes, 1994). Företagsledarens grad av kontrollaversion styr mycket 
av företagets val av finansieringskällor, eftersom vissa källor innebär högre 
inskränkning av kontrollen än andra (Berggren et al., 2000; Winborg, 2000). Enligt 
Cosh & Hughes (1994) föredrar företagsledare med hög kontrollaversion 
skuldfinansiering som inskränker handlingsfriheten i låg utsträckning, så som leasing, 
leverantörsskulder och kortfristiga krediter.  Även Winborg (2000) menar att behovet 
av självständighet påverkar företagsledarens attityd till extern finansiering. 
Företagsledare med stort behov av kontroll försöker undvika användandet av extern 
finansiering då det kan begränsa handlingsfriheten, dock har några studier visat att 
företagsledare med stort behov av kontroll ändå i vissa fall använder sig av extern 
finansiering, men oftast vid snabb tillväxt (ibid.) . 
 
Howorth (2001) nämner kontrollaversionen som en betydande faktor för vilka steg i 
pecking-orderteorin företagsledaren kan tänka sig att använda. Vissa respondenter i 
Howorths studie menade att det fanns en stolthet i att företaget var självförsörjande, 
och Cressy & Olofsson (1997) anser att kontrollaversionen är en del av kulturen i 
små företag. De problem som anses uppkomma på grund av företagsledares höga 
kontrollaversion är främst att bristen på externt kapital kan hämma företagets 



 
3. Teoretisk referensram 

 

 

 

 21  

 

utveckling och tillväxt (ibid., Berggren et al., 2000, Winborg, 2000, Tucker & Lean, 
2003) dock värderar många företagsledare i små företag kontrollen över företaget 
högre än expansion. Extra tydligt är detta i familjeföretag, där kontrollaversionen 
anses vara extra hög då övergripande mål i familjeföretag ofta är att behålla företaget 
inom familjen samt överlevnad snarare än tillväxt (Cressy & Olofsson, 1996; 
Michaelas et al., 1998).  
 
Enligt teorin föredrar företagsledare med hög kontrollaversion finansieringskällor vilka 
inskränker handlingsfriheten minimalt och det finns en vilja hos företagsledaren att 
hålla sig så högt upp på pecking-order stegen som möjligt. Detta innebär att 
företagsledare med hög kontrollaversion bör föredra internt framför externt kapital. 
Detta leder till följande hypotes: 
 
H3: Företagsledare med högre respektive lägre kontrollaversion prefererar 
finansieringskällorna olika 
 

3.7.3 Tillväxtmål 

 
Val av finansieringskällor samt storleken på kapitalbehovet kan till viss del förklaras 
av vilka tillväxtmål företaget har (Michaelas et al., 1998; Van der Wijst, 1989). 
Eftersom små företag ofta kännetecknas av att ägande och ledning inte är delat 
sköts hela företaget på ett personligt sätt där företagsledaren har ett mindre 
beroende, vilket innebär att tillväxtmålen i ett litet företag kan ses som en förlängning 
av företagsledarens mål med företaget (Winborg, 2000). Därmed kan tillväxtmål ses 
som en förklaringsvariabel kopplad till företagsledaren.  Företag med höga tillväxtmål 
är i större behov av kapital än icke växande företag, vilket innebär att de kan tvingas 
söka extern finansiering och därmed vara beredda på att minska kontrollen. Cressy & 
Olofsson (1996) menar att kontrollaversion och tillväxtmål är negativt korrelerade, 
vilket innebär att företagsledare med höga tillväxtmål har en låg kontrollaversion. 
Michaelas et al. (1998) är av samma uppfattning och menar att företagsledare med 
höga tillväxtmål är villiga att attrahera så mycket extern finansiering som möjligt, 
därmed både skuld- och riskkapitalfinansiering.  
 
Enligt teorin är företagsledare med höga tillväxtmål i större behov av kapital än 
företag med lägre tillväxtmål, vilket innebär att höga tillväxtmål bör påverka 
inställningen till externt kapital positivt. Höga tillväxtmål är enligt Cressy & Olofsson 
(1996) negativt korrelerade med kontrollaversion vilket bör innebära att 
företagsledare med höga tillväxtmål har en mer positiv inställning till riskkapital. 
Riskkapitalister kan bidra med både kapital och kompetens, vilket ökar företagets 
möjligheter till tillväxt. Därmed formuleras följande hypotes:  
 
H4: Företagsledare med högre respektive lägre tillväxtmål prefererar 
finansieringskällorna olika 
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3.7.4 Finansiell kunskap 

 
Holmes & Kent (1991) menar att företagsledares bristande kunskap om tillgängliga 
finansieringskällor bidrar till en begränsad pecking-order, då brist på kunskap leder till 
att finansieringen begränsas till traditionell skuldfinansiering. Vidare menar författarna 
ibid. att kostnaderna för att söka kunskap om tillgängliga finansieringsalternativ är för 
höga för att motivera företagsledarna. Michaelas et al. (1998) menar att 
företagsledarens kunskap är en faktor vilken påverkar företagsledarens uppfattning 
och attityd gentemot extern finansiering, men går inte närmare in på hur det påverkar 
utan menar bara på att det påverkar företagsledarens uppfattning och attityd 
gentemot extern finansiering. Tucker & Lean (2003) menar att företagsledare i små 
företag ofta har bristande kunskaper om finansiering då företagsledarna ofta är 
experter inom företagets bransch snarare än inom finansiering. Vidare nämner 
författarna ibid. att företagsledare med bristande kunskaper om finansiering kan ha 
svårare att erhålla finansiering, då finansiär och företagsledare talar olika språk, vilket 
resulterar i ännu större informationsasymmetrier mellan parterna. Tucker & Lean 
(2003) visade att företagsledarens kännedom om olika externa finansieringskällor är 
låg, då ungefär hälften hade kännedom om formellt riskkapital och enbart en 
tredjedel kände till informellt riskkapital som en möjlig finansieringskälla. Även 
företagsledarens utbildningsnivå kan ses som en förklaringsvariabel då exempelvis 
företagsledaren med högre utbildning inom ekonomi bör besitta högre kunskaper om 
finansiering än företagsledare som har utbildning inom andra områden alternativt 
företagsledare med lägre utbildningsnivå (Storey, 1994). 
 
Företagsledares kunskaper om de olika finansieringskällorna bör påverka 
rangordningen av dem. Det bör finnas ett samband mellan kunskapsnivån om en viss 
finansieringskälla och hur den rangordnas. En låg generell finansiell kunskap bör 
innebära att skuldfinansiering rangordnas högre då bankfinansiering är den 
vanligaste formen av extern finansiering. Därmed formuleras följande hypotes: 
 
H5: Företagsledare med högre respektive lägre finansiell kunskap prefererar 
finansieringskällorna olika 
 

3.7.5 Branscherfarenhet 

 
Bristande kunskap om olika finansieringskällor och förutsättningar för att erhålla olika 
former av finansiering kan kopplas till företagsledarens erfarenheter (Holmes & Kent, 
1991; Tucker & Lean, 2003; Berggren, 2003). Erfarna företagsledare kan antas ha 
mer kunskap om tillgängliga finansieringskällor, vilket innebär att företagsledarens 
erfarenheter är nära sammankopplat med kunskapen om finansiering (Winborg, 
2000). Michaelas et al. (1998) nämner även erfarenheter som en faktor vilken 
påverkar företagsledarens uppfattning och attityd gentemot extern finansiering. 
Författarna ibid. menar att tidigare erfarenheter från extern finansiering kan vara en 
viktig faktor vid val av finansieringskällor, då företagsledare med dåliga erfarenheter 
från användning av exempelvis bankfinansiering får en sämre attityd gentemot den 
finansieringskällan. Enligt Winborg (2000) har företagsledare med lång erfarenhet 
inom en viss bransch större möjligheter att attrahera externt kapital, då lång 
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erfarenhet innebär en ökad finansiell kunskap samt en ökad kännedom hos 
finansiärerna. 
 
Enligt Winborg (2000) ger lång erfarenhet inom en viss bransch högre kunskap om 
finansiering, vilket innebär att företagsledare med lång erfarenhet känner till fler 
finansieringskällor och dess förutsättningar. Företagsledare med lång 
branscherfarenhet bör ha byggt upp ett brett kontaktnätverk, vilket kan öka företagets 
möjligheter att låna eller dela resurser med andra företag. Därmed bör företagsledare 
med lång branscherfarenhet besitta en mer positiv inställning till företagssamarbete 
som ett alternativ vid finansiering.  Därmed formuleras följande hypotes: 
 
H6: Företagsledare med kortare respektive längre branscherfarenhet prefererar 
finansieringskällorna olika 
 

3.7.6 Ålder 

 
Även ålder nämns som en faktor kopplad till företagsledarens val av finansiering, då 
studier visat att äldre företagsledare inte använder långfristig skuldfinansiering i 
samma utsträckning som yngre (Winborg, 2000). Detta förklaras med att de ofta varit 
längre i branschen och därmed haft möjlighet att generera mer eget kapital samt att 
äldre företagsledare ofta inte har samma tillväxtmål som yngre företagsledare i små 
företag, vilket innebär att äldre företagsledare bör vara i mindre behov av extern 
finansiering. Studier har även visat att äldre företagsledare använder mycket lägre 
grad av extern finansiering än yngre företagsledare gör, vilket antyder att äldre 
företagsledare har högre riskaversion alternativt att finansiärer diskriminerar äldre 
företagsledare (ibid.). Yngre företagsledare har mindre branscherfarenheter och 
därmed en ökad finansiell begränsning (Storey, 1994). 
 
Enligt teorin använder äldre företagsledare lägre grad av långfristig skuldfinansiering 
än yngre. Äldre företagsledare har dessutom haft större möjligheter att generera 
interna medel. Detta bör resultera i att äldre företagsledaren värderar interna medel 
högre men även skuldfinansiering lägre än yngre företagsledare. Därmed formuleras 
följande hypotes: 
 
H7: Företagsledare med högre respektive lägre ålder prefererar finansieringskällorna 
olika 
 

3.7.7 Kön 

 
Kvinnor är underrepresenterade som företagsledare och har länge varit osynliga 
(Björnsson, 2003). Enligt Storey (1994) är det vanligare att kvinnor bedriver företag 
inom service- och försäljningsbranschen än inom tillverkningsbranschen. Företag 
inom service- och försäljningsbranschen har sällan de säkerheter som företag inom 
tillverkningsbranschen har vid ansökan av finansiering, vilket ger minskade 
möjligheter till lån (Björnsson, 2003). Björnsson (2003) menar även att kvinnor inte 
har samma personliga säkerheter att ge som män, då det ofta är männen som står 
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som ägare till familjens tillgångar, exempelvis fastigheter. Studier har även visat att 
kvinnliga företagsledare använder extern finansiering i lägre utsträckning än manliga, 
något som förklaras med högre riskaversion bland kvinnliga företagsledare samt 
förekomsten av diskriminering mot kvinnliga företagare alternativt kvinnodominerade 
branscher (Winborg, 2000).  
 
Enligt teorin kan kvinnliga företagsledare ha svårt att attrahera kapital genom 
skuldfinansiering, då de ofta saknar säkerheter alternativt diskrimineras. Detta bör 
leda till att kvinnliga företagsledare då de behöver externt kapital föredrar 
finansieringskällor där personliga säkerheter inte krävs. Därmed formuleras följande 
hypotes: 
 
H8: Manliga respektive kvinnliga företagsledare prefererar finansieringskällorna olika 
 

3.7.8 Sammanfattande modell över förklaringsvariabler    

 
Nedan visas en sammanfattande modell över nämnda förklaringsvariabler.  
 

Företagsledare 

Ålder Kön 

Riskaversion Kontrollaversion 

Tillväxtmål Branscherfarenhet 

Finansiell kunskap  

 
Tabell 3. Förklaringsvariabler till val av finansieringskällor (egen) 

 

3.7.9 Hypotesmodell 

 

 
 

 Finansieringskällor 

Förklaringsvariabler  Vinst 

Riskaversion  Bidrag 

Kontrollaversion  Direkt tillskott 

Tillväxtmål Indirekt tillskott 

Finansiell kunskap Leasing 

Branscherfarenhet Banklån 

Ålder  Lån från släkt/vänner 

Kön  Företagssamarbete 

  Formellt riskkapital 

  Informellt riskkapital 
Tabell 4. Hypotesmodell(egen) 
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3.7.10 Sammanfattning av hypoteser 

 
H1: Utvecklad pecking-order 
 

H2: Företagsledare med högre respektive lägre riskaversion prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
H3: Företagsledare med högre respektive lägre kontrollaversion prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
H4: Företagsledare med högre respektive lägre tillväxtmål prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
H5: Företagsledare med högre respektive lägre finansiell kunskap prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
H6: Företagsledare med kortare respektive längre branscherfarenhet prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
H7: Företagsledare med högre respektive lägre ålder prefererar finansieringskällorna 
olika 
 
H8: Manliga respektive kvinnliga företagsledare prefererar finansieringskällorna olika 
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4. Empirisk metod 
 

 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens empiriska metod. Datainsamlingen sker 
genom en kombination av strukturerade och ostrukturerade telefonintervjuer då detta 
tillvägagångssätt ökar möjligheten att frambringa kvalitativ och inte enbart kvantitativ 
data. Vidare beskrivs urval av företag och respondenter, användning av primär- och 
sekundärdata, operationalisering, analysmetod samt uppsatsens validitet och 
reliabilitet. 

 

 

4.1 Val av empirisk metod 

 
Uppsatsens metod är i huvudsak deduktiv, vilket normalt sätt resulterar i insamling av 
kvantitativ data i syfte att öka generaliserbarheten (Saunders et al. 2007). Enligt 
Jacobsen (2002) vill kvantitativa ansatser beskriva och ge en förklaring bakom 
problemet medan kvalitativa ansatser istället ger en förståelse bakom problemet. Vår 
datainsamling kommer att vara kvantitativ då vi kommer att genomföra 
telefonintervjuer där respondenterna frambringar kvantitativ data.  Kvalitativ 
datainsamling beskrivs som icke numerisk data, vilken beskrivs som datainsamling 
som inte generar eller bygger på siffror, vilket vanligtvis sker genom intervjuer 
(Saunders et al. 2007). Kvantitativ datainsamling är insamling av data vilken 
genererar eller använder siffror, vilket presenteras i olika diagram eller statistiska 
modeller och den vanligaste metoden att samla in kvantitativ data är genom 
frågeformulär (ibid.). Genom att ge respondenterna möjligheten att kommentera sina 
svar finns även möjligheten för frambringande av kvalitativa data vilka kan öka 
möjligheterna att skapa en förståelse för respondenternas svar.  
 

4.2 Urval  

 
Utifrån vårt problemområde och våra avgränsningar väljer vi företag utifrån kriterierna 
storlek och branschtillhörighet. Urvalet av företag kommer att ske slumpvis genom 
sökning i databasen Affärsdata, där alla svenska aktiebolags årsredovisningar är 
samlade. Jacobsen (2002) menar att genom bred population ökar möjligheten för 
generaliseringar, då en större helhet representeras. Populationen på företag inom 
tillverkningsbranschen (SNI-kod 10-33) med mellan 10-50 anställda och med en 
omsättning som understiger 25 miljoner SEK (enligt 2008 års årsredovisning) uppgår 
enligt Affärsdata till 2 879 företag i hela Sverige. Vi har valt att exkludera företag inom 
fyra SNI-koder; reparation och installation av maskiner och apparater då vi anser att 
dessa företag inte är att bedöma som tillverkande företag utan är att bedöma som 
serviceföretag. Annan tillverkning exkluderar vi då det är väldigt varierande branscher 
inom denna SNI-kod och större delen av företagen är även här inte att bedöma som 
tillverkande företag. Stål- och metallframställning samt grafisk produktion och 
reproduktion av inspelningar anser vi också vara företag vilka ligger närmare service 
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än tillverkning. Då företagen inom dessa SNI-koder är borträknade resulterar det i en 
population på 2 344 företag.  
 
