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Sammanfattning 
 
Det finns många faktorer, både yttre och inre, som påverkar en småföretagare vid dennes val 
av finansieringsform. Det finns även många olika former av finansiering att välja bland t ex 
banklån, leasing och riskkapital och de olika finansiärerna ställer skiftande krav på 
småföretagen och företagarna. Ett problem som nämns i teorin är det finansiella gapet som 
bygger på en asymmetrisk information mellan företagaren och finansiären. Småföretagare 
föredrar enligt pecking order modellen eget genererat kapital och är negativt inställda till att 
förlora kontroll över företaget samt självständighet. Den form av finansiering som företagarna 
enligt denna teori undviker därav så långt som möjligt är riskkapital då detta kortfattat innebär 
att företaget ”betalar”  genom att ge bort ägande. Dock kan inte alla småföretag överleva samt 
finansiera sin verksamhet med egna vinster, speciellt inte i början och det kan vara svårt att 
erhålla extern finansiering då företagen kanske inte har så mycket att lämna i säkerhet för t ex 
ett banklån. Denna uppsats är en fallstudie över hur olika faktorer påverkat/påverkar tre 
företags kapitalförsörjning. En form av finansiering som de undersökta företagen alla anser 
vara bra är leasing och anledningen till detta är att räntorna idag är så låga. Företagen är inte 
helt negativt inställda till riskkapital som teorin framhåller, trots att de helst försörjer sig på 
eget kapital. De undersökta företagen har haft olika förutsättningar vad gäller anskaffning av 
kapital och de har även till viss del valt olika former. Trots detta kan deras agerande i stora 
drag sägas följa de teorier som finns angående små företags kapitalförsörjning.  
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1. Inledning 
 
Vi kommer under detta avsnitt först att ta upp bakgrund samt problemdiskussion och sedan 
följer bland annat syfte samt avgränsning. 
 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens samhälle då ökad sysselsättning och ökad tillväxt är aktuella ämnen spelar 
småföretagen en mycket stor roll. Av de ca 900 000 stycken företag som fanns i Sverige 2005 
var strax över 830 000 stycken småföretag1. Den svenska näringspolitiken har trots mängden 
av småföretag till stor del fokuserat på stora företag och deras finansiering vilket gör det svårt 
för de små företagen att finansiera sin verksamhet2. De nya småföretagen bildas av olika 
anledningar, en del vill tjäna pengar, en del vill arbeta självständigt och en del kanske vill 
komma bort från arbetslöshet. Gemensamt för alla småföretag, oavsett storlek och bransch 
och anledning till varför de startats är att de alla måste följa regler och skattelagar. Det har i 
den politiska debatten diskuterats om att dessa makrofaktorer måste ses över för att 
småföretag ska ha en bättre chans för etablering och överlevnad.3 Dagens regering har bland 
annat nämnt ” tillväxtvänlig företagsbeskattning, förbättrad kapitalbildning och en 
fungerande finansmarknad” 4 som mål för deras politik.  
 
Den svenska kapitalmarknaden har under åren varierat, under vissa perioder har det varit gott 
om kapital och under andra en brist. Utbudet har sett olika ut beroende på vilken typ av 
företag det varit frågan om. Fram till år 2000 befann sig Sverige i en uppåtgående konjunktur 
och det fanns då ett stort utbud av riskkapital.5 Det finns idag en brist på riskkapital även om 
det ser bättre ut idag än vad det gjorde för två år sedan6. Samtidigt har banker beviljat färre 
lån till företag i tidigare skeden och anledningen till detta är till stor del den ändrade 
förmånsrättslagen7 som inneburit att banken fått en sämre ställning vid eventuella konkurser8 
och detta har lett till ytterligare problem för småföretag att inbringa externt kapital till sin 
verksamhet. Ett annat problem bakom utbuds- och efterfrågeproblemen angående finansiering 
till småföretag är det finansiella gapet9. Det finns idag även lite kunskap om hur utbud samt 
efterfrågan på kapital egentligen ser ut för de små företagen10. Undersökningar visar att olika 
faktorer påverkar hur småföretagaren ser på utbud samt efterfrågan. Några faktorer som kan 
nämnas är: företagets ålder, omsättning, lokalisering samt bransch.11 

                                                 
1 www.scb.se Företagsregistret 

2 Boter H., m fl., (1998), s 24 

3 Ibid., s 31 ff 

4 http://www.moderat.se/ 

5 Landström H., (2003), s 11 f 

6 www.almi.se A 

7 Se avsnitt 1.6.2 för mer information om förmånsrättslagen. 

8 Förmånsrättslagen (1970:979) 

9 Finansiellt gap innebär att det föreligger asymmetrisk information mellan företagare och finansiärer. Se  

   teoriavsnitt för mer information. 

10 Landström H., (2003), s 29 

11 www.nutek.se, (2006), s 9 ff., A 
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1.2. Problemdiskussion 
 
Det finns rent generellt många olika sätt att anskaffa externt kapital, däribland banklån, 
riskkapitalbolag, leasing samt factoring12. De olika finansieringsformerna är ofta lättare att 
tillgå för stora företag än för småföretag på grund av olika faktorer13. Bland dessa kan nämnas 
den asymmetriska informationen samt skillnader i risktagande för finansiärer vid affärer med 
små och stora företag14. Det har politiskt diskuterats att det finns en brist av 
finansieringsmöjligheter för småföretag samt vad som kan göras åt problemet15. Nystartade 
företag har ingen ekonomisk historik som t ex årsredovisningar och balansräkningar att visa 
upp för finansiärer och detta leder till att det är ett större risktagande att bevilja finansiering 
till dessa företag. Risken ökar även genom att små företag ofta har sämre soliditet och 
kassaflöde samt färre materiella tillgångar att lämna som säkerhet vid t ex banklån16. Den ofta 
begränsade ekonomiska historiken gör det svårt för små företag som ej levt så länge att 
övertyga olika finansiärer om deras affärsidé och det är svårt för finansiärerna att tillgodogöra 
sig information om företagen.17 Trots detta beviljades 90 % av ansökningarna om banklån och 
krediter från småföretag mellan år 2002 och år 2004 enligt Nutek (2005) 18. Detta kanske kan 
vara ett tecken på att det håller på den negativa trenden är på väg att vända. 
 
De små företagen behöver ofta mindre summor till investeringar än vad de stora företagen gör 
vilket leder till att omkostnaderna för finansiärerna relativt sett blir högre vid finansiering till 
småföretag jämfört med stora och etablerade företag och även detta kan vara en anledning till 
att det föreligger svårigheter för småföretag.19  
 
Små företag kan ofta inte fritt välja finansieringsform utan får många gånger nöja sig med de 
former som erbjuds enligt företagets förutsättningar. Beroende på vart i livscykeln företaget 
befinner sig, introduktion, tillväxt eller mognad, kommer finansieringsalternativen att vara 
olika tillgängliga och även olika lämpliga20. När småföretagaren väljer finansieringsform 
finns det flera faktorer som påverkar deras val. Det är bland annat tillgänglighet, kostnad samt 
fortsatt självständighet. Fortsatt självständighet är enligt teorin en av de viktigaste faktorerna 
för småföretagare och därför vill de i första hand finansiera sin verksamhet med eget 
genererat kapital och försöker därmed undvika extern finansiering. Den prioriteringen från 
företagarens sida är något som enligt Meyer (1994) följer av Pecking order modellen21.  
 
Bootstrapping är ett annat sätt att för företagen att minska sitt behov av finansiering genom att 
man försöker minimera eller eliminera sina kostnader genom alternativa metoder.22 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många olika former av finansiering och olika 

                                                 
12 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 17 ff. 

13 Boter H., m fl., (1998), s 24 

14  
15 Landström H., (2003), s 11 f  

16 http://www.riksbank.se, (2005), s 57,  

17 Landström H., (2003), s 7 ff.  

18 www.nutek.se, (2006), s 9 ff., A 

19 Landström Hans, (2003), s 12 ff. 

20 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 85 

21 Lakshmi S-S., Myers, S.C., (1994), s 13 ff 

22 Winborg J., Landström H., red, (2003), s 29 ff. 
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faktorer kommer att påverka småföretagarens val, såväl dennes egna preferenser som de 
faktorer utifrån som är utanför företagarens direkta kontroll. 

 
1.3 Frågeställningar 
 

1. Vilka faktorer påverkar småföretagarna då de ska inbringa kapital till företaget? 
2. Varför föredras vissa former av finansiering före andra?  
3. Skiljer sig småföretagens val av finansiering åt i de olika faserna i livscykeln? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka faktorer, både yttre och inre, som påverkar 
företagare vid deras val av finansiering. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Vi kommer enbart att inrikta oss på små företags kapitalförsörjning. Vi kommer även endast 
att koncentrera oss på de tre första faserna i ett företags livscykel, det vill säga introduktion, 
tillväxt samt mognad. Vi kommer i detta arbete även att inkludera mikroföretag23 under 
definitionen småföretag. 
 

1.6 Definitioner  

1.6.1 Småföretag 
 
För att ett företag ska klassas som ett litet företag ska de ha max 49 anställda. Deras 
balansomslutning eller årliga omsättning24 får ej överstiga 10 miljoner euro.25  

1.6.2 Mikroföretag 
 
Mikroföretag har max 10 anställda och en balansomslutning eller årsomsättning på max 2 
miljoner euro26. 

                                                 
 
24 Balansomslutning innebär summan av tillgångarna i balansräkningen, måttet omsättning visar hur mycket  

    företaget har sålt varor och tjänster för under viss period, i detta fall ett år. 

25 Europeiska kommissionen, (2003),  ec.europa.eu 

26 Ibid. 
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2. Metod 
 
Vi kommer nedan att beskriva hur vi har gått till väga under arbetets gång. Vi kommer bland 
annat att förklara de val vi gjort vad gäller metodval, datainsamling med mera, samt ta upp 
de faktorer som påverkar uppsatsens trovärdighet. Vi kommer även att presentera de 
hypoteser som vi sedan kommer att testa på verkligheten.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Figuren nedan visar kortfattat hur vi gått till väga med uppsatsen under tidens gång.  
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
Figur nr 1. Egen bearbetning 
 
Vårt arbete med denna uppsats började med att vi diskuterade olika ämnen och kom därefter 
fram till ett problem vi ville undersöka. Genom litteratur kom vi fram till vissa frågor vi skulle 
behöva svara på, det vill säga våra problemfrågor, för att därefter kunna besvara vårt 
uppställda syfte. Vårt val av metod att arbeta utefter blev att ställa upp hypoteser för att sedan 
testa på de företag vi skulle komma att välja. Sedan sökte och gick vi igenom relevant 
litteratur för att finna teorier som kunde hjälpa oss att svara på dessa problemfrågor samt 
hjälpa oss att ställa upp hypoteser.  
 
Då hypoteserna var klara började vi undersöka om de stämde överens med verkligheten, vi 
utförde nu intervjuer med de valda företagen. För att kunna besvara våra frågor och 
kontrollera våra hypoteser på ett ingående sätt valde vi att arbete med djupgående intervjuer 
för att på så sätt få så ingående svar som möjligt. Då insamlingen av primärdata var klar 
började vi med att analysera denna för att se om verkligheten stämde överens med teorin och 
slutligen kom vi fram till ett resultat.  
 

2.2 Metodval 

2.2.1 Kvantitativa och kvalitativa metoder  
 
Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder ligger i hur vi använder oss av siffror 
och statistik. En kvantitativ metod går ut på att beskriva något med siffror.27 Kvalitativa 
metoder visar däremot en helhetsbild som möjliggör djupare förståelse för sociala processer 

                                                 
27 Holme I.M., Solvang B.K., (1997), s 13, 150 

Litteratursökning samt 
teoribearbetning 

Uppställande av 
hypoteser 
 

Hitta ett 
problem 

Intervjuer med valda 
företag 

Analys 
 

Slutsats 

Metodval  
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och sammanhang28. Då syftet med vårt arbete är att få djupare förståelse inom småföretags 
kapitalförsörjning valdes det kvalitativa angreppssättet29. 
 
En fallstudie är en kvalitativ undersökningsmetod som används då man vill få en detaljerad 
och djup insikt inom ett specifikt område.30 Fallstudier utmärks av att dessa erhåller en 
djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter eller processer31. En 
surveyundersökningar karaktäriseras av att den ska vara bred och ge omfattande täckning. 
Detta tillvägagångssätt är lämpigt för kvantitativa undersökningar32. Vårt tillvägagångssätt 
handlar om att få djupare förståelse i det ämne vi har valt och att kunna använda 
informationen/empirin som vi insamlat för att analysera mot teorin och vi har därav valt att 
göra en fallstudie.  
 

2.2.2 Angreppssätt 
 
Det finns två olika angreppssätt man kan använda sig av vid skrivandet av en uppsats, det ena 
är ett deduktivt sätt och det andra ett induktivt. Kortfattat kan sägas att man inom det 
induktiva sättet utgår ifrån empiri medan man utgår från teori vid det deduktiva sättet, man 
vill alltså testa utifrån olika synvinklar. Det induktiva sättet används vanligast inom 
samhällsvetenskapliga ämnen medan det deduktiva oftast används inom naturvetenskapen.33 
 
Det deduktiva sättet innebär kortfattat att man ställer upp hypoteser utifrån befintliga teorier 
och dessa hypoteser ska sedan testas på verkligheten. Vi kommer i vårt arbete att ställa upp 
hypoteser enligt detta sätt för att sedan testa på de valda företagen genom intervjuer som är ett 
alternativ till hypotestestning. Syftet med ett deduktivt angreppssätt är ofta att finna kausala 
samband mellan olika faktorer34. Vår uppsats är ej ute efter att hitta kausala samband varefter 
vi inte enbart kommer att använda oss av detta angreppssätt. Ett annat utmärkande drag för 
deduktiva studier är att man vill kunna generalisera sina resultat för en större målpopulation35, 
detta är något vi inte har behov av att göra då vi vill ha en mer djupgående förståelse för just 
de företagen vi valt.  
 
Vi har inte följt lika strukturerade mönster som det deduktiva angreppssättet betonar utan vi 
vill ha en mer djupgående förståelse som man får genom att arbeta efter det induktiva sättet. 
Det kan därmed sägas att vi använt oss av ett abduktivt angreppssätt som är en blandning 
mellan det induktiva och det deduktiva. En av grundstenarna inom abduktion är att man vill 
kunna dra slutsatser om vad som ligger bakom en observation vilket stämmer överrens med 
det vi vill uppnå med denna uppsats36. Vi har enbart använt oss av kvalitativa data vid denna 
uppsats, något som kännetecknar det induktiva sättet. Anledningen är främst att kvalitativa 
data gör det lättare att analysera på djupet än vad de kvantitativa gör37.  

                                                 
28 Ibid., s79 

29 Holme  I.M., Solvang, B.K., (1997), s 150 

30 Saunders M., Lewis P., Thornhill A., (2003), s 93f  

31 Denscombe M., (2000) , s 43 

32 Holme  I.M., Solvang, B.K., (1997), s 12 

33 Saunders M., Lewis P., Thornhill A., (2003), s 87 ff.  

34 Ibid. 

35 Ibid.,  s 89 

36 Wallén G., (1996), s 48 

37 Ibid. 
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2.3 Datainsamling 
 
Vid insamling av data finns det tre olika typer av data, primärdata, sekundärdata samt tertiär 
data. Primärdata är den data som samlas in och återges direkt från ursprung. Den största 
fördelen är att denna data samlats in av en själv och är därmed insamlad för ens eget syfte 
vilket inte alltid är fallet med sekundärdata. Sekundärdata är redan befintlig data inom det 
område man forskar. Det kan vara t ex böcker, tidigare gjorda undersökningar eller Internet. 
Problemet med sekundärdata är att fastställa om det är objektivt eller inte, det kan vara skrivet 
för ett annat syfte än det egna, och kan även vara skrivet utifrån ett annat synsätt än det man 
själv valt att arbeta efter. Tertiär data som består av bland annat uppslagsverk och 
ordböcker.38 
 
Vi kommer i denna uppsats till stor del att använda oss av sekundärdata i form av befintliga 
teorier från böcker, artiklar samt Internet. Vi har försökt att kritiskt granska denna information 
för att få en djup förståelse samt se om informationen är relevant för vår uppsats. Vi har även 
resonerat över det faktum att sekundärdata ofta är insamlat för ett annat syfte än ens eget och 
försökt kontrollera att detta inte inneburit att vi fått sned information39. Vi kommer även till 
viss del att använda oss av tertiär data.  
 
