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Författare: Jacob Breidmer, Peter Skarlöv & Gustav Svensson 
Examinator: Pia Nylinder 
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Bakgrund och problemdiskussion: Årligen sker uppstarter av nya företag 

men flera av dem läggs ned kort därefter. En faktor är svårigheterna till 

finansiering då externa finansiärer inte är benägna att ta risker och flera 

företag har dålig insikt om alternativen som finns när det kommer till val av 

finansiering. Därför anses det väsentligt att studera gapet genom ett antal 

mikro- och småföretag och diskutera finansieringsmetoder som de valt till sin 

verksamhet och hur det har påverkat företaget utifrån ägarfördelning och 

företagslivscykel. 

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa en djupare förståelse och kunskap om 

mikro- och småföretags möjligheter att skaffa kapital för att säkerställa 

verksamhetens fortlevnad och tillväxt. Genom ökad förståelse ges ett bidrag 

till att underlätta val av finansieringsmetod och ge värdefulla kunskaper inom 

ämnet. 

 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie där materialinsamling sker genom 

semistrukturerade intervjuer för att skapa en djupare förståelse från 

respondenterna. Med en komparativ studie sammanvävs faktorerna 

finansiering, företagslivcykel och ägarfördelning då det saknas forskning 

som behandlar ämnena tillsammans. Undersökningen är en flerfallstudie där 

12 företag har valts ut för empirisk materialinsamling. 
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Slutsats: Anledningar till företagens olika finansieringssätt beroende på 

olika stadier i livscykeln beror snarare av aktiva val som företagen gjort. Då 

ingen tydlig koppling mellan vissa finansieringssätt och stadier i livscykeln, 

upptäcktes istället ett teoretiskt gap i livscykelmodellen. Ägarfördelning 

gjorde stor påverkan vid val av finansiering för studiens deltagande företag 

där tydlig koppling ges mellan vad varje ägare anser om ägarandelar och 

vilken finansiering som då väljs. 

 

Nyckelord: Finansiering, pecking order teorin, finansieringsmetoder, 
företagslivcykel, mikro- och småföretag, Sverige 
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Abstract 

Bachelor thesis, Business Economics 2FE24E, Master of Business 

Administration, School of Economics, Linnaeus University in Växjö, 

spring 2019 

 

Title: Company’s tool for financing - A multiple-case study on the choice of 

funding for Swedish micro and small companies. 

Author: Jacob Breidmer, Peter Skarlöv & Gustav Svensson 

Examiner: Pia Nylinder 

Supervisor: Natalia Semenova 

 

Background and problem discussion: Every year, new companies start up, 

several of them are shut down shortly thereafter. One factor is the difficulty 

of financing as external financiers are not inclined to take risks and several 

companies have poor insight about the alternatives that exist when it comes 

to the choice of funding. Therefore, it is considered essential to study the gap 

through a number of micro and small companies and discuss funding 

methods that they have chosen for their business and how it has affected the 

company based on ownership distribution and business life cycle. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to create a deeper understanding and 

knowledge of the possibilities of micro and small companies to acquire 

capital in order to ensure the continuity and growth of the business. Through 

increased understanding, a contribution is made to facilitate the choice of 

financing method and provide valuable knowledge in the subject. 

 

Method: The essay is a qualitative study in which material collection takes 

place through semi-structured interviews to create a deeper understanding of 

the respondents. With a comparative study, the factors financing, business 
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life cycle and ownership distribution are combined where there is no research 

that deals with the topics together. The survey is a multiple-case study in 

which 12 companies have been selected for empirical material collection. 

 

Conclusion: Reasons for the companies different funding methods 

depending on different stages of the life cycle are due rather to active choices 

made by the companies. Since no clear link between certain funding methods 

and stages in the life cycle, a theoretical gap was instead discovered in the 

life cycle model. Ownership distribution made a large impact on the choice 

of funding for the study's participating companies, where a clear connection 

is given between what each owner considers about ownership interests and 

what funding is then chosen. 

 

Keywords: Financing, pecking order theory, financing methods, business 

venture life-cycle, micro and small companies, Sweden  
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1   Inledning 
Det inledande kapitlet ger först en bakgrund och information kring ämnet 

mikro- och småföretagande och hur det ser ut idag. Senare i kapitlet beskrivs 

en problemdiskussion som rör vilken påverkan finansiering kan ha i 

företagens beslut och kort kring tidigare forskning inom ämnet. Detta leder 

sedan fram till en frågeställning och som kommer besvaras i uppsatsens 

slutsats. Avslutningsvis kommer syftet presenteras samt en disposition om 

uppsatsens uppbyggnad. 

 

1.1   Bakgrund 
Företagandet i Sverige har under årens lopp förändrats. Under tidigt 1850-tal 

bestod den största delen av svenska näringslivet av jordbruk, fiskenäring och 

skogsbruk. Dessa var de resurser som fanns närmast till hands för folk och 

det kom sig då också naturligt att börja arbeta inom dessa områden. Det kom 

sedan ett skifte i det svenska näringslivet på 1900-talet då industriföretag 

växte och blev stora (Galte Schermer, 2019). Detta skedde på grund av att 

Sverige har många naturresurser som till exempel järnmalm och skog och 

detta utnyttjades av industriföretagen. I samband med att arbetskraft har 

blivit billigare på andra platser i världen så har många industrier flyttat sina 

verksamheter till dessa platser och i takt med att den tekniska utvecklingen 

har gått framåt så har också vissa av dessa bytt inriktning på sina 

verksamheter (Holmström, 2018). Denna utveckling har också gjort att 

Sverige numer är ett av världens främsta länder inom innovation. Så sent 

som 2018 befann sig Sverige på en sjunde plats i världen med hänsyn till 

vilken innovation som genomförs i varje land och bedöms enligt kategorierna 

forskning och utveckling, högteknologi, patent och högre utbildning bland 

annat (Forsberg, 2019). Denna utveckling har lett till att det främst är 

tjänstesektorn och dess olika delsektorer som numer är den sektor som bidrar 
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till störst förädlingsvärde för Sveriges BNP och 2018 bidrog tjänstesektorn 

med drygt två tredjedelar av BNP (Carlgren, 2019). 

 

Sverige är ett land med en historia av företagande och entreprenörskap. Vi 

tillhör ett land där 99,4% av alla företag klassas som enmans-, mikro-, och 

småföretag med mellan 0–49 anställda (Holmström, 2018). En del av de 

fördelarna som mikro- och småföretag bidrar med är att skapa sysselsättning, 

bidra till en ekonomisk utveckling och strukturomvandling i samhället, 

sprida ny kunskap samtidigt som de utmanar befintliga och ineffektiva 

företag samt att skapa nya branscher. Det är dock sant att bara för att 

företaget är nytt eller litet är det inte garanterat att lyckas. Ofta krävs hårt 

arbete och framförallt resurser, annars finns risken att företaget misslyckas 

eller uppvisar begränsade samhällseffekter. Sanningen är att det är ett få antal 

nya företag som faktiskt kommer lyckas och bli framgångsrika genom att 

växa (Landström, 2017). För att kunna skilja på företagen storleksmässigt så 

anses ett enmansföretag vara ett företag som inte har några anställda. Ett 

mikroföretag är ett företag som har mellan en till nio anställda. Slutligen 

avgränsas ett småföretag enligt storleken tio till 49 anställda (Holmström, 

2018). 

 

Anledningen till att nystartade mikro- och småföretag ibland har svårare att 

överleva beror på att benägenheten att investera är för låg. Detta beror delvis 

på att kostnaderna för att göra en utvärdering av ett företag inför en eventuell 

investering inte har speciellt höga rörliga kostnader. Kostnaderna är till 

största del fasta oberoende av hur stor investeringen slutligen blir. Det 

innebär att utvärderingskostnaderna blir förhållandevis större när 

investeringar görs i mikro- och småföretag jämfört med vad 

utvärderingskostnaderna är när en stor investering sker i ett större företag. 

Detta är en bidragande faktor till att nystartade mikro- och småföretag 

riskerar att försvinna från marknaden snabbare än redan etablerade företag. 
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En undersökning som är genomförd av Eurostat visar att av de svenska 

företag som startades mellan år 2008 och år 2014 så hade 15 procent 

försvunnit från marknaden inom en tvåårsperiod som grundar sig bland annat 

att finansiärer inte vill investera i verksamheten för att risken är för hög, 

kostnaderna blir för stora för att driva verksamhet eller att det finns brist på 

kunskap över olika finansieringsmetoder att välja på (Landström, 2017). 

 

1.2   Problemdiskussion 

Men vad är målet med företagande? 

there is one and only one social responsibility of business […] to use its 

resources and engage in activities designed to increase profits so long as it says 

within the rules of the game, which is to say, engages in open and free 

competition without deception and fraud. (Friedman & Friedman, 1962) 

Friedman & Friedman (1962) beskriver i citatet ovan vad ett företags mål 

och ansvar är, att använda sina resurser och delta i gynnsamma aktiviteter för 

att öka lönsamheten.  

 
I en undersökning som var genomförd av SIFO på uppdrag av Swedbank och 

Sparbankerna så vill var tredje svensk starta eget företag, men endast en 

femtedel planerar på att faktiskt genomföra det. Största anledningen till att 

starta eget anses vara möjligheten att bli sin egen chef, tjäna pengar samt att 

förverkliga sina egna idéer och drömmar. Samtidigt säger Per Skargren, 

företagsansvarig på Swedbank att Sverige behöver fler entreprenörer. En stor 

anledning till att folk avstår från att starta eget företag är den finansiella 

aspekten och att det verkar krångligt att gå igenom processen (Demirian, 

2017). 

 

För att finansiera en verksamhet och idé måste det finnas kapital, särskilt i 

det första stadiet. Hur mycket kapital som krävs beror på vilken typ av 

verksamhet som bedrivs. Ett första tillvägagångssätt för finansiering som 



 

 12 

många använder sig av är ett traditionellt banklån eller att satsa eget kapital, 

men dessa val är inte de enda möjligheterna (Företagarna, 2016). 

 

Det finns ett antal olika finansieringsmetoder att välja på som företag. Olika 

finansiärer som statliga eller finansiella institutioner kan bidra med olika 

typer av kapital i form av bidrag eller eget kapital. Banker lägger fokus på 

krediter som lån eller checkräkningskrediter. De som klassas som 

professionella investerare är affärsänglar och riskkapitalbolag som väljer att 

investera med kapital (Landström, 2003). 

 

Något som är väldigt viktigt att ha i åtanke vid finansiering från externa 

parter är att det sällan kommer gratis. Motparter som banker, riskkapitalister 

och andra långivare får oftast i samband med lån eller investeringar inflytelse 

i företaget på ett eller annat sätt. Antingen kan det ske genom till exempel 

ränta på lån eller att riskkapitalister vill ha inflytelse i företaget i form av 

ägarandelar i bolaget (InnovationOnline, 2019). 

 

En annan punkt är att valet av finansiering sällan är fritt att göra. Det är ofta 

så att företaget helt enkelt får nöja sig med vad som erbjuds och detta 

kommer att variera beroende på flera faktorer. En av faktorerna är var 

företaget befinner sig i livscykeln. Vare sig företaget är i en introduktion-, 

tillväxt- eller en mognadsfas kommer alternativen se olika ut. Det finns inte 

heller något som säger att formerna av finansiering inte går att kombinera. 

Ibland kan mjuka lån och bankfinansiering eller bankfinansiering och 

riskkapital vara alternativ att använda sig av, i slutändan beror det på flera 

faktorer och det viktiga är att kapitalbehovet täcks (Garmer & Kyllenius, 

2004) Som tidigare nämnt så beror finansieringen av ett företag på bland 

annat vilket skede ett företag befinner sig i företagslivscykeln. 

Företagslivscykeln beskriver det stadie som företaget är i, från start till att bli 
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ett framgångsrikt företag och alla de olika skeden av utveckling och 

intäktsökningar (Leach & Melicher, 2016). 

 

Ett problem som finns på marknaden är att det under perioder existerar 

finansiella gap. Ett finansiellt gap innebär att det stundtals finns mycket 

tillgängligt kapital för småföretag, samtidigt som det under andra perioder 

inte alls finns samma utbud på kapital (Landström, 2017). En av 

anledningarna till att det finansiella gapet uppstår beror på att det råder 

informationsassymetri, vilket innebär att en av parterna i en transaktion har 

mer information än den andra parten (Landström, 2003). 

 

Pecking order teorin handlar om hur företag finansieras. Teorin visar att 

mikro- och småföretag helst finansierar sig med hjälp av eget kapital för att 

undvika att lämna ifrån sig ägarandelar i företaget (Zeidan, Galil, & Shapir, 

2018). Företag som behöver ta in externt kapital för att finansiera sin 

verksamhet väljer då också oftare att belåna företaget med externa krediter 

som exempelvis banklån och checkkrediter för att kunna fortsätta ha 

kontrollen över sitt företag (Myers & Majluf, 1984). 

 

Tidigare forskning inom området finansiering kring mikro- och småföretag 

behandlas av en rad olika forskare. Landström (2003), Garmer & Kyllenius 

(2004) och Davidsson m.fl. (2001) behandlar ämnet i detalj från olika 

perspektiv och utgångspunkter. Få av studierna behandlar dock en helhet där 

finansieringstyper, pecking order och företagets livscykel kombineras och 

analyseras. Hans Landström tar bland annat upp i sin rapport (Landström, 

2017) om vikten av att staten hjälper mikro- och småföretag med 

finansiering. Detta ska enligt Landström ske både genom policybeslut som 

underlättar för företagare, men också genom att erbjuda lån till mikro- och 

småföretag genom det statliga Almi Invest. Hans Landström och Colin 

Mason undersökte också närmare på området affärsänglar i (Landström & 
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Mason, 2016) vilket visade på vikten av deras arbete. De går i ett tidigare och 

riskfylldare stadium in och investerar i företag genom att köpa delar av 

företaget, som då i utbyte får kapital samt handledning för hur företaget ska 

drivas framåt. Tsuruta (2016) har i sin rapport studerat vilka ekonomiska 

konsekvenser som uppstår för ett mikro- och småföretag när de väljer att byta 

bank. I hans rapport studeras också andra sidan, det vill säga vilka 

konsekvenser det här får för banken och hur dem agerar mot företagskunder.  

 

Anledningen till att ämnet ekonomistyrning och finansiering är intressant att 

studera är främst då det saknas forskning kring hur mikro- och småföretagare 

resonerar kring valet av finansiering och hur valet slutligen har påverkat 

deras verksamhet. Det finns forskning kring olika finansieringssätt, hur de 

används, samt nyttan de bidrar med. Författarna till den här studien vill 

studera ett antal mikro- och småföretag, för att med dem diskutera 

finansieringsmetoder som de har valt till sin verksamhet och hur det har 

påverkat företaget. Aspekter som har undersökts i samband med deras val av 

finansiering är position i företagslivscykeln (Leach & Melicher, 2016) samt 

ägarkontroll utifrån pecking order modellen (Myers & Majluf, 1984). Det 

finns tidigare forskning på finansieringsmetoder, företagslivscykeln och 

pecking order teorin, men ur forskningssynpunkt så saknas en komparativ 

studie som sammanväver dessa faktorer och beskriver hur individuella 

företag påverkas olika beroende på vilken typ av finansiering som de 

använder sig av. Uppsatsen behandlar samband mellan för- och nackdelar 

med de olika tillvägagångsätten för kapitalanskaffning, ägarintressen som 

finns i företaget och vilken koppling det har till företagslivscykeln. 

Sammanfattningsvis så vill författarna göra ett bidrag för att öka kunskapen 

och förståelsen vid val av finansiering för mikro- och småföretag i Sverige. 

 



 

 15 

1.3   Frågeställning 

Vilken inverkan har positionering i företagslivscykel och vikten av 

ägarfördelning vid val av finansiering i svenska mikro- och småföretag?   

 

1.4   Syfte 

Uppsatsens syfte grundar sig i att skapa en djupare förståelse och kunskap 

om mikro- och småföretags möjligheter att skaffa kapital för att säkerställa 

verksamhetens fortlevnad och tillväxt. Genom att öka förståelsen kan studien 

ge ett bidrag till att underlätta val av finansieringsmetod och ge värdefulla 

kunskaper i beslutsprocesser beroende på vilket stadie verksamheten befinner 

sig i företagslivscykeln och dess ägarfördelning.  
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1.5   Disposition 
 

 
Figur 1.1 - Egen utarbetad figur. Dispoitionskarta - Figuren beskriver 
uppsatsens övergripande disposition genom att kort förklara varje enskilt 
kapitels innehåll.  