Valet av respondenter är avgörande för kvaliteten i empirin (Holme & Solvang, 1997). 
Merriam (1994) menar att valet av respondenter är avgörande för frambringande av 
valid information, då rätt respondenter ökar möjligheten att data stämmer överrens 
med verkligheten. Respondenterna måste besitta kunskap om det undersökta 
fenomenet för att data ska bli tillförlitlig (ibid.). Då uppsatsen söker svar på 
företagsledarens rangordning av finansieringskällor samt variablerna bakom 
rangordningen kommer våra respondenter uteslutande bestå av företagens högst 
uppsatta person, vilken i huvudsak är företagets VD. För att frambringa jämförbar 
data väljer vi att studera aktiebolag eftersom förutsättningar för företagsledare i 
aktiebolag skiljer sig markant jämfört med företagsledare inom andra bolagsformer, 
exempelvis vad det gäller personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder. 
Företagsledare i aktiebolag har inget personligt betalningsansvar för företagets 
skulder såvida han/hon inte har personlig borgen på eventuella lån. Valet av 
tillverkande företag baseras på argumentet att tillverkade företag ofta har ett större 
kapitalbehov än exempelvis serviceföretag. Vi anser att företagsledare inom denna 
bransch bör besitta högre kunskap om långfristig finansiering som ett resultat av det 
större kapitalbehovet. Genom att avgränsa oss till tillverkningsbranschen får vi även 
en homogen grupp med respondenter vilket ger en öka generaliserbarhet inom 
denna kategori.  
 

4.3 Datainsamlingsmetod 

 
Datainsamlingen kommer att genomföras i form av telefonintervjuer. Intervjuer kan 
genomföras med olika grad av struktur; helt ostrukturerad, ostrukturerad samt 
strukturerad (Merriam, 1994). Graden av struktur resulterar i hur flexibelt 
intervjuförfarandet blir, vilket innebär att en strukturerad intervju följer ett klart 
förfarande, utan möjlighet till öppna svar. Vid ostrukturerad intervju utgår forskaren 
från ett färdigt formulär men här finns till skillnad från strukturerad intervju möjlighet 
till öppna svar. Helt ostrukturerad intervju innebär att inga frågor är planerade i 
förväg, utan målet är att skapa dialog (ibid.). Intervjuförfarandet kommer vara ett 
scenario där respondenterna får sätta sig in i ett fall där de ska göra en för företaget 
stor investering, vilket innebär att finansieringskällorna som presenteras kommer 
vara av långfristig art. För att frambringa kvantitativ data kommer respondenterna få 
ta ställning till olika påståenden, vilken de ska ta ställning till och placera på en 
femgradig skala hur väl de instämmer med påståendet. För att frambringa kvalitativ 
data kommer även respondenterna få kommentera sina svar, vilket innebär att vi kan 
få en större förståelse för hur respondenterna resonerar. Därmed tillämpar vi en 
kombination av strukturerat och ostrukturerat tillvägagångssätt då respondenterna 
har fasta svarsalternativ men möjligheten att kommentera sina svar. 
 
Valet av telefonintervju som datainsamlingsmetod ger möjligheten att frambringa 
både kvantitativ och kvalitativ data vid ett och samma tillfälle. Tidsbegränsningar 
innebär att respondenterna begränsas jämfört med enkätundersökning, dock anser vi 
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att telefonintervjuer ger oss en tillräcklig population för att ge svara på uppsatsens 
frågeställning och att uppfylla syftet.  
 

4.4 Primär- och sekundärdata 

 
Primärdata är information vilken samlas in av forskaren för ändamålet (Jacobsen, 
2002). Datainsamlingen kan ske genom intervjuer, enkäter samt observationer. 
Sekundärdata är redan existerande data vilken används för att uppfylla studiens 
syfte. Sekundärdata kan bestå av exempelvis tidigare forskning och årsredovisningar 
(ibid.). Primärdata i uppsatsen kommer att bestå av information insamlad under 
intervjuerna med respondenterna medan uppsatsens sekundärdata består av 
befintlig litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnet. 
 
 

4.5 Intervjuförfarandet 

 
Efter ett slumpmässigt urval kontaktade vi 130 företag inom tillverkningsbranschen 
där första kontakten innebar att vi efterfrågade VD:n på företaget. Vi presenterade 
vilka vi var samt förklarade studiens inriktning och syfte. Därefter frågade vi om 
han/hon kunde tänka sig att delta i studien genom att medverka i en telefonintervjun. 
Om företagsledaren valde att delta bokade vi en tid för en telefonintervju och bad om 
respondentens mailadress för att kunna maila ut ena delen av frågeformuläret. I 
mailet vi skickade ut fanns ett kort brev med information och instruktioner samt första 
delen av vår datainsamling, det vill säga scenariot och rangordningen av 
finansieringskällorna. Valet att skicka ut första delen baseras på att ge 
respondenterna möjlighet att fundera på hur de skulle rangordna 
finansieringskällorna, då en sådan rangordning skulle vara svår att genomföra 
spontat över telefon. Respondenterna fick välja om de ville fylla i formuläret och 
skicka tillbaka till oss eller presentera rangordningen vid telefonintervjun. De 10 
finansieringskällorna skulle respondenterna rangordna från plats 1 till 10 och vi valde 
att låta respondenterna rangordna samtliga finansieringskällor, även om de inte 
skulle välja att använda samtliga finansieringskällor vid en verklig investering. Detta 
eftersom vi ville minska risken för att få en låg svarsfrekvens på vissa 
finansieringskällor vilket hade försämrat våra möjligheter att analysera insamlad data. 
Frågeformuläret vilket ligger till grund för telefonintervjun valde vi att inte presentera 
för respondenterna i förhand, detta då vi eftersträvade så spontana svar som möjligt. 
Fördelen med telefonintervjun var att vi kunde ge svar på eventuella frågor som 
respondenterna hade. Intervjuerna tog cirka 10-15 minuter. Brevet till 
respondenterna och frågeformuläret presenteras i bilaga 1.  
   

4.6 Operationalisering 

 
För att mäta hur företagsledare väljer att rangordna olika finansieringskällor 
presenteras ett scenario där företaget ska göra en för företaget större investering, 
exempelvis i maskiner och inventarier. Respondenterna kommer att få ett antal 
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finansieringskällor presenterade, vilka de får rangordna efter hur de prefererar dem. 
För att mäta de olika förklaringsvariablerna kommer vi presentera påståenden för 
respondenterna vilka de ska placera in på en 5-gradig skala, där 1 innebär att 
respondenten inte instämmer alls och 5 innebär att respondenten instämmer helt. 
Respondenterna kommer även att öppet kunna kommentera sina svar. Viss data så 
som företagsledarens ålder och kön som inte kan samlas in via påståenden ställs 
korta frågor om.  
 

4.6.1 Riskaversion 

 
Winborg (2000) undersökte företagsledare i små företags riskaversion och 
riskbenägenhet genom en 5-gradig skala, där 1 innebar att respondenten inte alls 
instämde med påståendet medan 5 innebar att respondenten instämde helt. 
Respondenten ombads ta ställning till följande 8 påståenden: 
 

- I seldom take any great risks when making decisions related to my business 
- I regard myself as being more skilled than others in my line of business when 

it comes to judging uncertain situations 
- If I sometime take a great risk I am aware of the potential consequences 
- Taking risk in business is always negative 
- Taking risks in business is acceptable under the condition that the situation is 

well analyzed 
- My philosophy when it comes to taking risks in business is simple; I never take 

any risks 
- The times when I have taken risks I have mostly ended up in a positive way 
- Taking risks is nothing for me 

 
För att mäta våra respondenters riskaversion avser även vi utgå från ett antal 
påståenden som ska placeras in på en 5-gradig skala. Påståendena har formulerats 
med hjälp av tidigare datainsamling, dock använder vi enbart fyra påståenden då vi 
anser dessa ge tillräckliga svar för att bedöma företagsledarens riskaversion. 
Följande påståenden kommer framföras: 
 

- Jag är ovillig att anta projekt med hög risk 
- Att ta risk i företaget är alltid negativt 
- Risktagande är ingenting för mig 
- Om jag exponerar företaget för risk är det väl genomtänkt och jag är medveten 

om konsekvenserna 
 

4.6.2 Kontrollaversion 

 
Kontrollaversion har i tidigare studier av Cressy & Olofsson (1996) undersökts genom 
att respondenterna fick ta ställning till följande påståenden: 
 

- New owner-partners are largely advantageous for the development of SMEs 
- It is better to sell the company than to take on new owner-partners 
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- The most important reason for new equity partners is financial 
- The most important reason for new equity partners is the expertise they 

provide 
- New equity should come from the profits of the company 
- It is preferable to borrow from the bank than to take on new owner-partners 
- The disadvantages of new owner-partners are greater than the advantages 

 
Howorth (2001) undersökte företagsledare i små företags kontrollaversion genom 
personliga intervjuer med öppna frågor där respondent och forskare samtalade om 
ämnet för att på så sätt kunna urskilja företagsledarens kontrollaversion. Dock 
framgår inte vilka frågor som respondenterna ombads svara på. 
 
Vi har valt att enbart använda ett påstående från Cressy & Olofsson (1996) då deras 
övriga påståenden inte passar att använda utifrån vår frågeställning och vårt syfte 
eftersom de till viss del svarar på rangordningen av finansieringskällorna. Våra tre 
andra påståenden grundar vi utifrån teorin och hur vi ska kunna bedöma 
företagsledarens kontrollaversion. Följande fyra påståenden kommer presenteras: 
 

- Jag minskar ogärna mitt inflytande över företaget 
- Jag värdesätter självständighet väldigt högt 
- Jag skulle hellre sälja företaget än ta in en ny partner 
- Jag vill inte att mitt arbete styrs av någon annan än mig själv 
 

4.6.3 Tillväxtmål 

 
Michaelas et al. (1998) undersökte hur tillväxtmål påverkade företags finansieringsval 
genom intervjuer där respondenterna fick redogöra för hur de ansåg deras inställning 
till tillväxt påverkade deras inställning till användning av olika finansieringskällor. 
Dock framgår inte vilka frågor respondenterna ombads svara på. 
 
Winborg (2000) mätte tillväxtmålen genom att först studera hur tillväxten av 
omsättningen varit de senaste åren samt hur den beräknades se ut kommande år.  
Tidigare års tillväxt mättes från ”väldigt låg” till ”väldigt hög”, medan framtida tillväxt 
beräknades genom en procentuell uppskattning. Därefter fick respondenterna 
besvara på följande frågor: 
 

- If the business develops according to your plans, how many employees and 
what size of turnover will the business have in five years? 

- Assume that in five years time your business has twice as many employees as 
today, how would you feel in such a situation? 

- In your opinion, which are the two most important advantages of an expansion 
of the business? 

- In your opinion, which are the two most important disadvantages of an 
expansion of the business? 

 
Vi har valt att inte använda ovanstående påståenden, utan dessa har istället influerat 
skapandet av nya påståenden vilka passar vår studie bättre. Nedanstående 
påståenden anser vi ge svar för att kunna bedöma företagsledarens tillväxtmål, varför 
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vi väljer dessa framför Winborgs (2000). Vi avser mäta företagsledarens tillväxtmål 
genom följande påståenden: 
 

- Jag värdesätter tillväxt väldigt högt 
- Tillväxt är ett uttalat mål i företaget 
- De kommande åren planeras aktiviteter för företagstillväxt 

 

4.6.4 Finansiell kunskap 

  
Michaelas et al. (1998) undersökte finansiell kunskap på samma sätt som tillväxtmål, 
det vill säga genom intervjuer där respondenterna fick redogöra för sina tankar kring 
hur deras kunskap påverkade deras inställning till olika finansieringskällor. 
 
Tucker & Lean (2003) genomförde en enkätundersökning för att undersöka hur 
kunskapen om olika finansieringskällor var bland företagsledare i små företag. 
Respondenterna fick svara på vilka finansieringskällor de använde samt vilken 
kännedom de hade om olika externa finansieringskällor. Vilka frågor som ställdes 
framgår dock inte i artikeln. 
 
Eftersom vi inte funnit information om vilka frågor respondenterna fick ta ställning till i 
tidigare studier kommer vi låta respondenterna ange på en skala från 1 till 5 vilken 
kunskap de anser sig besitta om de presenterade finansieringskällorna. Vi anser att 
detta ger svar på företagsledarens finansiella kunskap om de olika 
finansieringskällorna. Vi har dock valt att exkludera vinst och tillskott från befintliga 
ägare eftersom dessa är interna medel vilka inte kräver någon speciell kunskap om 
var och hur de erhålls. Därmed säger de inte något om vilken kunskap om 
finansiering företagsledaren besitter. 
 
Som en form av finansiell kunskap kan även företagsledarens utbildningsnivå ses. 
Winborg (2000) mätte företagsledarens utbildningsnivå genom fyra nivåer, där 1 var 
grundskolan, 2 var tvåårig gymnasieutbildning, 3 var tre till fyraårig 
gymnasieutbildning och 4 var universitet/högskola examen samt ett öppet 
svarsalternativ om inte något av de andra stegen täckte företagsledarens utbildning.  
I likhet med Winborg (2000) avser vi mäta företagsledarens utbildningsnivå genom 
följande frågor: 
 

- Vad har Ni för utbildning? 
 
1. Grundskola 2. Gymnasium   3. Eftergymnasial 
 
Om eftergymnasial, vilken typ av examen och inom vilket ämne? 
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4.6.5 Branscherfarenhet 

 
Winborg (2000) mätte företagsledares erfarenhet genom deras antal år som 
företagsledare samt totalt antal år inom det nuvarande företaget. Företagsledare fick 
ta del av följande frågor: 
 

- How many years of experience do you have: 
a. From the actual line of business 
b. As manager in the actual business 
- In how many business besides this one have you been manager? 
- Is the manger also owner of this business? 
 

Michaelas et al. (1989) mätte företagsledarens erfarenheter genom intervjuer, för att 
undersöka vilka unika erfarenheter företagsledare ansågs besitta.  
 
Vi har valt att formulera våra frågor med Winborgs (2000) frågor som utgångspunkt, 
då vi anser att dessa fångar företagsledarens branscherfarenhet väl. Frågan om 
företagsledaren även är ägare frågar vi tidigare. Vi avser därmed att mäta 
företagsledarens branscherfarenhet genom följande frågor: 
 

- Hur många år har Ni arbetat inom företaget? 
- Hur många år har Ni varit företagsledare inom företaget? 
- Har Ni tidigare erfarenheter som företagsledare? (Om ja, inom vilken bransch 

och hur länge?) 
- Har Ni tidigare erfarenheter från arbete inom samma bransch? (Om ja, vilken 

position och hur länge?) 
 

4.6.6 Företagsledarens ålder 

 
Företagsledarens ålder avser vi att mäta genom att fråga om företagsledarens ålder. 
 
 

4.6.7 Företagsledarens kön 

 
Företagsledaren kön avser vi inte ställa någon fråga om då vi ska göra 
telefonintervjuer anser vi det framkommer genom företagsledarens namn.  
  