Våra primärdata kommer vi att samla in genom intervjuer med tre olika företag. Det finns tre 
kategorier av intervjuer, strukturerade, semi-strukturerade och djupintervjuer. Vid 
strukturerade intervjuer använder man frågeformulär som är förutbestämda med 
standardiserade eller identiska frågor. Semi-strukturerade intervjuer är inte standardiserade 
och i en semi-strukturerad intervju kan frågorna variera från intervju till intervju. I en 
djupintervju har man inga förutbestämda frågor alls utan man vill utforska djupare i ett 
område man är intresserad av.40 Semi-strukturerade intervjuer används ofta vid kvalitativa 
undersökningar41 Vid en kvalitativ intervju finns det tre typer av frågor som man kan använda 
sig av, öppna, utforskande eller slutna frågor. Öppna frågor används för att få respondenten att 
definiera och beskriva något, utforskande för att få svar som har betydelse för undersökningen 
och specifika och slutna frågor vid frågeformulär.42   
 
Vi ansåg att det bästa sättet för oss var att använda oss av semi-strukturerade intervjuer då vi 
skulle kunna få en djupare kunskap om ämnet och de utvalda företagen på det sättet. Vi 
formulerade våra frågor utifrån de teorier vi valt att använda oss av i denna uppsats och 
använde oss av öppna och utforskande frågor då vi ville få respondenterna att beskriva och 
förklara sina svar så utförligt som möjligt.43 I intervjun lät vi respondenten att först svara fritt 
på de frågor vi ställde och vi ställde därefter följdfrågor om vi kände att vi behövde mer 
information om något specifikt. Våra olika intervjuer följde ej samma ordning utan frågorna 
var mer flexibla, respondenten pratade ofta fritt vilket innebar att frågorna togs upp efter 
hand44. Vi försökte göra så objektiva frågor som möjligt för att inte styra respondentens svar i 
någon riktning vilket är viktigt att tänka på45.  

                                                 
38 Saunders M., Lewis P., Thornhill A., (2003), s 50 ff 

39 Ibid., s  201 

40 Ibid., s 246 f 
41 Bryman A., (2002), s 302 

42 Lindell P.,  (2006) 

43 Bryman A., (2002), s 300f 

44 Ibid. 

45 Holme I.M., Solvang B.K., (1997), s 99 
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Vi behövde information som omfattade hela företagets liv, från företagets start fram till idag, 
och därför borde de personer som vi skulle intervjua vara någon med en djupare kunskap om 
företaget och dess finansiering. De personer som ställde upp på våra intervjuer var företagens 
ägare/VD.  
 

2.4 Val av teor ier   
 
Det ämne vi valde att skriva om var vilka faktorer som påverkar småföretag vid deras val av 
finansiering. Innan vi började med att söka efter teorier försökte vi diskutera fram vad vi ville 
skriva om mer specifikt. Det finns många teorier och modeller som beskriver företag och dess 
kapitalförsörjning, hur småföretag resonerar samt vilka mönster de följer när de ska välja 
finansieringsform. Det teorier som vi valde att fördjupa oss i var de olika 
finansieringsformerna, pecking-order modellen, bootstrapping, livscykeln och företags totala 
riskanalys. Vi ville även se hur verkligheten ser ut för företag och detta redovisas under 
rubriken statistik.  
 

2.5 Val av företag  
 
Vi har valt att intervjua tre olika företag. Anledningen till att det är ett litet antal företag är att 
vi vill få en djupare förståelse för ämnet vi valt. Vi ville även ha gott om tid att undersöka 
våra variabler på de olika företagen. Vi har valt de företag vi undersökt främst efter 
tillgänglighet då vi genom kontakter kunde komma i kontakt med dessa företag. Två av 
företagen är belägna i Örebro samt ett i Kungsör och företagens geografiska placering 
påverkade även vårt val då närheten ansågs vara positiv då vi hade möjlighet att personligen 
besöka de personer vi ville intervjua. Företagen befinner sig i olika branscher, två är 
konsult/tjänsteföretag och ett är ett tillverkande företag vilket vi anser svarar till vårt syfte på 
ett mer dynamiskt sätt.  
 

2.6 Reliabilitet samt validitet 
 
Vi kommer i detta avsnitt att ta upp reliabilitet samt validitet som är två viktiga mått på en 
uppsats trovärdighet. 
 

2.6.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om att en uppsats ska vara tillförlitlig. Man vill säkerställa sig att 
resultatet skulle bli likadant om undersökningen gjordes vid ett annat tillfälle eller av en 
annan författare. Vi har haft i åtanke att många olika saker kan påverka intervjuer och 
undersökningar och att det är dessa saker man måste försöka undvika: Det gör man genom att 
ens tillvägagångssätt är så utförligt och noggrant som möjligt och att man i största mån 
försöka utesluta att slumpen spelar in. För att testa reliabilitet kan man fråga sig om samma 
resultat kommer att kunna uppnås igen och även om det kommer att kunna uppnås av någon 
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annan.46 Vi har redogjort så mycket som möjligt av hur vi gått tillväga under uppsatsens gång 
och detta är enligt Bryman ett bra sätt att säkerställa reliabilitet47. Vi anser även att samma 
resultat skulle kunna gå att uppnå igen av andra forskare om dessa följde samma 
tillvägagångssätt. Detta är dock beroende av att det är just dessa tre företag som undersöks då 
resultatet troligen skulle bli annorlunda med andra företag. 
 

2.6.2 Validitet 
 
Validitet handlar om att säkerställa att resultatet verkligen visar det man haft som syfte att 
visa. Speglar uppsatsen det syfte man ställt upp? Man kan skilja mellan inre och yttre 
validitet. Den inre står för de fel som görs under studien och som leder till systematiska fel.48 
Det handlar även om att observationerna man gör under studiens tid ska stämma överrens med 
de resultat man får fram.49 Vi har genom att noggrant gå igenom våra intervjufrågor, 
hypoteser samt teorier försökt säkerställa att det resultat vi fått fram speglar det syfte vi ställt 
upp50 och därmed försökt att bibehålla en hög validitet. 
 
Den yttre validiteten handlar om generaliserbarhet. Detta innebär att ens resultat ska ha 
allmän giltighet även i andra liknande situationer. Vår uppsats har ej som syfte att kunna 
generalisera resultaten till en större population då vi vill undersöka få saker inom en utvald 
grupp och därför föreligger det ej ett problem med den externa validiteten51. 
 

                                                 
46 Saunders M., Lewis P., Thornhill A., (2003), s 100 ff. 

47 Bryman Alan, (2002), s 260 ff.  

48 Saunders M., Lewis P., Thornhill A., (2003), s 102 

49 Bryman Alan, (2002), s 257 

50 Saunders M., Lewis P., Thornhill A., (2003), s 102 ff 

51 Ibid., s 103 
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2.7 Källkr itik 
 
Det faktum att vi har två tjänsteföretag och bara ett producerande kan leda till att resultatet 
blir vinklat åt tjänstesektorn till viss del, vi har dock inte för avsikt att generalisera för större 
population men vi är medvetna om att ytterligare ett tillverkande företag skulle kunna ha varit 
bra för ytterligare jämförelse. Det faktum att det ena företagets ägare ej varit med från starten 
av företaget kan påverka vår analys då vi ej har någon ” riktig”  introduktionsfas att analysera. 
 
Vissa av våra teorier är ursprungligen utvecklade för stora företag och de har sedan 
modifierats för att även passa de små företagens förutsättningar, detta kan innebära att 
teorierna inte alla gånger är de bästa möjliga att testa, men är i dagsläget de enda tillgängliga. 
 
 



 15 

3. Teor i         
 
Vi kommer nedan att först visa de hypoteser vi ställt upp som vi sedan vill testa på 
verkligheten. Vi kommer sedan att beskriva olika typer av finansiering som finns att tillgå 
samt teorier som försöker förklara faktorer som påverkar företagarens val av 
finansieringsform, både externa faktorer och faktorer som företagaren själv kan påverka. Vi 
kommer även att visa hur verkligheten ser ut för dagens svenska företag. Vi kommer även att 
kortfattat förklara förmånsrättslagens innebörd. 
 

3.1 Hypoteser  
 

• Småföretagarna upplever att det föreligger svårigheter att erhålla extern finansiering i 
början av livscykeln. 

• Företagen föredrar eget genererat kapital framför andra finansieringsformer. 
• Småföretagarna är negativt inställda till riskkapital. 
• Småföretagarna upplever ett finansiellt gap som försvårar deras kapitalförsörjning. 
• Valet av finansieringsform påverkas av vart i livscykeln företaget befinner sig.  

 

3.2 Förmånsrättslagen 
 
Förmånsrättslagen (1970:979) reglerar vem som får pengar och i vilken turordning om ett 
företag går i konkurs och denna ordning kallas förmånsrätt. Den särskilda förmånsrätten gäller 
vid både utmätning och konkurs. Den allmänna förmånsrätten gäller bara vid konkurser. 
Lagen ändrades från 2005 och detta innebar att det som tidigare kallades företagshypotek 
(säkerhet i näringsidkarens lösa egendom) och innebar en särskild förmånsrätt har fått ge plats 
för företagsinteckning (säkerhet i all egendom) som är en allmän förmånsrätt som dessutom 
bara gäller vid konkurs och endast i 55 % av värdet av all den egendom som återstår vid 
konkursutbrottet. 52  
 

3.3 Traditionella former  av finansier ing 

3.3.1 Mjuka lån 
 
Mjuka lån är lån som ej är baserade på marknadsmässiga förutsättningar, de ställer krav på 
företaget på andra grunder än just de ekonomiska. Detta innebär att de skiljer sig från 
bankfinansiering. Banker har hårdare krav på företaget i fråga och kräver därmed större 
säkerheter samt att deras syfte är att tjäna pengar. Mjuka lån har ofta lägre krav på säkerhet 
och varierande räntor, detta på grund av att de ej är anpassade till marknaden på samma sätt 
som banker är. Finansiärer som beviljar mjuka lån är bland annat nationella institut, regionala 
institutioner, intresseorganisationer och EU. Verksamhet som kan beviljas mjuka lån är 
”verksamhet som positivt bidrar till sysselsättnings- och samhällseffekter, verksamhet som 

                                                 
52 Förmånsrättslagen (1970:979) 2 § och 11 § jämfört med 5 § I dess lydelse före 1995 samt 2 kap 1 § lag om Företagshypotek (1984:649) 

jämfört med 1 § lag om företagsinteckning (2003:528) 



 16 

med produkter och tjänster förbättrar livskvaliteten, samt verksamheter som är drivna av 
individer som är underrepresenterade i näringslivet” .53  
 

3.3.2 Kund- och leverantörsfinansier ing 
 
Kundfinansiering innebär att man får betalt i förskott från kunden, det blir som ett lån utan 
säkerhet och ränta. Leverantörsfinansiering kan innebära förlängda krediter men även lån. 
Fördelen med kredit är att man kan behålla sitt kapital längre, man får betalt från kund innan 
man själv betalar sin leverantör. Detta förbättrar likviditeten i företaget. Leverantörskredit är 
en vanlig form av finansiering och är lättare att erhålla än kundfinansiering.54 Anledningen till 
att det många gånger är relativt lätt att få leverantörsfinansiering är att även leverantörerna vill 
att det ska gå bra för företaget, annars förlorar de själva pengar 55.  
 
 
3.3.3 Factor ing 
 
Denna form av finansiering innebär att man antingen lånar pengar från en mellanhand, ett 
factoringbolag, och säkerheten man erbjuder är de egna fakturorna eller så säljer man de egna 
fakturorna till mellanhanden. De olika varianterna kallas fakturabelåning eller fakturaköp. 
Fakturaköp är en mindre vanlig metod som vi ej kommer att ta upp ytterligare. 
 
Factoring innebär att företaget får pengar snabbare än vad de skulle få om de skulle vänta på 
att de egna fakturorna förfaller till betalning56. Detta innebär alltså att behovet av ytterligare 
finansiering minskar57. Factoring innebär kostnader genom de avgifter som factoringbolaget 
tar ut och man är även själv skyldig att betala fakturorna om kunden ej betalar till 
mellanhanden. Man bär alltså kreditförlusten själv. En risk med factoring är att kunderna kan 
uppfatta det som negativt att företaget använder sig av factoring då de kan misstänka att 
företaget har ekonomiska problem eftersom de behöver snabba pengar.58 
 
Man måste med denna form av finansiering överväga om fördelarna med att snabbt få in 
pengar är viktigare än de extra kostnader som det innebär att använda sig av factoring. Finns 
även en risk att man förlitar sig på sin mellanhand och därmed blir mindre uppmärksam på sin 
egen ekonomi59. 
 

3.3.4 Leasing 
 
Leasing som finansieringsform innebär att man får sin utrustning utan att betala direkt och 
man betalar istället en avgift fördelat på en viss period. Leasing kan dock vara relativt dyrt i 
längden och man får överväga hur viktigt det är att behålla kapitalet inom företaget som 

                                                 
53 Garmer F., Kyllenius M., s 17 ff, 25 ff  

54 Ibid.   

55 Sihler W.W., Crawford R.D., Davis H.A., (2004), s 3 ff, (ebrary) 

56 Sihler W.W., Crawford R.D., Davis H.A., (2004), s 3 ff, (ebrary) 

57 Ibid. 

58 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 39, 45 ff. 

59 Ibid. 
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annars skulle ha gått till att köpa tillgången.60 Det faktum att man kan behålla kapitalet i 
företaget då man leasar nämns som en av fördelarna med denna finansieringsform. Leasing 
kan även vara ett bra alternativ om man behöver utrustning under en kortare period.61 
 
Det finns två olika varianter av leasing, den ena är operationell leasing som kan jämföras med 
en vanlig lägenhetshyra. Det innebär att leasegivaren svarar för reparationer och underhåll och 
objekten byts ofta ut då nya modeller kommit ut på marknaden. Kontraktstiden är ofta kort 
och kan avbrytas under tiden. Vid kontraktets slut kan man välja mellan att fortsätta leasa till 
en lägre avgift eller köpa loss till ett kraftigt nedsatt pris. Vid operationell leasing tas inte 
tillgångar och skulder upp i balansräkningen utan det som syns är avgiften som redovisas som 
en utgift. Därav påverkas ej företagets soliditet 62. En annan fördel med leasing är att 
leasingkostnaden är avdragsgill för företaget63. 
Den andra varianten är finansiell leasing. I denna form av leasing ansvarar man själv för 
reparationer och underhåll och kontraktet är ofta lika långt som utrustningens livslängd64.  
 

3.3.5 Bankfinansiering 
 
Innan en bank beviljar lån kontrollerar de företagets återbetalningsförmåga och vilka 
säkerheter företaget kan lämna. Detta är en bedömning som banken måste göra enligt Lagen 
om bank och finansieringsrörelse (2004:297).65 De säkerheter som nämns är realsäkerhet och 
namnsäkerhet, där realsäkerhet står för t ex pantbrev och fastighetsinteckningar och 
namnsäkerhet för borgensförbindelser. Innebörden av säkerheter är att banken försäkrar sig 
om förtur till betalning om företaget går i konkurs, så kallad förmånsrätt. Då den nya 
förmånsrättslagen66 blev gällande har bankens ställning ändrats och kortfattat innebär detta att 
banken inte på samma sätt säkrar sin förtur till betalning vid eventuell konkurs som de gjorde 
tidigare. Ändringen har bland annat medfört att banker idag är mer avståndstagande än innan 
till att bevilja lån då det är svårare för dem att säkra sina pengar. De nya förmånsrättsreglerna 
har haft en dämpande effekt på bankernas utlåning enligt 31 % av de tillfrågade företagen i 
Almis undersökning (2006)67 och bankerna skulle därmed låna ut mer pengar om reglerna ej 
hade ändrats. Trots detta angav 63 % av de tillfrågade bankerna att deras utlåning har ökat det 
senaste kvartalet och 73 % av de tillfrågade bankerna tror att de kommer att fortsätta sin 
ökning68. En av de största anledningarna till att utlåningen har ökat de senaste åren har varit 
de låga räntorna.69  
 
Banker får endast låna ut pengar om ” förpliktelserna på goda grunder kan förväntas bli 
fullgjorda”  70. De kan dock avstå från sådan säkerhet om den anses obehövlig. Lån utan 
säkerhet kallas för blancolån och säkerheten i dessa lån är företagets utvecklingsmöjligheter 

                                                 
60 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 39, 45 ff.. 

61 Allen F., Brealey R.A., Myers S.C., (2006), s 700 

62 www.esv.se, (2006) 

63 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 51 

64 Allen F., Brealey S.C., Myers R.A., (2006), s 699 ff. 

65 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 110 ff. 

66 Se avsnitt 1.6.2 för utförlig information om FRL 

67 www.almi.se, (2005), B 

68 www.almi.se, (2006), C 

69 www.almi.se, (2005), B 

70 Lag om bank- och finansieringsrörelse, (2004:297), 8 kap 1 § 
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och ledningens skicklighet. En typ av blancolån kan vara utvecklingslån till nystartade 
företag. Ofta följer det höga räntor med dessa lån.71 Vad gäller utlåning till företag som 
befinner sig i ett tidigt stadium är säkerheter en förutsättning och just därför är det ofta svårt 
för småföretag att erhålla banklån72. Det kan dock gå att få banklån i ett tidigt skede om man 
går in som borgensman själv eller hittar någon annan som är beredd att göra det73.  
 