  

Kapitel 6: Slutsats
I det sista kapitlet presenteras slutsatser från det som har diskuterats i analysen. Svar ges kring 

frågeställningen och uppfyllande av syfte presenteras. Slutligen görs egna reflektioner och 
förslag på framtida forskning.

Kapitel 5: Analys
I detta kapitel analyseras och sammankopplas tidigare forskning, teori och empiri med och mot 

varandra.

Kapitel 4: Empiri
I kapitel fyra presenteras det empiriska materialet som har hämtats in genom semistrukturerade 
intervjuer. Kapitlet behandlar positionering i företagslivscykeln, val av finansieringsmetod och 

ägarfördelning.

Kapitel 3: Teori
Tredje kapitlet presenterar de teorioer kring finansiering, företagslivscykel, pecking order samt 

tidigare forskning som diskuteras i uppsatsen. 

Kapitel 2: Metod
I detta kapitel presenteras den kvalitativa forskningsmetod som har använts i uppsatsen, valen 

av företag, urval, forskningsetik, analysmetod samt litteraturinsamling och källkritik
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2   Metod 

Kapitel två av uppsatsen presenterar den metod som har använts i arbetet för 

att kunna besvara den valda frågeställningen. Kapitlet behandlar hur 

datainsamlingen har skett och de tillvägagångsätt som har använts. 

Avslutningsvis behandlas kvalitets- och etiska överväganden samt ett avsnitt 

angående källkritik.  

 

2.1   Metodval 

Uppsatsen använder sig av en kvalitativ metod. Kvalitativ forskning används 

främst för att skapa förståelse och att bidra med ökad kunskap inom ett ämne 

där fokus ligger på ord och inte siffror. Utöver att uppsatsen använder sig av 

kvalitativ metod är forskningen genomförd som en komparativ studie 

(Bryman & Bell, 2011), vilket innebär att det empiriska materialet som 

samlas in vid semistrukturerade intervjuer kommer att jämföras med 

varandra. Kausala samband kommer alltså inte att eftersökas, utan istället vill 

författarna förstå hur olika mikro- och småföretag har resonerat kring val av 

finansiering och vilka faktorer som har varit avgörande för just dem.  

 

En begränsning med kvalitativa studier är att generaliseringsmöjligheterna 

för ämnet och problemet som lyfts kan minska, detta anses dock inte vara 

något problem då det primära syftet med uppsatsen är att få och bidra med 

ökad förståelse och fördjupad kunskap inom ämnet. Då uppsatsen behandlar 

ett flertal företag, för att få en inblick i olika verksamheter, olika typer av 

företag och företagsbranscher så möjliggörs jämförande vilket innebär att 

den komparativa studien även har inslag av flerfallstudie (Yin, 2007). Den 

tekniska definitionen av en fallstudie är att det är en empirisk undersökning 

som studerar kontextuell företeelse i dess verkliga kontext och att de gränser 

som finns mellan företeelsen och kontexten är oklara. Detta innebär att 
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användandet att fallstudier sker för att undersöka villkor och förutsättningar 

för ett specifikt sammanhang, specifikt kring det område som studeras, vilket 

i detta fallet blir finansiering, ägarfördelning och företagslivscykeln (Yin, 

2007).  

 

Då syftet med studien är att få en djupare förståelse kring mikro- och 

småföretag och hur deras finansiering har fungerat i kombination med 

företagslivscykel och ägarfördelning så är det viktigt att välja en metod som 

passar. Författarna har använt sig av det som kallas för en deduktiv ansats. 

Enligt Bryman & Bell (2011) definieras den deduktiva ansatsen som 

förhållandet mellan teori och praktik. Anledningen till att en deduktiv ansats 

används beror på att författarna först och främst kommer finna teorier som är 

applicerbara för ämnet för att därefter starta insamlingen av det empiriska 

materialet. Då den teoretiska kunskapen inhämtas först har författarna 

förhoppningar att det leder till att studien blir mer exakt på att beskriva och 

förklara empirin som sedan inhämtas. Ansatsen öppnar också upp 

möjligheten för att ändra teorierna som behandlas för att bättre anpassas till 

studien och således också kunna tillämpas bättre på det empiriska materialet. 

Revidering av teori sker ifall respondenterna till studien ger ett empiriskt 

material som leder till att andra teorier behöver granskas för att bättre 

uppfylla studiens syfte (Bryman & Bell, 2011) 
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Figur 2.1 - Omarbetad figur. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 

2011, s.23). Figuren ovan beskriver den deduktiva process som författarna 

har arbetat utifrån. 
 

2.2   Valen av företag 

Då 99,4% av alla företag i Sverige klassas som enmans-, mikro-, och 

småföretag med mellan 0 och 49 anställda (Holmström, 2018) så väljer 

författarna att inrikta sig mot mikro- och småföretag i datainsamlingen. 

Anledningen till detta är då vi vill undersöka företag som involverar mer än 

enbart en grundare. Kvalitativa metoder kan eller bör inte undersöka ett stort 

antal intervjuobjekt, därför anses det lämpligt att ha en övre gräns. 

Författaren Yin hävdar att vid val av respondenter för kvalitativa intervjuer 

bör antalet av respondenter ligga omkring 2 till 10 för att säkerställa kvalitén 

för den insamlade empiriska material håller hög kvalitet och inte överskrida 

empirisk mättnad (Yin, 2018). Jacobsen (2002) hävdar dock att en sådan 

gräns bör ligga på cirka 20 objekt vid kvalitativa fallstudier. Anledningen är 

att materialet vid kvalitativa studier är mer avancerat och djupgående än 

empiriskt material som används vid kvantitativa studier. I hänvisning till 

1.   Teori 

 
2.   Hypoteser 

 
3.   Datainsamling 

 
4.   Resultat 

 
5.   Hypoteser bekräftas 

eller förkastas 

 
6.   Teorin revideras 
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Jacobsens (2002) resonemang och det faktum att uppsatsen har en 

tidsbegränsning som gör det svårt att upprätthålla en hög kvalité på intervjuer 

och datainsamlingen om antalet skulle vara för stort, därför väljer författarna 

att ta hänsyn till bägge författarnas åsikter. Författarna anser att tolv 

intervjuobjekt är tillräckligt för att få en förståelse för hur svenska mikro- 

och småföretag resonerar kring finansieringsmetod, position i 

företagslivscykel samt ägarfördelning. De tolv intervjuobjekten är av 

varierande natur, några av företagen är äldre, några är nystartade. Några av 

företagen arbetar inom industri- och tillverkningssektorn och några av 

företagen arbetar inom tjänstesektorn. Variationen av företag gör att studiens 

författare kan få förståelse för hur situationen för dessa företag skiljer sig 

beroende på ålder och vad företaget huvudsakligen arbetar med. Studiens 

intresse ligger inte i att kunna generalisera statistiskt till alla mikro- och 

småföretag, utan istället att få en förståelse för hur ett specificerat antal ägare 

och företag har resonerat kring ämnet för att slutligen kunna jämföra deras 

resonemang. 
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Tabell 2.1 – Intervjuinformation. Tabellen nedan presenterar och 

sammanfattar de telefonintervjuer som har genomförts för insamling av det 

empiriska materialet. Tabellen ger information om vilket företag och person 

som intervjuats, vilket datum intervjun genomfördes och hur länge som 

intervjun pågick.  

Företag Intervjuobjekt Datum Intervjutid 

LYX VXO AB Olivera 

Bobuiescu 

2019-04-30 29 Minuter 

Carl Wiking Sweden AB Hannes 

Fridolfsson 

2019-05-02 33 Minuter 

Salty Communication AB Hannes 

Fridolfsson 

2019-05-02 33 Minuter 

Tibås Sport AB Thomas Skarlöv 2019-05-02 52 Minuter 

HR-Strateg i Jönköping 

AB 

Joakim 

Skirhammar 

2019-05-03 23 Minuter 

Big South AB Martin Skoog 2019-05-06 38 Minuter 

Blomgren & Eriksson 

Byggnads Aktiebolag 

Ulf Eriksson 2019-05-07 23 Minuter 

Företag X  Person X 2019-05-07 20 Minuter 

DP Contact AB Per Nord 2019-05-07 34 Minuter 

Markenvard Media AB Albin Wärnelöv 2019-05-08 23 Minuter 

Vareböke Bryggeri AB Viktor Lööf 2019-05-08 25 Minuter 

Företag Y Joakim Svensson 2019-05-13 33 Minuter 
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2.3 Urval 

I kvalitativa studier så används en målstyrd urvalsprocess. Processen innebär 

att forskaren inte gör urvalet på slumpmässig basis utan istället väljer 

deltagare till studien på ett strategiskt vis och deltagarna ska vara relevanta 

för den förutbestämda forskningsfrågan. Då det också rör sig om ett målstyrt 

urval, där forskaren själv har bestämt vilka som ska vara respondenter, så går 

det inte heller att dra några generella slutsatser till en population. Som en del 

i den målstyrda urvalsprocessen kan forskaren göra ett kriteriestyrt urval där 

han eller hon väljer ut alla respondenter som uppfyller ett visst kriterium 

(Bryman & Bell, 2017). Studiens författare kommer dels att använda sig av 

ett kriteriestyrt urval. Kriteriet för att vara med i studien är dels att 

intervjuobjektet ska äga eller driva ett mikro- eller småföretag. Anledningen 

till det är för att författarna vill ta reda på hur ägare till olika mikro- och 

småföretag har resonerat kring valet av företagets typ av finansiering, om 

detta val har påverkats av var företaget befinner sig i livscykeln samt hur 

ägarna ser på att eventuellt förlora ägarandelar i utbyte mot finansiering. Det 

andra kriteriet är att företagen som undersöks ska vara av olika ålder. 

Författarna vill ha en variation av företagsålder för att få en uppfattning om 

intervjuobjekten upplever att olika typer av finansiering finns tillgängligt 

beroende på var i livscykeln de befinner sig. Urvalet kan också göras genom 

ett så kallat bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär att 

respondentgruppen består av de respondenter som författarna kommer i 

kontakt med (Jacobsen, 2002). Studiens författare kommer att använda sig av 

ett bekvämlighetsurval i den bemärkelse att författarna har vissa kontakter till 

en del företag och dessa företag kommer kontaktas då de är relevanta för 

studiens innehåll. 
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2.3   Insamling av empiriskt material 

Vid undersökningar finns två stycken krav. Först är det viktigt att giltighet 

uppfylls, vilket innebär att det som mäts är det som författarna vill och bör 

mäta. Det andra kravet är tillförlitlighet, det betyder att författarna måste 

kunna lita på den information som har samlats in. Beroende på vilken 

insamlingsmetod som används påverkas studiens giltighet. Detta innebär att 

de olika metoder som finns är lämpliga i olika situationer och 

frågeställningar (Jacobsen, 2002).  Uppsatsen använder sig av en semi-

strukturerad intervjumetod. I semistrukturerade intervjuer använder sig 

forskaren ofta av en intervjuguide för att ha någorlunda struktur under 

intervjun. Guiden består av teman och övergripande riktlinjer för de frågor 

som ska ställas så att inhämtandet av det empiriska materialet underlättas. Då 

uppsatsen är en komparativ studie som söker efter djupare resonemang och 

motiveringar till varför respondenterna gjort vissa val. Intervjuaren kan ställa 

en fråga och låta intervjuobjektet associera sina svar fritt och kan ta då ställa 

följdfrågor vid punkter som tycks behövas undersökas ytterligare. Detta gör 

att intervjun vanligtvis liknar ett samtal. Vid användande av enkät försvinner 

möjligheten till vidareutveckling av resonemang och möjligheten att ställa 

följdfrågor utifrån respondentens svar. (Bryman & Bell, 2017).  

 

I uppsatsen har författarna valt att ställa frågor utifrån en intervjuguide (Se 

bilaga 1). Till en början ställs frågor till intervjuobjektet om deras företag 

och vilken position de har i företaget. Frågorna i intervjuguiden blir därefter 

mer djupgående då fokus läggs på företagslivscykel, finansiering och 

ägarfördelning. Guiden ses som ett hjälpmedel och det innebär att den inte 

har följts helt och hållet utan den har använts för att hålla sig inom vissa 

ramar. I vissa fall har intervjun och samtalet fördjupats inom vissa frågor då 

det ansågs att intervjuobjektet hade mer att säga och beskriva om vissa 

erfarenheter. 
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2.4   Analysmetod 

Ett av de största problemen som uppstår med kvalitativa studier är 

svårigheterna med att analysera det empiriska materialet. Yin (2018) säger 

att allt för många kvalitativa forskare startar sin studie utan att veta hur 

analysarbetet ska gå till och det leder till att studierna fastnar under lång tid i 

analysstadiet. Problemet i analysstadiet är enligt Bryman & Bell (2011) 

bristen på kvalitativa analysmetoder. Vid analys av kvalitativa intervjuer så 

finns det två tillvägagångssätt, samtalsanalys och diskursanalys. 

Samtalsanalys är en detaljerad analys av ett samtal sprunget ur uppkomna 

situationer där relevant information urskiljs från irrelevant. Dessa samtal 

spelas in, för att sedan transkriberas och grundat i det inspelade materialet 

samt transkriberingen så görs noggranna analyser av samtalet (Bryman & 

Bell, 2011).  

 

För att få med viktiga nyanser av intervjuerna så har författarna till studien 

använt sig av samtalsanalys. Då intervjuerna består av telefonintervjuer så är 

det viktigt att spela in intervjuerna om tillåtelse ges av intervjuobjektet. Med 

hjälp av inspelningarna så har transkribering genomförts på de delar som 

anses varit relevanta för att få en exakt bild av vad som har sagts under 

intervjuerna. Transkriberingen underlättar för författarna i arbetet, då det 

innebär en skillnad från när enbart anteckningar tas under intervjun. Risken 

finns vid användandet av endast anteckningar att detaljer i samtalet missas att 

noteras och dessa då går förlorade när analysen ska genomföras (Bryman & 

Bell, 2017). Eftersom intervjuerna hölls som vanliga samtal så har det varit 

viktigt för författarna att urskilja relevant information i intervjuerna från 

irrelevant information. Med relevant information anses information som 

uppkom kring uppsatsens frågeställning, syfte och teori. Svaren från 

intervjuobjekten kategoriserades enligt val av finansieringsmetod, åsikter 

kring ägande samt placering i företagslivscykeln. Kategorierna utgår ifrån 

uppsatsens frågeställning och syfte. Kategorierna användes som ett sätt att 
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gruppera företagen för att kunna ställa dem med och mot varandra genom att 

då finna likheter och skillnader mellan grupperna. Anledningen till att 

företagen grupperas beror på det extensiva datamaterialet där det hade blivit 

svåröverskådligt om varje företag hade analyserats individuellt och därför 

görs detta i grupper.  

 

2.5   Litteraturinsamling & Källkritik 

Vid insamling och användande av skriftligt material så finns det vissa 

kriterier som måste uppnås. En källa måste visa äkthet, vilket innebär att 

källan utger sig för att vara det den påstås vara (Thurén, 2013). Äkthetskravet 

har författarna till studien säkerställt genom att använda sig av 

bekvämlighetsurval. Författarna känner på ett eller annat sätt till 

intervjuobjekten sedan tidigare och bekräftar således att intervjuobjektet är 

personen som den utger sig för att vara. Det andra kriteriet är tidssamband, 

desto längre tid som har gått påverkar hur relevant källan är i nutid (Thurén, 

2013). För att kriteriet för tidssamband ska uppfyllas så har studiens 

författare i varje intervju förhört sig om var varje enskilt intervjuobjekt anser 

att företaget i fråga befinner sig i företagslivscykeln i nuläget och hur 

företagets finansieringssituation ser ut idag. Således så blir svaren 

tidsrelevanta för studien. En annan del är att se om källan är oberoende, alltså 

om källan blivit påverkad på något sätt som kan ifrågasätta dess äkthet. Sista 

kriteriet är tendensfrihet, källan får inte misstänkas ge en falsk bild av 

verkligheten genom att ha påverkats av personliga, ekonomiska, politiska 

eller andra intressen (Thurén, 2013).  

 

För att förmedla den teori som används i uppsatsen används flera olika källor 

som grund. Yin (2018) skriver att studier visar att arbeten med flera källor 

som underlag ansågs vara av högre kvalité än arbeten som endast baserades 

på en källa. Genom att använda multipla källor ges möjlighet att gå vidare i 
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kritiskt tänkande och således görs studien och dess slutsats troligare att ses 

som övertygande och korrekt (Yin, 2018). 