4.7 Analysmetod 

 
Vid statistisk analys är det viktigt att undersöka om variablerna är normalfördelade då 
normalfördelningen påverkar vilka typer av analyser som kan genomföras (Ejlertsson, 
1992). Därför är det viktigt att kontrollera hur normalfördelningen ser ut för att sedan 
kunna göra rätt analyser; exempelvis kräver regressions- och korrelationsanalyser att 
variablerna är normalfördelade (Ejlertsson, 1992). Dock kan Spearmans 
rangkorrelationstest användas då variablerna är ordinalskal och icke normalfördelade 
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(ibid). Då vi utgick från den 10-gradiga rangordningen fann vi att enbart två av 
finansieringskällorna var normalfördelade (företagsamarbete och direkt tillskott från 
befintliga ägare). Därefter skapade vi nya variabler i SPSS där vi omvandlade den 
10-gradiga skalan till en 5-gradig skala, i förhoppning att variablerna skulle visa 
normalfördelning. De nya variablerna visade dock ingen normalfördelning enligt 
Kolmogorov-Smirnovs test. Därefter skapade vi naturliga logaritmerer i SPSS för att 
se om detta visade normalfördelning. Då finansieringskällorna logaritmerats visade 3 
finansieringskällor normalfördelade (bidrag, direkt tillskott från befintliga ägare och 
leasing) och 7 finansieringskällor var icke normalfördelade. Därmed visade bidrag, 
direkt tillskott från befintliga ägare samt leasing normalfördelning. Därmed kan dessa 
finansieringskällor analyseras med hjälp av regressions och korrelationstester. 
Utfallen från Kolmogorov-Smirnovs test presenteras i bilaga 6. 
 
Utifrån ovannämnda förutsättningar kommer vi att testa de normalfördelade 
variablerna med hjälp av regressions- och korrelationsanalyser. Då få av våra tio 
finansieringskällor visade normalfördelning har vi valt att gruppera om dessa till två 
grupper för att på så sätt kunna göra T-test och Chi-två test, vilket blir de centrala 
delarna i analysen. Grupperingarna av finansieringskällorna presenteras i tabellen 
nedan och där grupp 1 innebär en högre rangordning än grupp 2. Variablerna kön 
och utbildningsnivå är i nominalskala, varför de analyserats med hjälp av Chi-två test. 
Grupperingarna av finansieringskällorna utgår från den 10-gradiga rangordningen 
och grupperingarna är framtagna enligt nedanstående tabell. Då det fanns skevheter 
i svaren skapades grupperingarna eftersträvade vi att skapa två så jämna grupper 
som möjligt. Chi-två test analyserar hur pass väl ett teoretisk antagande stämmer 
överens med en observation, och svara på om ett samband finns, dock inte hur starkt 
ett samband är. Ett T-test däremot jämför medelvärdet mellan två grupper.   
 
 

 Grupp 1 Grupp 2 

Vinst 1 2-10 

Indirekt tillskott 1-5 6-10 

Direkt tillskott 1-5 6-10 

Banklån 1-2 3-10 

Lån från släkt/vänner 1-9 10 

Leasing 1-3 4-10 

Bidrag 1-3 4-10 

Företagssamarbete 1-6 7-10 

Formellt riskkapital 1-8 9-10 

Informellt riskkapital 1-7 8-10 

 
Tabell 5. Gruppering av finansieringskällor 
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Tabell 6. Värde på förklaringsvariablerna 

 
 
I nedanstående analys av hypoteser presenterar vi samband vilka har en 
signifikansnivå på 0,05 som starkt signifikanta samt samband med en signifikans 
mellan 0,05 och 0,10 som svagt signifikanta. Enligt Ejlertsson (1992) finns ingen 
signifikansnivå som är den bästa att välja utan det är upp till forskaren att själv 
avgöra hur säkra slutsatserna ska vara. Då 10 % är en hög signifikansnivå, innebär 
det att resultat som visar en signifikans mellan 0,05-0,10 kan anses vara relativt 
osäkra. Anledningen till att vi frångår den vedertagna signifikansnivån på 5% beror 
på att vår uppsats till viss del är explorativ och därmed anser vi att signifikansnivåer 
på  5-10% är av intresse att presentera. 

  

4.7.1 Bortfallsanalys 

 
Vi kontaktade sammanlagt 130 företag. Av dessa 130 valde företagsledare från 59 
av företagen att medverka i vår studie, vilket gav en medverkandegrad på 45,4%. 
Bortfallet blev således 54,6%.  
 
För att undersöka om det fanns några samband mellan de företagsledare som valde 
att inte medverka eller om bortfallet var slumpmässigt har vi valt att göra en 
bortfallsanalys utifrån två variabler, nämligen företagets SNI-kod samt antalet 
anställda. För att statistiskt kontrollera om bortfallet var systematiskt genomförde vi 
T-test mellan antalet anställda och medverkan eller ej. Först testade vi om det fanns 
någon signifikans mellan bortfallet och antal anställda. Medeltalet på antal anställda 
på de företag som medverkar är 14,95 medan medelantalet anställda i de företag 
som valt att inte medverka är 15,14. T-testet visade en signifikans på 0,846 vilket 
innebär att bortfallet utifrån antalet anställda var slumpmässigt. 
 
 
 
 
 

 Värde Skalnivå 

Riskaversion 1-5 Intervallskala 

Kontrollaversion 1-5 Intervallskala 

Tillväxtmål 1-5 Intervallskala 

Finansiell kunskap 1-5 Intervallskala 

Branscherfarenhet 1-5 Intervallskala 

Ålder 27-65 Kvotskala 

Kön 1-2 Nominal 
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SNI-kod 13 14 15 16 17 19 20 22 23 25 26 27 28 30 31 

Medverkat 2 2 1 7 4 1 0 5 3 19 3 5 2 1 4 

Inte medverkat 5 1 1 15 2 0 1 7 2 23 0 3 4 1 6 

 
Tabell 7. SNI-koder 

 
Då SNI-koderna inte är möjliga att analysera genom statistiska tester har vi valt att 
kommentera SNI-koderna utifrån frekvensen. Av de 130 företagen vi kontaktat är 
SNI-koderna relativt jämt fördelade mellan svarande och icke svarande. På grund av 
det slumpmässiga urvalet är vissa SNI-koder överrepresenterade, dock är 
fördelningen relativt representativ för antalet företag inom varje SNI-kod. Som 
tabellen ovan visar är SNI-kod 16 (tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d 
utom möbler) och 25 (tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater) mest 
representerat. Dessa två SNI-koder representerar 38% av urvalet medan de 
representerar 44% i undersökningen.  Vår slutsats av bortfallet utifrån SNI-koderna är 
därmed att bortfallet är slumpmässigt. 
 
Vår svarsfrekvens anser vi ligga på en godkänd nivå, med tanke på att vi kontaktade 
130 företag och nästan hälften av de utvalda respondenterna valde att delta på en 
telefonintervju. Anledning till att inte fler deltog, kan bero på att det är en 
telefonintervju och att respondenterna inte känner sig bekväma att ge svar via 
telefonen samt att flertalet av företagsledarna som valde att inte delta uppgav 
tidsbrist som huvudsaklig anledning. 
 

4.8 Validitet och reliabilitet 

 
För att skapa trovärdighet för forskningen är det viktigt att eftersträva god validitet 
och reliabilitet (Merriam, 1994). Validitet kan delas in i inre och yttre, där inre validitet 
innebär att forskaren mäter det som avses mätas samt hur väl insamlad data 
tenderar att överrensstämma med verkligheten. Yttre validitet innebär hur 
generaliserbart resultatet är. För att få en tillfredsställande yttre validitet krävs en hög 
inre validitet, för om resultatet inte överensstämmer med verkligheten blir yttre 
validitet ointressant eftersom det inte finns någon mening i att generalisera en 
verklighetsfrämmande bild. Reliabilitet innebär att resultatet ska vara 
upprepningsbart, det vill säga att en annan forskare ska erhålla samma resultat om 
liknande studie genomförs under liknande förutsättningar (Saunders et al., 2007).  
 
För att skapa en hög inre validitet har vi skapat ett frågeformulär som baseras på en 
kombination av tidigare forskares datainsamling inom området, den teoretiska 
referensramen med utgångspunkt i uppsatsens frågeställning och syfte. För att skapa 
en hög yttre validitet presenteras respondenterna och företagen helt anonymt vilket 
ökar möjligheten att insamlad data överensstämmer med verkligheten. Därmed anser 
vi att validiteten i uppsatsen är tillräckligt hög för att resultatet ska bli generaliserbart.  
 
För att resultatet som är upprepningsbart har urvalet av företag skett helt 
slumpmässigt samt att vi genomfört en bortfallsanalys vilken visade att bortfallet var 
slumpmässigt. Risken vid slumpmässigt urval är att, i detta fall, att någon eller några 
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SNI-koder blir över- eller underrepresenterade, något även bortfallsanalysen visade. 
Dock är SNI-koderna relativt proportionellt representerade utifrån antalet företag 
inom varje kod. Vi anser därmed att uppsatsens reliabilitet är tillräckligt hög för att 
resultatet ska kunna vara upprepningsbart.    
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5. Empirisk analys 
 

 
I detta kapitel analyseras empirin för att kunna ge svar på uppsatsens hypoteser. 
Som hjälpmedel i analysen används statistikprogrammet SPSS, men det har även 
gjorts kvalitativa analyser utifrån den teoretiska referensramen. Detta för att på bästa 
sätt svara på uppsatsens frågeställning och uppfylla syftet. 
 

 

5.1 Beskrivande statistik finansieringskällor 

 

Totalt har vi genomfört 62 telefonintervjuer men av dess har 3 respondenter valt att 
inte svara på rangordningen av de olika finansieringskällorna, därmed har vi 59 
fullständiga svar, vilket ger en svarsfrekvens på 45,4%. Nedan presenteras 
respektive finansieringskällas fördelning och fullständiga svarsfrekvenser presenteras 
i bilaga 2. Då finansieringskällorna inte är normalfördelade kommer vi inte att 
använda oss av medelvärdena vidare i analysen utan enbart medianen. Medelvärdet 
användas inte på grund av att finansieringskällorna inte är normalfördelade då 
Ejlertsson (1992) menar att det krävs ett stort stickprov för att medelvärdet ska vara 
användbart då variablerna inte är normalfördelade. Rangordningen kommer därmed 
att utgå från respektive finansieringskällas medianvärde och då flera 
finansieringskällor hade samma median jämförde vi frekvenserna för att avgöra för 
vilken som skulle placeras högst. Då vi jämförde frekvenserna mellan två 
finansieringskällor med samma median för att avgöra vilken som skulle rangordnas 
högst utgick vi från frekvensen från medianvärdet och högre. Den finansieringskälla 
med högst frekvens rangordnas därmed högst av de två finansieringskällorna. Nedan 
presenteras rangordningen samt medianen för samtliga finansieringskällor. Alla 
siffror i tabell utgår från respondenternas 10-gradiga svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 8. Beskrivande statistik finansieringskällor 

 Medelvärde Standardavv. Median 

Vinst 2,00 1,37 1 

Indirekt tillskott 5,46 1,70 5 

Direkt tillskott 5,17 2,09 5 

Banklån 3,24 1,76 3 

Lån från släkt/vänner 9,15 1,57 10 

Leasing 4,44 2,61 4 

Bidrag 3,61 2,33 3 

Företagssamarbete 6,56 2,14 7 

Formellt riskkapital 7,83 1,73 8 

Informellt riskkapital 7,39 1,66 8 
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5.1.1 Vinst 

 
Vinst har av respondenterna placerats på platserna 1-6 och högst frekvens har 
placering 1 med 32 respondenterna eller 54%. Medianen samt placeringen är 
därmed 1.  
 

5.1.2 Bidrag 

 

Bidrag har av respondenterna placerats på samtliga steg förutom på 10:e plats, men 
den mest frekventa placeringen är 1, vilket 22% av respondenterna har svarat. 
Frekvens sjunker sedan ju lägre rangordning. Bidrag har medianen 3 vilket är samma 
median som banklån, och därmed jämförde vi frekvenserna mellan de två 
finansieringskällorna på platserna 1-3. 58% av respondenterna placerade bidrag på 
platserna 1-3, medan 68% av respondenterna placerade banklån på platserna 1-3. 
Därmed placeras bidrag på plats 3.  
 

5.1.3 Indirekt tillskott från befintliga ägare  

 

Indirekt tillskott från befintliga ägare har av respondenterna placerats på platserna 2-
9 med högst frekvens på placeringen 5, vilka 21 respondenter eller 36% av 
respondenterna svarade. 66% av respondenterna placerade indirekt tillskott från 
befintliga ägare på platserna 4-6. Medianen är 5, vilket är samma median som för 
direkt tillskott, dock hade indirekt tillskott högre frekvens på platserna 1-5 varför den 
placerar sig framför direkt tillskott. 61% av respondenterna placerade indirekt tillskott 
på platserna 1-5, medan 56% av respondenterna placerade direkt tillskott på 
platserna 1-5.  
 

5.1.4 Direkt tillskott från befintliga ägare 

 
Direkt tillskott från befintliga ägare har av respondenterna placerats på platserna 1-9, 
där spridningen är fördelad relativt jämt. Den högsta frekvensen ligger på placering 4, 
vilka 11 respondenter eller 19% av respondenterna har svarat. Medianen är liksom 
indirekt tillskott 5, men då 56% av respondenterna placerat direkt tillskott på 
platserna 1-5 jämfört med indirekt tillskott på 61% rangordnas direkt tillskott lägre än 
indirekt tillskott.  
 

5.1.5 Leasing 

 
Leasing har av respondenterna placerats på samtliga steg förutom placering 10. 
Högst frekvens var på placering 2, vilket 15 respondenter eller 25% av 
respondenterna svarade. Dock var spridningen på leasing relativt stor och medianen 
blev 4, vilket även blev placeringen för leasing.  
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5.1.6 Banklån 

 
Banklån har av respondenterna placerats på samtliga steg förutom plats 8 och 10 
och frekvensen sjunker ju lägre rangordning. Högst frekvens hade plats 3, vilket 34% 
av respondenterna svarade. Banklån hade en median på 3, som tidigare nämnt var 
samma som bidrag, men 68% av respondenterna placerade banklån på plats 1-3 
medan 58% av respondenterna placerade bidrag på platserna 1-3. Därmed får 
banklån placeringen 2.  
 

5.1.7 Lån från släkt och vänner 

 
Lån från släkt och vänner har av respondenterna placerats på plats 4 samt platserna 
6-10, och klart högst frekvens har plats 10, vilket hela 42 av de 59 respondenterna 
svarat vilket är 71%. Medianen är därmed 10 och lån från släkt och vänner 
rangordnas klart lägst.  
 

5.1.8 Företagssamarbete 

 
Företagssamarbete har av respondenterna placerats på plats 2-10. Högst frekvens 
har placering 5, med 15 respondenter eller 25% av respondenterna. Svarsfrekvensen 
är relativt spridd och medianen är 7, vilket även blev dess slutliga placering.  
 

5.1.9 Formellt riskkapital 

 
Formellt riskkapital har av respondenterna placerats på platserna 4-10 samt av en 
respondent på plats 2. Högst frekvens finns på placering 9, med 18 respondenter 
eller 31% av respondenterna. Medianvärdet för formellt riskkapital är 8, vilket är 
samma som för informellt riskkapital, därmed har vi jämfört frekvenserna mellan 
dessa finansieringskällor. 73% av respondenterna har placerat informellt riskkapital 
på platserna 1-8, medan 54% av respondenterna har placerat formellt riskkapital på 
platserna 1-8, därmed placeras formellt riskkapital efter informellt riskkapital på plats 
9.   

