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Förord 
 

Denna uppsats har uppkommit som en produkt av det ämnesfördjupande arbete som skrivs 

under det tredje året på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Valet av 

ämne baseras på författarnas intresse för, och uppväxt kring, små företag. Vidare hyser 

författarna ett stort intresse för finansiella frågor och företagande. Kombinationen av dessa 

intressen har resulterat i denna uppsats som behandlar finansiella frågor, val av kapitalstruktur 

och dess bakomliggande orsaker i små företag. 

Författarprocessen har i mångt och mycket varit väldigt lärorik, om än mödosam vid tillfällen. 

Ämnesvalet har bidragit till att göra processen väldigt intressant, och det har varit mycket 

inspirerande att få utföra ett praktiskt arbete ute i fält bland företagare och entreprenörer. 

Detta har givit en mer praktisk dimension till författarnas utbildning som sannerligen 

uppskattas. 

Författarna vill tacka alla som ställt upp och gjort denna uppsats möjlig. Framför allt vill vi 

framhäva vår handledare Anders Jerreling och de företag som ställt upp på intervjuer. Anders 

Jerreling har med sin yrkesverksamma bakgrund givit oss värdefulla tips och reflektioner. 

Utan företagens hjälp hade denna uppsats inte varit möjlig, och därför riktas ett speciellt tack 

till er! 

 

Martin Andersson, Stefan Kesak, Christoffer Wallertz 

Växjö, 2011-05-29 
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Titel: Kapitalstruktur i små företag – En kvantitativ och en kvalitativ studie 

 

Bakgrund: I den nuvarande arbets- och företagspolitiska debatten riktas stort fokus mot att 

det måste bli enklare att starta företag, och att det måste blir enklare för små företag att 

anställa personal. För att över huvud taget kunna starta och driva företag krävs finansiering. 

Företag kan välja att arbeta mer eller mindre aktivt med finansieringsfrågan, men faktum är 

att alla måste förhålla sig till den. Det finns i grunden två sätt att finansiera sin verksamhet. 

Antingen genom eget kapital eller genom skulder. Förhållandet mellan dessa två 

finansieringskällor kallas för företagets kapitalstruktur.  

Syfte: Att kartlägga kapitalstrukturer i små företag i Sverige. Vidare syftar studien till att 

jämföra teorier kring företagsfinansiering med hur små företag resonerar kring, och arbetar 

med finansiering i praktiken. 

Metod: Uppsatsen består av en kvantitativ kartläggning av kapitalstruktur bland företag i 

Sverige. Vidare består den av en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med små företag 

och en före detta bankdirektör. Dessa studier jämförs med finansiella och entreprenöriella 

teorier. 

Resultat, slutsatser: Den kvantitativa studien visar att skillnaden mellan små företag och 

större företag är liten vad gäller genomsnittlig soliditet. Däremot varierar soliditeten mycket 

mellan enskilda företag. Den kvalitativa studien visar främst att pecking-order theory 

stämmer väl överrens med de undersökta företagens finansieringspreferenser. Motsatt gäller 

för trade-off theory eftersom företagen inte räknar på en optimal kapitalstruktur. Istället 

påvisas att småföretagare inte alltid agerar ekonomiskt rationellt utan låter personliga 

preferenser påverka valet av kapitalstruktur.  

Nyckelord: Små företag, Finansiering, Kapitalstruktur, Soliditet, Kapital



  

 

 
 

Abstract 
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Title: Capital Structure in Small Firms – A Quantitative and a Qualitative Study 

Original Title: Kapitalstruktur i små företag – En kvantitativ och en kvalitativ studie 

 

Background: In the current labor and business policy debate in Sweden there is a major focus 

on the need for it to become easier to set up small firms, and that it needs to become easier for 

small firms to hire staff. In order to set up and run a business, funding is required. Firms can 

choose to work more or less actively with this issue, but they all need to relate to it. There are 

basically two ways to fund a business, either through equity or through debt. The ratio 

between these two sources is called the firm’s capital structure. 

Purpose: To chart the capital structure of small firms in Sweden. Furthermore, the study aims 

to compare theories of corporate finance with how small businesses reason about, and work 

with finance in practice. 

Method: The thesis consists of both a quantitative and a qualitative study. Furthermore, these 

studies are compared with financial and entrepreneurial theories. 

Conclusion: The quantitative study shows that the differences between small firms and larger 

firms are small in terms of average debt ratio. However, the debt ratio varies a lot among 

individual companies. The qualitative study mainly shows that the pecking-order theory 

comport with the financing preferences of the companies included in the study. This is not 

true for the trade-off theory as the companies do not calculate their optimal capital structures. 

On the contrary, it is shown by the study that enterprisers do not always act in an 

economically rational way. Instead, the choices of capital structure within the firms are often 

affected by personal preferences. 

Keywords: Small firms, Financing, Capital structure, Debt ratio, Capital 
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1. Inledning  
 

 detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till ämnesval samt en problemdiskussion 

och problemformulering. Därefter redogörs för uppsatsens syfte och avgränsningar. 