 

Vid insamlingen av material så använder sig författarna av primärdata i form 

av data från semistrukturerade intervjuer med chefer och ägare från ett antal 

olika företag (Frisk, 2018). Denna primärdata kommer att analyseras genom 

samtalsanalys och på så sätt så skapas en djupare förståelse för deras 

upplevelser av svårigheterna samt de positiva fördelar som uppstår genom 

olika typer av finansiering (Bryman & Bell, 2011). Till den här studien så har 

författarna använt sig av primärdata i form av material insamlat från tolv 

intervjuer med chefer och ägare på olika mikro- och småföretag.  

 

Materialet som ligger till grund för uppsatsen har samlats in genom 

användande av Linnéuniversitetets bibliotekstjänster. Materialet som har 

samlats in och använts är böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och 

websidor. De vetenskapliga artiklar som har använts har samlats in genom 

Linnéuniversitetets bibloteksdatabas där tjänsten EBSCOhost användes. De 

sökord som användes var: small business financing, Sweden, financing, 

pecking order model, business lifecycle. I bakgrunden och 

problemdiskussionen används websidor för att ge en kortare överblick och 

insyn i ämnet. Websidorna är inte av vetenskaplig form, men anses ändå vara 

relevanta för dess använding.  Tidigare genomförd forskning har också 

samlats in gällande livscykeln (Dodge & Robbins, 1992). Koppling görs från 

forskning på pecking order teorin vilken är genomförd av Zeidan, Galil och 

Shapir (2018). 

 

2.6   Kvalitetskriterier  

Kriterier för en undersökning ska vara att forskningen håller hög standard 

med god art för att den ska betraktas som väsentlig för läsarna. För att mäta 
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kvalitén på undersökningen görs forskningen utifrån Yin’s (2018) fyra 

kriterier begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.  

Begreppsvaliditet innebär att ett säkerställande av resultatet görs utifrån de 

regler som finns och även kontrollera att resultatet är baserat på de 

informationskällor som använts. De begrepp som används ska ha en tydlig 

förklaring så att förståelse ges samt innehar relevans till ämnet (Yin, 2018). 

För att uppfylla begreppsvaliditet för denna undersökning görs objektiva 

värderingar utifrån den fakta som hämtas in för att säkerställa förståelse och 

trovärdighet för läsarna. Företagen är granskade för att säkerställa att de är 

relevanta för undersökningen. Det sammanställda materialet ska senare 

bekräftas av de som intervjuats så att rätt uppfattningar har gjorts. Den 

interna validiteten ser till att de olika sambanden som påvisas har kausala 

förhållanden. I samband med att studien är av deskriptiv natur så bortfaller 

enligt Yin (2018) kriteriet intern validitet. En deskriptiv studie beskriver hur 

verkligheten ser ut, och författarna söker därmed inte heller kausala samband 

mellan olika faktorer. Extern validitet ser över om resultatet från en 

forskningsstudie kan appliceras på andra studier, sammanhang och miljöer än 

den som görs. Med andra ord hur generaliserbar studien är. Enligt Yin är en 

flerfallstudie oftast ett bättre verktyg att generalisera eftersom mer material 

kan hämtas från undersökningen och jämföras (Yin, 2018). Eftersom studien 

görs på flertal småföretag utan specifik bransch skulle den kunna 

generaliseras i andra studier då det existerar en stor mängd småföretag samt 

att det startas upp flera stycken kan syftet exempelvis vara att använda denna 

undersökning som hjälpmedel till val av finansiering för ett småföretag. 

Reliabilitet är det sista kriteriet som hänvisar att forskare som gör 

undersökningar ska med noggrannhet förklara studien på ett förståeligt sätt 

utan att det kan misstolkas av andra. Därför ska forskaren vara tydlig i sin 

förklaring av varje undersökningsmoment på ett detaljerat och förståeligt 

tillvägagångssätt. Det gäller även att ta hänsyn till att minimera potentiella 

fel men även göra den enkel att efterlikna ifall andra forskare vill göra 
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liknande studier. Om andra forskare gör samma studie utifrån samma 

tillvägagångssätt ska de komma fram till samma slutsats (Yin, 2018). Denna 

studie uppfyller kriteriet om reliabilitet genom noggrann förklaring och 

dokumentation om undersökningens tillvägagångssätt i metod-delen för att 

möjliggöra att andra forskare kan efterlikna vår studie och undvika felaktigt 

användande. Uppsatsen kommer att granskas av opponenter, examinator och 

handledare under arbetets gång för att försäkra att den uppfyller kriterierna 

för hög reliabilitet. 

 

2.7   Etiska överväganden 

Vid genomförande av vetenskapliga undersökningar läggs stor vikt på etiska 

överväganden både för individen och samhällets utveckling. Det är en 

forskares skyldighet att i god tro inte förvränga material som presenteras och 

därför är det även viktigt att vara medveten om vilka konsekvenser som 

tillkommer. Samhällets medlemmar har ett forskningskrav på att forskningen 

håller hög kvalitet och förhåller sig till väsentliga frågor. Vetenskapsrådet 

belyser fyra huvudkrav på forskningen som samtliga utgår från 

individskyddskravet och detta innebär att individer som deltar i studien inte 

får utsättas för psykisk eller fysisk skada och får inte heller bli utsatt för 

kränkning eller förödmjukelse. Delarna som ingår är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och var och en 

innefattar ett flertal regler, råd och rekommendationer (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Den här studien befinner sig inom ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt 

område och därför förhåller sig författarna enligt Vetenskapsrådets (2002) 

anvisningar. Vid kontakt med företagen som ska vara deltagare i 

undersökningen ges tydlig information om studiens syfte och hur den 

genomförs för att uppfylla informationskravet om att informera de som 
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berörs om den aktuella forskningens syfte. Information ska ges om att 

undersökningen är frivillig och att de har rätten att avbryta när som helst utan 

negativa påföljder mot dem. Därmed säkerställs samtyckeskravet där 

deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002). För att uppfylla konfidentialitetskravet, som betyder att deltagarna ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna förvaras säkert. 

Deltagarna kommer informeras om att de har rätten att förbli anonyma och 

deras personuppgifter kommer inte publiceras utan deras samtycke. Likt det 

som förklarats utifrån informationskravet ska deltagarna få information och 

klarhet om hur det empiriska materialet som samlats in endast kommer 

användas för forskningsändamålet och inga andra ändamål. Därmed uppfylls 

kravet om nyttjandekravet.  

 

Vetenskapsrådet presenterar även två rekommendationer att eftersträva i 

forskningen. Den första innebär att forskningrapporten bör låtas ta del av 

andra respondenter, i den här studiens fall innebär detta opponenter, 

handledare och examinator för att ge synpunkter innan den publiceras. Den 

andra rekommendationen innebär att efter den publicerats bör forskaren fråga 

om de som deltagit i undersökningen om de vill ta del av resultatet 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa att det inte sker felaktig tolkning 

gällande det empiriska materialet ger författarna respondenterna möjligheten 

av att se över det insamlade materialet för att säkerställa att författarna har 

tolkat svaren korrekt. 

 

 

 

 

 



 

 30 

3   Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras olika former av 

finansieringsmetoder som hänvisas till i undersökningen. I kapitlet tas även 

teori upp kring företagslivscykeln och pecking order modellen. Därefter 

presenteras ett avsnitt kring tidigare forskning och avslutningsvis leder 

samtliga delar till studiens konceptuella modell.  

 

3.1   Finansieringsmetoder 
 
I delkapitlet ges teoretiska beskrivningar av finansieringsmetoder som mikro- 

och småföretag kan använda sig av för att finansiera sin verksamhet. De 

utvalda teorierna som använts för att genomföra undersökningen ska ge 

läsarna ökad förståelse inom ämnet. Författarna är medvetna om att det finns 

ytterligare finansieringsmetoder däribland crowdfunding och kund- och 

leverantörsfinansiering som inte tas med. Anledningen till detta är då 

respondenterna i studien inte har använt sig av dessa finansieringsmetoder 

och då ansågs teorierna kring metoderna som irrelevanta för uppfyllandet av 

studiens syfte. 

 

3.1.1   Bankfinansiering  

Lån och krediter är en av de vanligaste finansieringsmetoderna. Banken 

beviljar ett lån efter att ha kontrollerat företagets återbetalningsförmåga och 

vilka säkerheter som företaget erbjuder (Andrén, Eriksson, & Hansson, 

2015). En affärsplan och budget är nödvändig för att erhålla ett godkännande 

och dessa delar krävs för att banken ska kunna genomföra en 

kreditupplysning. Uppfyller inte verksamheten kraven från banken kan 

ansökan om banklån avslås (Bruns & Fletcher, 2008). En fullständig 

återbetalning inklusive räntebetalning ska ske oavsett utfall för verksamheten 

(Winborg & Landström, 2001). När ett lån är beviljat vill banken ha 
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kontinuerliga rapporter om hur verksamheten fortgår för att säkerställa att 

företaget har samma återbetalningsförmåga som förväntat (Garmer & 

Kyllenius, 2004). I kategorin bankfinansiering ingår även checkkrediter som 

företag kan utnyttja vid behov. Checkkrediter har ett förutbestämt belopp 

som företaget vid behov kan använda i situationer som kräver snabb 

likviditet. Vid användande av checkkredit fungerar den som ett lån där 

återbetalning sker och räntekostnader betalas. Checkkrediten har en årsavgift 

som betalas oavsett om den utnyttjas eller ej (SEB, 2019).  

 

3.1.2   Mjuka lån och bidrag 

Mjuka lån är lån som grundar sig mindre på marknadsmässiga 

förutsättningar. Lägre krav ställs på låntagaren och i jämförelse med ett 

banklån finns det variationer på ränta, säkerheter och återbetalning. De som 

beviljar mjuka lån är intresseorganisationer, regionala institutioner och EU. 

Tanken är att företaget som beviljas lån bidrar till positiva samhällseffekter, 

produkter eller tjänster som ökar livskvalité eller verksamheter drivna av 

individer som betraktas som underrepresenterade i näringslivet. Risken är 

högre hos kreditgivaren i samband med att lägre krav och för företaget 

fördelaktiga villkor erbjuds (Garmer & Kyllenius, 2004). Almi är ett statligt 

bolag som erbjuder en viss typ av lån som riktar sig specifikt mot nystartade 

företag. Almis huvuduppgift är att främja tillväxt och förnyelse bland mikro- 

och småföretag genom erbjudande av lån som ställer sig kundspecifikt 

utifrån företagets behov. Utöver lån erbjuder Almi även konsult- och 

kompetenstjänster till företagen för att främja deras utvecklingspotential och 

lönsamhet. Det som skiljer Almi från bankerna utöver det som tidigare 

nämnts är att Almi kräver mindre säkerheter men har också en högre 

räntenivå (Andrén, Eriksson, & Hansson, 2015).  
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3.1.3   Leasing 

Leasing är ett alternativ där leasinggivaren hyr ut ett objekt till verksamheten 

där en viss hyra betalas under en period. Det kan exempelvis gälla hyra av en 

lyftkran för en viss avgift (Brealey, Myers, & Allen, 2011). Genom denna 

metod behöver företaget inte binda kapital och vid slutet av hyrestiden ges 

ibland möjligheten att köpa objektet till ett restvärde. Ägandet av objektet 

tillhör leasingföretaget men kan nyttjas av företaget så länge avtalet sträcker 

sig. Detta är ett tillvägagångssätt för att minimera lånebehov där kostnaderna 

för leasing påverkar bara resultatet och inte balansräkningen (Andrén, 

Eriksson, & Hansson, 2015).  

 

3.1.4   Eget kapital  

Eget kapital är det kapital som ägarna skjuter in själva, samt vinst som 

behålls i verksamheten istället för att dela ut dem. Ju högre vinst 

verksamheten gör alternativt om ägare skjuter in mer kapital ökar det egna 

kapitalet. Syftet med eget kapital är inte att betala tillbaka till finansiärerna 

och det amorteras inte heller som ett lån (Bruns & Fletcher, 2008). Eget 

kapital kan även öka när finansiärer bidrar med byggnader och lokaler istället 

för monetära medel. Ett större eget kapital möjliggör också bättre villkor för 

externt kapital men ett lägre eget kapital ger sämre förutsättningar. Riskerna 

med eget kapital för företagen är att endast verksamhetens delägare bär 

risken och skulle företaget gå i konkurs är det ägarnas insatta medel som 

förloras (Garmer & Kyllenius, 2004).  

 

Eget kapital skiljer sig beroende på vilken bolagstyp företaget är. Beroende 

på om företaget är aktiebolag, handelsbolag eller enskild näringsidkare ser 

även lagarna annorlunda ut gällande skyldigheter för företagets skulder. 

Enskilda näringsidkare och handelsbolag är direkt skyldiga till företagets 
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skulder medans i ett aktiebolag ansvarar inte ägarna för företagets skulder 

(Andrén, Eriksson, & Hansson, 2015).  

 

3.1.5   Factoring 

Factoring är ett annan benämning för fakturaförsäljning och fakturabelåning 

där företaget beviljas kredit med kundfordringar som säkerhet. 

Factoringbolaget ansvar för indrivning av betalningar när verksamheten 

säljer sina produkter till kunder (Garmer & Kyllenius, 2004). Detta innebär 

att företagen får in likvida medel snabbare istället för att vänta tills betalning 

sker vid fakturans förfallodatum. Behovet av finansiering minskar men 

factoringbolaget tar också ut avgifter för de fakturor som handläggs. 

Metoden är inte vanlig då den betraktas som tidskrävande och riskfylld men 

blir effektiv för den verksamhet som ej vill skuldsätta sig med lån (Andrén, 

Eriksson, & Hansson, 2015).  

 

3.1.6   Venture Capital  

Venture Capital innebär att företaget säljer andelar av sin verksamhet, i 

utbyte mot kapital till ett riskkapitalbolag eller investmentbolag. Venture 

capital bolag har syftet att ge sina aktieägare högsta möjliga avkastning. Här 

bidrar bolagen inte bara med finansiella medel utan även med kunskap, 

kontaktnät och stöd som kan vara nyttigt åt företaget (Garmer & Kyllenius, 

2004). Ofta har riskkapitalbolagen redan planerat i förtid när de ska sälja sina 

andelar i verksamheten medans ett investmentbolag stannar kvar på längre 

sikt (Nilsson, 2016). 

 

Även affärsänglar går under denna kategori men till skillnad från 

riskkapitalbolag är affärsänglar privatpersoner som investerar pengar i främst 

nya bolag med tillväxtpotential. Företaget ger bort en del av ägande i 

företaget och låter affärsängeln gå in som delägare i utbyte mot kapital och i 
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flera fall får affärsänglarna en plats i styrelsen. Oftast är privatpersonerna 

före detta företagare som har erfarenhet genom ägande av företag och har en 

kompetens och kontakter att bidra med för att gynna verksamheten och inte 

endast kapital (Garmer & Kyllenius, 2004). Fördelen med affärsänglar är att 

personerna som gör investeringen inte förväntar sig att företaget ska ha några 

säkerheter utan de är medvetna om riskerna. Till skillnad från en bank som 

förväntar sig inbetalningar av räntor och amorteringar gör affärsänglarna 

bedömningar utifrån kalkyler på vinst, värde och utdelning. Deras största 

intresse ligger i hur företaget ser ut i framtiden och hur vinstmöjligheterna 

ser ut. Företaget undviker även krav på amortering och räntor från 

affärsänglar men en del av vinsten verksamheten gör går till affärsänglarna 

(Leach & Melicher, 2016).     

 

3.2   Ekonomisk företagslivscykel 

I den ekonomiska företagslivscykeln finns det olika stadier att befinna sig i 

som småföretag enligt Leach och Melicher (2016). Däremot fungerar 

modellen både för stora och småföretag men studien kommer tillämpa 

modellen endast på småföretag. Det existerar även flertal olika livscykel-

modeller som småföretag kan använda sig av men valet av modell landar på 

Leach och Melichers (2016) livscykel då de belyser finansieringsmetoder 

kopplade till vilket stadie ett företag befinner sig på den ekonomiska 

livscykel-modellen. Dessa fem stadier betonar en global version och 

stadierna heter: Utveckling-, uppstart-, överlevnad-, snabb tillväxt- och tidigt 

mognadstadiet.  