5.1.10 Informellt riskkapital 

 
Informellt riskkapital har av respondenterna placerats på platserna 4-10 samt av en 
respondent på plats 1. Högst frekvens har placering 8, med 27% av respondenterna. 
Medianen är 8, vilket är samma median som för formellt riskkapital men som 
ovannämnt hade informellt riskkapital högre frekvens på platserna 1-8, därför 
informellt riskkapital placeras på plats 8.  
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5.1.11 Hypotes 1 – Utvecklad pecking-order 

 

Den första hypotesen är att utveckla pecking-orderteorin genom att skapa en ny 
rangordning av finansieringskällorna. Rangordningen grundar vi på 
finansieringskällans median då finansieringskällorna inte är normalfördelade. Utifrån 
våra 59 respondenter skapades följande rangordning: 
 
 

Hypotiserad rangordning  Verklig rangordning 

1. Vinst  1. Vinst  

2. Direkt tillskott  2. Banklån 

3. Indirekt tillskott  3. Bidrag 

4. Banklån  4. Leasing 

5. Lån från släkt och vänner  5. Indirekt tillskott 

6. Leasing  6. Direkt tillskott 

7. Bidrag  7. Företagssamarbete 

8. Företagssamarbete  8. Informellt riskkapital 

9. Informellt riskkapital  9. Formellt riskkapital 

10. Formellt riskkapital  10. Lån från släkt och vänner 

 
Tabell 9. Hypotiserad rangordning vs. verklig rangordning 

 
 
Interna medel 
 
Utifrån hypotesen föredras interna medel först vilket enligt vår hypotes skulle vara 
vinst, direkt och indirekt tillskott från befintliga ägare. Resultatet från undersökningen 
visade att det delvis stämmer, då vinst placeras högst av samtliga finansieringskällor. 
Rangordningen av direkt och indirekt tillskott från befintliga ägare placerades som 5 
och 6. Detta innebär att företagsledare i små tillverkande företag föredrar vissa 
externa finansieringskällor före interna medel. Anledningen till detta kan vara som en 
respondent menade ”om man inte tar ut någon lön eller utdelning så är det ju ingen 
idé att driva företag” . Utifrån undersökningen kan även konstateras att indirekt 
tillskott föredrogs framför direkt tillskott. Anledningen till att direkt tillskott placeras 
lägre kan vara så som Winborg (2000) menar att direkt tillskott används mer frekvent 
i outvecklade företag, vilket inte många av våra respondenter kan anses vara. En 
ytterligare anledning skulle kunna vara storleken på kapitaltillskottet, då scenariot 
utgår från en för företaget stor investering. En förutsättning är att ägaren/ägarna har 
kapital att gå in med, vilket kan begränsa möjligheterna för direkt tillskott. Direkta 
tillskott kan även tänkas vara betydligt vanligare då det rör sig om mindre 
investeringar samt då företaget är i uppstartsfasen.   
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Skuldfinansiering  
 
Enligt hypotesen skulle skuldfinansiering rangordnas efter interna medel, det vill säga 
att banklån och lån från släkt och vänner skulle placeras på plats 4 och 5. Resultatet 
från undersökningen visar att banklån placeras på plats 2 och lån från släkt och 
vänner på plats 10. Placeringen på banklån stämmer ganska väl med förväntad 
placering, vilket inte lån från släkt och vänner gör. Enligt Tucker & Lean (2003) är 
banklån den klart vanligaste finansieringsformen, vilket överrensstämmer med 
resultatet på vår fråga om vilka finansieringskällor företaget använder alternativt har 
använt, vilket visade att 61% av respondenterna använder alternativ har använt 
banklån medan 59% av respondenterna använder alternativt har använt vinstmedel 
vid större investeringar. I vår undersökning har vi utgått från att företagsledaren hade 
tillgång till samtliga finansieringskällor vilket därmed har påverkat rangordningen. Om 
företagsledare skulle ha tillgång till samtliga finansieringskällor skulle vinstmedel 
föredras innan banklån, vilket skulle kunna förklaras av företagsledarens 
kontrollaversion då vinst inskränker mindre på företagsledarens kontroll än vad 
banklån gör. Även kostnaden för att använda vinstmedel är lägre än vid 
skuldfinansiering. Den låga placeringen på lån från släkt och vänner skiljer sig 
markant från hypotesen, dock överrensstämmer det med resultatet från Michaelas et 
al. (1998) vilka även de konstaterade att väldigt få företag såg lån från släkt och 
vänner som en viktig finansieringskälla. Relativt enhälligt ansåg respondenterna att 
släkt och vänner ska hållas utanför företaget då risken annars finns att ”det blir före 
detta vänner”. 
 
Bootstrappingmetoder 
 
Enligt hypotesen skulle bootstrappingmetoder rangordnas efter interna medel och 
skuldfinansiering, det vill säga att leasing, bidrag och företagssamarbete skulle 
rangordnas på platserna 6-8. Resultatet från undersökningen skiljer sig dock markant 
från hypotesen. Bidrag är den finansieringskälla vilket föredras efter vinstmedel och 
banklån på plats 3, leasing rangordnas på plats 4 och företagssamarbete var den 
som överrensstämde bäst med hypotesen med placeringen 7, jämfört med en 
förväntad placering på plats 8. Bidrag rangordnades väldigt högt av respondenterna, 
och en stor del av respondenterna (37%) använder eller har använt bidrag för att 
finansiera verksamheten, där EU- och kommunala bidrag verkar vara de vanligast 
förekommande. Winborg (2000) menar att bidrag är vanligt förekommande i relativt 
stora tillverkande företag, vilket till viss del kan förklara varför företagsledare i små, 
tillverkande företag har en positiv inställning till denna finansieringsform. Winborg 
menar även att företag som använder sig av bidrag har en relativt låg vinstmarginal 
och hög grad av långfristig bankfinansiering. Även detta kan till viss del förklara varför 
bidrag rangordnas högt, då enbart 59% av respondenterna har använt vinstmedel, 
vilket kan tolkas som att många företag inte har tillräckligt hög vinstmarginal för att 
själva kunna finansiera en större finansiering. Studien av Howorth (2001) indikerade 
att företagsledare har en positiv syn på bidrag då den enda av Howorth respondenter 
som hade tillgång till bidrag föredrog denna finansieringsform framför alla andra 
finansieringskällor.   
 
Leasing placerade sig som nummer 4 på rangordningen, vilket kan anses vara 
relativt högt. En förklaring till detta kan vara så som en respondent nämnde, att 
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leasing hade använts om möjligheten funnits, vilket scenariot möjliggjorde, dock 
menade respondenten att verksamheten inte innehöll några tillgångar vilka kunde 
leasas. Kunskapen om leasing var även relativt hög bland respondenterna jämfört 
med många andra finansieringskällor, vilket kan bidra till den höga placeringen.  
 
Företagssamarbete som finansieringsform visade sig vara relativt ovanlig då enbart 
5% av respondenterna angett att de använder alternativt har använt sig av det. Enligt 
Winborg (2000) är företag vilka använder sig av företagssamarbete främst belägna 
på mindre orter och verksamma inom tillverkning eller jordbruk, vilket 
överrensstämmer väl med större delen av våra respondenter. Dock kännetecknas 
företag vilka använder företagssamarbete enligt Winborg även som mogna och med 
hög vinstmarginal, och större delen av våra respondenter är att anse som 
företagsledare i mogna företag. Däremot är vinstmarginalen okänd för oss, men som 
ovan nämnt finns indikationer på relativt låg vinstmarginal, vilket därmed skulle kunna 
vara en möjlig förklaring till varför så få företag använder alternativt har använt sig av 
företagssamarbete. Även företagsledarens kontrollaversion är en möjlig förklaring till 
den relativt låga placeringen jämfört med övriga två bootstrappingmetoder då 
företagssamarbete kan påverka företagsledarens handlingsfrihet negativt.  
 
Externt eget kapital 
 
Enligt hypotesen skulle externt eget kapital rangordnas lägst av samtliga 
finansieringskällor, det vill säga att informellt och formellt riskkapital skulle placeras 
på plats 9 och 10. Detta stämmer relativt väl överrens med resultatet från vår 
undersökning, vilket visar att informellt och formellt riskkapital rangordnas som 
nummer 8 och 9, enbart med lån från släkt och vänner placerat lägre. Förklaringen till 
den låga placeringen kan bero på dels företagsledarens kontrollaversion och dels 
företagsledarens kunskaper om de två finansieringskällorna. Riskkapital är de 
finansieringskällor som inskränker mest på företagsledarens handlingsfrihet, och 
enligt Tucker & Lean (2003) drivs många företagsledare i små företag av att vara sin 
egen chef, vilket påverkas om företaget använder riskkapital. Resultatet av studien 
visade även att kunskapen om riskkapital var begränsad bland företagsledarna, vilket 
överensstämmer med studien av Tucker & Lean (2003). Kunskapen om riskkapital 
kan påverka användningen av riskkapital, då det visade sig att enbart 7% av 
respondenterna använt formellt riskkapital och enbart 5% använt informellt 
riskkapital.  
 
Hypotes 1 med den hypotiserade rangordningen av finansieringskällorna stämmer till 
liten del överrens med utfallet av studien. Den enda finansieringskällan som stämde 
helt överens med hypotesen var vinst, medan övriga finansieringskällor skiljde sig en 
placering eller mer. Därmed stämde vår hypotes enbart till 1/10, vilket innebär att 
hypotesen förkastas.  
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5.2 Korrelationsanalys mellan förklaringsvariablerna 

 
För att undersöka om det finns korrelationer mellan våra förklaringsvariabler har vi 
valt att göra korrelationstester mellan samtliga förklaringsvariabler. Testerna 
genomförs för att undersöka om utfallet av analysen kan till viss del förklaras av 
korrelationen mellan förklaringsvariablerna, speciellt då korrelationen visar sig vara 
väldigt hög.  
 
De variabler som är normalfördelade har vi testat med hjälp av Pearson´s 
korrelationstest.  Vi fann korrelation mellan tillväxtmål och ålder, tillväxtmål och 
riskaversion, branscherfarenhet och ålder samt branscherfarenhet och tillväxtmål. 
Där Pearson´s korrelationstest inte var tillämpligt använde vi Spearman´s 
rangkorrelationstest, vilket visade korrelation mellan utbildningsnivå och ålder, 
utbildningsnivå och tillväxtmål, utbildningsnivå och finansiell kunskap samt mellan 
utbildningsnivå och branscherfarenhet. Fullständiga korrelationsmatriser finns i bilaga 
4.   
 
Korrelationen mellan tillväxtmål och ålder var negativ vilket överrensstämmer med 
studien av Winborg (2000) som menar att äldre företagsledare inte har samma 
tillväxtmål som yngre företagsledare. Även tillväxtmål och riskaversion var negativt 
korrelerade, vilket tyder på att företagsledare med höga tillväxtmål är mer villiga att ta 
risk. Vi fann en hög positiv korrelation mellan branscherfarenhet och ålder, vilket 
indikerar att äldre företagsledare har längre erfarenhet från samma bransch än vad 
yngre företagsledare har. Att så är fallet är logiskt då äldre företagsledare helt enkelt 
haft möjligheten att arbeta länge inom samma bransch. Vi fann även en negativ 
korrelation mellan branscherfarenhet och tillväxtmål, vilket därmed till viss del kan 
förklaras av den positiva korrelationen mellan ålder och branscherfarenhet.  
 
Utbildningsnivå är positivt korrelerat med ålder och branscherfarenhet samt negativt 
korrelerad med tillväxtmål och finansiell kunskap. Detta tyder på att det är vanligare 
att yngre företagsledare har ekonomisk utbildning samt att företagsledare med 
ekonomisk utbildning har kortare branscherfarenhet. Utbildningsnivå visade även 
negativ korrelation med tillväxtmål och finansiell kunskap vilket tyder på att 
företagsledare med ekonomisk utbildning har högre tillväxtmål samt högre finansiell 
kunskap.  
 
Enligt Cressy & Olofsson (1996) finns en negativ korrelation mellan tillväxtmål och 
kontrollaversion, vilket inte vi fann några samband mellan. Winborg (2000) menar 
även att det finns samband mellan kön och riskaversion, något vi inte heller fann. Där 
vi fann starkast korrelation var mellan branscherfarenhet och ålder, vilket tyder på att 
ålder och branscherfarenhet egentligen säger samma sak. I den vidare analysen 
väljer vi dock att använda alla förklaringsvariabler var för sig, då de krävs en perfekt 
positivt eller negativ korrelation för att med säkerhet kunna säga att utfallet påverkas. 
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5.3 Beskrivande statistik förklaringsvariabler 

 
Nedan presenteras hur respondenterna svarade på våra påståenden och frågor kring 
de olika förklaringsvariablerna. Då vi hade flera påståenden till varje 
förklaringsvariabel har vi gjort tester av Cronbach´s alpha för att se hur väl 
påståendena hänger ihop. Cronbach´s alpha är ett mått för att avgöra om alla 
påståenden ska användas i analysen eller om någon eller några eventuellt ska 
exkluderas (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2006). Alpha-värdet beräknas 
som ett värde mellan 0 och 1 och ju högre värdet är, desto mer hänger de olika 
påståendena ihop. En acceptabel nivå är enligt Hair et al. (2006) 0,6 och högre. 
Samtliga frekvenstabeller presenteras i bilaga 2 och Cronbach´s alpha presenteras i 
bilaga 3. Vi har även testat normalfördelning på förklaringsvariablerna med hjälp av 
Kolmogorov-Smirnov test, testet visar att samtliga förklaringsvariabler är 
normalfördelade. Detta innebär att vi kan använda medelvärden på 
förklaringsvariablerna i analysen. Samtliga Kolmogorov-Smirnov test finns i bilaga 6. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

          * Kön kan inte räknas i medelvärde, standardavvikelse och median, därmed presenterar vi enbart fördelningen.  

 
Tabell 10. Beskrivande statistik förklaringsvariabler 

 

5.3.1 Riskaversion  

 
Påståendena om företagsledarens riskaversion visade ett alpha-värde på 0,556 då 
alla fyra påståenden inkluderades. Högst alpha-värde erhölls då påståendet ”Om jag 
exponerar företag för risk är det väl genomtänkt och jag är medveten om 
konsekvenserna” exkluderades, därmed exkluderades påståendet och vi fick ett 
acceptabelt värde på 0,678. Respondenter fick ta ställning till fyra påståenden 
angående inställning till risk och instämma på påståendena från 1 till 5, där 1 innebär 
låg riskaversion och 5 hög riskaversion. Det ena påstående är som ovan nämnt 
exkluderat. Vi har därmed räknat ut medelvärde utifrån de tre inkluderade 
påståendena och företagsledarens riskaversion varierade från 1,00-4,33. 
Medelvärdet för riskaversion är 2,47 och medianen 2,33.   
 
Överlag var respondenterna överens om att lite risk måste man vara beredd att ta 
som företagare och det var enbart tre respondenter som hade väldigt hög 

 Medelvärde Standardavv. Median 

Riskaversion 2,47 0,826 2,33 

Kontrollaversion 3,40 0,909 3,75 

Tillväxtmål 3,70 1,014 4 

Finansiell kunskap 3,121 0,680 3,14 

Branscherfarenhet 19,37 11,716 19 

Ålder 47,93 10,796 51 

Kön* 85% män 15% kvinnor 
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riskaversion, i detta fall ett medelvärde på 4 eller över. Spridningen på riskaversion 
var relativt stor, dock med övervikt mot låg riskaversion då 41% av respondenterna 
visade sig ha en riskaversion på 2,00 eller under. Respondenterna med låg 
riskaversion kännetecknas av kommentarer så som ”det går inte att driva företag 
utan att ta risk, risk finns alltid hos alla” medan en respondent med hög riskaversion 
menade att ”risk är alltid negativt, har aldrig hört att risk klingar positivt i någons 
öron”, kommentarer som tyder på att uppfattningen om risktagande kan varierar stort 
mellan företagsledare i små tillverkande företag.  
 