Det finns två olika sorters bankfinansiering, den ena är investeringskredit och den andra är 
rörelsefinansiering. Investeringskrediten används då man behöver kapital till viss investering. 
Man lånar pengar under en viss period till en viss ränta.74 Rörelsefinansiering gäller 
finansiering för hela verksamheten och benämns checkräkningskredit. När man utnyttjar 
krediten betalas ränta på det utnyttjade beloppet och det kostar mer ju längre tid man använder 
sin kredit.75 Företaget betalar även en avgift på hela det beviljade beloppet utöver 
räntekostnaden för kreditutnyttjandet. Denna form av finansiering är ett bra alternativ då man 
har olika kapitalbehov vid olika tidpunkter och kan utnyttja sin kredit därefter.76  
 
De risker som för företaget föreligger vid banklån är främst ränteriskerna. Lån vid rörlig ränta 
innebär att kostnaden för lånet följer räntans svängningar, vid nedgång av räntan är detta 
alternativ självklart fördelaktigt men ej vid ränteuppgångar. Fast ränta innebär även det risker, 
går räntan ner betalar man onödigt mycket och kostnaden för lånet blir högre än vad den 
skulle ha varit vid rörlig ränta.77 
 

3.3.6 Venture capital, kapital mot ägande 
 
Venture capital är ett tidsbegränsat finansieringssätt och företaget ”betalar”  genom att ge bort 
ägande i företaget, man låter alltså ett riskkapitalbolag gå in som delägare. Det faktum att det 
är tidsbegränsat innebär att riskkapitalbolag ofta redan i förtid planerar sin ”exit”  och detta 
innebär att de avyttrar företaget vid en viss tidpunkt. Avyttrandet kan ske på olika sätt, 
antingen genom försäljning till annat företag, till annat riskkapitalbolag eller så 
börsintroducerar de företaget.78 Ägarkapital, som även kallas för riskkapital, som 
finansieringsform är mest förekommande i tidiga skeden i företags liv79. Investeringar i ett 
företags start är mycket riskfyllda för riskkapitalbolag då företagen oftast har få materiella 
tillgångar samt svaga kassaflöden80. Hela eller delar av riskkapitalet kan gå förlorat om 
framtiden för företaget blir annorlunda mot vad man spekulerat.81 Venture capital innebär 
även att finansiärerna bidrar med stöd och kunskap som kan vara nyttig för företaget och kan 
därav kallas för ett kompetent kapital82.  
 

                                                 
71 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 112 ff. 

72 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 60 

73 Berger A.N., Udell G.F., (1998), s 11, www.federalreserve.gov 

74 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 56 ff. 

75 Ibid. 

76 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 120 ff. 

77 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 120 ff. 

78 www.riksbank.se, (2005), s 57 ff.  

79 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 66 

80 www.riksbank.se, (2005), s 57 ff.  

81 www.nutek.se B 

82 Johannisson B., Lindmark L., (1996), s 63 
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Fördelen med ägarkapital är att finansiärerna inte brukar kräva några specifika säkerheter utan 
de räknar med en viss risk. Det som intresserar dem är hur företaget kommer att gå i 
framtiden och vilken vinst de kommer att göra. En annan fördel är att man inbringar kapital 
utan krav på räntor och avbetalningar.83  
 
Ju mer oerfaren och i desperat behov av pengar företaget/företagaren verkar ju mer ägande 
kommer finansiären att kräva då denne kan tro att företagaren inte är kapabel att sköta 
företaget på egen hand.84 Det finns både fördelar och nackdelar med kapital mot ägande. Tar 
man inte in nya ägare finns risken att företaget stannar upp och ej utvecklas, det krävs 
investeringar för att växa. Växer företaget kommer ägarens egen del att växa mer, även om 
den blir procentuellt mindre då man ger bort viss del till finansiären. Ser man det från andra 
sidan så förlorar man en del kontroll över företaget och det kan utvecklas på ett sätt som 
företagaren själv inte planerat85. Tidigare forskning visar på att det råder tveksamhet bland 
många småföretagare att söka ägarpartners och därmed förlora viss kontroll över sitt företag86.   
 
De flesta riskkapitalbolag kräver en plats i företagets styrelse för att därifrån kunna vara med 
och påverka framtiden. Ägaren/ledningen måste alltså överväga vinningen av nyinvesteringar 
och ny kunskap mot det man förlorar i självständighet. Riskkapitalister kontrollerar företag på 
ett annorlunda sätt gentemot banken. Riskkapitalbolagen har i sina kalkyler medtagit risken 
att pengarna kan gå förlorade. En bank får intäkter genom räntebetalningar och avgifter 
medan riskkapitalbolagens vinstförväntningar bygger på framtida uppfattningar om företagets 
tillväxt och värde men även på utdelningar till ägare. Bolagens bedömning av företag bygger 
mycket på ledningen, är ledningen kompetent nog för att föra företaget framåt på ett bra sätt? 
Även företagets produkter eller tjänster bedöms samt vilken fas företaget befinner sig i. 
 
Det finns olika sätt att få riskkapital, antingen genom statliga eller privata bolag eller genom 
så kallade affärsänglar. De statligt ägda organisationerna kan t ex ha som syfte att placera 
pensionspengar men de är även delägare i många privata riskkapitalbolag. Det är ofta svårt att 
få statliga riskkapitalbolag att nappa i början av företagets skede då de oftast vänder sig till 
företag som kommit en bit på vägen87. En skillnad mellan statligt ägda kapitalbolag och privat 
ägda är att de statliga inte på samma sätt går in i småföretagen och utvecklar dessa. De statliga 
bolagen har även ofta kortare kontrakt än de privata, ges möjlighet till en bra affär så säljer de 
ofta av sin andel. Dock finns även statliga regionala bolag som går in och utvecklar företag88. 
 
Affärsänglar är till skillnad från ett bolag en privatperson som investerar sina pengar i företag. 
De går ofta in i tidiga skeden och bidrar även med kompetens och kontakter, de går med andra 
ord in väldigt personligt. Ofta blir det en form av samarbete med användandet av affärsänglar 
och därför är det viktigt att försöka finna en person som personkemin och framtida visioner 
stämmer överens med.89  
 

                                                 
83 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 69 ff. 

84 Ibid.  

85 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 82 

86 Johannisson B., Lindmark L., (1996), s 63 

87 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 70 ff. 

88 Statens Industriverk, (1990), s 35 

89 Garmer F., Kyllenius M., (2004) s 73 ff. 
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3.3.7 Eget kapital 
 
Eget kapital till skillnad från främmande är kapital som man själv skjuter till, eller vinster som 
sparas i företaget istället för att delas ut90. Det egna kapitalet har många viktiga egenskaper 
däribland att det ej amorteras och syftet är inte att det skall betalas tillbaka till någon finansiär 
som ett lån ska. Eget kapital möjliggör ofta lån av främmande kapital. Avsaknad av eget satsat 
kapital ses ofta som negativt, om inte ens ägarna är beredda att satsa pengar i företaget, varför 
ska då utomstående finansiärer vara beredda att göra det? Det förekommer även att man som 
ägare bidrar med tillgångar till företaget som t ex fastigheter och utrustning istället för med 
monetära medel.91 
 
Det egna kapitalet kan efterhand ökas då företaget går med vinst, det man ej delar ut till ägare 
blir till eget kapital. Ökat eget kapital leder till minskad efterfrågan av kapital utifrån och 
detta i sin tur till ett lönsammare företag.  
 
Eget kapitals egenskaper skiljer sig åt beroende på vilken bolagsform företaget har. Vid enkla 
bolag, handelsbolag samt enskild näringsidkare är ägaren betalningsskyldig för företagets 
skulder med hela sin förmögenhet, detta innebär självklart en stor risk för personlig konkurs. 
Vid aktiebolag däremot är man ej personligt ansvarig för företagets skulder förutom med den 
del eget tillskjutet kapital som vid startande krävs enligt lag.92 
 

3.4 Bootstrapping 
 
Joakim Winborg, ekonomie doktor Halmstad, menar att den traditionella synen på 
finansiering är att företaget är ett flöde av aktiviteter. Aktiviteter som nämns är bland annat 
produktion, distribution och marknadsföring. Alla aktiviteter behöver resurser för att dessa 
skall fungera önskvärt och dessa resurser är till exempel lokal, utrustning och kompetens.��� 
Resurser kan man anskaffa sig enligt det traditionella synsättet med hjälp av finansiella 
medel, interna och externa 94 Winborg menar dock att det finns alternativa lösningar för 
resursanskaffning, så kallad bootstrapping.�� I en del företag kan man se en avvikelse från den 
traditionella synen på att finansiella medel är enda lösningen på företagens resursbehov. 
Kreativa företag kan på olika sätt erhålla nödvändiga resurser utan att belasta balansräkningen 
eller åtminstone belasta den minimalt. Även många nya och små företag har uppmärksammat 
alternativa finansieringslösningar, bootstrapping. Bootstrapping betyder ” att ta sig själv i 
kragen”  samt att se till att bli ” självförsörjande” . 96   
 
Finansiell bootstrapping går ut på att kompetensutveckla eller marknadsföra sig till låg eller 
ingen kostnad, eller att låna andras utrustning�� Ett företag kan till exempel låna resurser av 
andra företag eller utöka sin kompetens utan kostnad genom att bland annat engagera 

                                                 
90 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 14 

91 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 61 ff. 

92 Ibid.  

93 Karlén Åse, (2001), http://www.esbri.se/ 

94 Winborg J., Landström H., red, (2003), s 29 ff. 

95 Karlén Åse, (2001), http://www.esbri.se/ 

96 Winborg J., Landström H., red, (2003), s 29 ff.  

97 Karlén Åse, (2001), http://www.esbri.se/ 
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studenter i examensprojekt. Minimering av kostnader kan vara att dela resurser med andra 
företag så som lokal, personal, och/eller att köpa begagnade resurser istället för nya 98 �
 
Fördelarna med att den finansiella belastningen minskar är enligt Winborg att företagen kan 
behålla kontroll och därmed fokusera på kärnverksamheten och man kommer åt specifika 
resurser som kanske inte kan köpas för pengar. Nackdelar som kan nämnas är att företagets 
utveckling kan hämmas, kontrollen över de bootstrappade resurserna är osäker och om 
förtroenden missbrukas kan relationer till andra företag äventyras. Winborg anser att många 
företagare saknar kunskap om alternativa metoder och att dessa kan tjäna på att inspireras av 
framgångsrika, kreativa företag som använt sig utav dessa metoder.�� 
 
Joakim Winborg har tillsammans med professor Hans Landström undersökt båda nya och 
gamla svenska företag inom olika branscher för att ta reda på vad som karakteriserar ett 
företag som lyckats med finansiell bootstrapping. De har kommit fram till bland annat 
följande slutsatser: 
 

1. de framgångsrika bootstrappingföretagen är lokaliserade på mindre orter. Detta kan 
bero på att nätverk ofta är djupare i mindre orter än i storstaden, företagarna träffas 
oftare i andra sammanhang än jobbrelaterade och knyter därmed kontakter.  

2. de flesta företagen är aktiva inom tillverkningssektorn.  
3. företagen upplever sällan något finansiellt gap dvs. de kan erhålla långfristig extern 

finansiering och den finansiella bootstrappingen används som ett komplement.  
4. företag som använder sig av bootstrapping har relativt sett en högre lönsamhet än 

företag som inte använder sig av bootstrapping.���� 
 
Skillnader mellan bootstrapping och traditionell finansiering är enligt Winborg bland annat:��
 

• Den självklara skillnaden är de medel som företaget i fråga använder för att komma 
över resursen. Tyngdpunkten flyttas från det finansiella till det sociala samt humana 
kapitalet. En annan stor skillnad är företagets kontroll över sina egna resurser, genom 
de relationer företaget får genom bootstrapping har företaget inte längre någon 
ägarmässig kontroll.  

�

• Vid traditionell finansiering finns villkor, såsom vad resursen kostar och hur den ska 
betalas, och dessa är klargjorda från början medan det vid finansiell bootstrapping är 
osäkert när, om och hur företaget kommer att ge ersättning för de resurser det fått 
tillgång till. En annan skillnad är tillämpbarheten. Om man har tillgång till finansiellt 
kapital kan man köpa vad som helst när som helst medan det ”sociala kapitalet”  är 
kopplat t.ex. på den region företagaren verkar i.��� 

 

                                                 
98 Winborg J., Landström H., red, (2003), s 29 ff.  

99 Karlén Åse, (2001), http://www.esbri.se/ 

100 Ibid. 

101 Ibid.  
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3.5 Sammanfattande tabell över  de huvudsakliga dragen för  olika typer  av 
finansier ing: 
Mjuka lån   Tillför kapital i ett tidigt skede. 
Bank   Erbjuder rörelsefinansiering och/eller  

checkräkningskredit. 
Leasing   Erbjuder tillgång till utrustning utan att företaget  

” förlorar”  kapital. 
Företagsängel Tillför eget kapital samt kunskap i utbyte mot  
 ägande. 
Riskkapitalbolag  Tillför eget kapital samt kunskap i utbyte mot  

ägande. Hjälper till med marknads- och  
kundkoppling. 

Kund/leverantörer Ett sätt att få in eller ha kvar pengar i företaget  
 genom förlängda eller förkortade krediter. 
Factoring Snabba pengar genom att belåna sina egna fakturor 
Eget kapital Pengar till företaget genom vinster eller eget satsat  
 kapital. 
Bootstrapping Minimera eller eliminera kostnader med andra medel  
 än rent finansiella. 
Tabell nr 1. Sammanfattning över finansieringsformer. Egen modifiering utifrån Landström102 
samt tidigare text. 
 

3.6 Det finansiella gapet104 

 
Den grundläggande förklaringen till att ett finansiellt gap uppstår är att det finns en 
informationsasymmetri mellan finansiären och företagaren. Detta innebär att 
företagsledningen i små företag har mer information om det egna företaget än vad 
finansiärerna har eller har möjlighet att tillgå. Den externa granskningen är mycket begränsad 
i början av ett företags liv och finansiärer kan därav dra sig för att bevilja kapital till 
småföretag då de anser att de har otillräcklig information att bygga sina prognoser på. I många 
fall har även företagaren dålig kontroll över vad som krävs för att tillfredsställa de olika 
finansiärernas krav på information och detta bidrar ytterligare till det finansiella gapet. Dock 
stämmer inte alltid dessa påståenden då erfarna finansiärer ofta har mer information om 
marknaden samt vet mer om branschen än vad ledningen för det lilla företaget gör. 
Finansiärer har därmed en fördel då de kan utnyttja den kunskap de besitter sedan tidigare och 
de är därmed inte bara beroende av vad företagaren i sig berättar.   
 
Finansiärers behandling av de små företagen ger också förklaringar till varför ett finansiellt 
gap uppstår. Några av dessa förklaringar kan vara; 
 

• Finansiering i nya företag anses ha en hög risk av finansiärer, många gånger en så hög 
risk att de helt avstår från att finansiera. Såväl finansiärers erfarenheter som gjorda 
undersökningar kring småföretag visar att många små företag, särskilt de nya har en 

                                                 
102 Berggren B., Landström H., red, (2003), s 52 

104 Landström Hans, (2003), s 12 ff.  
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tendens att upplösas eller gå i konkurs relativt snart efter etableringen och detta bidrar 
till den höga risken. 

 
• Otillräcklig kompetens hos finansiärer eller otillräckliga finansiella instrument gör att 

man inte kan analysera eller hantera små företags problem, speciellt nystartade 
företags. De finansiella instrument som finns är oftast utvecklade för att analysera 
stora etablerade företag och inte unga och små företag. Detta innebär att instrumenten 
inte är optimala för de små företagens förutsättningar. 

 
• De små företagen kräver ofta mindre kapitalbelopp än de stora företagen vilket 

innebär att kostnaden för transaktioner och kostnaden för att följa upp och kontrollera 
investeringen relativt sett blir högre vid små belopp än vid stora belopp. Av denna 
anledning väljer många finansiärer att investera i stora företag. 

 
Företagarna själva bidrar också till att ett finansiellt gap uppstår. Några av de problem som 
företagarna anser finnas kring finansiering är: 
 

• Då företagen kan anskaffa kapital från olika finansiärer blir det svårare för den 
enskilda företagaren att ha kunskap om de olika finansieringsmöjligheterna och vilka 
krav de olika finansiärerna ställer på företagaren/företagen. 

 
• Många småföretagare har en negativ attityd till externt kapital vilket även det försvårar 

deras kapitalförsörjning. Denna attityd förklaras bland annat genom den modell Myers 
skrev om 1984, den så kallade Pecking-order modellen.  

 

3.7 Pecking order-modellen  
 
Denna modell beskriver vilka former av kapital företag föredrar framför andra vid t ex 
investeringar eller företagsuppköp. Modellen har visat sig vara framgångsrik när det gäller att 
förklara hur ledningen i stora företag fattar finansiella beslut, men den är även tillämplig på 
små företag.105 Den asymmetriska informationen är en grundläggande tanke bakom hela 
denna modell. Asymmetrisk information påverkar valet mellan intern och extern finansiering 
och utefter detta antagande byggs en prefererad ordning av olika finansieringsformer upp, 
Pecking ordern106. Enligt pecking order-modellen kommer företagen först att välja internt 
genererade medel, sedan olika låneformer, eller hybridformer som är en blandning av lån och 
eget kapital, och sist kommer de att välja nytt eget kapital107. 
 
 

                                                 
105 Berggren B., Landström H., red, (2003), s 50 

106 Allen F., Brealey S.C., Myers R.A., (2006), s 490 

107 Berggren B., Landström H., red, (2003) s 50 f 
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Figur nr 2. Egen modifiering 
 
Pecking order-modellen påstår att anledningen till att företagen föredrar eget genererat kapital 
är den asymmetriska informationen dvs. en indikation att företagsledning tror att de vet bättre 
om deras företags framtid, risker och värde än externa investerare vet108. De vill därför ej 
överlämna ägande till utomstående finansiärer utan behålla sin självständighet109.  
 