 

Utvecklingsstadiet innebär att gå från en idé till en lovande affärsmöjlighet. 

En eller flera aktörer sätter idén på prov genom att presentera och få 

feedback från bland annat familjemedlemmar och vänner om idén är värd att 

fortsätta med eller ej. Kapitalanskaffning sker med entreprenörens egna 
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tillgångar eller med bidrag från vänner och familjemedlemmar. I flera fall 

brukar en prototyp eller en prövning av tjänst presenteras. Det varierar från 

företag till företag men utvecklingsstadiet varar generellt sätt i ett år (Leach 

& Melicher, 2016). Teorin belyser också vikten kring marknadsanalys av 

idén och utvecklingspotentialen innan affärsprocessen blir verklighet. Ett 

användbart verktyg enligt Leach & Melicher (2016) är en SWOT-analys där 

företag gör en analys av marknaden för att pröva affärsidéns hot, möjligheter, 

styrkor och svagheter. Genom detta verktyg testas huruvida idén är 

genomförbar eller ej och hur konkurrenskraftig den är på marknaden (Leach 

& Melicher, 2016).  

 

Uppstartstadiet är en period där verksamheten har organiserats och en 

intäktsplan är presenterad. Stadiet varar i cirka ett år och kapital införskaffas 

till verksamheten i form av, som tidigare nämnt, eget kapital och från 

familjemedlemmar men även affärsänglar och venture capital bolag köper 

andelar ifall de ser potential i verksamheten. Omsättningen är oftast låg och i 

denna fas är det svårt att erhålla kapital. Risken i detta stadie är hög och 

företaget är sårbart för flera konkurrenter med stora marknadsandelar 

(Johnson, Whittington, Scholes, Angwin, & Regner, 2011). En enkel 

produktion och leverans genomförs där de första intäkterna till företaget 

genereras (Leach & Melicher, 2016).  

 

Överlevnadsstadiet innebär att intäkterna börja växa och företaget befinner 

sig oftast här i cirka ett år. Gapet mellan kostnader och intäkter täcks med lån 

eller genom att låta andra aktörer ta del av företaget som delägare i utbyte 

mot monetära medel. Krav ställs av långivarna och delägarna på att företaget 

kan leverera ett bra kassaflöde så att de kan erhålla avkastning på sin 

investering. Företagets val av externa finansiärer ger konsekvenser inför 

framtiden huruvida verksamhet går bra eller ej (Leach & Melicher, 2016).  
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Det snabba tillväxtstadiet innebär att om företaget klarat av 

överlevnadsstadiet, börjar intäkterna stiga snabbare och kassaflödet in till 

företaget växer till sig snabbare än utflödet. Produktionen befinner sig på ett 

fungerande plan och produkten eller tjänsten är accepterad på marknaden. 

När flödena stiger ökar företagets värde och i vanliga fall befinner sig företag 

upp mot tre år i detta stadie (Leach & Melicher, 2016). När företaget växer 

ökar möjligheterna för bättre villkor från externa finansiärer i samband med 

förbättrat kassaflöde och resultat. Chefskompetens spelar en betydande roll 

och i samband med att verksamheten är nystartad har sällan entreprenören 

chefsegenskaper för att styra verksamheten. Därför är det inte ovanligt att 

representanter från riskkapitalbolag eller affärsänglar tar en större plats i 

verksamheten för att koordinera (Silvola, 2008). Investmentbolag skaffar 

andelar i företaget när det ser en tillväxtpotential. De som klarar sig igenom 

överlevnadsstadiet är oftast konkurrenskraftiga och ökar sina vinster och 

marknadsandelar genom att ta intäkter från konkurrenter som inte är lika 

starka på marknaden (Leach & Melicher, 2016).  

 

Tidig mognadsstadiet är det femte och sista steget där tillväxt av intäkter och 

kassaflöde ökar men inte lika snabbt som i föregående stadie. Företaget har 

skaffat marknadsandelar och betraktas som etablerade på marknaden. 

Utmaningar som uppstår för den som vill ha hög tillväxt är att skapa ny 

tillväxt och hålla engagemanget högt. Förändringar sker inifrån i form av nya 

organisationer för att hitta nya affärsområden (Johnson, Whittington, 

Scholes, Angwin, & Regner, 2011). Räcker inte det egna kapitalet för nya 

affärsområden behöver ansvariga inom bolaget övertyga företagets externa 

finansiärer för mer resurser men även övertyga de som har andelar att vara 

kvar i verksamheten. Under mognadstadiet är tillväxten minskad på grund av 

mättad marknad och företaget går mot en marknadsmässig tillväxttakt. 

Värdet på företaget har ökat och många ägare och finansiärer brukar ta sina 
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beslut huruvida de ska vara kvar i företaget eller sälja sina andelar och ta ut 

vinsten (Leach & Melicher, 2016).  

 

3.3   Pecking Order Teorin  

Teorin behandlar hur företag prioriterar vissa finansieringsformer framför 

andra. Det kan handla om till exempel företagsuppköp eller investering och 

teorin används som ett verktyg vid finansiella beslut. Begreppet bygger på 

asymmetrisk information som påverkar valet av intern eller extern 

finansiering (Myers & Majluf, 1984). Finansieringen behandlar tre områden: 

interna medel, lånemedel och nytt eget kapital. Dessa går även i följdordning 

enligt teorin där företag föredrar att använda interna medel för att täcka de 

utgifter som överstiger intäkterna med eget kapital. De mest vinstgivande 

företagen lånar mindre och tar inte in externa finansiärer då de tillgodoser 

sina finansieringsbehov från det egna kapitalet de genererar. Skulle 

betalningar med interna medel inte bli hållbart letar företagen efter externa 

resurser i form av långivare, som bank och Almi men även factoring räknas 

in till denna kategori. Till sist söker sig företag till externt ägarkapital i 

utbyte mot en del av företaget där verksamheten ger bort delar av kontrollen.  

Myers & Majluf (1984) hävdar att den asymmetriska informationen ligger till 

grund för att företag väljer att prioritera interna medel.  Detta då ägarna antar 

att de vet bättre än externa investerare om sin verksamhets risker, framtid 

och värde. Samtidigt vill de flesta företag inte heller ge bort andelar till 

externa finansiärer som får inflytande över företaget. Vad som grundar sig 

till rangordningen för val av finansiering hänvisas till empiriska studier som 

visar att de flesta företag använder sig av interna medel för att bedriva 

verksamheten före extern finansiering (Zeidan, Galil, & Shapir, 2018).  
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3.4   Tidigare forskning 

Det har som tidigare nämnts bedrivits en del forskning inom ämnena 

finansiering, mikro- och småföretagande, företagslivscykeln samt 

ägarfördelning. Hans Landström (2017) har publicerat ett antal olika 

rapporter och artiklar inom olika ämnen som rör mikro- och småföretagande. 

Han tar i sin rapport från år 2017 upp hur staten kan hjälpa till för att 

utveckla mindre företag. Han belyser problematiken som finns med 

marknadsmisslyckanden. Dessa misslyckanden består dels i att riskerna hos 

mindre företag ofta är stora och det är på förhand svårt att veta vilka 

verksamheter som kommer bli lönsamma. Detta leder till att affärsänglar och 

venture capital företag inte alltid är beredda att ta risken och investera i 

mindre företag. Då dessa marknadsmisslyckanden uppstår där många mikro- 

och småföretag inte får den finansiering som krävs så är det viktigt att 

statliga interventioner kommer till för att undvika denna situation. För 

interventionerna från statligt håll ska fungera effektivt så är det viktigt att 

statens insatser inte enbart riktas mot enbart tillväxtföretag. Det är viktigt att 

ha en dynamik på marknaden och då gäller det att både rikta sig mot kvalitet 

och kvantitet på marknaden. För att lönsamma företag ska kunna skapas så 

gäller det att staten satsar pengar både på tillväxtföretag, men även företag 

som inte kan generera samma grad av tillväxt (Landström, 2017) 

 

Hans Landström och Colin Mason skriver (2016) om vikten av affärsänglar 

för att skapa en fungerande marknad där mikro- och småföretag kan frodas 

och utvecklas. Affärsänglar är privatpersoner som med privata pengar 

investerar i mikro- och småföretag. Dessa privatpersoner blir viktiga på så 

sätt att de kan vara villiga att investera i mindre företag med högre risk än 

vad till exempel venture capital företag är villiga att satsa. Förutom att 

affärsänglar bidrar med kapital så bidrar de ofta också med icke-finansiella 

medel såsom kunskap, ett nätverk och erfarenhet. Investerarna går också in i 

en aktiv roll i det investerade företaget och det är denna ökade aktivitet som 
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leder till att företaget får tillgång till tidigare nämnda icke-finansiella medel. 

Affärsänglar har på så sätt en viktig roll för att utveckla mikro- och 

småföretag då deras investeringar leder till en utveckling på flera regionala 

marknader som inte hade varit möjligt på andra sätt. Detta beror främst på att 

affärsänglar investerar i företag som venture capital företag inte vet om 

existerar och dessa företag har ibland inte heller möjlighet att få rätt mängd 

kapital från banker.  

 

Tsuruta konstaterar (2016) att mikro- och småföretag tjänar på att ha långa 

relationer till sina banker. När ett företag lämnar sin bank så uppstår risken 

att de inte kan låna tillräckligt mycket pengar från en ny bank då banken 

upplever riskerna med företaget som för stora, till skillnad från ett företag 

som har haft ett långt förhållande med en och samma bank. Kostnaden för 

banken att avsluta samarbetet med ett företag som de länge har haft som 

kunder är främst information. Banker kan bevilja krediter till mikro- och 

småföretag med högre risk för att behålla informationen om klienten och 

dess marknad som banken får tillgång till genom att ge kredit till ett mikro- 

eller småföretag. 

 

En amerikansk studie genomfördes under 1990-talets första hälft (Dodge & 

Robbins, 1992) för att ta reda på problem som 364 amerikanska mikro- och 

småföretag upplevde under olika stadier av livscykeln. Det konstateras att i 

de två första stadierna av livscykeln så upplever dessa företag att finansiering 

är ett större problem jämfört med företag i de två sista stadierna. Av de 

undersökta företagen så upplever 17 % att finansiering är ett problem i de två 

första stadierna. Detta kan jämföras med de två sista stadierna i livscykeln då 

16 respektive 13 % anser att finansiering är ett problem för företaget.  

 

En norsk studie (Moshe, Gaard Kristiansen, & Vale, 2012) undersökte hur 

bankernas utlåningsräntor förändrades för företag beroende på vart i 
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livscykeln företaget befann sig. Det uppdagades att när det rörde ett ungt 

företag så var utlåningsräntorna låga för att locka till sig dessa nya företag. 

När banken har skaffat ett nytt och ungt företag som kund så erhåller banken 

information om företaget som ingen annan bank har tillgång till. I takt med 

att informationsasymmetrin blir större, till bankens fördel, så uppstår 

låsningseffekter. Då låsningseffekterna uppstår så höjer bankerna 

utlåningsräntorna för företagen och i det här läget så är företagen inte längre 

små och nya utan istället etablerade på marknaden. Dessa låsningseffekter 

talar också Tsuruta (2016) när beskriver kostnaderna för ett företag och en 

bank som går skilda vägar.  

 

Moshe, Gaard Kristiansen & Vale (2012) beskriver förloppet som sker när 

företagen tar sig vidare i livscykeln och företagen växer. När företagen växer 

och tar sig vidare i livscykeln så börjar andra banker intressera sig för 

företagen och erbjuder förmånligare lån, vilket tvingar banken som har ett 

visst företag som kund att också erbjuda förmånligare lån vilket återigen 

tvingar ner utlåningskostnaderna. En studie genomförd på finska mikro- och 

småföretag undersökte huruvida kostnader för externt kapital från banker var 

dyrare eller billigare för företag beroende på vart i livscykeln som företaget 

befinner sig (Ylhäinen, 2017). Resultaten som uppvisas är liknande de som 

Moshe, Gaard Kristiansen och Vale (2012). Vad som är verkligt intressant i 

rapporten är att forskaren kan visa hur personer som i tidig ålder upplevt en 

finanskris är mindre benägen att skuldsätta sitt företag. Då studien gäller 

finska mikro- och småföretag och personer som upplevt finanskriser, så är 

det främst den finska bankkrisen under 1990-talets början samt den 

internationella finanskrisen 2008 som har påverkat (Ylhäinen, 2017). 

Kopplingen var enligt honom starkare för att företag som grundats under 

finanskrisen var mindre benägna att skuldsätta sig än att det skulle bero på att 

grundarna i en tidig ålder har upplevt en finanskris.  
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En studie gjord av Zeidan, Galil och Shapir (2018) om brasilianska små- och 

medelstora företag ställer sig i enlighet med pecking order teorin och 

företags attityd kring val av finansiering. I undersökning deltog 159 

företagsägare och resultatet forskningen gav var att över 50% av företagen 

föredrog att använda sig av interna medel istället för att ta lån eller att ge bort 

ägarandelar i utbyte mot finansiering vilket överensstämmer med pecking 

order teorin som Mayers Majluf (1984) presenterar. 

 

3.5   Konceptuell modell 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Figur 3.1. Egen utarbetad figur – Konceptuell finansieringsmodell. Figuren 

ovan är framtagen för att sammankoppla de olika teorier och den tidigare 

forskning som har uppkommit inom uppsatsens ämne. Figuren ligger till 

grund för strukturen och utformningen av den intervjuguide som har använts 

vid genomförandet av semistrukturerade telefonintervjuer.   

 

Genom att se till de olika interna och externa faktorerna som har presenterats 

i teorikapitlet undersöks vilken inverkan de har haft på företagets val av 

finansieringsmetod och hur detta i sin tur har påverkat företaget. 

 

Med hjälp av detta bidrar uppsatsen till det att fylla det teoretiska och 

forskningsmässiga gap som finns kring ämnet. Det finns ett forskningsgap 

inom ämnet, då det inte gjorts en flerfallsstudie som tar upp situationen kring 

finansiering hos flera företag för att beskriva hur dessa respondenter ser på 

Finansieringsmetod 

Interna faktorer 
•   Plats i 

företagslivscykeln 
•   Ägarfördelning 

o   Pecking 
order model 

o   Upplevda 
krav från 
finansiärer 

Externa faktorer 
•   Tillgängliga 

finansieringstyper 
o   Marknad & 

bransch 
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sin finansieringsform och hur valet av finansiering har påverkats av ägarnas 

intressen och företagets position i företagslivscykeln. För att se till det 

teoretiska gapet så saknas det forskning på hur författarnas valda teorier 

sammanvävs för att ge en mer djupgående förståelse kring ämnet. 
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4   Empiriskt material 

I följande kapitel presenteras och sammanfattas det material som har 

inhämtats genom semistrukturerade telefonintervjuer. Författarna har 

genomfört tolv intervjuer med en rad olika företag i diverse branscher. Två 

av företagen har valt att vara anonyma och kommer därför benämnas som 

företag X respektive företag Y. Empirin presenteras genom att först beskriva 

kort om företagen och sedan beskriva respondenternas svar kring 

finansieringsval, placering i företagslivscykeln och ägarfördelning. 

Respondenterna tilltalas i texten utifrån sina efternamn. 

 

4.1   Kort om företagen 

Här presenteras en bakgrund om de intervjuade företagen. Presentationen 

innehåller information om vad företagen arbetar med, antal anställda, vem 

som har intervjuats samt hur ägarfördelningen i företaget ser ut. 

 

4.1.1   LYX VXO AB 

LYX VXO är en frisörsalong i Växjö som drivs av VD Olivera Bobuiescu. 

Företaget erbjuder tjänster inom hårvård samt produktförsäljning via deras 

web shop. Företaget grundades år 2016 och består av två delägare, där båda 

äger 50% av företaget. Båda ägarna är direkt involverade i bemanningen av 

företaget genom att de hyr in sig själva via andra personligt ägda bolag. 

Utöver ägarna så hyr Lyx även ut sin lokal till andra frisörer genom att 

erbjuda stolsplatser (Bobuiescu, 2019). 

 

4.1.2   Salty Communication AB  

Salty Communcation är en kommunikationsbyrå, vilket innebär att de 

specialiserar sig som marknadsföringskonsulter inom kommunikation, 
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annonsering och strategiskt arbete. Författarna har pratat med Hannes 

Fridolfsson, VD och delägare i företaget. Företaget startades år 2018 och 

består av tre delägare där två arbetar heltid och äger 40% vardera och en är 

passiv delägare med andel på 20% (Fridolfsson, 2019). 