5.3.2 Kontrollaversion 

 
För påståendena om kontrollaversion visades högst alpha-värde (0,712) då samtliga 
fyra påståenden inkluderades. Vi har räknat ut medelvärde utifrån de fyra 
påståendena och företagsledarens kontrollaversion varierade från 1,75-5,00. Ju 
högre medelvärde desto högre kontrollaversion. Medelvärdet för kontrollaversion är 
3,40 och medianen 3,75.  
 
Kontrollaversion hade relativt stor spridning, med lite övervikt mot hög 
kontrollaversion. Dock uppvisade relativt få respondenter en så hög kontrollaversion 
att de hellre skulle sälja företaget än att ta in en ny partner, vilket enbart 7 av 
respondenter svarade. Många respondenter menade att de inte var helt emot att ta in 
en ny partner, utan det berodde helt på vem personen var och vad han/hon kunde 
bidra med.    
 

5.3.3 Tillväxtmål 

 
För tillväxtmål visades högst alpha-värde (0,812) då alla påståenden inkluderades. Vi 
har räknat ut medelvärde utifrån de tre påståendena och företagsledarens tillväxtmål 
varierar från 1,67-5,00. Ju högre tillväxtmål desto högre medelvärde. Medelvärdet för 
tillväxtmål är 3,70 och medianen 4,00.  
 
Företagsledarna visade relativt höga tillväxtmål, där 54% av respondenterna visade 
sig hade ett medelvärde på 4.00 eller högre. En respondent med höga tillväxtmål 
menade att ”det är väl ingen som sätter det som en etta på tillväxtmål”, medan en 
kommentar från en företagsledare med lägre tillväxtmål var ”man ska inte växa för 
växandes skull, utan det ska ske i rätt takt” .  En respondent som tidigare hade 
eftersträvat tillväxt hade upptäckt att ju större företaget blev desto lägre blev 
lönsamheten, vilket innebar att respondenten numera övergått från att eftersträva 
tillväxt till att eftersträva lönsamhet.  
 

5.3.4 Finansiell kunskap 

 
Påståendena om företagsledarens finansiella kunskap visade att högst alpha-värde 
erhölls om ena påståendet exkluderats, men då det skulle innebära att vi exkluderat 
kunskapen om en viss finansieringskälla exkluderar vi inte denna då det hade 
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resulterat i en snedvriden bild av företagsledarnas finansiella kunskap. Alpha-värdet 
vi erhöll på finansiell kunskap visar därmed 0,636, vilket är en acceptabel nivå.  Vi 
har räknat ut medelvärde utifrån de sju påståendena och företagsledarens kunskap 
om de olika finansieringskällorna och respondenternas respektive kunskaper 
varierade från 1,57-4,71. Ju högre medelvärde desto högre finansiell kunskap. 
Medelvärdet för finansiell kunskap är 3,12 och medianen 3,14. Till finansiell kunskap 
har vi även undersökt företagsledarens utbildningsnivå, vilket vi har undersökt genom 
att fråga om företagsledaren hade eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller inte. 
20 respondenter eller 34% hade ekonomisk utbildning medan 39 eller 66% inte hade 
det.  
 
Medeltalet utgår ifrån den generella kunskapen av samtliga finansieringskällor. 
Studerar man finansieringskällorna var för sig ser vi att högst kunskap har 
företagsledare om banklån och lägst kunskap om lån från släkt och vänner, mycket 
beroende på att många respondenter inte ser lån från släkt och vänner som ett 
alternativ vid finansiering. Kunskapen om riskkapital visade sig också vara relativt 
begränsad, då 31% av respondenterna menade att de hade låg kunskap om 
informellt riskkapital och 27% av respondenterna menade att de hade låg kunskap 
om formellt riskkapital. En kommentar angående riskkapital var ”jag kan inte så 
mycket mer om riskkapital, än att jag har hört att man ska undvika det”.  
 

5.3.5 Branscherfarenhet 

 
Branscherfarenhet har vi räknat som företagsledarens antal år inom nuvarande 
bransch. Företagsledarens erfarenheter inom branschen har varierat från 1 månad 
upp till 45 år. Medelvärdet för erfarenhet är 19,37 år och medianen är 19 år.  
 
Resultatet av erfarenhet inom branschen visade att 28 av 59 respondenter har varit 
anställda på företaget innan de blev företagsledare, vilket innebär att 31 
respondenter har varit företagsledare hela tiden de varit anställda på företaget. 
Flertalet av dessa har själva startat företaget och drivit det under många år, medan 
vissa blivit rekryterade eller gått in som delägare i företaget. 98% av respondenterna 
visade sig även äga hela eller delar av företaget.  
 

5.3.6 Ålder 

 

Åldersfördelningen bland våra respondenter visade sig vara relativt varierande där 
den yngsta respondenten var 27 år och den äldsta 65 år och spridningen däremellan 
är jämt fördelad. Medelålder på respondenterna är 47,93 år och medianen på ålder 
är 51 år.  
 

5.3.7 Kön 

 
Av de 59 respondenter var 50 företagsledare män och 9 företagsledare kvinnor, vilket 
innebär att 85% av våra respondenter var män och 15% var kvinnor. 



 
5. Empirisk analys 

 

 

 

 47  

 

5.4 Hypotesprövning 

 

5.4.1 Hypotes 2 – Riskaversion 

 
H2: Företagsledare med högre respektive lägre riskaversion prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
Enligt Saini & Martin (2009) och Winborg (2000) tenderar företagsledare med högre 
riskaversion att undvika finansieringskällor där företagsledarens personliga risk ökar, 
exempelvis vid lån där personlig borgen krävs. Vi fann en signifikant skillnad mellan 
medelvärdena på riskaversion och informellt riskkapital samt en väldigt svag 
signifikans mellan riskaversion och indirekt tillskott från befintliga ägare. Utfallet av 
samtliga T-tester presenteras i bilaga 5. För företagsledare som rangordnat informellt 
riskkapital högre är medelvärde på riskaversion 2,23 medan företagsledare som 
rangordnat informellt riskkapital lägre har en något högre riskaversion på 2,67. Detta 
innebär att företagsledare med högre riskaversion tenderar att rangordna informellt 
riskkapital lägre. Testet visade även signifikant skillnad mellan medelvärdena för 
indirekt tillskott från befintliga ägare, där företagsledare som rangordnat indirekt 
tillskott högre hade en riskaversion på 2,61 medan de som rangordnat indirekt 
tillskott lägre hade en lägre riskaversion på 2,25. Detta innebär att företagsledare 
med högre riskaversion tenderar att rangordna indirekt tillskott från befintliga ägare 
högre. Utifrån teorin vill dock företagsledare med högre riskaversion undvika 
skuldfinansiering då det ofta innebär personligt betalningsansvar i form av personlig 
borgen, något inte riskkapitalister kräver. Detta borde ha inneburit att vi funnit 
signifikanta skillnader mellan riskaversion och skuldfinansiering vilket vi inte gjorde. 
Detta skulle kunna vara ett tecken på att respondenterna inte behöver lämna 
personliga säkerheter då företaget söker banklån.  
 
Anledningen till att företagsledare med högre riskaversion tenderar att rangordna 
indirekt tillskott från befintliga ägare högre finner vi inga förklaringar till utifrån den 
teoretiska referensramen. Den signifikanta skillnaden visades även vara väldigt svag, 
vilket skulle kunna innebära att skillnaden är rent slumpmässigt. Ett alternativ till 
skuldfinansiering är olika bootstrappingmetoder (Winborg, 2000 ; Freear et al. 1995), 
vilket skulle innebära skillnader mellan dessa och riskaversion. Dock fann vi inga 
skillnader mellan någon av bootstrappingmetoderna och riskaversion, vilket tyder på 
att riskaversion inte påverkar inställning på användning av bootstrapping i små 
tillverkande företag.  
 
Enligt hypotesen prefererar företagsledare med olika grad av riskaversion 
finansieringskällorna olika, något analysen även visade.  Analysen visade en 
signifikant skillnad mellan riskaversion och informellt riskkapital samt en signifikant 
skillnad mellan riskaversion och indirekt tillskott från befintliga ägare. Därmed kan 
hypotesen inte förkastas.  
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5.4.2 Hypotes 3 - Kontrollaversion  

 
H3: Företagsledare med högre respektive lägre kontrollaversion prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
Enligt Tucker & Lean (2003), Cressy & Olofsson (1996) och Cosh & Hughes (1994) 
är företagsledarens kontrollaversion en viktig faktor i valet av finansieringskällor, 
vilket borde resultera i flera signifikanta skillnader i medelvärden mellan 
kontrollaversion och finansieringskällorna. Vi fann dock enbart signifikanta skillnader i 
medelvärdena på kontrollaversion och två finansieringskällor. Testerna visade en 
signifikant skillnad i medelvärde mellan lån från släkt och vänner och informellt 
riskkapital. För företagsledare som rangordnat lån från släkt och vänner högre är 
medelvärdet på kontrollaversion 3,76 medan de som rangordnat lån från släkt och 
vänner lägre hade ett medelvärde på 3,26. Detta innebär att företagsledare med 
högre kontrollaversion tenderar att rangordna lån från släkt och vänner högre. Vi fann 
även signifikanta skillnader mellan medelvärdena på informellt riskkapital och 
kontrollaversion, där det visar sig att företagsledare med högre kontrollaversion 
tenderar att rangordna informellt riskkapital lägre. Medelvärdet för de som rangordnat 
informellt riskkapital lägre var 3,64 medan de respondenter som rangordnat informellt 
riskkapital högre ett medelvärde på kontrollaversion på 3,11.  
 
Analysen visade att företagsledare med högre kontrollaversion är mindre villiga att 
attrahera informellt riskkapital, vilket överrensstämmer med teorin då riskkapitalister 
inskränker företagsledarens handlingsfrihet relativt mycket (Helle, 2004). En 
anledning till att företagsledare med högre kontrollaversion tenderar att rangordna 
lån från släkt och vänner högre kan bero på att företagsledare i små företag vill vara 
”sin egen chef” (Tucker & Lean, 2003; Cressy & Olofsson, 1996; Cosh & Hughes, 
1994). Då lån från släkt och vänner inte förknippas med hög inskränkning av 
handlingsfriheten kan det förklara den mer positiva inställningen till denna 
finansieringsform från företagsledare med högre kontrollaversion. Enligt tidigare 
forskning borde vi dock funnit signifikanta skillnader mellan kontrollaversion och 
interna medel, vilket inte gjorde. Anledningen till detta kan vara att vinst 
rangordnades högst av större delen av respondenterna, samtidigt som direkta tillskott 
kräver att företagsledaren har stora personliga tillgångar att skjuta in i företaget. 
Anledningen till att vi inte fann någon signifikans med indirekt tillskott från befintliga 
ägare och kontrollaversion kan vara som en respondent menade, att om man som 
företagsledare inte plockar ut lön eller utdelning är det ingen ide att driva företag, 
något som tyder på att kontrollaversionen inte är så hög att företagsledarna är villiga 
att minska sina privata tillgångar.  
 
Enligt hypotesen prefererar företagsledare med olika grad av kontrollaversion 
finansieringskällorna olika, något analysen även visade.  Analysen visade 
signifikanta skillnader mellan kontrollaversion och informellt riskkapital samt mellan 
kontrollaversion och lån från släkt och vänner, därmed kan hypotesen inte förkastas. 
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5.4.3 Hypotes 4 – Tillväxtmål 

 

H4: Företagsledare med högre respektive lägre tillväxtmål prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
Enligt Michaelas et al. (1998) och Van der Wijst (1989) påverkar företagsledares 
tillväxtmål valet av finansieringskällor då företagsledare med högre tillväxtmål 
tenderar att ha en mer positiv inställning till externt kapital. Testerna visade 
signifikanta skillnader i medelvärdena och rangordningen mellan tillväxtmål och 
banklån samt informellt riskkapital. För företagsledare som rangordnat banklån högre 
är medelvärdet 3,28 på tillväxtmål, medan de som rangordnat banklån lägre hade ett 
medelvärde på 3,91. Detta innebär att företagsledare med högre tillväxtmål tenderar 
att rangordna banklån lägre. Vi fann även signifikanta skillnader med informellt 
riskkapital där det visade sig att företagsledare med högre tillväxtmål tenderar att 
rangordna informellt riskkapital högre. Medelvärdet för de respondenter som 
rangordnat informellt riskkapital högre var 4,10, medan de respondenterna som 
rangordnat informellt riskkapital lägre hade ett medelvärde på tillväxtmål på 3,35.  
 
Analysen visade att företagsledare med högre tillväxtmål tenderar att ha en mer 
positiv inställning till informellt riskkapital, vilket överrensstämmer med studien av 
Michaelas et al. (1998). Teorin menar att riskkapitalister bidrar med mer än enbart 
kapital då det även bidrar med kompetens, vilket ökar företagets möjligheter till 
tillväxt (Berggren, 2003; Helle, 2004). Däremot borde vi funnit signifikanta skillnader 
med formellt riskkapital, vilket vi inte gjorde, något vi utifrån teorin inte finner några 
förklaringar till. Enligt Michaelas et al. (1998) och Van der Wijst (1989) kan valet av 
finansieringskällor samt storlek på kapitalbehov förklaras av vilka tillväxtmål 
företagsledaren har, därför bör företagsledare med högre tillväxtmål vara villiga att 
använda sig av samtliga finansieringskällor för att täcka företagets höga 
kapitalbehov, varför de kan tänkas ha en mer positiv inställning till informellt 
riskkapital. 
 
Enligt hypotesen prefererar företagsledare med olika grad av tillväxtmål 
finansieringskällorna olika. I analysen fann vi två signifikanta skillnader mellan 
företagsledarens tillväxtmål och banklån samt mellan tillväxtmål och informellt 
riskkapital, därmed kan hypotesen inte förkastas.   
 

5.4.4 Hypotes 5 – Finansiell kunskap 

 

H5: Företagsledare med högre respektive lägre finansiell kunskap prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
Företagsledarens utbildningsnivå kan även vara en form av finansiell kunskap, då 
företagsledare med eftergymnasial utbildning inom ekonomi bör ha högre finansiell 
kunskap än företagsledare med icke-ekonomisk utbildning (Holmes & Kent, 1991; 
Tucker & Lean, 2003; Berggren, 2003), något även korrelationsanalysen mellan de 
två variablerna visade. Därmed har vi även genomfört Chi-två test mellan 
utbildningsnivå och samtliga finansieringskällor då utbildningsnivå är i nominalskala. 
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Enligt Holmes & Kent (1991) påverkar företagsledarens finansiella kunskaper till att 
begränsa valet av finansieringskällor till traditionell skuldfinansiering. Detta skulle 
innebära signifikanta skillnader i medelvärdena på finansiell kunskap mellan de som 
rangordnat banklån högre respektive lägre. Samtliga tester visades dock inga 
signifikanta skillnader mellan medelvärdet på finansiell kunskap och rangordningen 
av finansieringskällorna. En av anledningen till att vi inte finner någon signifikans kan 
bero på att företagsledare kan ha god kännedom och kunskap om en viss 
finansieringskälla men ändå inte föredrar finansieringskällan vid en investering i 
företaget. Enligt Holmes & Kent (1991) borde vi ha funnit signifikans mellan 
företagsledarens finansiella kunskap och skuldfinansiering, eftersom banklån enligt 
Tucker & Lean (2003) är den vanligaste finansieringsformen. Anledningen till att vi 
inte fann någon signifikans kan vara att medelvärdet för finansiell kunskap innefattar 
många olika finansieringskällor, vilka respondenterna hade olika kännedom om. 
Rangordningen av en viss finansieringskälla och företagsledarens kunskap om just 
den källan kan möjligen visa en signifikans, men då vi utgår från företagsledarens 
generella finansiella kunskap finner vi inga signifikanta skillnader i medelvärde.   
 