Det finns enligt denna modell inte något speciellt förhållande mellan skulder och eget kapital 
som företag ska sträva efter utan det förhållandet är ett resultat av den preferensordning 
företagen har vad gäller finansieringsform110. Detta beror dels på att det är två olika sorter av 
eget kapital, internt och externt, som förhållandet bygger på. Det interna kapitalet är medel 
som företag själva genererar och det externa består av eget kapital som riskkapitalbolag bidrar 
med.111 Den ena sortens eget kapital (eget genererat) ligger överst enligt pecking order-
modellen och den andra formen (externt eget kapital) nederst och det blir därför svårt att ange 
ett bra förhållande mellan dessa. Ett företags observerade skuldförhållande reflekterar sedan 
dess behov av extern finansiering.112 
 
Pecking order-modellen följer följande steg: 
 

1. Företag föredrar intern finansiering 
2. Företag anpassar sina utdelningar efter deras investeringsmöjligheter. 
3. Internt genererade kassaflöden kommer ibland att vara större än företagets 

kapitalkostnad och ibland mindre. Detta beror bland annat på utdelningspolicy och 
oberäkneliga skiftningar i lönsamhet och investeringsmöjligheter.  

4. Om företaget trots allt måste använda sig av extern finansiering kommer de i första 
hand att använda skuldfinansiering och i sista hand ägarkapital. 113 

 
Detta är den ursprungliga modellen men det finns även en kortare version som passar bättre 
för småföretag. Den kortfattade innebär att företag inte nödvändigtvis behöver gå igenom alla 
steg i den ursprungliga modellen utan att det finansiella sökbeteendet kan avbrytas vid olika 
steg beroende på småföretagarens fortsatta behov av självständighet. Alla steg i den 
ursprungliga modellen är heller ej relevanta för ett litet företag då dessa oftast inte har 
utestående aktier och därmed ingen konkret utdelningspolicy. Ett stort behov av 

                                                 
108 Allen F., Brealey R.A., Myers S.C., (2006), s 492 f  

109 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 82 

110 Lakshmi S-S., Myers, S.C., (1994), s 13 ff 

111 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 14, 68 ff. 

112 Berggren B., Landström H., red, (2003) s 50 f 

113 Allen F., Brealey R.A., Myers S.C., (2006), s 492 f  

Preferensordningen enligt Pecking order-modellen 
1. Eget genererat kapital 
2. Låneformer eller blandning mellan lån och 
    eget kapital 
3. Nytt eget kapital, dvs. kapital som företaget 
    får genom t ex venture capital.  
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självständighet innebär att man drar sig för att använda sig av banklån samt riskkapital och 
man föredrar istället korta krediter som vid t ex leverantörsfinansiering.114  
Teorin om pecking order-modellen förklarar varför de mest vinstgivande företag generellt sett 
lånar mindre, detta beror på att de genererar kapital på egen hand genom sina vinster och inte 
för att de har som mål att ha en låg skuldsättningsgrad. Då de kan tillgodose deras 
finansieringsbehov på egen hand behöver de inte använda sig av externt kapital. Företag som 
själva inte kan finansiera sin verksamhet med interna medel är tvingade att använda sig av 
extern finansiering om de vill investera. Den form av extern finansiering de antagligen väljer 
är lånat kapital och anledningen till detta är att skuldfinansiering är den form av extern 
finansiering som företag prefererar enligt pecking order-modellen. Mycket vinstgivande 
företag med begränsande investeringsmöjligheter arbetar sig alltså ner till låga 
skuldförhållanden och hamnar därför högt upp i modellen medan motsatsen gäller för företag 
med stora skuldförhållanden.115  
 

3.8 Val av finansieringsform 
 
Företags behov av kapital är olika vid olika stadier i företagens livscykel och olika former av 
finansiering är olika lämpliga. Överlag kan sägas att i bra tider är företag i mindre behov av 
externt kapital då de kan använda sin egen vinst till nyinvesteringar och i sämre tider är de 
flesta företag i behov av finansiering utifrån.116 Det går att dela in ett företags liv i fyra olika 
faser, introduktion, tillväxt, mognad samt nedgång117. Under de olika faserna kommer den 
asymmetriska informationen att skilja sig åt vilket påverkar vilken finansieringsform som 
passar eller som finns att tillgå118. Vid val av finansieringsform måste man beakta den totala 
risken företaget har. Risken består av affärsrisk och av finansiell risk. Affärsrisken är baserad 
på konkurrens och efterfrågesvängningar inom den bransch som företaget agerar inom och 
den finansiella risken baseras på hur mycket lån företaget har som ska amorteras och 
räntebetalas. Genom att kolla på företagets livscykel kan man få en idé om hur man ska 
finansiera sitt företag för att hålla den totala risken på en bra nivå.119 

 
Figur nr 3. Risktagande under företagets livscykel.120 

                                                 
114 Berggren B., Landström H., red, (2003) s 50 f 

115 Allen F., Brealey R.A., Myers S.C., (2006), s 492 f  

116 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 85 

117 Sandström Björn, (2003), s 56   

118Berger A.N., Udell G.F., (1998), s 8 ff., http://www.federalreserve.gov/ 

119 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 62 ff 

120 Ibid.  
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Figuren ovan ger en hänvisning till hur man kan resonera vid de olika faserna i ett företags 
liv, i introduktionsfasen är affärsrisken mycket hög eftersom företaget är nystartat och man är 
osäker om framtiden. På grund av detta krävs en låg finansiell risk för att företagets totala risk 
inte ska bli för stor. Då företaget sedan växer så minskar affärsrisken i takt med att företaget 
blir mer etablerat på marknaden och man kan då ta lite större finansiella risker. Dessa 
argument stämmer bra överens med andra teorier om vilka finansieringsformer man ska välja 
utefter fas i företagets liv.122 

1.

Introduktion

2.

Tillväxt

3.

Mognad

4.

Nedgång

 
Figur nr 4. Egen bearbetning.  
 
Enligt Berger (1998) hamnar företaget i olika faser på grund av storlek, ålder och grad av 
information, både in och ut ur företaget123. 
 
Under introduktionsfasen behövs nytt kapital till ett företag men det är ofta svårt att få124. 
Företag är små och nystartade och den asymmetriska informationen är därför mycket hög, det 
finns inte mycket data för finansiärer att kontrollera och det blir svårt för företagare att 
övertyga finansiärer om företagets styrkor och kvaliteter.125 Riskerna i denna fas är mycket 
höga för finansiärerna vilket man som företagare måste vara medveten om. Anledningen till 
att riskerna är höga är att finansiärerna måste satsa kapital i företag som ofta har svaga 
kassaflöden och få materiella tillgångar att lämna som säkerhet126, det föreligger alltså även 
en stor affärsrisk127.  
 
Vanliga former av finansiering i denna fas är lån av släkt och vänner128. Former av 
finansiering som är att föredra är mjuka lån och starta-eget bidrag men även finansiering från 
kunder och leverantörer. Under denna fas bör även ägaren gå in med en del eget kapital, detta 
dels för att ägaren då kommer engagera sig mer i företaget samt att det alltid ser bra ut att 
ägaren är beredd att satsa på företaget i fråga. Bankfinansiering kommer att vara mycket svårt 
                                                 
122 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 63 ff  

123 Berger A.N., Udell G.F., (1998), s 8 ff. http://www.federalreserve.gov/ 

124 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 86 

125 Berger A.N., Udell G.F., (1998), s 8 ff. http://www.federalreserve.gov/  

126 http://www.riksbank.se, (2005), s 57 

127 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 63 ff. 

128 Berger A.N., Udell G.F., (1998), s 8 ff. http://www.federalreserve.gov/ 
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att erhålla på grund av att man inte kan lämna ordentliga säkerheter.129 Det kan dock gå att 
finansiera sin verksamhet med banklån men man måste då gå in som personlig borgensman. 
Finns möjligheten till affärsänglar är detta att rekommendera. Många företag gör i detta skede 
en formell affärsplan som kan användas i arbetet att söka affärsänglar. 130  
 
Tillväxtfasen innebär att man nu får in pengar till sitt företag genom ökad försäljning, 
kostnaderna fortsätter dock att vara höga men är av en annan karaktär nu än i 
introduktionsfasen. Tillväxt är dyrt, det behövs bland annat nya investeringar till 
anläggningstillgångar, utveckling och marknadsföring.131  
 
Man kan dela in tillväxtfasen i två olika delar, den första tillväxten och en snabb tillväxt. 
Dessa två skiljer sig lite åt vad gäller finansieringsbehov. Under den första tillväxtfasen 
behövs kapital för att fortsätta växa men det kan fortfarande vara svårt att övertala finansiärer 
om företagets affärsidé.132 Graden av asymmetrisk information är fortfarande relativt hög133. 
Företaget kanske fortfarande inte är vinstgivande och det egna kapitalet ökar i så fall endast 
om ägaren själv tillskjuter mer pengar134. 
 
Under den snabba tillväxtfasen kan det hända att efterfrågan på företagets produkter växer fort 
och företaget kan inte generera internt kapital för att möta dessa behov. Därför kan det under 
vissa perioder i denna fas behövas extern finansiering.135 Leverantörskrediter är även under 
tillväxtfasen en lämplig finansieringsform136 och även kundfinansiering kan fortfarande 
eftersträvas.137 Är det god tillväxt i företaget kan kapital mot ägande vara ett bra alternativ nu. 
Vad gäller bankfinansiering börjar det bli möjligt att få lån till investering eller en 
checkräkningskredit trots att riskerna fortfarande kan vara relativt höga.   
 
Under både introduktions- och tillväxtsfasen kan factoring vara en bra väg till snabba pengar. 
Även leasing bör beaktas men denna finansieringsform kan användas under företagets hela 
livscykel.138 
 
Mognadsfasen sker på grund av att inget företag kan växa för evigt, efterfrågan på företagets 
produkter/tjänster mättas slutligen av även om företaget fortfarande kan uppleva viss 
tillväxt.139 Företag är i detta skede oftast vinstgivande och detta innebär att dess egna kapital 
kan ökas genom de vinster de genererar140. Affärsrisken har sjunkit avsevärt då företaget kan 
betala sina egna skulder141, samt har graden av asymmetrisk information minskat och det blir 
lättare för företaget att tillgå extern finansiering om så önskas142. Företag har under denna fas 

                                                 
129 Garmer F., Kyllenius M., (2004),  s 86 

130 Berger A.N., Udell G.F., (1998), s 8 ff. http://www.federalreserve.gov/ 

131 Andrén N., Eriksson T., Hansson S., (2003), s 63 ff. 
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antagligen goda möjligheter till rörelsefinansiering genom bank då banken inte tar lika stora 
risker som tidigare. Kapital mot ägande är i detta skede en lämplig form av finansiering om 
man som ägare är beredd att lämna ifrån sig en del av ägandet i företaget.143  
 

3.9 Statistik 
 
Småföretag har enligt Almi (2005) ett starkt behov av extern finansiering och det är de 
tillverkande företagen som har det största behovet. Utbudet av riskkapital är dock fortfarande 
litet och företagarna själva anser att banken inte tillgodoser deras finansieringsbehov vilket 
gör finansieringen besvärlig.144 I Örebro län anger småföretagarna att svårighet att finna 
finansiering är det största hindret för deras verksamhet och detsamma gäller för de flesta 
mindre län i landet.145 Enligt Nuteks undersökning (2006) är 67 % av de tillfrågade företagen 
positiva till deras lånemöjligheter men det finns skillnader mellan företagen. Företagens 
omsättning inverkar till exempel stort på synen på lånemöjligheter. Behovet av finansiering 
sjunker i takt med att företaget blir mer etablerat och även i takt med att omsättningen ökar. 
Av de företag som sökt lån har 90 % beviljats och även här finns det skillnader mellan vilka 
som beviljas och inte. De företag med hög omsättning verkar ha lättare att få lån och en 
anledning som nämns är att en låg omsättning kan innebära högre risk och därmed avslås 
låneansökan.  
 
Av de tillfrågade företagen kan 23 % tänka sig att ta in nytt ägarkapital. De företag som vill 
växa och samtidigt har en negativ syn på deras lånemöjligheter är mer positivt inställda till 
riskkapital än de som har en positiv syn på deras lånemöjligheter. Dessa tillväxtsökande 
företag har även större sannolikhet att få sin låneansökan avslagen enligt undersökningen och 
detta kan vara en anledning till att de är mer positivt inställda till ägarkapital.146 

Den största delen av de företag som startades 1997 samt 2001 anger att de haft inga eller små 
hinder för tillväxt, en av anledningarna till detta kan vara att många småföretag är negativt 
inställda till tillväxt. 33 % av de tillfrågade företagarna anger att myndighetsregler är ett av de 
största hindren för tillväxt. Andra hinder som anses vara stora eller mycket stora är 
konkurrens i branschen samt begränsningar i marknadens efterfrågan.147 Av de företag som 
etablerades 2001 var 62 % fortfarande aktiva efter tre år vilket är en klar förbättring jämfört 
med de företag som startades 1997148. Branschtillhörighet påverkar även det synen på 
lånemöjligheter, den grupp som själva anser sig ha sämst möjligheter är ”handel, hotell och 
restaurang” och enligt undersökningen har de även svårare i verkligheten också. Även antal 
anställda har en inverkan och företag med fler än fem anställda har bättre möjligheter att få 
lån beviljat än de med färre än fem. Företagens ägandestruktur påverkar dock inte företagens 
uppfattning om finansieringsmöjligheter nämnvärt och påverkar inte heller huruvida företagen 
lånat mer eller mindre de senaste tre åren.149  

                                                 
143 Garmer F., Kyllenius M., (2004), s 88 

144 www.almi.se, (2005), A 

145 www.almi.se, (2005), B 

146 www.nutek.se (2006), s 9 ff., A 

147 www.nutek.se, (2006), C 

148 www.nutek.se, (2006), D 

149  www.nutek.se, (2006), s 9 ff., A 
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4. Empiri 
 
Vi kommer nedan att redogöra för resultaten av de intervjuer vi gjort med de olika företagen 
samt berätta lite mer om de olika företagen. All information kommer utifrån de intervjuer vi 
genomfört om annat ej anges.  
 

4.1 Intervju med Jan Svensson, Preventum AB 
 
Jan Svensson Freij är vd/ägare för ett företag som heter Preventum AB som står för ” före 
skada”. Deras arbetsområden är att hjälpa privattandläkare runt om i Sverige med 
redovisning, bokslut, skatteplanering, inköpsfrågor, leasing, finansieringsfrågor, kvalificerade 
konsulttjänster, ledarstöd, utbildning samt organisation och ledarskap. Kortfattat kan sägas att 
de sysslar med affärsstöd för privata tandläkare. Preventums affärsidé är allt de gör ska 
innebära en stärkt ekonomi och en ökad konkurrenskraft för deras kunder150. Deras mål är att 
ha långsiktiga relationer genom att deras kunder ska kunna vara 100 % nöjda med dem151. 
Företaget är beläget i Kungsör och har 11 anställda och en omsättning på ca 15 miljoner 
kronor. Deras balansomslutning ligger på ca 5 till 6 miljoner. Detta innebär att de är ett litet 
företag enligt EU: s gränser152. 
 
Jan Svensson Freij fick idén till Preventum under sina år inom läkemedelsindustrin där han 
var vd under flera år för A.L Pharma. Han märkte i sin kontakt med privattandläkare att det 
fanns behov av ett organ som kunde besvara de frågor som rör sig om företagande. Han 
presenterade sin idé för en rad större företag som tillhandahåller varor och tjänster till den 
privata tandvården. Dessa företag visade ett intresse och ville delta i projektet. 1994 startade 
lanseringen under Swedental och läkarstämman som fick stor uppmärksamhet inom både 
vården och massmedia vilket ledde till de på kort sikt fick ett stort antal kunder från såväl 
tandvård som sjukvård. Våren 1997 lanserades Qulan som är en modell för kvalitetsförsäkring 
i tandvården som idag det mest använda systemet av de privata tandvårdsföretagen i 
Sverige.153 
 
Enligt Svensson Freij befinner sig Preventum i tillväxtfasen. Det har dock skett en kraftig 
förskjutning av deras tillväxtfas på grund av olika omständigheter. I början av företagets liv 
utsattes de för omfattande bedrägerier som tog flera år att reda ut. Då detta var avklarat sålde 
han av redovisningsavdelningen till Öhrlings och köpte sedan tillbaka den för tre år sedan. 
Sedan dess har företaget fungerat såsom det var tänkt från början och man har idag en årlig 
tillväxt på ca 150 %. 
 
I början av företagets liv satsade Svensson Freij mycket egna pengar, ca 70 % av det 
startkapital på 10 miljoner som krävdes. Resterande kapital fick han dels genom ett lån av 
postgiro bank, samt genom ett bidrag på en miljon av Wasa försäkringar. Enligt Svensson 
Freij var den enda anledningen till att han fick banklån att han tidigare varit vd för ett stort 
läkemedelsföretag. Enligt honom ser affärsbanker inte till vem man är utan till ens status, utan 
sin titel hade bankfinansiering varit omöjligt. Bidraget från Wasa fick han då dessa insåg att 

                                                 
150 www.preventum.nu A 

151 www.preventum.nu, B 

152 Se avsnitt 1.6.1 för definitioner 

153 www.preventum.nu, C 
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det fanns stora pengar att tjäna på att samarbeta med Preventum då det skulle ge access till att 
försäkra privattandläkarna.  
 