 

4.1.3   Carl Wiking Sweden AB 

Carl Wiking erbjuder lyxprodukter i form av accessoarer som till exempel 

klockor och väskor där produkterna säljs via en web shop. Studiens författare 

har pratat med Hannes Fridolfsson, han är styrelseledamot och delägare i 

företaget. Hans arbetsuppgifter omfattar allt möjligt från logistik, lager och 

marknadsföring. Företaget startades år 2015 och har fem delägare där fyra är 

aktiva. Samtliga aktiva delägare innehar 22% var. Den sista delägaren som är 

passiv äger 12% (Fridolfsson, 2019). 

 

4.1.4   HR-Strateg i Jönköping AB 

Författarna har pratat med Joakim Skirhammar, VD och delägare av 

företaget. Företaget erbjuder tjänster till andra företag inom ledarutveckling, 

rekrytering och ren HR-konsultation. Företaget bildades år 2016 och har fyra 

anställda. Skirhammar äger 9 % av bolaget och resterande del ägs av 

investmentbolaget Simonssongruppen AB (Skirhammar, 2019) 

 

4.1.5   Markenvard Media AB 

Markenvard Media är en reklam- och kommunikationsbyrå. Företaget arbetar 

med att skapa varumärken och alla de bakomliggande tjänster som ligger till 

grund för detta. Tjänsterna kan variera från att bygga en hemsida, app, 

logotyper och mycket annat. Företaget grundades år 2008 och studiens 

författare har pratat med Albin Wärnelöv som är VD i företaget. Totalt finns 

det sju anställda i verksamheten och ägarfördelningen är uppdelat där en 
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huvudägare äger 70% samt att två delägare äger 15 % vardera (Wärnelöv, 

2019).  

 

4.1.6   Tibås Sport AB 

Tibås Sport AB var ett företag som bedrev verksamhet inom textil branschen 

och erbjöd specialtillverkad sporttextil. Företaget startades 1963 men gick 

igenom flera övergångar av olika ägare. Författarna har pratat med Thomas 

Skarlöv som var delägare och säljare under åren 2004 och 2012. Under 2012 

genomfördes ett uppköp och företaget ingår nu i ett annat större bolag 

(Skarlöv, 2019). 

 

4.1.7   Big South AB 

Uppsatsens författare har pratat med Martin Skoog som är delägare, 

strategisk projektledare samt kundansvarig i företaget. Big South är en 

fullservicebyrå. De sysslar med reklam och kommunikation vilket innebär 

tjänster som varumärkesutveckling, logotyputveckling och 

kommunikationsstrategier. Företaget startade år 2012 och har åtta anställda 

varav tre är delägare där alla äger 1/3 vardera (Skoog, 2019). 

 

4.1.8   Blomgren & Eriksson Byggnads Aktiebolag 

Blomgren & Eriksson är ett byggbolag som sysslar med ombyggnad och 

skalskydd i form av tak, fönster och fasad samt allmän renovering och 

byggnationer. Företaget startades 1993 och har idag 24 anställda. Författarna 

har pratat med Ulf Eriksson som är en av två VD:s i företaget där båda har 50 

% ägarinnehav av bolaget (Eriksson, 2019). 
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4.1.9   Företag X  

Följande person och det företag som vi har intervjuat har valt att vara 

anonym och företaget benämns därför som företag X. Företaget säljer 

produkter inom TV, bredband och telefoni till privatkunder. Företaget 

startade år 2007 och har åtta anställda. Personen som vi har pratat med har en 

roll inom administration, ekonomi och försäljning. Personen är även en av 

två delägare där båda har ett innehav på 50 % (X, 2019).  

 

4.1.10   DP Contact AB 

Författarna har pratat med Per Nord som är grundare och VD i företaget. DP 

Contact är en konsultfirma som skapar sponsorintäkter åt idrottsklubbar. 

Företaget startade år 2016 och har tio deltidsanställda och två 

heltidsanställda. Företaget är uppdelat på två personer där Nord äger 60 % 

och en annan delägare äger 40 % (Nord, 2019). 

 

4.1.11   Vareböke Bryggeri AB 

Vareböke bryggeri är ett mikrobryggeri som sysslar med produktion och 

försäljning av öl. Företaget startade år 2015 och författarna har pratat med 

Viktor Lööf som är ekonomiansvarig i bolaget. Företaget har inga anställda 

och är uppdelat på fyra aktiva delägare som totalt äger 80 % resterande 20 % 

ägs av delägare som är delvis aktiva i bolaget (Lööf, 2019).  

 

4.1.12   Företag Y  

Företaget som intervjun behandlar är anonymt och kommer därför benämnas 

som företag Y. Författarna har pratat med Joakim Svensson som var delägare 

och VD för företag Y. Företaget startade år 2002 då Svensson och två 

delägare köpte upp ett konkursbo för att påbörja en ny verksamhet. Alla 

ägare ägde 1/3 var. År 2010 köptes företaget upp och är nu del av ett större 
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företag. Vid uppköp av företaget fanns endast två ägare med innehav på 50% 

vardera, där Svensson var en av dem. Företaget sysslade med tillverkning 

och försäljning av labbinredning på arbetsplatser samt viss fast inredning till 

sjukhus och skolor. Företaget hade vid försäljningstillfället elva anställda där 

tre arbetade på kontoret och åtta i produktionen (Svensson, 2019). 

 

4.2   Empirisk analys 

4.2.1   Företagslivscykeln 

Vid telefonintervjuer med de valda intervjuobjekten ombads personerna att 

placera sitt företag på företagslivscykeln efter de kriterier som varje nivå i 

livscykeln har. Bortsett från utvecklingsstadiet, där personen ifråga precis har 

fått en idé som ska omsättas i en affärsidé, så var alla stadier av livscykeln 

representerade i undersökningen. För några intervjuobjekt var det enklare att 

placera in sig i livscykeln än för vissa andra. Företag X beskriver hur 

verksamheten startade år 2007 och under de senaste åren så har omsättningen 

befunnit sig på en stadig och jämn nivå. Tack vare att kunder var intresserade 

av produkten redan från start och intresset från marknaden fanns innan 

företaget var uppstartat, vilket gjorde att de första faserna av livscykeln 

passerades relativt fort. Detta underlättade för verksamheten väsentligt vilket 

ledde till att företaget tog sig in i ett tidigt mognadsstadie efter ett antal år. 

Under intervjun så rådde det inte heller några tveksamheter om att företaget 

befinner sig i ett tidigt mognadsstadie och att de har gjort det under en tid (X, 

2019).  

 

Byggföretaget Blomgren & Eriksson AB har funnits sedan år 1994 och 

företaget är det äldsta som deltar i undersökningen. VD, Ulf Eriksson, 

beskriver hur företaget i nuläget befinner sig i stadiet snabb tillväxt men att 

företaget inte heller är långt från överlevnadsstadiet. Anledningen till att det 

inte är långt till överlevnadsstadiet är främst, enligt Eriksson, att hans företag 
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arbetar i en bransch som är kapitalkrävande. Det är enligt Eriksson främst 

större projekt som är kapitalkrävande då dessa tar längre tid och företaget 

tvingas ligga ute med stora belopp under en längre tid och då kan externt 

kapital behövas för att hjälpa företaget (Eriksson, 2019). 

 

I likhet med Blomgren & Eriksson Byggnads AB så har LYX VXO svårt att 

direkt placera in sig i ett stadie. Bobuisecu menar att LYX VXO befinner sig 

någonstans mellan snabbt tillväxtstadie och tidigt mognadsstadie. Hon kallar 

detta stadie för ett förvaltningsstadie. Anledningen till att företaget inte 

riktigt når upp till tidigt mognadsstadie beror främst på att möjligheterna till 

expansion inte finns i nuläget, men företaget har inte heller möjlighet att fullt 

ut möta den efterfrågan som finns från kunder. De befinner sig inte heller i 

det snabba tillväxtstadiet, då den snabba tillväxten redan har skett och 

tillväxtkurvan har planat ut (Bobuiescu, 2019). 

 

Vid intervju med Hannes Fridolfsson, som är VD på Salty Communication 

AB, får författarna reda på att de precis har tagit sig förbi överlevnadsstadiet. 

Företaget går med break-even men problemet som Fridolfsson anser är störst 

är att sälja tillräckligt mycket så att de klarar de lugna sommarmånaderna. 

Klarar Salty av att sälja tillräckligt mycket så kommer de även efter 

sommaren befinna sig i ett snabbt tillväxtstadie, men blir sommarmånaderna 

tuffare så är företaget på gränsen mot överlevnadsstadiet (Fridolfsson, 2019). 

 

DP Contact:s VD, Per Nord, förklarar att företaget befinner sig i ett tidigt 

mognadsstadie. Företaget har inte behövt använda sig av externt kapital och 

de har i princip varit lönsamma från start. Nord berättar att företaget har 

passerat det snabba tillväxtstadiet och har tagit sig upp till ett tidigt 

mognadsstadie. Det beror främst på att de har haft en kraftig tillväxt, men 

den är inte lika kraftig längre vilket Nord anser tyder på att DP Contact 

befinner sig i ett tidigt mognadsstadie (Nord, 2019).  



 

 49 

 

I de genomförda intervjuerna så framgår att vissa företag har haft lättare att 

placera in sig i företagslivscykeln än vad vissa andra har haft. Företagen som 

har kunnat placera sig relativt enkelt i livscykeln är de tidigare nämnda 

Företag X och DP Contact. De andra företagen som också kunde placera in 

sig på företagslivscykeln utan några större svårigheter är Carl Wiking, Tibås 

Sport, HR-Strateg, Vareböke Bryggeri, Företag Y och Markenvard Media. 

För några företag var det svårare att placera sig i företagslivscykeln och det 

beror främst på att företagen hade några karaktärsdrag från flera stadier i 

livscykeln, vilket gjorde att intervjuobjekten ansåg att deras respektive 

företag låg mellan två stadier. Dessa företag är de tidigare nämnda Blomgren 

& Eriksson, Salty Communication och LYX VXO. Det sista företag som 

också tyckte det var lite svårare att placera in sig i företagslivscykeln är Big 

South där de anser sig befinna sig mellan snabb tillväxt- och tidig 

mognadsfas. Big South anser att företaget fortfarande har en snabb tillväxt 

och jobbar för att bibehålla denna genom att locka till sig nya kunder (Skoog, 

2019). 
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Figur 4.1 - Omarbetad figur av företagslivscykeln (Leach & Melicher, 2016, 

s. 24). Figuren ovan är en kombination av en teoretisk modell som 

presenteras i boken Entreprenuerial Finance (2016) och en sammanfattning 

av var varje enskilt företag har valt att placera sig utifrån teorin kring 

företagslivscykeln. Varje enskild röd pil illustrerar var företagen själva har 

placerat sig i företagslivscykeln. Varje gul pil illustrerar de olika stadiernas 

start i företagslivscykeln.  
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4.3    Finansieringsval 

Under intervjun ställdes frågor kring finansiering och de svaren kommer att 

presenteras i detta avsnitt. 

 

Tabell 4.1 - Egen utarbetad tabell – Finansieringsvalstabell. Tabellen 

sammanfattar de svar som intervjuobjekten gav kring val av finansiering och 

vilka olika typer av finansiering som företagen använt sig av. 

Företag Extern 

finansiering 

Typ av 

finansiering 

Andra 

tillgängliga 

finansierings-

alternativ 

LYX VXO JA Banklån Affärsänglar & 

Checkkredit 

Carl Wiking JA Affärsänglar 

Eget kapital 

Almi 

Salty 

Communication 

JA  Affärsänglar Almi 

Tibås Sport  

JA 

Checkkredit, 

Factoring, Almi, 

Eget kapital 

 

Affärsänglar 

HR-Strateg JA Investmentbolag, 

Eget kapital 

Eget kapital, 

Affärsänglar 

Big South NEJ Eget kapital Checkkredit 

Blomgren & 

Eriksson 

JA Banklån Banklån & 

Checkkredit, 

Factoring 

Företag X NEJ Eget kapital Checkkredit 

DP Contact NEJ Eget kapital Venture Capital 
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Markenvard 

Media 

NEJ Eget kapital Investmentbolag 

Vareböke 

Bryggeri 

NEJ Lån från ägarna Leasing 

Företag Y  

JA 

Almi, Eget 

kapital & 

Banklån 

Banklån, 

Checkkredit & 

Factoring 

 

Som tabellen ovan visar så har majoriteten av de företag som deltagit i 

studien använt sig av någon form av extern finansiering. De vanligaste 

typerna av finansiering som använts är banklån, affärsänglar samt eget 

kapital. Eget kapital används i viss utsträckning av alla bolag då det är 

lagstadgat att det måste finnas en viss mängd bundet kapital, 50,000 kr, i ett 

aktiebolag (Visma, 2018). Då eget kapital nämns som finansieringstyp så 

syftar detta till eget kapital utöver det bundna egna kapitalet. 

 

Samtliga företag presenteras och grupperas i underrubriker nedan utifrån de 

finansieringsmetoder som företagen huvudsakligen har använt sig av.  

 

4.3.1   Salty Communication & Carl Wiking 

Både Salty Communication och Carl Wiking har använt sig av affärsänglar 

vid finansiering av sin verksamhet. Fridolfsson (2019) förklarar varför Salty 

Communications använde sig av den här typen finansiering och det är främst 

då de trodde att uppstarten av företaget skulle vara tuffare vilket gjorde att de 

ville ha in en extern finansiär för att inte inneha all risk själva. Fridolfsson är 

tydlig med att det finns stora fördelar med att använda sig av en affärsängel 

och det är främst att företaget får in en person med erfarenhet som kan agera 

bollplank och komma med idéer. En annan fördel som uppkom med intåget 

av en affärsängel är att den här personen också kunde öppna upp för nya 
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kunder till Salty Communication som annars hade varit svårt att komma i 

kontakt med. Skillnad mellan Salty Communication och Carl Wiking är att 

här har företaget tagit in en affärsängel genom att göra en nyemission och 

sälja aktier i företaget för att kunna genomföra en stor beställning 

(Fridolfsson, 2019). Affärsängeln är i det här bolaget helt utan 

bestämmanderätt och är således bara en passiv delägare. Företaget har också 

tagit lån från ägarna vid tillfällen för att klara beställningar.  

 

4.3.2   Markenvard Media & HR-Strateg 

Markenvard Media och HR-Strateg ägs båda till viss del av ett 

investmentbolag. Markenvard Media har endast finansierats genom ett eget 

kapital. Företaget har sedan växt organiskt genom att ha haft större intäkter 

än kostnader och därför har inte kapital behövts tillskjutas från 

moderbolaget. Albin Wärnelöv, VD i företaget, säger att branschen som de 

arbetar inom är främst beroende av människor och tjänster. På grund av detta 

blir kapital inte lika viktigt, men samtidigt belyser han att han tror att 

situationen till en början troligtvis hade sett annorlunda ut med till exempel 

riskkapital eller banklån. Branschen utgår till stort utifrån att erbjuda 

kompetens och erfarenhet till sina kunder och med högre kapital hade detta 

kunnat bidragit till fler medarbetare och därav möjligtvis fler kunder, främst i 

ett tidigt stadie då företaget var mindre (Wärnelöv, 2019). HR-Strateg har 

istället funnit sig i en situation där de startade upp bolaget tillsammans med 

ett investmentbolag och således har de också blivit finansierade till stor del 

av ett investmentbolag men samtidigt har också eget kapital använts till viss 

del. Detta har då möjliggjort att företaget har kunnat erbjuda en hög 

kompetens och erfarenhet hos sina konsulter och på så sätt differentiera sig 

från sina konkurrenter. Under företagets livstid har det uppkommit 

situationer där ytterligare personer har velat köpa sig in i företaget men detta 

har ännu inte blivit aktuellt (Skirhammar, 2019). 
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4.3.3   Vareböke Bryggeri 

Viktor Lööf, ekonomiansvarig och delägare i företaget, säger (2019) att 

Vareböke har valt att finansiera sin verksamhet genom att genomföra lån från 

ägarna till företaget. Detta räknas inte som eget kapital. Valet till 

finansieringen var att ägarna hade möjligheten att finansiera själva. De har 

planer på att ta in externt kapital någon gång i framtiden och de har i 

dagsläget tänkt att göra detta via banklån. Han tror att situationen hade sett 

annorlunda ut om de valt att använda sig av externa finansiärer genom att 

större krav på lönsamhet hade funnits i verksamheten. Lööf tror inte heller att 

externt kapital hade möjliggjort att de hade kommit längre fram i 

utvecklingen av företaget. Han förklarar att på grund av att delägarna är till 

stor del nya i branschen och det var till en början viktigt att lära sig om 

marknaden och branschen. Ytterligare kapital hade enligt honom inte 

fortskridit denna process. Andra finansieringsalternativ som Lööf ser för 

företaget är att bland annat samarbeta med andra företag genom leasing då 

saker som tapplina kan hyras från andra företag och att produktion kan ske i 

ett annat bryggeris lokaler. 