Chi-två testerna mellan företagsledarens utbildningsnivå och finansieringskällorna 
visade enbart en signifikant skillnad mellan utbildningsnivå och lån från släkt och 
vänner. Där det visade sig att fler företagsledare med ekonomisk utbildning tenderar 
att rangordna lån från släkt och vänner högre än företagsledare utan ekonomisk 
utbildning. En anledning till att företagsledare med ekonomisk utbildning rangordnar 
lån från släkt och vänner högre kan bero på att företagsledare med ekonomisk 
utbildning värderar finansieringskällorna utifrån ett ekonomiskt perspektiv medan 
företagsledare utan ekonomisk utbildning enbart värderar utifrån ett känslomässigt 
perspektiv, och därmed avfärdar lån från släkt och vänner utan att värdera vinningen 
av det jämfört med exempelvis banklån. 
 
Enligt hypotesen prefererar företagsledare med olika finansiell kunskap 
finansieringskällorna olika, vilket till viss del stämmer överrens. Företagsledare med 
ekonomisk utbildning har en mer positiv syn till lån från släkt och vänner, därmed 
förkastas inte hypotesen.   
 

5.4.5 Hypotes 6 - Branscherfarenhet 

 
H6: Företagsledare med kortare respektive längre branscherfarenhet prefererar 
finansieringskällorna olika 
 
Enligt Holmes & Kent (1991), Tucker & Lean (2003) och Berggren (2003) påverkar 
företagsledarens branscherfarenhet valet av finansieringskällor, då företagsledare 
med lång erfarenhet tenderar att besitta högre kunskaper om tillgängliga 
finansieringskällor (Winborg, 2000). Testerna visade enbart en signifikant skillnad i 
medelvärde och rangordningen av banklån.  
 
Analysen visar att företagsledare med lång erfarenhet inom en bransch tenderar att 
rangordna banklån högre än företagsledare med färre år inom samma bransch. 
Företagsledare som rangordnar banklån högre har i snitt arbetat inom branschen i 
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23,3 år, medan de respondenter som har rangordnat banklån lägre har i snitt arbetat 
inom branschen i 17,36 år. Anledningen till att banklån rangordnas högre av 
företagsledare med lång erfarenhet kan bero på att företagsledaren skapat en bra 
kontakt med banken, något som företagsledare med kortare branscherfarenhet inte 
haft samma möjligheter att göra. Enligt Winborg (2000) har företagsledare med fler år 
inom samma bransch högre kunskap om finansiering och bättre kännedom om olika 
finansieringskällor och dess förutsättningar, det vill säga att företagsledare med lång 
erfarenhet inom samma bransch borde ha skapat ett bredare kontaktnät än 
företagsledare med färre år inom samma bransch. Detta borde resultera i att lång 
branscherfarenhet ger en mer positiv syn på bootstrappingmetoder eftersom 
företaget då skaffar tillgång till resurser utan att låna pengar eller anskaffa externt 
eget kapital. Dock visar analysen ingen signifikans mellan branscherfarenhet och 
någon av bootstrappingmetoderna.  
 
Enligt hypotesen prefererar företagsledare med olika grad av branscherfarenhet 
finansieringskällorna olika. Analysen visade en svag signifikans mellan skillnaden i 
medelvärde och rangordningen av banklån, därmed kan hypotesen inte förkastas.  
 

5.4.6 Hypotes 7 – Ålder 

 

H7: Företagsledare med högre respektive lägre ålder prefererar finansieringskällorna 
olika 
 
Enligt Winborg (2000) minskar företagsledarens tillväxtmål med åldern, vilket 
påverkar valet av finansieringskällor. Detta bör innebära att äldre företagsledare 
tenderar att rangordna interna medel högre än yngre företagsledare då lägre 
tillväxtmål innebär ett minskat kapitalbehov. Samtliga test visar dock inga signifikanta 
skillnader i medelvärde och rangordningen av de olika finansieringskällorna. Som 
teorin antyder fann vi även korrelation mellan ålder och tillväxtmål där tillväxtmålen 
sjunker med företagsledarens ålder, varför vi borde ha funnit signifikans mellan 
företagsledarens ålder och informellt riskkapital samt banklån. Anledningen till att 
utfallet från tillväxtmål och ålder skiljer sig kan förklaras i att korrelationen inte är 
tillräckligt stark, då det måste vara perfekt korrelerat för att de helt säkert ska 
resultera i samma utfall. 
 
Enligt hypotesen prefererar företagsledarens med olika ålder finansieringskällorna 
olika. Analysen visade inga signifikanta skillnader i medelvärde och rangordningen 
av finansieringskällorna. Hypotesen förkastas därmed.  
 

5.4.7 Hypotes 8 – Kön 

 

H8: Manliga respektive kvinnliga företagsledare prefererar finansieringskällorna olika 
 
Enligt Winborg (2000) påverkar företagsledarens kön då kvinnliga företagsledares 
riskaversion skiljer sig från manliga företagsledares, något vi inte fann någon 
bevisning för. Även förekomsten av diskriminering av kvinnliga företagsledare samt 
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att kvinnliga företagsledare ofta inte har möjlighet att lämna samma säkerheter som 
manliga företagsledare vid banklån kan påverka rangordningen (Björnsson, 2003). 
Testerna visade dock enbart två starka signifikanta skillnader i kön och 
rangordningen av leasing samt direkt tillskott från befintliga ägare.  
 
Analysen visade att kvinnliga företagsledare tenderar att rangordna leasing lägre än 
manliga. Kvinnliga företagsledare tenderar att rangordna leasing lägre än manliga 
företagsledare, samtidigt som manliga företagsledare tenderar att rangordna direkt 
tillskott från befintliga ägare lägre. Anledningen till att kvinnliga företagsledare 
rangordnar leasing lägre än manliga företagsledare har vi ingen teoretisk förklaring till 
då Björnsson (2003) menar att kvinnliga företagsledare har en mer negativ inställning 
till banklån än manliga företagsledare. Detta borde resultera i att kvinnliga 
företagsledare därmed skulle rangordna leasing högre och inte lägre då leasing inte 
har samma säkerhetskrav som exempelvis bankfinansiering. Dock fann vi inte någon 
signifikans mellan kön och banklån, vilket tyder på att kvinnliga företagsledare inte 
rangordnar banklån lägre än manliga företagsledare.  
 
Kvinnliga företagsledare tenderar även att rangordna direkt tillskott från befintliga 
ägare högre än manliga företagsledare. Detta kan förklaras dels genom att direkt 
tillskott är interna medel vilka inte kräver några former av säkerheter då det är 
företagsledarens egna kapital som skjuts in i företaget. Enligt Storey (1994) driver 
kvinnor ofta mindre företag än män, samt att företagen ofta är mindre 
kapitalkrävande, vilket även det skulle kunna förklara den högre rangordningen av 
direkt tillskott, då tillskottet därmed kan tänkas vara betydligt mindre i företag som 
drivs av kvinnor. 
 
Enligt hypotesen prefererar manliga respektive kvinnliga företagsledaren 
finansieringskällorna olika. Analysen visade stark signifikans mellan företagsledarens 
kön och leasing samt företagsledarens kön och indirekt tillskott från befintliga ägare, 
därmed kan hypotesen inte förkastas.  
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5.5 Sammanfattning hypoteser 

 
Vi fann signifikans mellan finansieringskällorna och 6 av våra 7 förklaringsvariabler. 
Hypotes 1 har inte utgått från några statistiska tester men då inte utfallet stämde med 
hypotiserad rangordning förkastas hypotesen. Övriga hypoteser har inte förkastats då 
de har visat signifikans mellan förklaringsvariabeln och en eller flera 
finansieringskällor. Den enda förklaringsvariabel som inte visade någon signifikans 
med rangordningen var företagsledarens ålder.  
 
 

Hypoteser Utfall 

H1: Utvecklad pecking-order Förkastas  

H2: Riskaversion  Inte förkastas 

H3: Kontrollaversion Inte förkastas 

H4: Tillväxtmål Inte förkastas 

H5: Finansiell kunskap Inte förkastas 

H6: Branscherfarenhet Inte förkastas 

H7: Ålder Förkastas 

H8: Kön Inte förkastas 

 
Tabell 11 . Sammanfattning hypoteser 
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6. Slutsatser 
 

 
I detta kapitel presenterar vi uppsatsens slutsatser. Vi sammanfattar den utvecklade 
pecking-orderteorin och diskuterar utfallet utifrån teori, empiri samt våra egna 
reflektioner. Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 

 
Frågeställningen i denna uppsats är: Hur rangordnar företagsledare i små företag 
olika långfristiga finansieringskällor och vad beror rangordningen på? Syftet med 
uppsatsen är skapa en utvecklad pecking-order för små tillverkade företag samt att 
undersöka vilka variabler som förklarar rangordningen långfristiga finansieringskällor.  
 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 

 
 

 Förklaras av enligt: 

Utvecklad pecking-order Analysen Teorin & egna tankar 

1. Vinst  
Kontrollaversion 

Kostnad 

2. Banklån 
Tillväxtmål 

Branscherfarenhet  
Finansiell kunskap 

Ålder 

3. Bidrag  
Finansiell kunskap 

Kostnad 

4. Leasing Kön Finansiell kunskap 

5. Indirekt tillskott Riskaversion Kontrollaversion 

6. Direkt tillskott  Kontrollaversion 

7. Företagssamarbete  Andra faktorer 

8. Informellt riskkapital 
Riskaversion  
Tillväxtmål 

Kontrollaversion  
Finansiell kunskap 

9. Formellt riskkapital  
Kontrollaversion 

Riskaversion 
Tillväxtmål 

10. Lån från släkt och vänner 
Kontrollaversion  

Finansiell kunskap  
Utvecklingsfas 

 
Tabell 12. Sammanfattande modell slutsatser  
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Analysen visar att det inte finns några klara samband mellan rangordningen av 
finansieringskällorna och om de är interna medel, skuldfinansiering, 
bootstrappingmetoder eller externt eget kapital. Externt eget kapital visade stämma 
bäst överrens med hypotiserad rangordning medan övriga tre steg varierade stort. 
Vinst föredrogs först av samtliga finansieringskällor följt av banklån, bidrag, leasing, 
indirekt tillskott, direkt tillskott, företagssamarbete, informellt riskkapital, formellt 
riskkapital och slutligen lån från släkt och vänner. I tabellen ovan sammanfattas vilka 
förklaringsvariabler som visade signifikans i analysen samt vilka variabler som enligt 
teorin påverkar företagsledarens preferens till de olika finansieringskällorna. Vi 
presenterar även våra egna tankar, vilka vi ska redogöra nedan. Detta ligger sedan 
till grund för uppsatsens slutsats. 
 
Vinst rangordnades högst av respondenterna. Vi fann dock inga statistiska 
förklaringar till placeringen. Rangordningen förklaras av företagsledarens 
kontrollaversion, men även kostnaden för användningen av finansieringskällan. Vi 
menar liksom Howorth (2001) att det kan finnas en prestige i att driva ett företag som 
är egenfinansierat, det vill säga utan inblandning av externa finansiärer.  
 
På plats två placerades banklån, vilket vi fann vissa statistiska förklaringar till. 
Företagsledare med högre tillväxtmål tenderar att rangordna banklån lägre medan 
företagsledare med längre branscherfarenhet tenderar att rangordna banklån högre. 
Utöver dessa menar vi att banklån även till viss del bör påverkas av företagsledarens 
finansiella kunskap och ålder. Den höga korrelationen mellan branscherfarenhet och 
ålder visar att ålder till viss del kan förklara företagsledarens preferenser till banklån.  
 
Efter vinst och banklån placerades bidrag. Vi fann inga signifikanta förklaringar till 
rangordningen av bidrag. Vi menar även här att företagsledarens kunskap påverkar 
preferenserna till bidrag. Intervjuerna visade att kunskapen kring bidrag var väldigt 
varierande mellan respondenterna, men relativt många av respondenterna har 
använt någon form av bidragsfinansiering, vilket tyder på en relativt god kännedom 
om bidrag som finansieringsform. Dessutom är bidrag att anse som en 
finansieringskälla med låg kostnad. 
 
Leasing placeras som nummer 4 på rangordningen och det visade sig att kvinnliga 
företagsledare rangordnar leasing lägre än manligt företagsledare. Detta innebär att 
hade andelen kvinnliga företagsledare varit större hade leasing antagligen 
rangordnas lägre. Vi menar att kunskapen om leasing som finansieringsform 
påverkar rangordningen, men då analysen utgår från företagsledarens generella 
kunskap fann vi ingen grund för detta påstående.   
 
Tillskott från befintliga ägare visade sig placeras något lägre än förväntat, på 
platserna 5 och 6 där indirekt tillskott rangordnades något högre än direkt tillskott.  
Den enda förklaringen till rangordningen av tillskott från befintliga ägare vi fann var 
att det visade sig att företagsledare med högre riskaversion rangordnar indirekt 
tillskott högre. Vi menar att tillskott från befintliga ägare hade placerats högre om 
större andel yngre företags hade undersökts. Medelvärdena för kontrollaversion 
visade sig vara något högre bland de företagsledare som rangordnade indirekt och 
direkt tillskott högre, dock var inte skillnaden så hög att den var signifikant. Vår 
uppfattning är dock att företagsledare med högre kontrollaversion har en något mer 
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positiv inställning till ägartillskott från befintliga ägare. Våra respondenter visade sig 
däremot inte ha så hög kontrollaversion som vi hade förväntat oss. Det innebär att 
om vi hade haft fler respondenter med väldigt hög kontrollaversion så ökar 
möjligheten att ägartillskott från befintliga ägare hade placeras högre. 
 
På plats 7 rangordnades företagssamarbete. Vi fann inga statistiska förklaringar till 
denna placering trots att Winborg (2000) menade att företagssamarbete är mest 
frekvent i tillverkande- och jordbruksföretag, vilket tyder på att företagssamarbete är 
mer förekommande inom jordbruk än inom tillverkande företag.  Vissa kommentarer 
från respondenter tyder även på att det är vanligare att företag delar anställda med 
andra företag, exempelvis genom bemanningsföretag, vilket kan ses som en form av 
företagssamarbete, men i detta fall rör det sig om en större investering för företaget. 
Då vi ej fann några förklaringar till rangordningen vare sig genom analysen eller från 
teorin är vår uppfattning att rangordningen påverkas av andra faktorer. Exempelvis 
företagens möjlighet att samarbeta med andra företag, det vill säga en 
omvärldsfaktor vilken vi inte beaktat, bör påverka rangordningen av 
företagssamarbete.   
 
På plats 8 och 9 placerades informellt och formellt riskkapital. Rangordningen av 
informellt riskkapital kan delvis förklaras av riskaversion, tillväxtmål och 
kontrollaversion. Företagsledare med högre riskaversion och kontrollaversion 
rangordnar informellt riskkapital lägre medan företagsledare med högre tillväxtmål 
rangordnar informellt riskkapital högre.  De förklaringsvariabler som påverkar 
inställning till informellt riskkapital skulle även kunna tänkas påverka inställning till 
formellt riskkapital, då kunskapen hos respondenterna om både formellt och 
informellt riskkapital var relativt låg. Vi fann dock inga statistiska förklaringar mellan 
förklaringsvariablerna och formellt riskkapital. Vår uppfattning är att många 
respondenter uppfattar riskkapital som riskkapital utan att skilja från informellt och 
formellt riskkapital då en stor del av respondenterna visade sig inte veta skillnad 
mellan informellt och formell riskkapital.  
 