Idag är inte Preventum i behov av extern finansiering utan försörjer sig enbart på sina vinster, 
dock hjälper man till stor del sina kunder med extern finansiering så Svensson Freij själv har 
erfarenhet av hur småföretag resonerar. Svensson Freij har idag slutat att satsa egna pengar in 
i bolaget då han anser att han gjort sitt i starten. Även bedrägerihistorian har bidragit till detta 
beslut. Att bolaget lyckas försörja sig självt är han väldigt nöjda med då han föredrar eget 
kapital framför extern finansiering.  
 
Preventum har inget emot att ta in nytt ägarkapital, de håller för närvarande på att planera en 
nyemission av aktier som de sedan ska erbjuda deras kunder att köpa. Idag äger Svensson 
Freij 80 % av företaget och han anser att nya ägare enbart är positivt. De som han kommer att 
erbjuda att köpa aktier är de nuvarande kunderna samt vissa andra utvalda. Då de blir 
delaktiga i Preventum kommer deras lojalitet att öka vilket i sin tur leder till ökade intäkter då 
de inte söker sig någon annanstans för hjälp. Deras kompetens inom området kommer även 
det enligt Svensson Freij att vara ovärderligt. Det är inom deras område de arbetar idag och 
vem kan deras bransch bättre än de själva. ”Det kommer att bli bra för alla.”  
 
Om Svensson Freij skulle välja mellan olika finansieringsformer skulle han till sitt eget 
företag i första hand välja eget genererat kapital, sedan factoring och i sista hand leasing. De 
andra formerna är inte aktuella alls för Preventum men han anser att banklån inte skulle vara 
svårt att erhålla. De största fördelarna med leasing är enligt Svensson Freij att man kommer 
ifrån personlig borgen, att soliditeten är oförändrad och att balansräkningen ej belastas. Han 
menar även att då räntorna idag är så låga är räntenettot jämfört med banklån försumligt. Han 
anser på dessa grunder att det är en bra finansieringsform för små företag och denna form av 
finansiering hjälper de själva till med till privattandläkarna.  
 
Preventum har i vissa fall erbjudit sig att gå in med ägarkapital till vissa tandläkare men mötts 
av en negativ inställning. Det beror enligt Svensson Freij till stor del på att de är rädda att 
förlora kontrollen men även att de i många fall inte är ute efter att växa. De flesta tandläkare 
som startar eget gör det av anledningen att vara sin egen chef, ej i syfte att tjäna stora pengar. 
De är inga entreprenörer i grund och botten och ”biter hellre i det sura äpplet än att tappa 
kontrollen”  som Svensson Freij uttryckte det. 
 
Det finansiella gapet visste han inte så mycket om men tror att informationsproblemet till stor 
del ligger i vilken bolagsform de företag man arbetar med har. Vid alla andra former än 
aktiebolag är informationen om företagen ofta knapphändig och detta innebär en större risk 
för finansiärerna varefter de blir mer tveksamma till att bevilja finansiering. Även det faktum 
att många småföretagare inte har så stor kunskap om finansiering spelar in, detta gäller 
iallafall för Preventums kunder. Vad gäller tillgängligheten av externt kapital under livscykeln 
upplever Svensson Freij att det förändrats. Skulle han gå in på banken idag skulle de ta emot 
honom med öppna armar, oavsett om han var vd för ett läkemedelsföretag tidigare eller ej, vid 
starten hade detta varit omöjligt. Anledningen till att det är så stor skillnad är att idag har de 
en årsredovisning med goda siffror att visa upp, det har man inte i uppstartningsfasen av ett 
företag.  
 
Bootstrapping är ingenting som Preventum använt sig av i direkt mening, de har visserligen 
haft en del studenter som skrivit uppsats eller gjort ex-jobb för dem men detta har enligt 
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Svensson Freij inte hjälp företaget på något betydande sätt. Han är själv en aning tveksam till 
bootstrapping, ”man ska inte snylta av någon annan”.  
 
Svensson Freijs filosofi vad gäller finansiering och verksamhet är att det inte spelar någon 
större roll hur stor omsättning man har, det som räknas är hur stor vinsten blir i slutändan. Det 
kommer alltid att finnas svårigheter i ett företags liv, uppförsbackar, men som han uttryckte 
det ” ju högre upp du kommer, ju vackrare blir utsikten” . 
 

4.2 Intervju med Mar tin Bör jeson, I t-mästaren 
 
Martin Börjeson är vd och en av två delägare i It-Mästaren. It-mästaren levererar olika typer 
av drifttjänster inom it till deras kunder som endast består av företag. De tjänster de 
tillhandahåller är oftast hårdvara, servrar, brandväggar och datorer, men även 
standardmjukvara och olika typer av drivsystem. De hjälper sina kunder på plats eller i lokaler 
som de själva har, så kallade serverhallar. I korthet kan företaget förklaras så att man jobbar 
med så kallade tunna klienter, detta innebär att istället för att kunderna själva har servrar så 
centraliserar man dessa hos ett annat företag. Börjeson gav Örebro Universitet som exempel. 
På universitetet kan man ej spara sina saker på själva användardatorn utan allt sparas istället 
på en personlig användare på en server. Det är sådana servrar It-mästaren tillhandahåller. Att 
arbeta på detta sätt innebär en ökad säkerhet för kunden då It-mästaren har bra rutiner för 
säkerhetskopiering och tillgång till avbrottsfri kraft. Man erbjuder även tillgänglighetsgaranti 
vid t ex virusattacker och strömavbrott. 
 
IT-mästaren strävar efter att kunna leverera de efterfrågade produkterna till bästa möjliga pris, 
de lovar till och med att matcha priset om kunden hittar produkten till ett lägre pris hos en 
konkurrent. Företaget är partner med och återförsäljare av varumärken som Microsoft, IBM, 
HP, Trend med flera. Man har schemalagda besök hos sina kunder varje månad och detta ger 
kontroll, struktur samt kontinuitet till IT-miljön året runt. 
 
Företaget har funnits sedan 1999. De har kontor i Örebro och Karlstad. De har en omsättning 
på ca 20 miljoner och 16 stycken anställda. Deras kunder finns främst i Värmland och Örebro 
län men även en del i Västerås. De vill vara ett lokalt företag med den medelstora 
organisationens bredd. Börjeson och den andre delägaren startade från början ett annat företag 
och It-mästaren är idag ett dotterbolag till det första bolaget. Att de började med it-lösningar 
var mest en slump då det första företaget har en helt annan inriktning, nämligen 
marknadsundersökningar. 
 
It-mästaren befinner sig idag i en sen tillväxtfas enligt Börjeson, de har fortfarande en stark 
tillväxt men den börjar mattas av. De hade en omsättning på ca 15 miljoner förra året och 
detta år kommer nog tillväxten att sluta på ca 20 miljoner. De har även minskat antalet 
anställda under året vilket kommer att ge företaget bättre marginaler.  
 
Många traditionella it-leverantörer har anställda konsulter som jobbar ut mot företag, 
servrarna ligger ute hos kunden själv. Idag har dock många företag fiberanslutning och 
därmed obegränsade möjligheter till Internet och fiberanslutningens kraft. Det finns därför 
inga skäl till att de har egen utrustning och det är bättre att de jobbar mot en extern leverantör 
såsom It-mästaren. För två-tre år sedan började It-mästaren förändra sin verksamhet och idag 
jobbar de mest med det nya sättet, med externa servrar istället för att kunderna själva har 
dessa. Företaget har idag en lokal, ” fabriken” , som är utrustad med utrustning som flera 
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kunder jobbar emot. Detta sätt att arbeta ger ökad lönsamhet och hjälper även It-mästaren att 
få kontroll över sin utrustning. Deras kunder tycker att det är viktigt med stabilitet och att allt 
fungerar och enligt Börjeson undviker man i större utsträckning problem som påverkar 
kunderna negativt genom denna organisering av verksamheten.  
 
I starten finansierades It-mästaren med hjälp av deras förra bolag Studentkompaniet så de var 
ej i behov av ytterligare extern finansiering. Då de startade Studentkompaniet behövdes dock 
startkapital. De båda ägarna fick bland annat hjälp av Örebro Universitet med olika uppdrag 
så att de på så sätt fick in pengar till företaget. Detta innebar att de ej behövde lika mycket 
extern finansiering som de gjort annars. De fick även hjälp från Teknikbrostiftelsen, dels 
genom ett stipendium på 25 000 kr samt ett lån på 50 000 kr. Det var ett mycket förmånligt 
lån utan ränta och gott om tid att betala tillbaka på.  
 
Studentkompaniet var från början ett handelsbolag men gjordes sedan om till aktiebolag. De 
lånade då pengar till aktiekapitalet för att kunna registrera sig som aktiebolag genom ett 
banklån på 50 000 kr vardera från Nordea. Detta lån var mycket svårt att erhålla, banken 
kontrollerade dem som privatpersoner och då de var nyutexaminerade från universitetet var de 
tvungna att gå i borgen och en massa ”hängslen och livremmar” . Börjeson anser att det är 
speciellt svårt att få banklån då det gäller tjänsteföretag, finns inget att lämna i säkerhet. Han 
tyckte även att det kändes som att de knappt kontrollerade alla papper de begärde in samt att 
de borde kontrollera ”mjuka fakta istället för hårda” . I början av företagets liv letade Börjeson 
och ? efter den form av finansiering som gav bäst villkor. De kollade upp Almi men ansåg att 
de alldeles för höga avgifter154 samt att de gärna vill komma in som ”sista delen av 
finansieringen”. 
 
Finansieringen idag består av banklån och checkkredit. Checkkrediten har de för kortfristiga 
behov vid fluktuationer i likviditeten. Det är mycket lättare att erhålla ett banklån idag då de 
är etablerade, det finns en ekonomisk historik för banken att kontrollera. Börjeson anser därav 
att det föreligger ett finansiellt gap som minskar i takt med att företaget blir etablerat.  
 
Ta in ytterligare delägare kan enligt Börjeson vara intressant om de tillför något som gynnar 
de båda delägarna, samt får deras ägarandel att öka i värde. De har tagit in nytt ägarkapital en 
gång men ångrade sig bittert. De sålde hälften av företaget men köpte tillbaka det efter ett år 
igen då de enligt Börjeson förlorade för mycket självständighet. Kan It-mästaren få in ny 
kunskap till företaget som de anser är relevant genom ägarkapital kan de dock tänka sig att 
göra det igen men de anser att det blir svårare ju längre företaget lever, ju fler anställda man 
får samt ju mer komplexa tjänster man tillhandahåller. Ägarkapital, funkar kanske för företag 
som har ett större behov av finansiering enligt Börjeson. Hade It-mästaren haft ett koncept 
som varit ”eget”  hade det kanske varit en bättre idé om de t ex snabbt skulle behöva etableras 
i andra städer, sådant kan ägarkapital hjälpa till med då det ofta är etablerade personer inom 
näringslivet inblandade. Det viktigaste är att man får ny kunskap som i sin tur ger företaget 
ökat värde. Man måste noga väga det man erhåller emot vad man ger upp.  
 
Factoring samt kundfinansiering har aldrig varit aktuellt, de får betalt i förväg från sina 
kunder. De förfakturerar sina kunder 3 månader åt gången. Denna idé har de ej själva kommit 
på utan deras bransch fungerar till stor del på det sättet. 

                                                 
154 Almi tar inga ”avgifter”  för sina lån och vi tror därmed att Börjeson syftar på de räntekostnader som uppstår.   
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Leasing anser Börjeson vara ett bra alternativ till bankfinansiering, speciellt idag då räntorna 
är så pass låga. Den utrustning de har idag har de köpt in men om deras kassaflöden ej skulle 
vara så bra som de är hade de leasat utrustningen. 
 
Vad gäller bootstrapping så har de använt det till viss del. De delar bland annat lokal med ett 
annat företag idag, de delar även på utrustning, skrivare, kopiator, kaffemaskin, 
parkeringsplatser mm. Det andra företaget ska byta lokaler i dagarna då det börjar bli för 
trångt för dem båda. Detta samarbete har enligt Börjeson varit ett bra alternativ hittills för att 
få ner företagets kostnader. Man har även använt studenter en hel del. Deras andra företag har 
nyttjat studenters kunskap under hela tiden, detta är en viss del av det företagets affärsidé. 
Man har dock använt sig av studenter mindre idag än förut. Man använder säkert 
bootstrapping mer till viss del men inget Börjeson kunde komma på rakt av, han menar dock 
att de försöker tänka i andra banor så långt det går för att hitta alternativa sätt till extern 
finansiering.  
 
It-mästaren har köpt upp tre mindre företag under åren för att öka tillväxten i sitt bolag samt 
dra nytta av de andra företagens kunskaper. Man eftersträvar enligt Börjeson att ett plus ett 
ska bli tre. Dessa köp har finansierats genom först och främst banklån, sedan utökad 
checkkredit för att ta ”den första smällen” , samt egna medel. Börjeson resonerar så att om det 
finns pengar i bolaget så används de först och sedan tas lån, eller det som just då kostar minst 
för företaget. I sista hand använder man ägarkapital. Förvärv har och kommer nog vara deras 
största investeringar. Man ska dock utveckla ” fabriken”  snart och investera mer i den. De 
investeringar vet man ej när de kommer betala tillbaka sig, de har mest ett proaktiv syfte. Ju 
större fabriken blir, ju viktigare blir det att allt fungerar och att de fortsätter ha en hög 
tillgänglighet. 
 
En viktig faktor för It-mästaren vid val av finansiering har varit fortsatt självständighet. 
Soliditet anser Börjeson ej varit en viktig faktor. Den allra viktigaste delen har dock varit 
kostnader samt hur och när ska det betalas tillbaka. Risken var viktigare i början och idag 
tänker de ej så mycket på det längre. De har inte funderat på att försöka minska sina 
finansiella risker i början av företaget på grund av att affärsrisken varit hög, dock kan han i 
efterhand anse att det var så det blev. Han tror att därmed att modellen över företagets totala 
risk stämmer överens med verkligheten men det är inget It-mästaren reflekterat över. 
 

4.3 Intervju med Göran Hedlund, Segre AB 
 
Göran Hedlund är en av tre delägare i Segre AB som är ett företag som producerar 
”disposable face masks” , skydd för personligt bruk. Maskerna används för att skydda 
användaren mot skadliga partiklar som finns i luften. En del masker används en gång och 
slängs därefter, andra masker kan användas under olika typer av långtidsbruk beroende på den 
miljö man arbetar i. Från starten var företaget mest inriktat mot pappersprodukter såsom 
masker för sjukhus och medicinska bolag. Några år efter starten kom idén om att tillverka 
masker som skyddar mot giftiga partiklar. Dessa masker, som var vikbara, var de första i 
världen och Hedlund säger att om den tidigare ägaren till bolaget hade patenterat sin idé hade 
de varit ensamma om denna utformning i världen. Idag finns det en mängd företag som 
tillverkar snarlika masker och av dessa är 3M marknadsledande. Segres produkt anses vara en 
högkvalitativ produkt med ett relativt högt pris.  
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Företaget marknadsför sina partikelfilter under namnet ”CN Particle Filter”  och dessa är 
kända för dess kvalitet, prestation och bekvämlighet. Maskerna används vanligtvis inom 
industrier såsom konstruktion, svetsning, gruvarbete och jordbruk. Produktionen är mycket 
automatiserad vilket ger företaget hög flexibilitet och en låg tillverkningskostnad. 
 
Hedlund är en av tre delägare av företaget Segre AB. Företaget Segre AB har idag 10 
anställda och har en omsättning på 32 miljoner kr. Företaget är beläget i Örebro. Företaget 
bildades 1973 av den tidigare ägaren. När Hedlund och hans partner skulle köpa upp företaget 
år 2000 hade de ej tillräckligt med kapital och därför behövde de delvis finansiera köpet med 
externa medel. Då de köpte upp företaget år 2000 var priset 27 miljoner kronor. För att 
finansiera uppköpet startade de ett annat bolag Segre Holding AB och detta bolag ansökte 
sedan om banklån. Den bank de hade kontakt med lånade ut en stor del av de medel som 
krävdes men inte allt och rekommenderade ett riskkapitalbolag som banken själv var delägare 
i. Banklånet till holdingbolaget fick de genom att själva gå i begränsad borgen samt lämna 
aktier i Segre AB som säkerhet. Banken krävde även att de bägge delägarna själva var 
tvungna att satsa en relativt stor summa pengar som aktiekapital och lån till Segre Holding 
AB för att banken skulle gå med på sitt lån. Riskkapitalbolaget köpte sedan 26 % av företaget 
genom en överbetalning av aktier samt ett konvertibelt förlagslån. Riskkapitalbolaget satsade 
således mer pengar än övriga delägare men erhöll en mindre del av aktierna.  
 
För bolaget Segre har det gått bra ekonomiskt så de har aldrig haft några 
finansieringsbekymmer. De har lånat pengar för investeringar när de har behövt och det har 
inte varit några problem då banken har kunnat kontrollera att företaget har bra lönsamhet.  
 
Hedlund säger att systemet fungerar på så sätt om det går bra så får man låna mer pengar och 
om det inte går bra och man behöver pengar får man inte låna några pengar. De har haft bra 
resultat som banken kunnat kontrollera, bra utveckling och kontakter och dessutom var de 
trogna kunder till banken sedan tidigare och därmed fått bankens förtroende. De har avbetalat 
egna lån och förlagslånet till riskkapitalbolaget och har idag enbart banklån. De har i vissa 
perioder även använt sig av checkkredit. Hedlund anser även att det är svårt att starta eget och 
skaffa sig finansiering för att bankerna har svårt att låna ut pengar till nystartade företag, detta 
har han själv erfarit då han startat upp ett annat företag från grunden, Hedlund Agentur AB.  
 