Kapitlet avslutas med en visualisering över uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 

I den nuvarande arbets- och företagspolitiska debatten riktas stort fokus mot att det måste bli 

enklare att starta företag, och att det måste bli enklare för små företag att anställa personal. 

Små och medelstora företag, hädanefter betecknade SME-företag, stod enligt Svenskt 

näringsliv (2010) för 99,8 procent av Sveriges totala antal företag år 2008. Dessa företag 

sysselsatte 40 procent av de anställda i Sverige samma år, vilket visar på SME-företagens 

betydelse för Sverige. SME-företagen kan delas in i fyra undergrupper. Dessa är enligt EU:s 

definition enmansföretag
1
, mikroföretag

2
, små företag

3
 och medelstora företag

4
 (Svenskt 

näringsliv, 2010). För att över huvud taget kunna starta och driva företag krävs finansiering. 

Företag kan välja att arbeta mer eller mindre aktivt med finansieringsfrågan, men faktum är 

att alla måste förhålla sig till den. 

Det finns i grunden två sätt att finansiera sin verksamhet. Antingen genom eget kapital eller 

genom skulder. Förhållandet mellan dessa två finansieringskällor kallas för företagets 

kapitalstruktur. Denna uppsats fokuserar på gruppen små företag. Detta grundar sig i ett 

antagande om att små företag är tillräckligt stora för att i viss mån kunna påverka sin 

kapitalstruktur, men troligtvis för små för att lägga alltför stora resurser på denna typ av 

frågor. Efter en genomförd förundersökning om små företag utifrån data från Affärsdata
5
 

konstaterades att relativt många små företag finansieras med stor del eget kapital, men ännu 

vanligare är det att företag finansieras med stor del främmande kapital. Detta väckte ett 

intresse om att undersöka bakomliggande faktorer till varför företag har olika kapitalstruktur. 

                                                             
1
 Företag där ägaren är den enda anställda. 

2
 Företag med färre än 10 anställda och en årlig omsättning som understiger två miljoner Euro eller en 

balansomslutning som inte överstiger två miljoner Euro. 
3
 Företag med mellan 10 och 49 anställda och en årlig omsättning som understiger 10 miljoner Euro eller en 

balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner Euro. 
4
 Företag med färre än 250 anställda och en årlig omsättning som understiger 50 miljoner Euro eller en 

balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner Euro. 
5 Ekonomisk databas online 

I 
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1.2 Problemdiskussion 

Brealey et al. (2008) menar att det inom företagsfinansiering finns en optimal balans mellan 

skulder och eget kapital, det vill säga kapitalstruktur. Vid den optimala nivån maximerar 

företaget sitt värde. För att nå den optimala skuldsättningsnivån menar Brealey et al. att det 

gäller att hitta en balans mellan tax shield och costs of financial distress. Dessa begrepp 

beskrivs mer ingående i teoriavsnittet senare i uppsatsen.  

Enligt Winborg & Landström (2001) finns det dock problem med antagandet som Brealey et 

al. gör. De menar att kostnaden för främmande kapital blir högre för små företag än för stora 

företag. Problemet ligger enligt Winborg & Landström i den riskökning som de externa 

finansiärerna utsätter sig för. Denna riskökning beror dels på högre asymmetri i informationen 

mellan företaget och den externa långivaren i jämförelse med stora bolag, och dels på de 

ökade transaktionskostnaderna som ett mindre lån genererar. Landström (2003) menar att 

problemet med informationsasymmetri som uppstår mellan finansiärer och små företag leder 

till ett finansiellt gap. 

I verkligheten menar Olofsson (1996) att mindre företag i allmänhet har en lägre soliditet än 

större företag. Vidare menar Olofsson att det råder en betydande tveksamhet bland många 

företagare i små och medelstora företag i Sverige att söka ägarpartners. Denna tveksamhet 

grundar sig enligt Olofsson sannolikt i att det ligger i företagarnas intresse att själva kunna 

kontrollera sin och företagets utveckling. Han menar att det finns ett betydande ointresse 

bland småföretagare att växa så länge det inte sammanfaller med andra mål. Till och med när 

företag utifrån företagarens egen bedömning skulle kunna växa med stöd av ytterligare 

kapitaltillskott avstår de hellre än att släppa in nya delägare. Landström (2003) för ett 

liknande resonemang, och tillägger att icke-ekonomiska drivkrafter ofta är viktiga för 

småföretagare, och de agerar inte alltid utifrån en ”ekonomisk rationalitet”. 

Denna problemdiskussion mynnar ut i våra problemformuleringar. 

 

1.2.1 Problemformulering 

 Hur ser kapitalstrukturen ut i små företag i Sverige? 

 Varför ser kapitalstrukturen ut som den gör och vilka konsekvenser kan vald 

kapitalstruktur få? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga kapitalstrukturer i små företag i Sverige. Vidare syftar 

studien till att jämföra teorier kring företagsfinansiering med hur små företag resonerar kring, 

och arbetar med finansiering i praktiken. 