På plats 10 rangordnades lån från släkt och vänner. Då större delen av 
respondenterna rangordnade lån från släkt och vänner sist fann vi enbart signifikanta 
förklaringar till varför vissa respondenter rangordnade lån från släkt och vänner 
högre. Det visade sig att företagsledare med ekonomisk utbildning samt hög 
kontrollaversion påverkade rangordningen positivt. Vår uppfattning är att lån från 
släkt och vänner hade rangordnats högre om vi undersökt fler yngre företag, då 
denna finansieringskälla enligt Tucker & Lean (2003) är betydligt viktigare i 
uppstartsfasen. 
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Kontroll-

aversion 

 
 

Kön 

 

Bransch- 

erfarenhet 

 

Finansiell 

kunskap 

 
 

Tillväxtmål 

 

Risk- 

aversion 

 

Pecking- 

order 

Ovanstående sammanfattning leder därmed till svaret på frågeställningen: ”Hur 
rangordnar företagsledare i små företag olika långfristiga finansieringskällor och vad 
beror rangordningen på?” 
 
Figuren nedan avser visa hur företagsledare i små företag rangordnar olika 
långfristiga finansieringskällor. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
Figur 4. Utvecklad pecking-order 

 

 
Figuren nedan avser visa vad rangordningen beror på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 5. Slutsats förklaringsvariabler 

1. Vinst 
 

2. Banklån 
 

3. Bidrag 
 

4. Leasing 
 

5. Indirekt tillskott 
 

6. Direkt tillskott 

7. Företagssamarbete 

8. Informellt riskkapital 

9. Formellt riskkapital 

10. Lån från släkt/vänner 
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6.2 Slutdiskussion 

 

Slutsatserna visar att samtliga förklaringsvariabler utom ålder påverkar hur 
företagsledares prefererar de olika finansieringskällorna. Dock fanns korrelation 
mellan ålder och tillväxtmål och ålder och branscherfarenhet vilket tyder på att ålder 
ändå har en viss påverkan på företagsledarnas preferenser.  
 
Resultatet av studien visar att det finns samband mellan företagsledarnas 
preferenser och rangordningen av finansieringskällorna. Dock fann vi färre 
förklaringar till rangordningen än vad vi på förhand trodde vi skulle finna. 
Funderingarna kring varför vi fann så pass få samband är flera. En fundering berör 
våra påståenden och om de täckte tillräckligt för att skapa en klar uppfattning om 
exempelvis företagsledarnas kontrollaversion. Dock tror vi att mycket av förklaringen 
ligger i att företagsledare i små företag i teorin behandlas som en homogen grupp, 
medan vi efter intervjuerna menar att företagsledare i små företag bör betraktas som 
en heterogen grupp. Då studien berör frågor vilka företagsledare antagligen inte 
funderar på dagligen finns en möjlighet att resultatet sett annorlunda ut om vi låtit 
respondenterna ta del av frågeformuläret i förhand, vilket de inte fick. Detta innebär 
att respondenterna inte hade möjlighet att själva tänka igenom hur de ställer sig till 
påståendena.  
 
Slutligen har vi några funderingar kring uppsatsens resultat i förhållande till dels 
Myers (1984) grundteori samt Michaelas et al. (1998) och Howorth (2001). Enligt 
Myers föredras interna medel framför skuldfinansiering och externt eget kapital. Om 
vi utgår från Myers tre steg och lägger till steget ”bootstrappingmetoder” skulle detta 
steg placera sig mellan interna medel och skuldfinansiering. Detta grundar vi enbart 
på ett uträknat medelvärde från placeringen på finansieringskällorna inom respektive 
steg. Detta behöver dock undersökas ytterliggare för att med mer empiriskt stöd 
kunna uttala sig mer säkert om dessa förhållanden.  Våra resultat stämmer relativt 
väl överrens med tidigare studier av Howorth (2001) och Michaelas et al. (1998). 
Howorth (2001) undersökte främst nystartade företag vilket kan förklara varför lån 
från släkt och vänner placerades betydligt högre än i vår studie. Samtidigt som bidrag 
enbart rangordnades av en respondent i Howorth studie. Michaelas et al. (1998) fann 
liksom oss att lån från släkt och vänner inte ansågs vara en viktig finansieringskälla 
bland företagsledare i små företag. Finansieringskällorna i Michaelas et al. studie 
skiljde sig något mot våra då de även inkluderade kortfristiga finansieringskällor. 
Dock överensstämmer placeringarna av vinst, banklån, riskkapital och lån från släkt 
och vänner väldigt väl mellan studierna. Liksom Michaelas et al. är vår slutliga 
uppfattning att förklaringsvariablerna var för sig inte påverkar företagsledares 
inställning till finansieringskällorna, utan att det är variablerna tillsammans som 
påverkar rangordningen. 
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6.3 Implikationer 

 

Till finansiärer: 
 
Då kunskapen om många finansieringskällor visade sig vara relativt låg bör 
finansiärer bli bättre på att marknadsföra sig mot mindre företag inom 
tillverkningsbranschen. Dessa företag är ofta i behov av kapital och studien visade att 
många av företagen inte använder eller har använt vinstmedel för att finansiera större 
investeringar. Dessa företag är därför i behov av extern finansiering vilket skapar en 
efterfråga på kapital, kapital som vanligtvis anskaffas genom banklån. Därmed bör 
det vara av intresse för finansiärer att skapa en ökad kännedom bland dessa företag 
om andra möjligheter till finansiering. 
 
Till företagsledare: 
 
Företagsledare som eftersträvar hög tillväxt bör undersöka möjligheterna att ta in en 
riskkapitalist då riskkapitalister kan bidra med mer än bara kapital. Det är dock viktigt 
att fundera på om man är villig att släppa på sin ägarkontroll över företaget genom att 
minska på sin ägarandel.   
 
Då det visade sig att bidragsfinansiering är relativt vanligt bland våra respondenter 
kan vi rekommendera fler företag att undersöka möjligheterna att söka olika former 
av bidrag. Fördelarna med bidragsfinansiering är att kostnaden för att attrahera 
bidrag är relativt låg samtidigt som bidrag begränsar handlingsfriheten i liten 
utsträckning.  
 
Slutligen vill vi även rekommendera företagsledare att skapa sig en bättre uppfattning 
om vilka olika möjligheter det finns att anskaffa resurser. Genom att använda olika 
bootstrappingmetoder kan kostnaderna för resursanskaffningen minskas. Ökad 
kunskap om möjliga finansieringskällor ökar alternativen då företaget är i behov av 
kapital. 
 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

 
Då vår studie enbart fokuserat mot företagsledarspecifika variabler skulle en liknande 
studie som riktar sig mot företagsspecifika variabler vara intressant. Av störst intresse 
hade det varit om både faktorer kopplade till företaget och företagsledaren 
inkluderats i samma studie, då dessa faktorer påverkar varandra.  
 
Studien hade även varit intressant att genomföra inom olika branscher. Framförallt 
hade det varit intressant att jämföra en kvinnodominerad bransch mot en 
mansdominerad bransch för att se om det där finns några skillnader.  
 
En möjlighet hade även varit att undersöka om vårt resultat verkligen 
överensstämmer med verkligheten, eller om förutsättningen att tillgång funnits till alla 
finansieringskällor har påverkat rangordningen.  
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Bilaga 1 – Brev till respondenter och intervjuguide 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Mathias Klasén och Maria Waderoth och läser magisterprogrammet bank 

och revision på Högskolan i Halmstad. Vi skriver nu vår magisteruppsats inom ämnet 

finansiering där vi ska undersöka hur företagsledare i små företag föredrar att 

finansiera en för företaget stor investering, samt undersöka varför rangordningen ser 

ut som den gör. Vi har genomfört ett slumpmässigt urval av små, tillverkande företag 

inom Sverige, där Ni är ett av de utvalda. Enligt överenskommelse mailar vi här över 

första delen av undersökningen så att Ni har möjlighet att fundera över hur Ni väljer 

att rangordna de nedan presenterade finansieringskällorna. Ni kan välja att fylla i 

dokumentet och maila tillbaka det alternativt presentera svaren över telefon då 

resterande undersökning genomförs. Telefonintervjun beräknas ta cirka 10 minuter. 

Alla företag och respondenter kommer behandlas anonymt.  

 

 

Tack för Er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar  

Mathias och Maria
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Intervjuguide del 1 

 

Man 

Kvinna 

 

Ålder: _____år 

 

Hur ser ägarstrukturen ut? Äger Ni företaget, och i så fall hur stor andel? 

Svar: 

 

Scenario/rangordning av finansieringskällor 

 

Ni ska göra en för företag stor investering, exempelvis inköp av en ny maskin eller 

inventarie. I vilken ordning skulle Ni föredra att finansiera/anskaffa denna resurs med 

nedanstående finansieringskällor? Anta att Ni har tillgång till alla 

finansieringskällorna. 1 är den finansieringskälla som företag väljer först, 2 är det 

andra valet osv. Samtliga finansieringskällor ska rangordnas, även om de inte skulle 

vara alternativ vid en verklig investering. Kort förklaring till finansieringskällorna ges 

på nästa sida.   

 

____ Bidrag  

____ Banklån 

____ Indirekt tillskott från befintliga ägare 

____ Direkt tillskott från befintliga ägare 

____ Lån från släkt/vänner 

____ Informellt riskkapital  

____ Leasing 

____ Vinst 

____ Formellt riskkapital  

____ Företagssamarbete  

 

Vilka av ovanstående finansieringsformer har Ni använt alternativt använder Ni? 

Svar: 
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Beskrivning av finansieringskällorna 

 

Alla finansieringskällor är inte ”direkta” i den meningen att de ökar företagets 

likviditet, utan anses vara finansieringskällor då de uppfyller samma syfte som en 

”direkt” finansieringskälla, det vill säga anskaffa en resurs.  

 

Leasing:  

Resursanskaffning vilket innebär att företaget hyr istället för att köpa resursen.  

 

Vinst: 

Företagets likvida medel genom behållning från tidigare år. 

 

Bidrag:  

Finansiellt tillskott till företaget vilket inte behöver betalas tillbaka. Bidrag kan 

exempelvis erhållas genom olika stipendier från stat och stiftelser.  

 

Banklån: 

Traditionell långfristig skuldfinansiering genom kapitaltillskott från bank, vilket ska 

återbetalas inklusive ränta. 

 

Lån från släkt/vänner: 

Långfristig skuldfinansiering från närstående personer. Mindre formaliserat än 

banklån och även förknippat med lägre krav på amortering och säkerheter samt lägre 

ränta.  

 

Direkt tillskott från befintliga ägare: 

Finansiellt tillskott från befintliga ägare i form av att ägaren/ägarnas personliga 

besparingar och krediter används i företaget. 

 

Indirekt tillskott från befintliga ägare: 

Indirekta finansiella tillskott i form av uppskjuten lön och utdelning till ägaren/ägarna, 

vilket innebär att utflödet av företagets finansiella medel minskar. 
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Informellt riskkapital: 

Finansiellt tillskott i företagets egna kapital, där investeraren bidrar med kapital i 

utbyte mot ägarandel i företaget. Informella riskkapitalister är privatpersoner vilka 

investerar i företaget, dock inte närstående personer så som släkt och vänner, och 

investerarna bevakar ofta sin investering genom att aktivt medverka i företagets 

styrelse. 

 

Formellt riskkapital: 

Formellt riskkapital är så som informellt riskkapital tillskott i företagets egna kapital i 

utbyte mot ägarandel. Skillnaden mot informellt riskkapital är att formella investerare 

är andra företag (riskkapitalbolag) vilka investerar i företaget.  

 

Företagssamarbete: 

Med företagssamarbete menar vi att två eller flera företag lånar eller delar resurser 

med varandra för att på så sätt minska företagets finansiella belastning. 
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Intervjuguide del 2 

 
Riskaversion        
 Instämmer    Instämmer 
 inte alls    helt 
Jag är ovillig att anta projekt   
med hög risk 1 2 3 4 5  
 
Kommentar:  

 
 
Att ta risk i företaget  
är alltid negativt 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
Risktagande är ingenting för mig 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
Om jag exponerar företaget för 
risk är det väl genomtänkt och jag  
är medveten om konsekvenserna 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
Kontrollaversion 
 
Jag minskar ogärna mitt inflytande 
över företaget 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
Jag värdesätter självständighet  
väldigt högt 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
Jag skulle hellre sälja företaget 
än ta in en ny partner 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 
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Jag vill inte att mitt arbete styrs av någon        
annan än mig själv 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
 Tillväxtmål 
 
 
Jag värdesätter tillväxt väldigt högt 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
Tillväxt är ett uttalat mål i företaget 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
De kommande åren planeras aktiviteter 
för företagstillväxt 1 2 3 4 5 
 
Kommentar: 

 
 
Finansiell kunskap 
 
 
Jag har goda kunskaper om följande finansieringskällor: 
 
Bidrag  1 2 3 4 5   

Banklån  1 2 3 4 5 

Lån från släkt/vänner  1 2 3 4 5   

Informellt riskkapital  1 2 3 4 5 

Leasing 1 2 3 4 5  

Formellt riskkapital  1 2 3 4 5 

Företagssamarbete 1 2 3 4 5 

 
Kommentar: 

 
 
Erfarenheter 
 
 
Hur många år har Ni arbetat inom företaget? 
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Hur många år har Ni varit företagsledare inom företaget? 
 
Har Ni tidigare erfarenheter som företagsledare? 
(Om ja, inom vilken bransch och hur länge?) 
 
Har Ni tidigare erfarenheter från arbete inom samma bransch?  
(Om ja, vilken position och hur länge?) 
 
 
Utbildningsnivå 
 
 
Vad har Ni för utbildning? 
 
1. Grundskola 2. Gymnasium   3. Eftergymnasial 
 
 
Om eftergymnasial, vilken typ av examen och inom vilket ämne? 
 