 

4.3.4   LYX VXO & Blomgren & Eriksson 

LYX VXO och Blomgren & Eriksson är de enda företagen i studien som har 

använt sig av banklån för att finansiera sin verksamhet. LYX VXO använde 

sig av banklån för att starta igång sin verksamhet och för att renovera lokal. 

En av anledningarna till att just banklån valdes som finansieringsmetod är att 

Bobuiescu och hennes bankman har följts åt sedan 2012. Bankmannen har 

sett Bobuiescus personliga- och ekonomiska utveckling i hennes tidigare 

företag, vilket gjorde det lättare att få lånet men också för LYX VXO att 

välja banklån som finansieringsmetod (Bobuiescu, 2019).  
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Då Blomgren & Eriksson arbetar inom byggbranschen, där det är vanligt 

med efterfakturering, har använt sig av banklån och checkkrediter. När 

företaget har fått ett större projekt så vänder de sig till banken för att få 

finansiering för dessa projekt. Eriksson säger att hittills, under företagets 26-

åriga historia, så har banken ännu inte sagt nej till något av dessa lån. Det har 

inte varit några problem för företaget att få lån för att finansiera projekt så 

länge företaget förklarar vad lånet ska täcka samt att rapporteringen skickas 

in korrekt till banken varje år. Under en period i företaget historia så 

investerade de i mindre fastigheter, men förändrade bankregler ledde till att 

denna verksamhet inte kunde fortsätta. Angående detta känner Eriksson till 

viss del att företagets utveckling och tillväxt stoppats av bankens regler. På 

frågan om andra finansieringsalternativ varit aktuella så berättar Eriksson att 

det enda som har övervägts är att använda sig av factoring genom att sälja 

sina fakturor och detta erbjudande har kommit till företaget då och då 

(Eriksson, 2019). 

 

4.3.5   Tibås Sport & Företag Y 

Tibås Sport och Företag Y använde sig båda av Almi. I Tibås fall handlade 

det om en större investering som genomfördes för att främja tillväxt. Utöver 

lånet från Almi så investerade Thomas Skarlöv och hans andra delägare även 

själva med eget kapital. Tibås Sport hade även en checkkredit som varierade 

i storlek, anledningen till detta var för att kunna möta eventuella nedgångar 

och problem på ett snabbt och effektivt sätt. En ytterligare 

finansieringsmetod som de valde var factoring där belåning av kundfakturor 

skedde för att kunna hålla ett bättre kassaflöde. Skarlöv nämner att det fanns 

diskussioner och möjlighet om att ta in någon form av venture capital i 

företaget, främst från affärsänglar, och att han tror att det hade inneburit 

större säkerhet då egna pengar inte behövde äventyras. Att ta in en ny person 



 

 56 

med egna erfarenheter och kunskap kan vara av stort värde för att 

vidareutveckla företaget (Skarlöv, 2019).  

 

Som tidigare nämnt så startade Företag Y sin verksamhet genom att köpa upp 

ett konkursbo. Detta gjordes genom att använda sig av ett lån från Almi samt 

privatlån via bank. Motiveringen kring att Almi godkände lånet var att 

företaget redan hade en plats på marknaden samt att de trodde på konceptet 

och personerna bakom den nystartade verksamheten. Krav för att få lånet 

beviljat var presentation av affärsplan, budget och uppföljning de första åren 

av verksamheten. Svensson säger att Almi inte påverkade företagets strategi 

men det fanns hela tiden en plan för att hålla Almi nöjda genom att vara noga 

med att följa sin presenterade affärsplan. En annan finansieringsmetod var att 

företaget hade en checkkredit från banken och Svensson belyser att det 

överlag blev lättare att öka storleken på kapitalet som kunde tänkas låna eller 

investeras i samband med att företaget visade att de var lönsamma och 

utvecklades. Andra erbjudanden som factoring uppkom också men det var 

inget som tittades närmare på då det inte ansågs aktuellt för dem (Svensson, 

2019). 

 

4.3.6   Företag X, DP Contact & Big South 

Företag X, DP Contact och Big South använde sig alla tre av eget kapital när 

de finansierade sina respektive verksamheter. Det innebär att de enda pengar 

som har använts vid uppstart av verksamheten är eget insatt kapital och 

därefter har företagens respektive intäkter täckt alla kostnader. Per Nord, VD 

på DP Contact, motiverade valet av att inte ta in externt kapital då han inte 

vill ha en extern ägare i företaget. Då DP Contact arbetar inom 

konsultbranschen och har varit lönsamma från start så har inte heller behovet 

av banklån varit av betydelse för verksamheten (Nord, 2019). Nord betonar 
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dock att det gäller att vara medveten om riskerna som tas av att satsa på 

enbart sitt egna kapital.  

 

Företag X resonerade i liknande banor enligt personen som författarna har 

talat med (X, 2019). Då ledningen på grundarnas tidigare företag inte ville 

satsa på produkter som grundarna till Företag X ville, så valde de att starta 

upp en egen verksamhet. Det fanns från start en efterfrågan från kunder 

vilket gjorde valet att starta eget blev lättare. Då kunder fanns och några 

större kapitalinvesteringar inte behövde göras, ihop med att grundarna inte 

ville behöva svara inför en ledningsgrupp, så föll valet på att starta upp 

verksamheten med enbart eget kapital. Till en början täcktes kostnaderna 

med privata pengar från grundarna, men kostnader täcktes snabbt av ökade 

intäkter. Företag X har tillgång till checkkredit för att kunna täcka eventuella 

nedgångar men denna har till dags dato aldrig kommit till användning (X, 

2019).  

 

Martin Skoog är en av tre grundare och delägare på Big South. Då företaget 

arbetar inom reklam och kommunikation så behövdes inga större 

kapitalinvesteringar genomföras och då beslutades att endast använda eget 

kapital vid uppstart. Även Big South har under perioder diskuterat att skaffa 

checkkredit, men det är i nuläget inget som har gjorts. Checkkredit skulle i 

deras fall användas för att vara en säkerställa att likviditet fanns på kort sikt 

när företaget växer och anställer mer personal (Skoog, 2019). 

 

4.4   Ägarkontroll 

När det gäller ägarkontroll fanns det delade meningar från respondenterna. 

Vissa respondenter ville vara sin egen chef för att inte tappa kontroll eller ge 

bort vinst till nya ägare. Andra var trygga i att ge bort ägande för att erhålla 

nytt kapital och den medföljande tryggheten, samt för ytterligare kompetens 
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från nya ägare. Bobuiescu från LYX VXO var tillsammans med sin kollega 

tydlig i målsättningen att de skulle vara sina egna chefer. Att ge bort ägande 

var aldrig aktuellt för dem då de ej ville bli påverkade av andra ägare och 

behovet fanns inte heller då de hade tillräckligt kapital från banklån och 

checkkredit att använda sig av (Bobuiescu, 2019).  

 

Likt LYX VXO har Blomgren & Eriksson också en ägarfördelning på 50% 

mellan företagets två VD:s och de har inte ändrat sin ägarfördelning sedan 

dess. Det fanns ingen anledning att byta ägande mot kapital och de ville 

bibehålla kontrollen över verksamheten. Även om Eriksson och den andra 

delägaren har full kontroll över verksamheten så har de vid exempelvis olika 

fastighetsaffärer behövt ta hänsyn till bankregler där banken har valt att säga 

nej till företaget för att förvärva fastigheter. För närvarande säger Eriksson 

att det inte varit aktuellt att ta in nya ägare men skulle det ske i framtiden ser 

Eriksson helst att de tar in en ny ägare som kan vara med och driva 

verksamheten framåt med sin kompetens och engagemang (Eriksson, 2019). 

 

Företag X består också sedan uppstart av två ägare med 50 % vardera med 

lika stor bestämmanderätt och det har varit likadant sedan start. Motivering 

till ägarfördelningen var att de ville bibehålla kontrollen över verksamheten 

och med mängden kapital som företaget använde sig av behövdes inte nya 

finansiärer tas in. Hade företaget varit i behov av ett större kapital för att 

kunna anskaffa sig nya marknadsandelar hade en extern finansiär med 

erfarenhet och kapital kunnat vara aktuell (X, 2019).       

 

Big South har sedan start haft en ägarfördelning där tre personer äger en 

tredjedel av bolaget vardera med samma bestämmanderätt. Skoog (2019) 

anser det är en lättnad att inte behöva svara inför externa finansiärer. Då 

företaget under uppstart hade ett lågt kapitalbehov blev behovet av externa 

finansiärer lågt. Skoog betonar dock att kompetens är en viktig resurs och 
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skulle en ny ägare tillträda ska det vara viktigt att veta vad finansiären kan 

bidra med innan företag överlåter kontroll i utbyte mot kapital (Skoog, 

2019).  

 

Nord från DP Contact delar uppfattningen att om eventuellt ägande ska ges 

bort bör det vara till en finansiär med kompetens, som har en bra historik och 

kan driva företag vidare (Nord, 2019). Att endast ge bort ägande till externa 

intressenter som vill ta del av lönsamhet och utdelningar leder enligt honom 

bara till problem. Nord äger 60 % av verksamheten och den andra delägaren 

har 40 %. Nord har störst bestämmanderätt men den andra delägaren 

medverkar vid beslut, speciellt inom områden där denne har större 

kompetens. En viktig del i ett lyckat samarbete mellan ägare är enligt Nord 

kommunikation mellan ägarna. Det är viktigt att alla har samma information 

och förståelse för vart verksamheten ska gå. Nord har inget intresse av att ge 

bort ägande än så länge då behovet inte finns och söker sig hellre till ett 

banklån om behov skulle uppstå (Nord, 2019).   

 

Inom Salty Communications finns det tre delägare där två äger 40 % vardera 

och en är passiv delägare med en andel på 20 %. Fridolfsson (2019) berättar 

att ägarfördelningen fungerar bra där han och den andra delägaren med 40 % 

har bestämmanderätten i verksamheten. Den passiva ägaren med 20 % lägger 

sig inte i särskilt mycket men är noggrann med att följa upp i rapporter och 

redovisningar samt ge tips och råd. Den passiva ägaren har erfarenhet sedan 

tidigare och agerar bollplank för olika idéer som verksamheten presenterar. 

Personen har i vid olika tillfällen varit en tillgång genom att hjälpa till med 

att få in nya kunder till företaget. Anledningen till att en extern finansiär togs 

in var för att Hannes och den andra delägaren trodde det skulle bli 

ekonomiskt tuffare under uppstarten. Med facit i hand hade grundarna tagit 

upp större ägarposter och istället tagit in ett banklån i samband med att det 
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har gått framåt för företaget. Det finns inget intresse för Fridolfsson att ge 

bort mer ägande i dagsläget (Fridolfsson, 2019).   

 

I Carl Wiking äger Fridolfsson och tre andra delägare sedan uppstart 22 % 

vardera och förtaget har en passiv delägare med 12 %. I ägarfördelningen har 

ägarna med 22 % lika stor bestämmanderätt. Den passiva kom in i 

verksamheten vid ett senare tillfälle för att stärka med kapital och stanna 

långsiktigt. Det kapitalet som den passiva ägaren tillförde handlade om att 

expandera och genomföra en stor order. Carl Wiking letar efter finansiärer 

som kan stärka deras vidare expansion men inte bara med finansiella medel 

utan även kompetens. Hade de fått välja fritt hade de inte haft problem med 

att ge bort en del av ägarkontrollen till en affärsängel som kan hjälpa till att 

driva företaget framåt (Fridolfsson, 2019). 

 

Vareböke Bryggeri är uppdelat på fyra aktiva delägare som totalt äger 80%. 

Lööf och en annan delägare äger 25 % och de andra två grundarna äger 15 % 

vardera. Resterande 20 % ägs av två delägare som är aktiva i den mån som 

behövs i bolaget och har 10 % var. Anledningen till att nya ägare tillkom var 

då det fanns ett behov av hjälp i verksamheten och mer kunskap. Lööf ser 

inget behov av att ta in nya ägare i verksamheten då de redan är ett stort antal 

och de vill gärna behålla kontroll. Ytterligare kompetens är inget som behövs 

för närvarande då de vet om vad som krävs för att ta sig vidare från 

överlevnadstadiet och skulle kapital behövas går de hellre till bank än att ge 

bort ägande (Lööf, 2019). 

 

Skarlöv köpte år 2004 upp företaget Tibås Sport tillsammans med hans 

affärspartner. Affärspartnern var mellan år 2004–2007 passiv i bolaget och 

gick in som aktiv part i företaget först 2008, men både Skarlöv och hans 

affärspartner har ägt 50 % var av bolaget hela tiden. Skarlöv och företaget 

resonerade och var under åren i förhandling om att ta in en extern finansiär i 



 

 61 

form av en affärsängel och hade företaget inte blivit uppköpt år 2012 så hade 

detta antagligen arbetats vidare med. Främsta anledningen till att en 

affärsängel var aktuell för företaget var dels för att få in kapital och mer 

ekonomiska muskler, men också för att få in en ny partner med kunskap och 

erfarenheter som kunde utveckla bolaget. En anledning till att en affärsängel 

inte kom in under perioden 2004–2012 är dels för att Skarlöv drabbades av 

hälsoproblem vilket ledde till att osäkerheten för företaget blev större. Det 

ledde till att kraven från eventuella finansiärer blev större och således kom 

ingen extern finansiär in i bolaget (Skarlöv, 2019). 

 

HR-Strateg har sedan starten år 2016 bestått av två ägare. Den första är VD 

Joakim Skirhammar, som äger 9 % av verksamheten och de resterande 91 % 

av företaget ägs av investmentbolaget Simonssongruppen. Skirhammar är 

nöjd med att det finns en stark aktör bakom företaget då företaget själv inte 

behöver söka externa krediter för att öka kapital, utan i så fall tas ett lån från 

moderbolaget. Skirhammar belyser att även då moderbolaget äger 91 % så 

har han som VD stor bestämmanderätt i bolaget (Skirhammar, 2019). Större 

beslut påverkas dock till viss del av moderbolaget men han har inte upplevt 

att detta har varit ett problem då deras värderingar och strategier går mot 

samma mål. Så här i efterhand så önskar Skirhammar att han hade gått in 

med en större del eget kapital för att få ett större ägande i bolaget. Detta 

skulle då innebära att han hade kunnat erbjuda delägarskap till 

nyckelpersoner inom företaget, men med tanke på hans nuvarande ägarandel 

blir detta svårt (Skirhammar, 2019). 

Markenvard Media ägs till 70 % av investmentbolaget Simonssongruppen 

och sedan finns det två mindre ägare med 15 % vardera. Dessa två mindre 

ägare var tidigare majoritetsägare. Under år 2017 trädde Simonssongruppen 

in i verksamheten och enligt Wärnelöv har det blivit mer strukturellt arbete 

efter att de nya ägarna kom in (Wärnelöv, 2019). Det har också lett till att 
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verksamheten får ny tillgång information när de ingår i en större organisation 

och de kan numer också använda sig av informationen från de andra 

företagen i koncernen för att dra nytta av varandra. Även Wärnelöv resonerar 

kring att det finns en trygghet i att ha en stark finansiär vid sin sida ifall det 

finns behov för kapital men samtidigt så minskar kontroll och självständighet 

som fanns innan de externa ägarna kommer in. Det blir en annan situation 

med styrelsemöten och liknande delar när man ingår i en större organisation 

men det i sig är inget som är negativt menar Wärnelöv. Han säger att även 

om majoritetsägaren ställer krav på lönsamhet är det fortfarande inget som 

påverkat Markenvard Medias strategi (Wärnelöv, 2019). Målen är desamma 

och företaget har fortfarande bestämmanderätt i verksamheten.  