Segre har även leasat från bankens finansbolag, bland annat en ny maskin som de behövde. 
Den form av leasing de har använt sig av har varit finansiell leasing då de själva står för 
underhåll av utrustningen. Anledningen till att de leasade utrustningen var bland annat att de 
inte hade de pengar i bolaget som krävdes för investeringen samt att banken föredrog att leasa 
ut maskinen med anledningen av de nya förmånsrättsreglerna. Segre ville ej pantsätta mer i 
fastighet och banken krävde antingen realsäkerhet eller borgen vilket inte heller intresserade 
dem. Bankens alternativ blev då leasing och räntesatserna på de två alternativen, banklån och 
leasing, har varit snarlika och därför var leasing ett bra alternativ. Hade förmånsrättsreglerna 
inte ändrats hade de antagligen finansierat utrustningen med banklån istället. När de lånar från 
bank, lånar de från Nordea och investeringar har ofta kunnat lösas med ett slags ”europalån”  
där EU går in och subventionerar en del av räntan dvs. att man kanske får 0,5 eller 0,75 
punkter mindre i ränta. Anledningen till detta är att man investerar inom EU. Segres största 
enskilda investering hittills ligger på ca 4-5 miljoner kronor och man hade då möjlighet att 
använda sig av en form av EU-subventionering. 
 
Hedlunds uppfattning av factoring är att de bolag som har dåligt resultat eller behöver pengar 
av annan anledning använder sig av detta då de får in pengar snabbare genom att sälja sina 
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fakturor. Segre har aldrig behövt använda sig av factoring som finansieringsform. Kund- eller 
leverantörsfinansiering är något som Segre heller aldrig använt sig utav. 
 
Ägarkapital kan vara bra om man vill förvärva ett företag eller har ett företag som går ”sådär”  
och det behövs kapital för att företaget ska överleva i framtiden. Det är bättre att äga ”en liten 
tårtbit än ingen tårtbit alls”  säger Hedlund, om man inte tar emot hjälp kanske man inte har 
någonting kvar i framtiden. Segre har satsat på ägarkapital från början och denna ägare är 
kvar än idag och det har enligt Hedlund inte varit några problem med samarbetet. Faktorer 
som är viktiga när de väljer finansieringsform för att få in externt kapital, anser Hedlund vara 
dels räntesatsen och dels den samarbetspartner man blir inblandad med. Han säger att det är 
bra att t ex använda sig av samma bank då detta ger ett långsiktigt förtroende. 
 
Segre har ej utnyttjat bootstrapping så mycket då de har egna lokaler och bra lönsamhet men 
har använt sig av vissa lösningar som kan klassas som bootstrapping. De använde sig t ex av 
arbetare från Samhall i början. De monterade gummiband på maskerna samt paketerade dessa 
i en lokal som Segre tillhandahöll. De har idag en maskin som gör dessa moment av 
tillverkningen, just nu ligger dock denna maskin nere beroende på olika omständigheter och 
man använder sig idag av fångar på Kumlaanstalten. I fängelset monteras gummibanden 
manuellt på maskerna och detta samarbete har enligt Hedlund varit bra för båda parterna. 
 
Hedlund anser att deras företag befinner sig i tillväxtfasen i livscykeln då företaget växer än. 
De har haft en kraftig en ökning i år jämfört med förra året och fågelinfluensan påverkade 
denna ökning relativt mycket. De producerar personliga skydd och efterfrågan på dessa har 
inte ökat så mycket i västvärlden därför att man där tar tillvara på dammet och partiklarna via 
bland annat utsugning direkt från maskiner mm. I östländer som t ex Ryssland är detta till stor 
del relativt nytt och man börjar nu skydda sina arbetare från de partiklar som finns i luften.  
 
När de köpte bolaget hade de kunder i ca 10 länder och idag har de kunder i ca 42 länder. De 
är liten spelare på marknaden och de har ca 1-2 % andel av hela marknaden. De försöker hela 
tiden ta större marknadsandelar. Deras produkt i sig har dessutom en expansiv utveckling och 
de har även planerat att utvidga sitt produktsortiment. De ska börja sälja en skyddsoverall som 
är kvalitativt bra med konkurrenskraftigt pris. Hedlund anser att denna overall är ett bra 
komplement till de skyddsmasker som kunderna idag köper samt att kunderna efterfrågar 
ytterligare skyddsprodukter. Det finns också planer på hörselskydd, skyddsglasögon samt 
hjälmar men detta är fortfarande bara lösa planer.  
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5. Analys 
 
Vi kommer i detta avsnitt att först analysera företagen var för sig för att sedan göra en 
gemensam analys utifrån vårt teoriavsnitt. Vi kommer att avsluta analysen med att kortfattat 
sammanfatta huruvida våra hypoteser stämmer överrens med verkligheten. 

5.1 Analys av Preventum AB 
 
Preventum AB försörjer sig idag på egna vinster och har därav i dagsläget inget behov av 
extern finansiering. Företaget föredrar internt genererade medel framför extern finansiering, 
denna prioritering stämmer överens med den så kallade pecking order teorin. Enligt samma 
teori kommer nytt ägarkapital på sista plats över prefererade sätt att finansiera sin verksamhet 
och företag försöker undvika nytt ägarkapital så långt som möjligt. Här avviker Preventum då 
de ej har något problem med att ta in nytt ägarkapital. Enligt teorin är förlorad kontroll samt 
förlorad självständighet de främsta argumenten till varför företagare är negativt inställda till 
nytt ägarkapital. Svensson Freij anser inte dessa argument vara stora problem utan anser 
istället att företaget kommer att tjäna på att ta in nya ägare genom att kompetensen och 
lojaliteten gentemot företaget ökar.  
 
I starten av Preventum satsade Svensson Freij mycket egna pengar, något som enligt teorin 
ofta är både nödvändigt, då det är svårt att erhålla externt kapital, samt positivt då det ger en 
bra extern bild av företaget att ägaren själv satsar pengar. Han fick även ett lån beviljat av 
Postgirot Bank trots att lån enligt livscykelteorin är mycket svårt att få i början av ett företags 
liv då en företagsstart är förenad med en stor risk. Även det faktum att banken ej har några 
konkreta siffror att kontrollera försvårar denna finansieringsmöjlighet för småföretagen.  
Anledningen till att Preventum beviljades banklån så här tidigt var enligt Svensson Freij hans 
tidigare titel som vd på ett stort företag, men andra faktorer måste även ha inverkat då banken 
som tidigare nämnts ej får låna ut pengar utan betryggande säkerhet. Preventum fick även ett 
bidrag på en miljon av Wasa försäkringar då dessa såg egna vinstmöjligheter genom att 
försäkra tandläkarna som Preventum skulle samarbeta med. Bidrag är även det en form av 
finansiering som är bra för företag att söka i starten för att underlätta sin finansiering.  
 
Andra former av finansiering som enligt teorin är att föredra under introduktionsfasen är 
mjuka lån, kund- och leverantörsfinansiering samt leasing. Preventum lyckades med 
uppstarten av Preventum utan att använda sig utav något av dessa alternativ. Dock anser 
Svensson Freij att leasing kan vara en bra finansieringsform för små företag då man kommer 
ifrån personlig borgen och soliditeten förblir oförändrad och dessa fördelar stämmer bra 
överrens med de fördelar som teorierna framhåller. Idag då räntorna är så låga är räntenettot 
jämfört med banklån försumligt och även detta talar enligt Svensson Freij för leasing som 
finansieringsform.  
 
Företaget befinner sig idag i tillväxtfasen och i den fasen börjar företag över lag generera egna 
vinster. Preventum har gått såpass bra att de idag kan försörja sig helt på sina egna vinster och 
är därigenom inte i behov av extern finansiering. De genererar egna vinster som de kan 
försörja sig på även om det är möjligt att de under vissa perioder kan tänkas behöva extern 
finansiering. Detta bör indikera att Preventum idag ligger i den snabba tillväxtfasen snarare än 
i den tidiga, Även under tillväxtfasen är leasing, kund- och leverantörsfinansiering bra 
alternativ men även factoring tas upp i teorin. Factoring har Preventum inte använt sig av alls 
men skulle välja factoring före leasing om företaget skulle behöva extern finansiering.  
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Svensson Freij anser att tillgängligheten av externt kapital har förändrats under företagets 
gång, det är lättare idag att erhålla lån eller annan extern finansiering än vad det var under 
introduktionsfasen. En av de största anledningarna till detta är att Preventum idag har en 
ekonomisk historia att uppvisa för finansiärer, något som saknades i början. Detta stämmer 
överens med teorin om det finansiella gapet, den asymmetriska informationen minskar ju mer 
etablerat företaget blir. Då det finns mer information för finansiärerna att tillgå kan de göra 
grundligare kontroller av företaget i fråga och detta minskar i sin tur deras risk och de kan 
därmed lättare bevilja finansiering. Svensson Freij själv har inte upplevt att det föreligger ett 
finansiellt gap, men detta beror enligt honom själv på hans bakgrund.  
 
Vad gäller bootstrapping är det ingenting som Preventum använt sig av. Man har dock till viss 
del haft studenter som gjort uppsatser eller ex-jobb för företaget men detta har dock inte hjälpt 
företaget på något betydande sätt. Svensson Freij anser att ”man ska inte snylta av någon 
annan” och är därför negativt inställd till bootstrapping.  
 

5.2 Analys av IT-mästaren 
 
Börjeson säger att om de behöver pengar till investeringar använder de i första hand de pengar 
som finns i företaget och i andra hand tar de lån och i sista hand använder de sig av nytt 
ägarkapital. Detta stämmer överens med pecking order modellen som menar att företagare 
följer en preferenssordning vid finansiering, där de väljer internt genererade kapital före 
extern finansiering. De faktorer som är viktiga för IT-mästaren vid finansiering är i första 
hand kostnader och hur dessa ska betalas tillbaka och sedan fortsatt självständighet. En 
anledning till att It-Mästaren väljer att ta in nytt ägarkapital i sista hand beror enligt Börjeson 
och hans partner på att de har dålig erfarenhet av ägarkapital. De har tidigare använt sig av 
ägarkapital som finansieringsform men ångrade sig då deras själständighet minskade. 
Minskad självständighet är ett av de största argument som teorin framhåller som anledning till 
varför småföretagare är negativt inställda till ägarkapital. Dock menar Börjeson att ägarkapital 
skulle kunna tänkas som finansieringsform igen om det tillför något som gynnar de båda 
delägarna, samt får deras ägarandel att öka i värde. Börjeson framhåller dock att det blir 
svårare ju mer etablerat företaget blir, ju fler anställda man får och ju mer komplexa tjänster 
man tillhandahåller.  
 
I början av IT-mästarens livscykel, i introduktionsfasen, behövde Börjeson och den andre 
delägaren enbart extern finansiering i form av ett startkapital eftersom de även hade fått 
pengar genom bland annat ett stipendium samt ett gynnsamt lån från Teknikbrostiftelsen. Det 
startkapital de behövde lånade de från Nordea. Detta lån var väldigt svårt att erhålla vilket 
stämmer med teorier som finns kring småföretags finansiering då företaget är litet och 
nystartat. Den asymmetriska informationen är hög och detta försvårar finansieringen. Den 
asymmetriska informationen mellan finansiären och företagaren kallas finansiellt gap och kan 
bl.a. uppstå genom finansiärernas behandling av småföretag. Finansiellt gap är något som It-
mästarens ägare upplevde i starten av företaget då banken kontrollerade dem som 
privatpersoner och eftersom de båda var nyutexaminerade hade de inte mycket att visa upp. 
De upplevde även att banken knappt kontrollerade de papper de begärde in. Börjeson tror att 
det finansiella gapet minskar i takt med att företaget blir etablerat och han anser att det idag är 
mycket lättare att erhålla finansiering genom banklån och banken har resultat från företaget att 
kontrollera.  
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En av anledningarna till finansiärers tveksamhet till att bevilja finansiering till små företag 
kan vara att nya företag anses ha hög finansiell risk. I starten av företaget sökte de båda 
delägarna efter den form av finansiering som gav bäst villkor just då. Börjeson menar att de 
nu i efterhand kan se att de försökte minska sina finansiella risker då affärsrisken var hög, 
dock var inte detta något de beaktade just då. Idag tänker de inte alls på den finansiella risken 
då företaget är mer etablerat. Det Börjeson beskriver angående den finansiella risken stämmer 
överrens med teorierna, att man vill minska de finansiella riskerna när företaget är nyetablerat 
och affärsrisken är hög och ju mer etablerat företaget blir ju mer minskar affärsrisken och 
desto större finansiella risker kan man ta. Dock planerar inte It-mästaren sin finansiering 
utifrån dessa faktorer men teorin anses ändå stämma överens med verkligheten.  
 
IT-mästaren har idag fortfarande tillväxt, dock börjar den mattas av och de befinner sig 
antagligen i en sen tillväxtfas. Som tidigare påpekats är det idag mycket lättare för It-mästaren 
att erhålla banklån jämfört med i tidigare faser och detta stämmer med de teorier som 
förklarar finansiering under tillväxtfasen. Idag består IT-mästarens externa finansiering av 
banklån och checkkrediter vilket enligt teorin är former av finansiering som är möjliga att 
tillgå under tillväxtfasen.  
 
Leasing är en finansieringsform som man kan använda sig av under företagets hela livscykel 
och factoring och kundfinansiering är bra alternativ under företagets introduktions- och 
tillväxtfas, dock har IT-mästaren aldrig använt sig av någon av dessa finansieringsformer. 
Börjeson anser att leasing är ett bra alternativ till bankfinansiering, då räntorna är låga, men 
de har själva inte haft behov av att leasa då de har bra kassaflöde. 
 
IT-mästaren delar idag lokal med ett annat företag, de delar även utrustning såsom skrivare, 
kopiator och enligt Börjeson har de genom detta samarbete dragit ner kostnaderna. Dessa 
alternativsätt där man minskar kostnaderna är exempel på bootstrapping. Man kan även 
eliminera kostnaderna genom att använda sig av bootstrapping, detta är också något som IT-
mästaren har använt sig av genom att ibland nyttja studenters kunskap.  
 

5.3 Analys av Segre AB 
 
Den form av finansiering som företaget helst använder sig av är eget genererat kapital, det vill 
säga att de gärna överlever på sina egna vinster. De gånger de behöver ytterligare kapital är 
det banklån som i första hand används som extern finansieringskälla. Deras prioritering av 
finansiering kan därmed sägas följa pecking order modellen. Delägarna använde sig vid 
uppköpet av Segre av riskkapital som en del av finansieringen vilket enligt pecking order 
teorin är den form av finansiering som väljs allra sist. De använde sig dock även av banklån 
och kopplade in ett riskkapitalbolag för att köpet skulle bli genomförbart då de ej fick låna 
hela beloppet av banken. De valde därmed banklån före riskkapital vilket stämmer överens 
med teorin. Däremot kan ej sägas att Segre som företag har stora problem med att ta in nytt 
ägarkapital med motiveringen att de förlorar självständighet och kontroll över företaget. Det 
är enligt Hedlund bättre att de har kvar en liten del av företaget än ingen alls och deras 
samarbete med riskkapitalbolaget har fungerat bra.  
 
Företaget befinner sig idag i en tillväxtfas och gjorde även det då dagens ägare köpte 
företaget. Vi kan av den anledningen inte analysera hur företaget gick till väga med sin 
finansiering under introduktionsfasen. Tidpunkten då de nya delägarna köpte upp företaget 
kan dock ses som en ”ny introduktion”  och detta kan därav till viss del analyseras som en 
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företagsstart. De nya delägarna köpte upp företaget genom att bland annat koppla in ett 
riskkapitalbolag som delägare för att uppköpet ens skulle kunna bli möjligt. Riskkapital är 
vanligt i tidiga skeden av företags liv och kan därför ses som ett lite märligt val med tanke på 
hur länge företaget funnits, dock handlade det om ett nytt uppköp och företaget var nytt för de 
nya ägarna. Delägarna satsade även en stor del kapital själva vilket enligt teorin är bra och 
många gånger nödvändigt, i detta fall var de enligt banken tvungna att satsa själva för att 
banken skulle bevilja sitt lån. Anledningen till detta är antagligen, som teorin framhåller, att 
det ger ett bra intryck att ägarna är villiga att satsa egna pengar.  
 
Den största delen av uppköpet finansierades genom ett banklån och dessa brukar vara svåra 
att erhålla i starten av ett företag. Det var visserligen till det nya bolaget Segre Holding AB 
som banken lånade ut pengar men de hade vetskapen om att Segre skulle köpas upp och 
därigenom skulle det finnas pengar i bolaget. Banken lovades även aktier i Segre AB som 
säkerhet för lånet. Segre AB var ett etablerat företag vilket antagligen påverkade bankens 
beslut positivt. Det var dock inte helt lätt för delägarna att erhålla sitt banklån, banken ville att 
de skulle gå i personlig borgen för hela beloppet, något som de nya ägarna vägrade att göra 
och de kom överens om en begränsad borgen efter att de lämnat aktierna i säkerhet. Enligt 
teorin börjar bankfinansiering bli möjligt att få då företag befinner sig i en tillväxtfas och det 
är där Segre befinner sig idag och även vid uppköpet. De befinner sig snarare i den snabba 
tillväxtfasen än den första med tanke på att företaget är vinstgivande, den asymmetriska 
informationen är relativt låg och att man bara ibland behöver ytterligare extern finansiering. 
 