Kommentar: 
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Bilaga 2 – Frekvenstabeller 

 
 
Frekvenstabeller förklaringsvariabler 

 

 

 

 

 
 
 

Kön Antal Procent 

Man 50 84,7 % 

Kvinna 9 15,3 % 

Ålder Antal Procent 

20-30 5 8,6% 

31-40 12 20,7% 

41-50 13 22,4% 

51-60 21 36,2% 

>61 8 12,1% 

Erfarenhet Antal Procent 

0-5 år 10 16,9% 

6-10 år 7 11,9% 

11-15 år 5 8,5% 

16-20 år 10 16,9% 

>21 år 27 45,8% 

Risk Antal Procent 

1-2 11 18,6% 

2,01-3 29 49,2% 

3,01-4 16 27,1% 

4,01-5 3 5,1% 

Finansiell kunskap Antal Procent 

1-2 1 1,7% 

2,01-3 21 35,6% 

3,01-4 31 52,5% 

4,01-5 6 10,2% 
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Tillväxtmål Antal Procent 

1-2 2 3,4% 

2,01-3 13 22% 

3,01-4 12 20,3% 

4,01-5 32 54,2% 

 

 

 

 

Frekvenstabell finansieringskällor 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vinst 32 10 7 7 1 2 0 0 0 0 

Bidrag 13 11 10 7 3 6 5 2 2 0 

Banklån 8 12 20 7 4 5 2 0 1 0 

Leasing 4 15 8 10 3 2 5 6 6 0 

Indirekt tillskott 0 2 4 9 21 9 4 7 3 0 

Direkt tillskott 1 5 8 11 8 9 8 5 4 0 

Företagssamarbete 0 3 2 2 15 5 11 7 9 5 

Informellt riskkapital 1 0 0 2 2 12 10 16 13 3 

Formellt riskkapital 0 1 0 2 2 5 11 11 18 9 

Lån från släkt/vänner 0 0 0 2 0 4 3 5 3 42 

Utbildningsnivå Antal Procent 

Grundskola 10 16,9% 

Gymnasial 24 40,7% 

Eftergymnasial 25 42,4% 

Kontroll Antal Procent 

1-2 4 6,8% 

2,01-3 15 25,4% 

3,01-4 17 28,8% 

4,01-5 23 39% 
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Bilaga 3 - Cronbach´s alpha 

 

Riskaversion 

 

Reliability Statistics 

 Cronbach's 

Alpha N of Items 

,556 4 

 
 

 

 
 

Kontrollaversion 

 
 
 
 
 

 

Tillväxtmål 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,812 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

RiskA 8,81 3,947 ,435 ,397 

RiskB 9,69 4,457 ,375 ,456 

RiskC 9,47 3,426 ,548 ,274 

RiskD 7,41 6,142 ,031 ,678 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KontrA 9,98 7,947 ,489 ,655 

KontrB 9,69 8,113 ,499 ,650 

KontrC 10,66 7,984 ,473 ,665 

KontrD 10,12 7,301 ,534 ,627 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,712 4 
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Finansiell kunskap 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,636 7 

 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TillväxtA 7,42 4,904 ,636 ,769 

TillväxtB 7,47 4,530 ,684 ,720 

TillväxtC 7,27 4,063 ,675 ,733 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KunA 18,95 19,946 ,105 ,673 

KunB 17,47 21,426 ,083 ,658 

KunC 19,44 16,389 ,342 ,606 

KunD 19,25 15,124 ,567 ,520 

KunE 17,95 19,153 ,279 ,619 

KunF 19,14 14,568 ,606 ,503 

KunG 18,88 16,934 ,449 ,568 
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Bilaga 4 - Korrelationsmatris

Korrelation oberoende variabler enligt Pearson 

  Kön Ålder 
Risk- 

aversion 

Kontroll- 

aversion 

Tillväxt- 

mål 

Finansiell 

kunskap 

Bransch- 

erfarenhe

t 

Utb.nivå 

Kön 
Pearson corr.         

Sig. (2-tailed)         

Ålder 
Pearson corr. -,085        

Sig. (2-tailed) ,520        

Risk- 

aversion 

Pearson corr. -,013 ,077       

Sig. (2-tailed) ,922 ,562       

Kontroll- 

aversion 

Pearson corr. ,061 ,040 ,115      

Sig. (2-tailed) ,646 ,763 ,387      

Tillväxtmål 
Pearson corr. ,034 -,461** -,426** -,192     

Sig. (2-tailed) ,796 ,000 ,001 ,145     

Finansiell 

kunskap 

Pearson corr. ,093 ,070 -,137 ,012 ,174    

Sig. (2-tailed) ,482 ,598 ,300 ,928 ,188    

Bransch-

erfarenhet 

Pearson corr. -,127 ,710** ,192 ,033 -,402** -,017   

Sig. (2-tailed) ,337 ,000 ,146 ,803 ,002 ,901   

Utbildnings- 

nivå 

Pearson corr. ,005 ,373** ,161 -,091 -,312* -,296* ,356**  

Sig. (2-tailed) ,970 ,004 ,222 ,494 ,016 ,023 ,006  
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Korrelation oberoende variabler enligt Spearman 

 Kön Ålder 
Risk- 

aversion 

Kontroll- 

aversion 

Tillväxt- 

mål 

Finansiell 

kunskap 

Bransch- 

erfarenhe

t 

Utb.nivå 

Kön 
Correlation Coefficient         

Sig. (2-tailed)         

Ålder 
Correlation Coefficient -,107        

Sig. (2-tailed) ,421        

Risk- 

aversion 

Correlation Coefficient -,011 ,070       

Sig. (2-tailed) ,933 ,596       

Kontroll- 

aversion 

Correlation Coefficient ,061 ,043 ,107      

Sig. (2-tailed) ,645 ,749 ,420      

Tillväxtmål 
Correlation Coefficient ,052 -,428** -,444** -,158     

Sig. (2-tailed) ,698 ,001 ,000 ,231     

Finansiell 

Kunskap 

Correlation Coefficient ,031 ,112 -,051 -,015 ,159    

Sig. (2-tailed) ,819 ,397 ,699 ,912 ,228    

Bransch- 

erfarenhet 

Correlation Coefficient -,125 ,701** ,167 ,020 -,384** ,009   

Sig. (2-tailed) ,347 ,000 ,205 ,880 ,003 ,947   

Utbildnings- 

nivå 

Correlation Coefficient ,005 ,366** ,178 -,114 -,327* -,292* ,369**  

Sig. (2-tailed) ,970 ,004 ,177 ,390 ,011 ,025 ,004  
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Bilaga 5 – T-test  

 

 

Riskaversion Antal Medelvärde Standardavv. T-värde Sig. 

Grupp 1 2 1 2 1 2   

Vinst 32 27 2,520 2,408 0,923 0,707 0,516 0,608 

Bidrag 34 25 2,510 2,412 0,878 0,765 0,445 0,658 

Direkt tillskott 33 26 2,505 2,422 0,830 0,836 0,733 0,706 

Indirekt tillskott 36 23 2,611 2,246 0,856 0,740 1,683 0,098 

Leasing 27 32 2,629 2,333 0,719 0,896 1,379 0,173 

Banklån 20 39 2,533 2,436 0,752 0,869 0,425 0,672 

Lån från släkt/vänner 17 42 2,667 2,388 0,986 0,750 1,177 0,244 

Företagssamarbete 27 32 2,457 2,478 0,833 0,833 -0,098 0,922 

Formellt riskkapital 32 27 2,416 2,531 0,816 0,849 -0,530 0,598 

Informellt riskkapital 27 32 2,233 2,667 0,750 0,847 -2,062 0,044 
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Tillväxtmål Antal Medelvärde Standardavv. T-värde Sig. 

Grupp 1 2 1 2 1 2   

Vinst 32 27 3,532 3,889 1,103 0,878 -1,359 0,180 

Bidrag 34 25 3,707 3,680 0,946 1,120 0,100 0,921 

Direkt tillskott 33 26 3,525 3,911 1,137 0,803 -1,467 0,148 

Indirekt tillskott 36 23 3,546 3,928 1,087 0,858 -1,425 0,160 

Leasing 27 32 3,617 3,761 1,001 1,031 -0,537 0,593 

Banklån 20 39 3,284 3,906 1,140 0,885 -2,316 0,024 

Lån från släkt/vänner 17 42 3,647 3,715 1,102 0,990 -0,232 0,817 

Företagssamarbete 27 32 3,605 3,771 1,001 1,028 -0,622 0,536 

Formellt riskkapital 32 27 3,865 3,493 1,060 0,935 1,414 0,163 

Informellt riskkapital 27 32 4,099 3,354 0,871 1,012 2,998 0,004 

Kontrollaversion Antal Medelvärde Standardavv. T-värde Sig. 

Grupp 1 2 1 2 1 2   

Vinst 32 27 3,390 3,407 1,051 0,724 -0,070 0,944 

Bidrag 34 25 3,382 3,420 0,864 0,984 -0,156 0,877 

Direkt tillskott 33 26 3,417 3,375 0,970 0,843 0,173 0,863 

Indirekt tillskott 36 23 3,472 3,283 0,904 0,924 0,779 0,439 

Leasing 27 32 3,491 3,320 0,825 0,980 0,715 0,478 

Banklån 20 39 3,525 3,333 0,716 0,996 0,764 0,448 

Lån från släkt/vänner 17 42 3,735 3,262 0,822 0,916 1,850 0,070 

Företagssamarbete 27 32 3,343 3,445 0,946 0,888 -0,430 0,669 

Formellt riskkapital 32 27 3,336 3,472 0,981 0,827 -0,571 0,571 

Informellt riskkapital 27 32 3,111 3,641 0,964 0,796 -2,312 0,024 
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Branscherfarenhet Antal Medelvärde Standardavv. T-värde Sig. 

Grupp 1 2 1 2 1 2   

Vinst 32 27 19,97 18,67 12,060 11,482 0,422 0,674 

Bidrag 34 25 19,41 19,32 11,950 11,636 0,029 0,977 

Direkt tillskott 33 26 19,48 19,23 12,273 11,208 0,082 0,935 

Indirekt tillskott 36 23 19,08 19,83 12,697 10,250 -0,236 0,815 

Leasing 27 32 17,70 20,78 11,485 11,905 -1,005 0,319 

Banklån 20 39 23,30 17,36 12,954 10,646 1,884 0,065 

Lån från släkt/vänner 17 42 19,53 19,31 13,505 11,091 0,065 0,949 

Företagssamarbete 27 32 17,96 20,56 12,208 11,342 -0,847 0,401 

Formellt riskkapital 32 27 18,91 19,93 10,744 12,961 -0,330 0,742 

Informellt riskkapital 27 32 17,78 20,72 9,641 13,221 -0,960 0,341 
 

Finansiell kunskap Antal Medelvärde Standardavv. T-värde Sig. 

Grupp 1 2 1 2 1 2   

Vinst 32 27 3,160 3,074 0,701 0,664 0,479 0,634 

Bidrag 34 25 3,088 3,165 0,652 0,727 -0,430 0,669 

Direkt tillskott 33 26 3,169 3,059 0,670 0,701 0,611 0,543 

Indirekt tillskott 36 23 3,178 3,030 0,688 0,671 0,815 0,418 

Leasing 27 32 3,094 3,143 0,631 0,728 -0,268 0,789 

Banklån 20 39 3,108 3,127 0,757 0,647 -0,100 0,920 

Lån från släkt/vänner 17 42 2,917 3,203 0,720 0,654 -1,482 0,144 

Företagssamarbete 27 32 3,041 3,188 0,648 0,708 -0,822 0,415 

Formellt riskkapital 32 27 3,191 3,037 0,587 0,779 0,865 0,391 

Informellt riskkapital 27 32 3,948 3,142 0,517 0,799 -0,265 0,792 
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Ålder Antal Medelvärde Standardavv. T-värde Sig. 

Grupp 1 2 1 2 1 2   

Vinst 32 27 48,97 46,70 10,932 10,705 0,800 0,427 

Bidrag 34 25 48,15 47,64 11,268 10,340 0,177 0,860 

Direkt tillskott 33 26 48,12 47,69 10,074 11,848 0,150 0,881 

Indirekt tillskott 36 23 47,89 48,00 10,988 10,732 -0,038 0,970 

Leasing 27 32 47,22 48,53 11,527 10,286 -0,461 0,647 

Banklån 20 39 50,40 46,67 12,015 10,043 1,264 0,211 

Lån från släkt/vänner 17 42 47,65 48,05 10,112 11,177 -0,125 0,899 

Företagssamarbete 27 32 47,52 48,28 10,089 11,507 -0,268 0,790 

Formellt riskkapital 32 27 47,94 47,93 11,362 10,299 0,004 0,997 

Informellt riskkapital 27 32 46,37 49,25 11,510 10,150 -1,021 0,312 
 

Utbildningsnivå Ek. utb. Ej. Ek. utb Värde Sig. 

Grupp 1 2 1 2   

Vinst 9 11 23 16 1,040 0,308 

Bidrag 10 10 24 15 0,721 0,396 

Direkt tillskott 13 7 20 19 1,009 0,315 

Indirekt tillskott 12 8 24 15 0,012 0,909 

Leasing 7 13 20 19 1,412 0,235 

Banklån 5 15 15 24 1,069 0,301 

Lån från släkt/vänner 9 11 8 31 3,865 0,049 

Företagssamarbete 9 11 18 21 0,007 0,933 

Formellt riskkapital 10 10 22 17 0,219 0,640 

Informellt riskkapital 10 10 17 22 0,219 0,640 
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Kön Man Kvinna Värde Sig. 

Grupp 1 2 1 2   

Vinst 26 24 6 3 0,661 0,416 

Bidrag 31 19 3 6 2,567 0,109 

Direkt tillskott 25 25 8 1 4,680 0,031 

Indirekt tillskott 30 20 6 3 0,143 0,706 

Leasing 26 24 1 8 5,138 0,023 

Banklån 17 33 3 6 0,002 0,969 

Lån från släkt/vänner 16 34 1 8 1,623 0,203 

Företagssamarbete 21 29 6 3 1,870 0,172 

Formellt riskkapital 26 24 6 3 0,661 0,416 

Informellt riskkapital 23 27 4 5 0,007 0,931 
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Bilaga 6 – Kolmogornov-Smirnov test 

 

Normalfördelning förklaringsvariabler 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Ålder Riskaversion Kontrollaversion Tillväxtmål Kunskap Erfarenhet 

N 59 59 59 59 59 59 

Normal Parametersa 
Mean 47,93 2,4686 3,3983 3,6951 3,1205 19,37 

Std. Deviation 10,796 ,82622 ,90867 1,01379 ,67971 11,716 

Most Extreme Differences 

Absolute ,120 ,121 ,159 ,161 ,080 ,093 

Positive ,067 ,121 ,084 ,099 ,080 ,093 

Negative -,120 -,099 -,159 -,161 -,057 -,072 

Kolmogorov-Smirnov Z ,924 ,933 1,222 1,233 ,611 ,716 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,360 ,349 ,101 ,095 ,850 ,684 
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Normalfördelning finansieringskällor 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Bidrag Banklån Indirekt Direkt Släkt Informellt Leasing Vinst Formellt Samarbete 

N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Normal 

Parametersa 

Mean 3,61 3,27 5,46 5,17 9,15 7,39 4,44 2,00 7,92 6,59 

Std. Deviation 2,334 1,740 1,695 2,086 1,574 1,661 2,608 1,365 1,715 2,151 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,179 ,240 ,217 ,136 ,417 ,186 ,194 ,311 ,194 ,143 

Positive ,179 ,240 ,217 ,136 ,295 ,115 ,194 ,311 ,112 ,143 

Negative -,132 -,099 -,139 -,098 -,417 -,186 -,125 -,232 -,194 -,117 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,378 1,843 1,664 1,046 3,201 1,426 1,492 2,385 1,491 1,102 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,045 ,002 ,008 ,223 ,000 ,034 ,023 ,000 ,023 ,176 
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Normalfördelning logaritmerade finansieringskällor 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Samarbete Bidrag Banklån Indirekt Direkt Släkt Informellt Leasing Vinst Formellt 

N 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Normal Parametersa 

Mean 1,8203 1,0538 1,0420 1,6460 1,5468 2,1945 1,9609 1,3025 ,5003 2,0372 

Std. 

Deviation 
,39362 ,71382 ,55875 ,33289 ,47130 ,21566 ,33216 ,64347 ,60098 ,27938 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,177 ,150 ,201 ,202 ,139 ,404 ,221 ,150 ,340 ,204 

Positive ,110 ,150 ,138 ,154 ,084 ,308 ,188 ,150 ,340 ,171 

Negative -,177 -,118 -,201 -,202 -,139 -,404 -,221 -,129 -,203 -,204 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,363 1,155 1,547 1,552 1,068 3,101 1,694 1,154 2,610 1,568 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,049 ,139 ,017 ,016 ,204 ,000 ,006 ,139 ,000 ,015 

 

 

 