Företag Y som Svensson jobbar för bestod till en början av tre delägare som 

hade en tredjedel var i ägande. Vid ett oväntat tillfälle gick en av delägarna 

bort och de två resterande ägarna köpte upp den bortgångnes andel och hade 

därefter 50 % vardera. År 2010 ville företaget få igång tillväxten och bryta 

sig loss från tidigt mognadsstadie och de kunde antingen investera själva 

eller att ta in nya finansiärer för att expandera. De gjorde valet av att sälja 

verksamheten till ett större företag i branschen. Motivet var att utveckla 

verksamheten, få in nya ingenjörer och arbetskraft samt slå samman 

företagen som skulle bli större och mer marknadskraftigt. Svensson och den 

andra delägaren sålde alla sina andelar och i utbyte fick dem ägarandelar i 

bolaget som köpte upp dem. Det första året efter uppköpet blev det ingen 

större förändring i verksamheten men efter 2012 tog det köpande bolaget och 

ändrade på verksamhetsstyrningen för att mer gå mot sin egen strategi. 

Svensson belyser vikten av att vara överens när det gäller byte av ägande. 

Vid denna form av uppköp är det viktigt att parterna ser över utvecklings-, 

marknads- och affärsplan som ska eftersträvas för att ha samma agenda i 

verksamheten (Svensson, 2019). Det är viktigt för att motverka 

informationsassymetri och undvika framtida problem. Under åren visade det 
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sig att två olika agendor existerade där moderbolaget ville expandera centralt 

och köpa upp konkurrenter gentemot Svenssons agenda som var att bygga 

upp bolaget han sålde. Kontroll blir ett problem när du säljer verksamheten 

till andra för det kan leda till att man hamnar lägre ner i hierarkin i ett nytt 

bolag. Hade en annan finansieringsmetod använts i form av att låna pengar 

eller ta in en annan finansiär hade de kunnat driva verksamheten efter deras 

ursprungliga vision (Svensson, 2019).   
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5   Analys 
I kapitel fem analyseras det insamlade empiriska materialet mot och med 

teori samt tidigare forskning. Kapitlet delas in i underrubrikerna 

företagslivscykel & ägarkontroll. Finansiering sammanvävs in i respektive 

underrubrik då det är en viktig del som påverkar utfallen och analysen av de 

båda delarna. Analysen ligger till grund för slutsatsen som presenteras 

senare i uppsatsen. 
  

5.1   Företagslivscykel 

En stor majoritet av respondenterna var överens om att ju mer företaget växer 

desto mer ökar möjligheterna att ta in olika former av externt kapital. När 

företag växer och visar bättre resultat på kassaflöde och kapital har 

respondenterna upplevt att det är enklare att skaffa sig externt kapital i form 

av banklån och andra former av finansiering. Tidigare studier som 

genomförts visar vilka problem företag upplever att vissa stadier medför och 

där belyser Dodge & Robbins (1992) hur mikro- och småföretag i USA 

upplever att finansiering är ett större problem under de tidiga stadierna i 

företagslivscykeln. Detta bekräftas bland annat av Företag Y som menar att 

ju mer företaget växt, desto fler finansieringsalternativ blev tillgängliga. När 

företaget efter ett tag kunde visa att de år efter år gick med vinst så var det 

lättare att få godkännande från banken när det skulle lånas pengar eller 

genomföras höjningar av checkkredit och det kom också löpande 

erbjudanden till företaget från olika factoringbolag om att sälja sina fakturor. 

Författarna till uppsatsen delar och stödjer Dodge & Robbins (1992) 

resonemang samt respondenternas synpunkter. Ett växande och vinstgivande 

företag skapar investeringsincitament då många parter, vare sig det är 

privatinvesterare eller företag, är intresserade av den eventuella framtida 

avkastningen. 
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Utifrån detta bekräftas den bild som Moshe, Gaard Kristiansen & Vale’s 

(2012) presenterar i sin undersökning kring förändring av villkor från banker 

beroende på företagets placering i företagslivscykeln samt att desto fler 

stadier som ett mikro- och småföretag tar sig igenom, desto mindre problem 

upplevs finansiering som. Hade företagen fastnat i ett tidigt stadie av 

livscykeln så finns risken att extern finansiering minskar. Detta skulle kunna 

vara fallet för Salty Communication om de inte lyckas uppnå de mål som de 

har kring försäljning innan och under sommaren. Företaget uppger att om de 

inte uppnår sina försäljningsprognoser finns istället risken att företaget går 

tillbaka i företagslivscykeln. En eventuell tillbakagång kan leda till att 

finansiärer blir fundersamma kring om de ska investera i företaget. Detta 

tolkar uppsatsens författare utifrån Moshe, Gaard Kristiansen & Vale’s 

(2012) undersökning att en tillbakagång i livscykeln då också medför att det 

blir svårare att ta in ytterligare externt kapital.  
 
En annan del som tas upp i Leach & Melicher’s (2016) företagslivscykel är i 

vilket stadie av livscykeln som extern finansiering beviljas. LYX VXO 

startade upp hela sin verksamhet med hjälp av banklån. Som tidigare nämnt 

så gavs lånet till stor del på grund av en av ägarnas tidigare arbete med 

samma bankman. Företagslivcykeln visar att banklån är en möjlighet som 

först presenterar sig när ett företag befinner sig i överlevnadsstadiet (Leach 

& Melicher, 2016). I LYX VXO:s fall så stämmer inte detta då ägarens 

tidigare arbete ihop med företagets bankman ledde till att banklån kunde tas 

för att starta upp verksamheten. I fallet Blomgren & Eriksson förklarar 

respondenten att banken aldrig har nekat företaget ett lån för att täcka 

kostnader för ett större projekt. Företagets bank har varit insatta i hur 

branschen fungerar och har således också varit medvetna om att stora 

mängder kapital krävs för att starta upp särskilda projekt. Med bakgrund av 
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Blomgren & Erikssons långa relation till banken så har företaget alltid fått 

låneförfrågningar godkända då banken vet att företaget alltid sköter sina 

betalningar. Detta gör att de finansiella stegen som presenteras i 

företagslivscykeln (Leach & Melicher, 2016) inte kan ses som helt korrekta 

då den tidigare relationen till banken har varit en avgörande faktor för LYX 

VXO och Blomgren & Erikssons godkända lån. Som Tsuruta (2016) 

presenterar så är långa och goda relationer mellan bank och företag viktiga. 

LYX VXO och Blomgren & Eriksson är bevis på att relationer till respektive 

bank har spelat en större roll för att erhålla extern finansiering från bank 

jämfört med företagens position i företagslivscykeln. Med hänsyn till vikten 

av relationer så konstaterar författarna att Tsurutas (2016) teori kring vikten 

av relationer ger större möjligheter för företag att erhålla extern finansiering, 

kontra Leach & Melicher (2016) som hänvisar till att positionen i 

företagslivscykeln är det som avgör vilken typ av finansiering som ett företag 

erhåller.  
 

Likväl som att relationer är en viktig faktor när banklån ska tas så kan sägas 

att relationer i allmänhet är viktigt när ett företag letar efter externa 

finansiärer. Normalt sett så investerar inte venture capital företag innan ett 

företag befinner sig i ett uppstartsstadie. Det beror enligt Leach & Melicher 

(2016) på att riskerna med nystartade företag är stora och det är svårt att 

bedöma potentialen hos ett nystartat företag. Då potentialen är svårbedömd 

så kan relationen vara en faktor som inverkar mycket i venture capital 

bolagets beslut. HR-Strateg förklarar att grundaren hade god kontakt med ett 

venture capital företag på grund av tidigare arbeten. På grund av relationen 

säkrades således finansiering och samarbete mellan de olika parterna.  
 
När respondenterna fick i uppgift att positionera sig i vilket stadie deras 

företag befinner sig har fyra av tolv företag svårt att positionera sig utifrån 

företagslivscykeln som Leach & Melicher (2016) tagit fram. De fyra 
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företagen säger att de antingen befinner sig i två olika stadier samtidigt eller i 

en gråzon mittemellan två stadier. Att ett flertal respondenter har svårt att 

placera sig i livscykeln och hittar gråzoner där de anser sig ligga mellan 

stadier gör att Leach & Melichers (2016) teori om företagslivscykeln kan 

ifrågasättas. Modellen är framtagen för att vara ett hjälpmedel åt företag 

kring val av finansieringsmetod. Om en verksamhet själv inte kan placera ut 

sig i företagslivscykeln utifrån teorins ramverk gällande ekonomisk situation 

så försvagas teorins rekommendationer. Som tidigare nämnts finns en risk 

för Salty Communication att gå tillbaka i företagslivscykeln om de inte når 

sina försäljningsmål. Att gå bakåt i företagslivscykeln är något som saknas 

helt och hållet i Leach & Melichers (2016) teori och uppsatsens författare 

anser att detta är en risk som är viktig att ta i beaktande. Författarna till 

uppsatsen anser att Leach och Melichers (2016) modell bör utvecklas och 

byggas vidare kring kriterierna av vardera stadie samt risken för företag att 

gå bakåt i livscykeln. Det skulle enligt uppsatsens författare exempelvis gå 

att implementera övergångsstadier som fångar upp gråzoner, vilket kan 

stärka modellen och eliminera tveksamheter kring positionering.  
 
Något som framkommer i det empiriska materialet är att vissa undersökta 

företag har gått igenom stadierna i företagslivscykeln snabbare än 

normalfallet. Det ska ur ett teoretiskt perspektiv normalt sett ta två år för ett 

företag att ta sig in i överlevnadsstadiet. Därefter ska det företaget i 

normalfallet befinna sig ett år i överlevnadsstadiet innan nästa steg tas och 

företaget i fråga kliver in i det snabba tillväxtstadiet (Leach & Melicher, 

2016). I Leach och Melichers (2016) modell uppvisas det att tidsramen 

mellan de olika stadierna i företagslivscykeln är densamma för alla typer av 

företag. Vid analys av intervjuobjektens uppfattning av placering i 

företagslivscykeln framkommer exempel där verkligheten inte 

överensstämmer med teorin. Ett samband som syns hos respondenterna är att 

företag som befinner sig i mindre kapitalkrävande branscher har klättrat 
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snabbare i företagslivscykeln. DP Contact nådde exempelvis det tidiga 

mognadsstadiet efter tre år, vilket är två till tre år snabbare än Leach & 

Melichers (2016) modell. Sett till uppdelningen av bransch och marknad så 

är sju av tolv av de undersökta företagen inom tjänstesektorn och säljer 

således ingen fysisk vara. Företagen är de följande: DP Contact, Big South, 

LYX VXO, Företag X, Markenvard Media, HR-Strateg och Salty 

Communications. På grund av studiens begränsade omfattning kan inte 

författarna med säkerhet se att marknad och bransch har varit avgörande för 

utvecklingshastighet men detta kan vara en faktor. En potentiell förklaring 

till att flertalet av dessa företag har avancerat genom företagslivscykeln 

snabbare än vad som teoretiskt presenteras av Leach & Melicher (2016) är 

företagens lägre uppstartskostnader jämfört med ett producerande företag. 

Tjänsteföretagen behöver inte binda lika stor mängd kapital i produktion 

samt lager och kräver således mindre extern finansiering för verksamheten. 

Dessa jämförelsevis låga kostnader gör att företagens intäkter snabbare kan 

överstiga kostnaderna och då avancera i Leach & Melichers (2016) 

företagslivscykel.  
 
Resonemanget angående de producerande företagens kostnader bekräftas av 

Vareböke Bryggeri och Blomgren & Eriksson. Då kostnaderna för 

produktion varit höga för bägge företagen så har externt kapital varit en 

avgörande faktor för att komma vidare i företagslivscykeln och med 

verksamheten. Vareböke Bryggeri har varit aktivt i fyra år men befinner sig 

fortfarande i överlevnadsstadiet. Företaget säger att för att ta sig vidare krävs 

det att de ökar sin produktion och detta är något som inte går att göra i 

dagsläget utan hjälp från externa finansiärer. Blomgren & Eriksson bekräftar 

också den bilden, då ökad produktion är en av de viktigaste nycklarna för att 

ta sig vidare med verksamheten. För att kunna ta sig an större projekt krävs 

externt kapital i ett initialt skede för att täcka kostnader och intäkter kommer 

först i ett senare skede. Detta skapar en problematisk sits för producerande 
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mikro- och småföretag eftersom att det enligt Dodge & Robbins (1992) är 

svårare för företag att få extern finansiering i de tidiga stadierna av 

företagslivscykeln, vilket också stöds av en stark majoritet av 

respondenterna. Stadierna i livscykeln behöver inte vara den enda avgörande 

faktorn utan som tidigare nämnts är relationer något som är av avsevärd vikt 

för exempelvis banklån (Tsuruta, 2016). En saknad av relationer till 

potentiella finansiärer kan då göra att företaget fastnar i de tidiga stadierna av 

företagslivscykeln och då krävs förändringar i företaget för att ta sig vidare. 
 
  

5.2   Ägarkontroll 
  
Flera av respondenterna har valt att endast använda sig av eget kapital för att 

finansiera sin verksamhet. Detta baserades främst på att de inte ville ge bort 

ägande eller att skuldsätta sig då de inte ansåg att det behövdes, vilket 

stämmer överens med Myers och Majluf’s (1984) resonemang kring pecking 

order teorin. DP Contact, resonerade ”Dels ville jag inte ha någon extern 

ägare om man nu skulle ta in riskkapital i form av aktier. Om man tittar på 

lånesidan istället så behövdes det inte helt enkelt utan en konsultfirma som 

denna har varit lönsam från start egentligen” (Nord, 2019). Majoriteten av 

respondenterna var överens om att de är måna om att ha bestämmanderätt i 

verksamheten och att de inte släpper kontrollen över sin verksamhet av 

vilken anledning som helst, något som stödjer pecking order teorin som 

Myers & Majluf (1984) presenterar och den tidigare forskning som Zeidan, 

Galil, & Shapir (2018) tagit fram. Genom att bibehålla ägarandelar kan 

företagen enklare styra sin verksamhet och gå efter de riktlinjer som de anser 

är viktiga för företaget. Med en extern finansiär tillkommer risken att 

kontrollen övergår från ägare till finansiär och således kan konflikter samt 

motstridiga planer för företaget skapas. Detta syntes hos respondenterna där 

intervjuobjektet i Företag X och dennes medägare tidigare haft erfarenhet av 

att jobba i ett större företag och behöva svara inför en styrelse och beskriver 
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sin syn på att ta in externt kapital samt varför de valt att inte ta in nya 

finansiärer och nytt ägande: ”Om vi nu ska starta upp detta så ska vi inte ha 

någon som överhuvudtaget lägger sig i våra idéer utan nu vill vi köra vårt 

race själva. För att kunna det ska vi inte ha några finansiärer som säger att 

så får ni göra och så får ni inte göra” (Person X, 2019). 
 
Majoriteten av respondenterna hänvisar till att internt kapital är det första 

alternativet som övervägs när det kommer till val av finansiering med 

motivering för att behålla kontrollen. Företagen i studien är medvetna att de 

själva är de enda som bär risken genom att endast investera med eget kapital. 

För att säkerställa sitt oberoende och inte behöva använda sig av externa 

finansiärer i framtiden har vissa studerade företag startat sin verksamhet med 

ett större eget kapital än den lagstadgade mängden. Här kan studiens 

författare kunnat finna stöd i Myers & Majlufs (1984) pecking order teori 

som visar att av de tre finansieringsstegen som finns i teorin så är eget kapital 

alltid det första som övervägs. Vid användande av endast eget kapital ändras 

även förutsättningarna för företaget och ägarna. Den finansiella risken delas 

endast inom företaget och vid motgångar eller lågkonjunktur kan detta bli 

påfrestande för verksamheten. Dessutom så är det ägarnas personliga pengar 

som ligger i riskzonen om företaget går med förlust (Garmer & Kyllenius, 

2004). En annan aspekt att belysa som respondenterna tagit upp är att det inte 

bara är attityd kring ägarkontroll som spelat en väsentlig roll, utan även 

storleken på kapitalbehovet. Markenvard Media, DP Contact och Big South 

har alla valt att finansiera sina verksamheter med hjälp av eget kapital och 

har senare kunnat växa organiskt då intäkterna har varit större än 

kostnaderna. Samtliga företag belyser att konsultbranschen inte kräver höga 

nivåer av kapital vid uppstart och på grund av detta fanns det inget behov av 

att ta in externt kapital för att starta upp verksamheten. 
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Motiveringen som respondenterna ger till att ta in externa lån i form av 

exempelvis banklån eller Almi är att de inte vill släppa ägarandelar och 

kontroll till andra finansiärer. Även om teorin menar att vid externa lån får 

verksamheterna behålla ägarandelar är det enligt författarna intressant att 

belysa att kreditgivaren har möjlighet att påverka företagens 

bestämmanderätt och sättet företagen arbetar på. Företag Y använde sig av 

Almi och erhöll lån från organisationen där en del av motiveringen från 

finansiären var att de hade en fungerande affärsplan värd att investera i. I 

samband med lånet blev de mer pressade till att förhålla sig till den 

affärsplanen som var presenterad och inte avvika från den för att inte få 

problem hos långivaren. Liknande upplevelse berättar Tibås Sport om när de 

skulle genomföra en större investering. En viss summa lånades från Almi och 

motsvarande summa skulle också investeras från företaget själva. Dessa 

pengar var därefter öronmärkta för projektet och kunde således inte användas 

till andra delar av verksamheten. Därmed kan den andra prioriteringen om 

externa långivare som banklån och Almi inte säkerställa att ett företag 

fortfarande får full bestämmanderätt och kontroll som pecking order teorin 

hävdar (Myers & Majluf, 1984). Att företagen påverkas av finansiärer kan 

vara både negativt och positivt. Friare tyglar och generösare lån från 

finansiärer kan leda till snabbare utveckling och tillväxt för företag. 