Segre använder sig även idag av banklån då de behöver mer pengar in i företaget till bland 
annat investeringar. Man har även använt sig av checkkredit tidigare men använder sig idag 
bara av ”vanliga”  banklån. En av anledningarna till att de idag bara har lån och inte någon 
checkräkningskredit kan vara att företaget idag är så stabilt och har så pass bra med egna 
medel att de klarar av upp- och nedgångar under tidens gång utan extern hjälp.  
 
Även leasing och factoring är bra former av finansiering i tillväxtfasen. Leasing har Segre 
använt sig av då de bland annat har leasat en maskin. De använder sig av finansiell leasing 
och anser att leasing är ett bra alternativ idag då räntorna är så låga som de är. Detta val 
påverkades även av att banken hellre leasade ut maskinen än vad de lånade ut pengar och 
motiveringen till detta var den nya förmånsrättslagen. En av fördelarna med leasing som 
framhålls i teorin är den oförändrade soliditeten men detta är inget som påverkat Segre vid 
deras funderingar kring om de ska leasa eller ej. Den avgörande faktorn har istället varit 
kostnaden och då ofta i form av räntesatsen. Även den samarbetspartner som blir inblandad 
vid valet av finansiering har varit en påverkande faktor enligt Hedlund.  
 
Factoring som finansieringsform har de ej använt sig utav och Hedlund anser att det bara är 
företag som måste få in snabba pengar som använder sig av detta. Snabba pengar är en av de 
fördelar som nämns i teorin och en av nackdelarna är det Hedlund framhåller, att det utifrån 
kan anses som negativt att använda sig av factoring som finansieringsmetod. Kund- och 
leverantörsfinansiering är även det finansieringsalternativ som Segre ej använt sig utav. 
Hedlund kan ej avgöra om det blivit lättare eller svårare att få finansiering under företagets 
gång då de köpte ett redan etablerat företag. De har ej heller haft problem med att erhålla 
banklån då de har haft bra resultat att visa upp. Att bankfinansieringen gick så lätt kan även ha 
att göra med att de båda delägarna hade bra kontakt med banken sedan tidigare.  
 
Vad gäller bootstrapping har Segre utnyttjat detta till viss del. De har bland annat tidigare haft 
hjälp av Samhall med montering.  
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5.4 Gemensam analys 
 
Egna pengar är enligt teorin nästan en nödvändighet då man startar nya bolag eftersom det 
ofta är svårt att erhålla extern finansiering och eget satsat kapital ser bra ut från finansiärernas 
synvinkel. Två av tre företagare vi pratat med har satsat egna pengar de haft sedan tidigare i 
sina nya bolag, vad gäller det tredje, It-mästaren, tog de två ägarna privata banklån och 
satsade sedan dessa pengar i bolaget. Gemensamt för företagen är att alla ägare gått in 
personligt i sina företag och därigenom har de kunnat förlora sina egna pengar. Genom att 
satsa egna pengar kan det tänkas att personen i fråga blir mer motiverad att arbeta hårt för 
företagets överlevnad och detta kan vara en bakomliggande faktor till att det gått bra för dessa 
företag.  
 

 
Vad gäller dessa tre företag går de alla så bra idag att de till största del kan överleva på sina 
egna vinster och de har därför ett relativt litet behov av extern finansiering. Det faktum att de 
inte behöver extern finansiering påverkar antagligen deras uppfattning om finansieringsformer 
och därigenom den preferensordning de idag har. Vid investeringsbehov betalar de helst med 
eget kapital och i andra hand med extern finansiering i form av t ex banklån. Denna 
prioriteringsordning där man i första hand använder sig av eget genererat kapital, i andra hand 
extern finansiering som ej är riskkapital, då detta kommer i sista hand, kallas pecking order 
modellen. Denna ordning kan sägas stämma på två av tre företag som idag ej vill ha in nytt 
kapital genom att ge bort ägande och det är dessa två företag som än idag har banklån.  
Inget av företagen är helt negativt inställt till tanken på att ta in nya ägare. De har alla samma 
funderingar kring att de förlorar kontroll samt självständighet om de tar in nya ägare i 
företaget, detta påpekar som tidigare nämnt även teorin är viktiga faktorer vid ett beslut om att 
eventuellt ta in riskkapital. De ägare vi talat med påpekar även att man måste överväga 
fördelarna mot nackdelarna, det är bättre att äga en liten del av ett företag än ingenting alls. 

 

Introduktion

 

 

 

 

 

  

    

Leasing x 1 

Banklån x 2 

Checkräkningskredit x 1 

Bidrag/Stipendium x 2 

Vinster x 3 

Bild nr. Egen modifiering som visar hur många av våra valda företag som använt 
en viss form av finansiering vid de olika faserna i deras liv. 

Tillväxt 

Mognad 

Nedgång 
Banklån x 3 

Ägarkapital x 1 

Egna satsade 
pengar x 3 
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Man måste även blicka framåt, den del man fortfarande äger efter man tagit in riskkapital 
kanske blir värd mer än det man ägde från början. Alla företagen har till viss del använt sig 
utav riskkapital. Ett av våra fallstudieföretag planerar att ta in nya ägare medan de andra två 
inte vill använda sig av nytt riskkapital i dagens läge. Preventum som är det företag som 
planerar att ta in nya ägare menar att det kommer att öka företagets kompetens samt 
kundernas lojalitet och detta kommer att bli positivt för alla inblandade parter. Företaget 
kommer att ta in nya ägare trots att de idag ej är i behov av extern finansiering och de måste 
därför anses vara positivt inställda till ägarkapital, något som strider mot teorierna.  
 
Segre samt It-mästaren vill idag inte ta in nytt ägarkapital. De båda företagen använder sig 
idag av banklån som de föredrar framför nytt ägarkapital och anledningen till detta är att de 
inte vill förlora vare sig självständighet eller kontroll över företaget. När Segre tidigare 
använde sig utav riskkapital var det för att starten av företaget skulle kunna genomföras och 
de kan tänka sig att använda riskkapital igen om det krävs för överlevnad. De har dock kvar 
samarbetet med det riskkapitalbolag de kopplade in i starten och det bolaget äger fortfarande 
26 % av SegreAB. It-mästaren menar att om de ska ta in riskkapital igen ska det vara för att 
värdet av deras egen ägarandel ska öka. De gånger de behöver mer pengar idag vänder de sig 
istället till banken för ett kortsiktigare åtagande än vad riskkapital innebär. Gemensamt för 
dessa två företag kan sägas vara att de följer den prioritering som företag enligt pecking order 
teorin följer då de finansierar sin verksamhet. Preventum kan däremot sägas avvika då de 
väljer att ta in nya ägare trots att de ej är i behov av finansiering.  
 
De tre företag vi undersökt anser att leasing är en bra finansieringsform. Anledningen till detta 
är främst att räntorna idag är så låga och skillnaden mellan leasing och banklån blir därmed 
minimal. Även den oförändrade soliditeten är en av de fördelar som en del av företagarna 
nämnde och som även de flesta teoriböcker framhåller. Det är dock bara ett av företagen som 
använder sig utav leasing trots att alla tycker att det är en bra form av finansiering. De andra 
företagen har haft bra kassaflöden och därav kunnat köpa den utrustning de har behövt med 
egna medel och de har även haft mindre behov av dyra investeringar. Enligt Segre AB som är 
det företag som har leasat och gör så än idag har de nya förmånsrättsreglerna till största del 
påverkat deras val av finansieringsform genom att banken föredrog att leasa framför att 
bevilja ett lån. Hade reglerna varit som förr hade de antagligen finansierat sin investering med 
banklån.  
 
Factoring samt kund- och leverantörsfinansiering har inget av våra företag använt sig utav 
trots att det enligt teorin är vanliga former av finansiering för småföretag. Vad gäller It-
mästaren får de betalt i förskott av kunder och därigenom behöver/kan de ej använda sig av 
factoring eller kundfinansiering. Vad gäller de andra två lyckades de få bra finansiering från 
starten och var därigenom ej i stort behov av snabba pengar eller förbättrad likviditet som 
dessa former innebär. Hedlund framhöll även att factoring mest är för företag i behov av 
snabba pengar och denna anledning kan nog påverka företagsledares tankar kring denna form, 
ingen vill utifrån verka desperat efter pengar.   
 
Den finansieringsform som är gemensam för våra företag är bankfinansiering som de alla 
lyckats få trots att det enligt teorin en svår form av finansiering att erhålla för små och 
nystartade företag. Anledningen till att dessa företag lyckats med sin finansiering beror på 
olika faktorer. Det ena företaget, Segre AB, hade en ekonomisk historik då det köptes upp av 
dagens ägare och detta hjälpte dem att erhålla finansiering då banken kunde erhålla säkerhet i 
form av aktier. Vad gäller Preventum anser ägaren själv att det beror på att han tidigare varit 
vd på ett stort företag och att banken därigenom hade förtroende för honom som person. Dock 
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måste hans affärsidé ha varit mycket bra samt att andra faktorer banken kontrollerar sett bra 
ut. Det bör inte räcka med att en gång varit vd för att sedan kunna erhålla stora banklån, 
banken måste fortfarande följa lagar och regler. Dock kan säkert en titel vara en hjälp på 
vägen. It-mästaren hade störst problem med sin bankfinansiering trots att de lånade den 
minsta summan. Anledningen till detta var till stor del att de ej hade något konkret att visa 
upp för banken vad gäller ekonomiska siffror utan bara en affärsidé och dem själva som 
privatpersoner. De båda var även nyutexaminerade studenter med studieskulder och banken 
ansåg antagligen att det var svårt att erhålla en betryggande säkerhet vid utlåning.  
 
Då de företag vi studerat blivit mer etablerade har de alla märkt av att det blivit lättare att 
tillgå extern finansiering. Det är enligt teorin svårt att erhålla extern finansiering i 
introduktionsfasen då det finansiella gapet samt den finansiella risken är som störst då. I takt 
med att företagen växer och blir etablerade minskar risken för finansiärerna och även den 
asymmetriska informationen minskar. It-mästaren ansåg att det förelåg ett finansiellt gap i 
deras introduktionsfas då det var svårt att övertyga finansiärer om deras affärsidé för att de ej 
hade några konkreta fakta att visa upp. De andra företagen upplevde ej samma sak. 
Gemensamt för alla företagen är att det är mycket lättare att erhålla extern finansiering idag än 
vid starten och detta kan bero på att det finansiella gapet har minskat. Alla våra företag 
befinner sig idag i en tillväxtfas och har därmed en ekonomisk historia att visa upp för 
finansiärer då de ansöker om extern finansiering. Företagarna i sig har även de lärt sig mer om 
finansiering och detta kan vara en annan förklarande faktor till att gapet minskar. 
 
Vad gäller bootstrapping har fallstudieföretagen använt sig av olika metoder för att minska 
sina kostnader. Preventum samt It-mästaren har båda använt sig av studenter till viss del men 
de upplever nyttan av studenternas kunskap på olika sätt. Gemensamt för It-mästaren samt 
Segre är att de upplever bootstrapping som något positivt, medan Preventum anser att det är 
negativt då man snyltar av andra.  
 
Jämfört med hur det ser ut i verkligheten för dagens småföretag vad gäller finansiering verkar 
våra undersökta företag haft det relativt lätt. Att finna finansiering nämns som ett mycket stort 
problem i Örebro län och det ser likadant ut i de flesta mindre län i Sverige. Det är trots detta 
endast ett företag, It-mästaren, som har haft svårigheter att övertala banken om lån. De 
svårigheter som uppkom vid låneansökningen var i starten av företaget och då hade de ej 
någon omsättning och detta medverkar till att det blir en större risk för finansiären. Vi har för 
övrigt inte kunnat se att företagens omsättning inverkar på deras syn på sina lånemöjligheter 
eller på deras chanser att få lån beviljade. De företag vi har intervjuat har dock relativt lika 
omsättning och resultatet hade kanske varit annorlunda om det hade varit större skillnader 
sinsemellan.  
 
Ett av våra tre företag kan idag tänka sig att ta in nytt ägarkapital och planerar även att göra 
så. Enligt Nuteks undersökning har de företag med en negativ syn på lånemöjlighet en positiv 
syn på ägarkapital och vice versa. Denna koppling går ej att göra för våra företag då de alla 
idag har en positiv bild av sina lånemöjligheter men de kan ändå inte sägas ha en direkt 
negativ bild av ägarkapital trots att det idag inte är en form av finansiering de föredrar. De 
flesta företagen i tidigare nämnda undersökning har haft inga eller små hinder för tillväxt och 
en av anledningarna som nämns är att företagen inte vill växa. Inte heller detta kan sägas 
stämma helt, våra undersökta företag har visserligen inte heller haft problem med att växa 
men de har även strävat efter tillväxt. 
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5.5 Kor tfattad sammanfattning av våra hypoteser  
 
Småföretagare upplever att det föreligger svårigheter att få extern finansiering i början av 
livscykeln. 

 
Preventum AB  Hade ej svårigheter att erhålla extern finansiering vid starten, detta till    
      stor del på grund av ägarens bakgrund och en bra affärsidé. 
IT-mästaren AB   Hade vissa svårigheter vad gäller banklån, svårt att övertyga banken om  
 deras affärsidé på grund av ett finansiellt gap. 
Segre AB              Hade inga svårigheter och det beror till stor del på att företaget var  
 etablerat vid uppköp samt ägarnas tidigare kontakt med banken.  
 

Företag föredrar eget genererat kapital framför andra finansieringsformer. 
 
Preventum AB   Ja, de försörjer sig helst på eget genererat kapital med anledningen att  
 det idag går så bra för företaget att det ej finns behov av annan  
 finansiering. 
IT-mästaren AB  Ja, de försörjer sig helst på eget genererat kapital då de vill behålla sin  
 kontroll och självständighet. 
Segre AB  Ja, de försörjer sig helst på eget genererat kapital så långt det är möjligt  
 och väljer andra former av finansiering i andra hand. 
 

Småföretagarna är negativt inställda till riskkapital. 
 

Preventum AB  Denna hypotes kan ej sägas stämma med Preventum då de idag till viss  
 del har tagit in nytt ägarkapital samt planerar att minska sitt eget  
 ägande i företaget. 
IT-mästaren  Detta stämmer till viss del, de har använt sig av riskkapital men detta  
 fungerade ej som önskat. Kan dock vara intressant igen om det ökar det  
 egna värdet och man måste väga fördelarna mot vad man ger upp.  
Segre AB  De är ej negativt inställda då de använt sig av riskkapital under hela  
 deras ägarperiod. Vill idag dock inte ta in nytt ägarkapital utifrån då det  
 inte är nödvändigt för företagets överlevnad. 
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Småföretagare upplever ett finansiellt gap som försvårar deras kapitalförsörjning. 
 
Preventum AB  Denna hypotes stämmer ej in på Preventum, de har inte upplevt att det  
 finns ett finansiellt gap men menar på att det blivit lättare att erhålla  
 extern finansiering under företagets gång vilket kan antyda att det  
 finansiella gapet finns och att den asymmetriska informationen minskar  
 efterhand.  
IT-mästaren Upplevde ett gap i början av företagets start då de ansökte om extern  
 Finansiering och detta gap har enligt ägaren minskat då företaget blivit  
 mer etablerat. 
Segre AB  Har inte upplevt ett finansiellt gap, detta beror till stor del på att  
 företaget var etablerat då dagens ägare köpte upp det. Det fanns  
 ekonomisk historik för finansiärerna att ta del av samt att de nya ägarna  
 hade bra kontakter med finansiärer.  
 

Valet av finansieringsform påverkas av vart i livscykeln företaget befinner sig.  
 
 Preventum AB  Det stämmer till viss del, en del val av finansieringsformer i olika faser  
  stämmer överens med teorierna medan andra inte gör det.  
 IT-mästaren AB  Deras val av finansieringsform kan sägas följa teorier om vilka former  
  som är lämpliga vid de olika faserna. Dock har ej företagets placering i  
  livscykeln enligt ägarna direkt påverkat deras val men i efterhand kan  
  de se vissa mönster.  
 Segre AB  Stämmer till viss del om man anser att uppköpet kan klassas som en ny  
  introduktionsfas. De har dock ej påverkats av vart i livscykeln de  
  befunnit sig utan resultatet av deras handlingar har i efterhand visat sig  
  stämma överrens med teorin. 
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6. Slutsats 
 
Det faktum att de tre undersökta företagen har haft det relativt lätt att erhålla extern 
finansiering och att de alla tre idag går så bra som det gör har inverkat på deras externa 
finansiering. Vi tror ej att deras val av finansieringsform påverkats av vart i livscykeln de 
befinner sig, i alla fall inte i direkt mening. Däremot stämmer många av deras val av 
finansiering överens med teorin men det är inte själva placeringen i livscykeln som varit den 
påverkande faktorn vid valet. Det är enligt teorin nästintill omöjligt att erhålla 
bankfinansiering vid uppstarten av ett företag men detta är något alla dessa företagare lyckats 
med. Den oftast avgörande faktorn för att erhålla t ex bankfinansiering är att man kan erbjuda 
en betryggande säkerhet för banken. Svensson Freij, Preventum, anser att hans titel var den 
avgörande faktorn då han beviljades sitt banklån i starten av företaget. Vi tror dock att det 
måste ha legat mer än bara en titel bakom beviljandet, däribland en så pass bra affärsidé att 
banken lät sig övertygas om att detta samarbete skulle fungera trots att Svensson Freij inte 
lämnade någon säkerhet för lånet. Banken har Lagen om bank- och finansieringsrörelse att 
följa men vi tror att Svensson Freijs titel kanske kan ha varit en hjälp på vägen. Det kanske 
inte var just hans titel heller utan snarare den kunskap Svensson Freij förvärvat genom att ha 
arbetat på ett stort företag som påverkade banken.  
 
Vad gäller Segre så var det ett etablerat företag då dagens ägare köpte upp detta. Det fanns då 
ekonomisk historik som de nya ägarna kunde visa upp för eventuella finansiärer vilket innebar 
att den asymmetriska informationen var mycket mindre än den brukar vara vid en uppstart av 
ett företag. De hade även materiella tillgångar att lämna i säkerhet och i detta fall lämnade de 
aktier i själva företaget som säkerhet. Vi tror att de nya ägarna hade haft stora svårigheter att 
övertyga finansiärer om de försökt att starta ett företag som Segre från grund och botten. Då 
hade de inte kunnat lämna något specifikt som säkerhet och den asymmetriska informationen 
hade varit avsevärt mycket större. Att det är svårt att övertyga finansiärer då det ej finns något 
att lämna i säkerhet gäller för alla nystartade företag.  
 
Det enda företag som kan anses ha haft problem med att erhålla banklånet är It-Mästaren och 
delägarna fick kämpa länge för att övertyga banken om att deras företag skulle överleva och 
växa. Anledningen till deras svårigheter ligger enligt oss i att de båda var nyutexaminerade 
studenter, som dessutom hade studieskulder med sig. Den asymmetriska informationen måste 
anses ha varit hög. Det måste vart svårt för banken att bli övertygade om att de skulle få sina 
pengar tillbaka samt svårt för delägarna att övertyga banken om att de var trovärdiga som 
låntagare.  
 
De två företag som än idag använder sig av banklån har även använt sig av checkkredit som 
en extra finansiering. Segre AB har idag bara banklånet kvar och anledningen till att detta tror 
vi är att företaget idag är så stabilt och har så pass bra kassaflöde att de klarar av upp- och 
nedgångar under tidens gång på egen hand. De gånger de har större behov av finansiering som 
de ej klarar av med egna medel, vid t ex köp av utrustning, är ett lån hos banken ett bra 
alternativ för dem. Anledningen till detta är att banklån enligt oss är en bra form av 
finansiering då det är ett relativt kortsiktigt åtagande som inte innebär att man ger upp 
självständighet eller kontroll, något som Segre idag inte vill.  
 
Det har för två av våra företag varit enkelt att tillgå extern finansiering under hela livscykeln 
och detta kan vara en anledning till att de ej upplevt ett finansiellt gap. Det är dock enligt 
dessa företag ännu lättare att erhålla extern finansiering idag än vad det var från början och 
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därför anser vi att detta pekar på att det förelåg ett finansiellt gap även för dessa företag även 
om de själva ej har funderat över eller upplevt detta.  
 
Vi anser att det är fel som Svensson Freij säger att småföretagare generellt sett inte har koll på 
sin finansiering och att detta därmed är en anledning till det finansiella gapet. Det finns säkert 
många företagare som inte har så stor koll, som startar företag av andra anledningar än att just 
tjäna pengar och därmed ej engagerar sig i att lära sig allt om just finansiering. Däremot finns 
det säkert lika många företagare med en bakgrund inom ekonomiska områden eller som 
företagare. Dessa har antagligen stor koll på finansiering samt på deras egna 
tillväxtmöjligheter och Svensson Freijs argument anser inte vi kunna vara en bakomliggande 
faktor till att det finansiella gapet existerar. Det faktum att många småföretagare enligt gjora 
undersökningar inte strävar efter att växa påverkar nog också deras inställning till 
finansiering. Ett ointresse och även okunskap kan säkert i många fall påverka den enskilda 
företagarens uppfattning men enligt oss kan det inte förklara ett helt begrepp.  
 
De företag vi undersökt i denna uppsats föredrar eget generat kapital framför andra 
finansieringsformer och detta stämmer överens med pecking order teorin. Företagen går idag 
så pass bra att de till stor del kan överleva på sina egna vinster och vi tror att det faktum att de 
inte har stora behov av extern finansiering påverkar deras uppfattning om finansieringsformer 
och därigenom den preferensordning de idag har. De två företag som idag även har externa 
finansieringskällor följer även där pecking order teorin, det vill säga att de väljer riskkapital 
som finansiering i sista hand. Anledningen till att de idag väljer t ex bankfinansiering eller 
annan extern finansiering framför nytt ägarkapital beror på att företagarna inte vill förlora 
kontroll och självständighet. Vi tror även att det faktum att banken innebär ett kortsiktigare 
åtagande än vad riskkapital innebär kan vara en faktor som påverkar företagare då de väljer 
finansieringsform. Dock kan sägas att inget av dessa företag är helt negativt inställda till 
riskkapital och detta beteende kan möjligen vara avvikande från pecking order teorin. Trots 
att dessa två företag idag väljer riskkapital som den sista utvägen vid val av finansieringsform 
och därmed följer pecking order teorin kan det inte sägas att deras beteende helt stämmer 
överens med den hypotes vi ställt upp om att småföretagare är negativt inställda till 
riskkapital. Alla de undersökta företagen har använt eller använder sig av riskkapital som 
finansieringsform.  
 
Enligt statistiken är en anledning till att företagare är positivt inställda till riskkapital att de är 
negativt inställda till sina möjligheter att erhålla annan form av finansiering. Detta anser vi 
inte vara en påverkande faktor just för våra företag då inget av dessa idag har problem med att 
erhålla t ex bankfinansiering. Vi anser att man noga måste väga fördelarna mot nackdelarna 
innan man tar in riskkapital till sitt företag vilket alla våra företagare är medvetna om. Dock 
anser Svenson Freij, Preventum, att de nackdelar som teorin framhåller inte stämmer överens 
med verkligheten. Han anser att ägarkapital enbart är positivt. Vi tror att denna uppfattning 
beror på att det är hans egna kunder som kommer att äga en andel av företaget då han ska få 
in nytt kapital genom att ta in nya ägare och dessa kommer då enligt oss att bli mer angelägna 
om att Preventum ska gå bra. Detta är dock ingen garanti för att detta samarbete ska fungera 
enligt oss, det är fortfarande ett nytt samarbete och vi anser att det fortfarande finns risker 
inblandade. Vi tror även att om han skulle använda sig av ett riskkapitalbolag som ny delägare 
istället för nuvarande kunder skulle dessa argument inte längre hålla.  
 
Alla våra undersökta företag har använt sig av riskkapital som finansieringsform men alla har 
inte vunnit på detta. Det företag som anser sig själva förlorat på att använda sig av riskkapital 
kände att de förlorade för mycket kontroll över företaget och att det ej utvecklades som de 
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önskade. Detta är en av de risker man måste vara beredd att ta då man bestämmer sig för att 
använda sig av riskkapital.  
 
De företagare vi intervjuat har alla liknande uppfattningar om leasing. De anser att det är en 
bra finansieringsform, speciellt i dagsläget då räntorna är så låga och skillnaden i kostnad 
jämfört med ett banklån är nästintill obefintlig. Just kostnaden är den anledning som de alla 
framhåller som den viktigaste vid valet av finansieringsform. Den anledningen som många 
teoriböcker framhåller vad gäller leasing, att den oförändrade soliditeten är relevant anser två 
av dessa företagare inte vara viktigt. Detta kan till stor del bero på att de alla idag har 
framgångsrika företag som ej behöver bekymra sig så mycket om hur soliditeten ser ut från t 
ex finansiärernas synvinkel. Vi tror att soliditeten annars är ett relevant begrepp för 
småföretagare som har problem med att erhålla extern finansiering, vilket våra undersökta 
företag ej har. Anledningen till att det bara är ett företag som använt sig av denna form kan 
delvis bero på att de två andra företagen är tjänsteföretag och de är därmed inte i lika stort 
behov av utrustning. Den utrustning de behövt har de kunnat köpa med egna medel eller med 
hjälp av de banklån de redan har och behovet av att leasa för att klara av finansieringen har 
aldrig dykt upp.  
 
Inget av dessa tre företag har använt sig av factoring eller kund- eller leverantörsfinansiering 
trots att det enligt teorin är vanliga former av finansiering för småföretag. Vi tror att en av 
anledningarna till detta är att de alla lyckats få en bra finansieringsstart med andra medel och 
inget av företagen var därav i behov av snabba pengar i starten som dessa former av 
finansiering innebär. Vad gäller It-mästaren så är varken factoring eller kundfinansiering 
aktuella då deras system är uppbyggt på förhandsbetalning för deras tjänster. Att det är 
uppbyggt på det viset tror vi har minskat deras behov av extern finansiering och underlättat 
deras kapitalförsörjning under hela företagets liv. De pengar de har fått in i förskott kan 
nästan ses som en extern finansieringskälla i sig.    
 
Vi tror att många företag inte tänker på att många saker inom deras verksamhet kan klassas 
som just bootstrapping. Det som Svensson Freij, Preventum, sa om att inte snylta av andra 
tror vi även kan spela in på andra företag. Många ser kanske det som en svaghet att dela saker 
med andra och kanske framförallt att fråga andra företag om ”hjälp”  och de kan anse att detta 
är tecken på att man inte klarar sig själv. Den negativa inställningen till bootstrapping skulle 
kanske även kunna kopplas till pecking order teorin. Enligt den är företagare negativt inställda 
till nytt ägarkapital eftersom de då måste lämna bort viss kontroll och därigenom släppa in 
någon annan inom företagets gränser. Vissa åtgärder som kan klassas som bootstrapping 
innebär att man förlorar viss kontroll. Lånar man t ex utrustning av någon annan så har man 
inte direkt kontroll över den materiella tillgången på samma sätt som man skulle ha om man 
själv köpte den. Det blir även ett förhållande till en annan part som man måste ta hänsyn till 
och detta kan till viss del påminna om förfarandet med ägarkapital. Vi tror att många 
företagare kan resonera på detta sätt, att man ska klara sig själv. Dock har dessa företag 
använt sig av bootstrapping i viss utsträckning och It-mästaren angav att de brukar försöka 
hitta alternativa lösningar till problem. Vi tror att bootstrapping kommer utnyttjas mer och 
mer av företag då konkurrensen idag är så hög att alla måste försöka spara på de resurser man 
har.  
 
Slutligen kan sägas att dessa tre företag har haft det relativt lätt att erhålla extern finansiering 
jämfört med vad vi hade för uppfattning om småföretagares verklighet efter att ha läst teorier 
och tidigare gjorda undersökningar. De faktorer som påverkat deras finansiering skiljer sig åt 
för de olika företag och för de olika företagarna. De har haft olika förutsättningar från början 
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och de har resonerat kring sin finansiering på lite olika sätt. Trots detta kan det sägas att 
mycket av deras handlande stämmer överens med de befintliga teorier som finns, trots att de 
inte handlat utefter de argument som teorierna framhåller.   
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Bilaga 1 
 
Hej 
 
Vi vill tacka på förhand för att ni ställer upp på en intervju angående Din och ert företags 
syn på olika finansieringsformer. Syftet med vår uppsats är att försöka reda ut vilka 
bakomliggande faktorer som påverkar en småföretagares val av finansieringsform och 
vilka former som föredras. 
 
Med anledning av vår framtida intervju skulle vi uppskatta om ni ville kolla igenom 
följande frågor. Detta mail ger en liten hänvisning till vad vi kommer att ta upp under 
intervjun och det kan vara bra för er att hinna fundera lite kring vissa saker. Vi skulle 
speciellt uppskatta om ni skulle hinna tänka över fråga 1. För övrigt behöver ni inte svara 
på frågorna men det vore bra om ni ville läsa igenom och fundera lite kring hur just Ni 
resonerar. Vi kommer under intervjun att ta upp dessa frågor, samt mer djupgående frågor 
angående vissa saker för att försöka hitta mer bakomliggande faktorer.  

 
 

1. Om ni helt fritt fick välja finansieringsform, i vilken ordning skulle ni då rangordna 
dessa? Anta att alla former är tillgängliga, det föreligger alltså inga problem att erhålla 
någon form. Vi skulle även vilja veta lite hur ni resonerar kring följande 
finansieringsformer. Vilka är de positiva respektive negativa egenskaperna med de olika 
alternativen?  
 
Banklån 
Factoring 
Leasing (operationell samt finansiell) 
Eget kapital 
Venture capital (ägarkapital), även affärsänglar hamnar under denna finansieringsform 
Kundfinansiering 
Leverantörsfinansiering 
Mjuka lån och bidrag 
 
2. Vilka faktorer är viktigast för Er då ni väljer form av finansiering för Ert företag? 
 
Tillgänglighet 
Risktagande 
Fortsatt självständighet 
Ny kunskap utifrån 
Oförändrad soliditet 
Inga avbetalningar 
Återbetalningskrav 
Kostnaden 
 
3. Vid vilken fas i Ert företags livscykel anser ni att ni befinner Er i nu? Introduktion, 
tillväxt eller mognad? 
 
4. Hur anser Ni att tillgängligheten av olika finansieringsformer förändrats under 
företagets liv? Har det blivit lättare att tillgå vissa former av finansiering ju mer etablerat 
företaget har blivit? Vilka finansieringsformer har Ni upplevt ändrats? 
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5. Har ni upplevt något av det så kallade ” finansiella gapet”  som innebär att det föreligger 
en asymmetrisk information mellan företaget och de möjliga finansiärerna? Om ni har 
upplevt detta, anser ni att det förändrats under företagets gång, det vill säga under de olika 
faserna i företagets livscykel? I så fall hur? 

 
 

6. Har Ni någon gång använt er av finansiell bootstrapping? Finansiell bootstrapping 
innebär att man anstränger sig att finna lösningar på ett resursbehov som innebär att andra 
medel än externa finansiella medel används. Iså fall på vilket sätt? 

 
 
Tack på förhand 
Lina och Tulay 
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Bilaga 2 
 
Fördjupningsfrågor 
 
Dessa frågor användes som stödfrågor under intervjun i de fall vi kände att vi behövde 
djupare information inom något ämne.  
 

1. Berätta lite om företaget. Hur länge har det funnits? Antal anställda? 
Balansomslutning? Omsättning? 

 
2. Varför har ni valt den preferensordning ni gjort? Vad är det som avgör då ni 

rangordnar? 
 

3. Varför? Motivering. 
 

4. Vid introduktion, vilka finansieringsformer och varför? Valt annorlunda om ni kunde? 
Samma sak vid tillväxt och mognad. 

 
5. Har det varit svårt för er att få finansiärerna att tro på företaget och därmed ej medge 

er finansiering? Vad tror ni detta beror på? Okunskap om småföretag hos finansiärer? 
En alltför positiv syn på sitt eget företag? Okunskap hos småföretagen i ett tidigt 
skede?  

 
6. Hur viktig är risken med ” lånet”  som bakomliggande faktor vid val av finansiering? 

Har ni undvikit att tagit stora risker i början av företagets liv eftersom det har förelegat 
en stor risk att företaget ej skulle överleva? 

 
7. Vid venture capital får man ofta förutom finansiering även ny kunskap till företaget 

men får i utbyte ge bort en del ägande. Hur resonerar ni kring tanken att ge bort 
ägande? Är minskad självständighet och förlorad kontroll ett problem? Statistik har 
visat att många småföretagare är tveksamma till att ge bort ägande, är detta något ni 
samtycker till? 

 
8. Leasing finns i 2 olika former, operationell som innebär att man bara betalar hyra. 

Kontraktet är ofta kort och utrustningen byts ut då nya utrustningar kommit ut på 
marknaden. Tillgångar och skulder tas i denna form inte upp i balansräkningen. 
Finansiell leasing innebär ett längre kontrakt och tillgångar och skulder tas upp i 
balansräkningen. Hur resonerar ni kring dessa två former av leasing? Vilka är de 
positiva respektive negativa konsekvenserna av leasing enligt Er? 

 
9. Kund- respektive leverantörsfinansiering. Är ni rädda att kunder ska tro att ni har dålig 

ekonomi om ni måste ha betalning i förskott? Vid leverantörsfinansiering, har ni 
upplevt att era leverantörer varit hjälpsamma och positiva till denna typ av 
finansiering eftersom de är måna om att det ska gå bra för deras kunder? 

 
10. Bankfinansiering. Har ni haft svårigheter att  beviljas banklån? Vad krävdes för att ni 

skulle få lånet? Lämnade ni säkerheter och isåfall vad? Personlig borgen, ja eller nej. 
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11. Factoring. Har ni upplevt att kunderna ansett det vara negativt att ni använder er av 
factoring då detta kan antyda att företaget har dålig ekonomi då de är i behov av 
snabba pengar? Kan ni förstå om kunderna skulle tycka så? 

 
12. Eget kapital. Enligt Pecking order teorin är detta den finansieringsform som flest 

företag föredrar. Anser i att det är så? Varför? Finns det risker med att ha eget kapital? 
Blir man som mest avtagande till riskfyllda affärer då det är ens ”egna” pengar som 
man satsar? 

 
13. Har ni försökt att använda er av affärsänglar? 

 
 

 
 
 
 