Samtidigt blir långivarens risker större vilket kan vara en av anledningarna 

till att det i vissa fall råder viss återhållsamhet.  
 
Det tredje och lägst prioriterade sättet, enligt pecking order teorin, för ett 

företag att säkra kapital är genom att ta in nytt kapital i utbyte mot 

ägarandelar (Myers & Majluf, 1984). HR-Strateg valde att starta upp bolaget 

tillsammans med ett investmentbolag. Möjligheten att starta upp på egen 

hand fanns men med vetskap om att riskerna var större så valde de istället att 

ta in externt kapital. Med en stark extern finansiär som ett investmentbolag 

tillkommer också möjligheter för tidigare expansion och satsningar inom 
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verksamheten, vilket gör att företaget kan ha större chans att växa på 

marknaden och utvecklas. Samtidigt ser uppsatsens författare att det finns 

fördelar med ett bredare kontaktnät och kompetens som tillkommer med fler 

parter i företaget. Detta kan vara något som är avgörande för ägare och 

företag med lägre erfarenhet av entreprenörskap och dessa nya kontakter 

samt tillkommen kompetens kan även underlätta inom branscher som har hög 

konkurrens. I Landström och Masons (2016) rapport bekräftas detta då de 

belyser att affärsänglar och investmentbolag inte enbart bidrar med kapital, 

utan också kunskap, nätverk och erfarenhet.  
 
Beroende på marknad och bransch så har kapitalbehovet sett olika ut för 

studiens företag. Respondenterna i företagen har varit medvetna om hur 

marknaden de ger sig in på fungerar och vissa av företagen har haft 

intresserade kunder redan innan verksamheten startades upp. Studiens 

författare upplever att grundarnas vetskap om marknaden har påverkat 

ägarnas syn på ägarandelar. I de producerande företagens fall så är 

personerna medvetna om att det kommer krävas mycket kapital och 

företagen är då inte heller främmande för att söka externa krediter. Företagen 

som arbetar inom konsultbranschen har istället varit medvetna om att de 

arbetar inom mindre kapitalkrävande branscher och då har detta lett till att de 

inte har varit lika villiga att ta in externt kapital eller ägande utifrån.  
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6   Slutsats 
I det sjätte kapitlet presenteras de slutsatser som dragits samtidigt besvaras 

studiens frågeställning och syfte. Kapitlet tar även upp vidare reflektion över 

genomförandet av studien. Slutligen presenteras även ett avsnitt kring 

förslag på vidare forskning.  

 

6.1   Svar på frågeställning 

Vilken inverkan har positionering i företagslivscykel och vikten av 

ägarfördelning vid val av finansiering i svenska mikro- och småföretag?   

  

Vad som har framgått i presentationen av det teoretiska- och empiriska 

materialet och slutligen i analysen är att Leach & Melichers (2016) 

företagslivscykel inte haft speciellt stor inverkan på svenska mikro- och 

småföretags val av finansieringsmetod. Företagen som har analyserats i 

studien har inte haft bättre eller sämre möjligheter till finansiering beroende 

på vart i livscykeln de befinner sig. Anledningar till att företagen har olika 

finansieringssätt beroende på olika stadier i livscykeln är snarare till följd av 

aktiva val som företagen har gjort samt existerande relationer till finansiärer 

(Tsuruta, 2016). Då det inte finns någon tydlig koppling mellan vissa 

finansieringssätt och stadier i livscykeln, så finns här ett teoretiskt gap i 

livscykelmodellen (Leach & Melicher, 2016). Under insamlandet av det 

empiriska materialet så har författarna förstått att det finns större gråzoner i 

modellen än vad som framgår i teorin. Modellen uppfattas som att det är 

tydliga krav för att ta sig mellan stadierna, vilket i verkligheten inte framgår 

konkret. Det beskrivs också i modellen om hur länge företagen 

genomsnittligen befinner sig i stadierna (Leach & Melicher, 2016). Efter att 

ha samlat in det empiriska materialet så blir det istället tydligare att företag 

som har en låg kapitalbindning kan ta sig igenom stadierna betydligt 

snabbare än vad som beskrivs i teorin. Företag med en högre 
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kapitalbindning, exempelvis företag som producerar en fysisk produkt och 

har lager, tar längre tid på sig. Av denna anledning kan marknad och bransch 

vara en faktor som inverkar på utvecklingshastigheten i företagslivscykelns 

olika stadier. Slutligen så finns det en risk att företag går bakåt i livscykeln 

istället för framåt. Detta faktum framgår inte i teori kring företagslivscykeln. 

Av ovan nämnda anledningar förkastas företagslivscykeln (Leach & 

Melicher, 2016) som en modell som har faktisk påverkan över svenska 

mikro- och småföretags val av finansiering. 

  

Den andra del som har studerats är huruvida ägarnas syn på ägande påverkar 

företagets val av finansiering. Här kan en tydlig koppling ses mellan vad 

varje ägare anser om ägarandelar och vilken finansiering som då väljs, vilket 

presenteras i pecking order teorin (Myers & Majluf, 1984). De intervjuobjekt 

som har ansett att det är viktigt att äga sitt företag och inte behöva svara inför 

en finansiär har oftast valt att endast använda sig av eget kapital vid 

finansiering av verksamheten, alternativt lånat pengar från bank eller Almi 

alternativt bägge i kombination. De studerade företagen som har velat ha in 

extra kapital i kombination med kompetens har sökt sig till affärsänglar och 

venture capital bolag. Valen av finansiering påverkar risken för ägarna 

(Garmer & Kyllenius, 2004), vilket alla intervjuobjekt i studien är medvetna 

om. De som endast har använt sig av eget kapital är medvetna om riskerna 

det medför men alla sagt att fördelarna med att inte behöva svara inför en 

investerare och vara sin egen chef har vägt upp för riskerna. Å andra sidan 

kan sägas att företag som har valt att använda sig av externt kapital är nöjda 

med det då det har inneburit en större finansiella trygghet för företaget och 

ägarna då risken delas med finansiärerna. Således kan slutsatsen dras att 

vikten av ägarfördelning har spelat en stor roll vid val av finansiering för 

studiens deltagande företag. 
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6.2   Författarnas reflektion 

Författarna anser att ett annat utfall hade möjligtvis kunnat ges på resultatet 

med en större mängd respondenter i studien, då större generaliserbarhet hade 

kunnat nås. Anledningen till den valda mängden företag beror till stor del på 

den begränsade tidsramen. Det går också att diskutera huruvida representativt 

urvalet är samt dess pålitlighet av materialinsamlingen. Med tanke på den 

korta tidsramen för studiens genomförande hade kritik även kunnat riktas 

mot hur djupgående den är. Uppsatsens insamlingsmetod hade eventuellt 

kunnat förändras och istället använda sig av en enkätundersökning. Då hade 

fler respondenter kunnat nås, men respondenternas synvinklar hade istället 

gått förlorade.  

 

6.3   Förslag på vidare forskning 

Slutligen vill författarna ge förslag på vidare forskning som skulle kunna 

anses vara relevant för att vidareutveckla studiens omfattande. Under 

studiens utformande har författarna flera gånger varit i kontakt med 

begreppet och teori kring det finansiella gapet, vilket avser 

informationsassymetri mellan finansiärer och småföretagen. Men då det 

empiriska materialet endast såg till mikro- och småföretagens sida av 

finansiering så var det ej möjligt ge en konkret bild av gapet. Därför föreslår 

författarna att vidare forskning omfattar både finansiärer och småföretagens 

syn på finansiering för att få en helhetsbild av det finansiella gapet och att 

inkludera detta i framtida studier. Författarna har under analysens gång 

upptäckt att finansieringsmetod möjligtvis kan påverkas av marknad och 

bransch som företaget arbetar i. Därför föreslår författarna även att en vidare 

granskning inom ämnet skulle kunna se på skillnader mellan olika branscher 

bland mikro- och småföretag. Andra förslag är även att se till mirko- och 

småföretagande utanför Sverige och vare sig det går att dra liknande 

slutsatser i andra länder. Slutligen vill författarna också belysa att det går att 
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ta hänsyn till fler variabler som kan ha betydelse för finansieringsvalet och 

ett exempel är att se till företags tillväxtstrategier.  
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8   Bilagor 
8.1   Bilaga 1 – Utskick till företag 
Hej! 
 
Vi är tre civilekonomstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som just nu är 

inne på vårt tredje år med inriktningen controller. Vi är för tillfället mitt uppe 

i vår kandidatuppsats och då skulle vi behöva er hjälp för insamling av 

empiriskt material. Uppsatsen behandlar mikro- och småföretag och hur de 

har valt att finansiera sin verksamhet beroende på vilken strategi de valt och 

var de har befunnit sig i företagslivscykeln. Vi vill uppmärksamma ämnet 

eftersom många svenskar har ambitionen att starta eget företag men vågar 

inte på grund av komplikationer med finansiering. Syftet är att ge ökad 

förståelse och kunskap inom ämnet genom att undersöka hur olika företag 

har gått till väga med sin verksamhet. Vi kommer då genomföra kortare 

telefonintervjuer på ca 30–45 minuter där vi ställer en rad frågor med fokus 

på finansiering, tillväxtstrategi och företagslivscykeln. Om ni tillåter så 

kommer intervjun också spelas in. All den information som framkommer 

genom intervju kommer endast behandlas av oss som författare och endast 

till den här specifika uppsatsen. Det finns också möjlighet att materialet 

behandlas med anonymitet och det går självklart bra att avbryta intervjun och 

medverkan i studien om det skulle önskas av någon anledning. Vi ser helst 

att intervjun sker någon gång mellan vecka 18-19 och är under denna tid 

väldigt flexibla för era önskemål. 

 

Vi ser fram emot att höra från er. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jacob Breidmer, Peter Skarlöv & Gustav Svensson 
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8.2   Bilaga 2 - Intervjuguide 
Intervjuguide 

 

OM FÖRETAGET:  

1.   Vad jobbar företaget huvudsakligen med?  

2.   Vilket år startades företaget?  

3.   Vilken är din position i företaget?  

4.   Hur många anställda har företaget?  

5.   Hur ser ägarfördelningen ut i företaget? 

6.   En av de delar vi undersöker gäller livscykeln, det vill säga, vart 
befinner sig ert företag just nu. Vilken av följande beskrivningar 
passar in bäst? 

•   Utvecklingsstadiet – Ni har precis fått en idé som omsätts i en 
affärsidé. Idén testas mot familjemedlemmar och vänner. 
Kapital kommer antingen från entreprenören eller 
familjemedlemmar. 

•   Uppstartsstadiet – Företaget är organiserat och det finns en 
intäktsplan. Det är svårt att få kapital och riskerna är 
fortfarande stora. Utmaningar som verksamheten står göra 
produkten/tjänsten konkurrenskraftig mot konkurrenter med 
större marknadsandelar. 

•   Överlevnadsstadiet – Kassaflödet ökar och delar av 
kostnaderna täcks av intäkter men en viss del av kostnaderna 
täcks av externa krediter alternativt ägande. Finansiärer kräver 
avkastning på investerade pengar och vill ha en tydlig 
finansiell plan. Valet av finansiär kommer också ha en 
påverkan på framtiden för företagets utfall. 

•   Snabb tillväxt – Intäkterna och kassaflödet ökar snabbare än 
utgifterna. Organisation blir viktigare för att få företaget att 
fortsätta växa. Finansiärer blir mer benägna att investera i 
företaget och företaget skaffar sig större marknadsandel. 

•   Tidigt mognadsstadie – Företagets kassaflöde ökar fortfarande 
men inte i samma takt som tidigare på grund av att marknaden 
mättas eller att expandering av verksamheten stannar av. 
Utmaningarna består bland annat av att skapa fortsatt eller ny 
tillväxt. 

 

7.   När det gäller strategi av produkter och tjänster på marknaden. Ligger 

ert fokus på att erhålla lågkostnads-fördelar exempelvis i form av 
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billigare produktion eller differentierings-fördelar där ni levererar 

något som inga konkurrenter har. Alternativt har ni en kombination 

av båda dessa? Eller finns ingen uttalad strategi gällande 

produkterna? 

8.   Har ni någon gång under företagets levnadsperiod analyserat hur er 

marknad ser ut? D.v.s. risker med era konkurrenter, att det kommer 

substitut som kan ersätta er produkt, att kunder skulle välja 

alternativa produkter, att det ska tillkomma nya konkurrenter, eller att 

era leverantörer kommer sätta press på er med olika krav? 

•   Följdfråga – Är denna riskanalys något som görs 

återkommande eller görs den inte alls? 

9.   Vid lansering av er produkt/tjänst, gick ni in på en redan existerande 

marknad? Eller skulle ni säga att er produkt/tjänst lanserades på en 

helt ny marknad?  

 

FINANSIERING  

10.  Har ni någon gång under företagets livstid tagit in externt kapital? 
Om JA, gå till följdfrågor A. Om NEJ: 

•   Vad var anledningen till detta? 
•   Har ni planer på att göra det någon gång i framtiden? 
•   Tror ni att er situation hade sett annorlunda ut om ni hade 

använt er av externa finansiärer? 
•   På vilket sätt? 

 
a)   Vid uppstartandet av företaget sökte ni någon typ av 

finansiering  
1.   Vilka alternativ upplever ni var tillgängliga? 

Andra anbud? 
2.   Skulle något gjorts annorlunda idag om ni fick 

chansen?  

B.  När beslut meddelades till er gällande er 
finansiering, gavs någon form av motivering? 
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•   Följdfråga: Såg finansiären er strategi, i form av 

konkurrensfördelar samt marknadssituation, som en 

bidragande faktor till att kapital tillkom/ ej tillkom? 

 
C. Upplever ni att det ställs höga krav på företaget från era 

finansiärer? Vilka krav kan det vara? 

•   Följdfråga: Upplever ni att eventuella krav från 

finansiärer har påverkat er långsiktiga strategi?  

 

10.  Har ni sökt någon form av finansiering senare efter företagets 

uppstart?  

•   Följdfråga: Upplever ni att tillgängliga 

finansieringsmedel har blivit fler i takt med att ert företag 

har växt i storlek?  

 

11.  I vilka situationer har finansieringen behövts? Exempelvis vid 

uppstart, tillväxt, kontinuerligt, investering, lågkonjunkturer eller 

andra situationer?  

 

12.  Har det tillkommit nya ägare sedan uppstart av företaget?  

JA eller NEJ  

Om JA: Ledde till en förändring av verksamheten? Ökat kapital? 

Delar av företaget sålt?  

 

13.  Hur resonerar ni kring tanken att ge bort ägande i utbyte mot 

finansiering? Är minskad självständighet och förlorad kontroll ett 

problem? Vilka är fördelarna?  
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14.  Har ni någon gång använt er av finansiell bootstrapping? Finansiell 

bootstrapping innebär att anskaffa sig resurser genom att antingen 

låna resurser från andra verksamheter kostnadsfritt, anskaffa sig 

begagnade resurser eller att dela resurser med andra företag i så fall 

på vilket sätt?  

 

15.  Låt oss säga att företaget hypotetiskt sett skulle vara i behov av 

finansiering idag. Vilken finansieringsmetod skulle ni då föredra och 

motivera till anledningen? 

 

16.  Finns det något som du vill tillägga som du anser är viktigt eller att vi 

har missat?  

 
 
 



 

1(1) 
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