 

1.4 Teoretisk och praktisk relevans 

Uppsatsen har en teoretisk relevans eftersom en kartläggning av kapitalstrukturen i små och 

större företag i Sverige presenteras. Den specificerar även hur kapitalstrukturen ser ut i 

tillverknings- och handelsföretag på såväl nationell nivå, som på lokal nivå i Kronoberg. 

Vidare presenteras intervjuföretagens bakomliggande orsaker till valet av kapitalstruktur. 

Uppsatsen belyser likheter och skillnader mellan teorier kring kapitalstrukturer med hur 

kapitalstrukturfrågan hanteras praktiskt i företag.  

Uppsatsen har även en praktisk relevans då resultatet lägger en grund för nya kunskaper samt 

en medvetenhet hos de företag som ingår i studien. Detta eftersom de kommer att få ta del av 

uppsatsen. Dessutom besitter uppsatsen praktisk relevans eftersom uppföljningsstudier kan 

göras på hur soliditet i företag i Sverige förändras över tid. 

 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas, precis som tidigare nämnts, till gruppen små företag med grund i EU:s 

definition. Studierna avgränsas således till aktiebolag med 10-49 anställd och en omsättning 

som understiger 85 miljoner kronor. Bolag med en omsättning som understiger 5 miljoner 

kronor har dock uteslutits ur studien. Detta beror på att författarna anser att en så pass låg 

omsättning i förhållande till antalet anställda (minst 10) är orimlig med tanke på att studien 

riktar in sig på företag med normal aktivitet. Anledningen till att avgränsningen till små 

företag görs, är som skrivits i inledningen, att det finns ett antagande om att små företag är 

tillräckligt stora för att i viss mån kunna påverka sin kapitalstruktur, men troligtvis för små för 

att lägga allt för stora resurser på denna typ av frågor.  Bolag med negativ soliditet har också 

uteslutits eftersom osäkerheten kring dessa bolags fortlevnad är alltför stor. Studien avgränsas 

vidare till att endast omfatta tillverkningsföretag och handelsföretag. Anledningen till detta är 

att tid och resurser är begränsade och att dessa branscher är vanliga, relativt lättillgängliga och 

kräver en viss mängd kapital. Avslutningsvis avgränsas uppsatsens kvalitativa del av 

praktiska skäl till att endast omfatta företag i Kronobergs län. 
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1.6 Dispositioner 
 

 

 

 

 

Figur 1.1: Uppsatsens disposition, egen figur 
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2. Metod 
 

 andra kapitlet diskuteras och presenteras olika angreppssätt. Vidare presenteras valda 

metoder för insamling av information och data. Uppsatsens urval redogörs och följs upp 

av en beskrivning över intervjuernas genomförande och hur det empiriska materialet ska 

tolkas. Avslutningsvis presenteras olika kvalitetsmått och på vilket sätt uppsatsen infriar 

dessa.  

 

2.1 Angreppssätt 

Bryman & Bell (2010) menar att det finns två olika synsätt gällande relationen mellan teori 

och forskning, nämligen induktivt och deduktivt angreppssätt. Induktivt angreppssätt är en 

process som inleds med insamling av empiri och forstätter med analys av empirin och 

slutligen formulering av en teori. Forskare talar då ofta om ett teorigenerande forskningssätt. 

Den deduktiva inriktningen är motsatsen till den induktiva, det vill säga redan formulerade 

teorier (hypoteser) prövas för att sedan godtas eller förkastas. Vidare menar Bryman & Bell 

att ett induktivt synsätt oftast används inom den kvalitativa forskningen medan det deduktiva 

synsättet används för den mer naturvetenskapliga kvantitativa forskningen. De menar dock att 

det inte finns någon tydlig och klar gräns mellan dessa inriktningar utan att de i verkligheten 

används parallellt inom båda forskningssynsätten. 

Jacobsen (2002) menar att det på senare tid riktats kritik mot både deduktiva och induktiva 

ansatser. Den deduktiva ansatsen kritiseras eftersom den anses bringa begränsad information 

och att forskarna med denna ansats tenderar att bara leta efter information som stödjer deras 

teorier. Den induktiva ansatsen kritiseras av Jacobsen eftersom han anser att det är omöjligt 

och naivt att tro att någon kan genomföra en studie med ett helt öppet sinne. Jacobsen menar 

att det därför blivit allt vanligare att istället tala om mer eller mindre öppna ansatser till 

datainsamling. I grunden bygger det på de gränser forskaren medvetet sätter upp för de data 

som ska samlas in innan undersökningen inleds. 

Uppsatsens kvantitativa studie utgår inte ifrån något tydligt angreppssätt, eftersom syftet med 

den studien är att få en övergripande bild över hur finansieringen i små företag ser ut. 

Jacobsen (2002) menar att kvantitativa studier ofta är deduktiva och har en sluten ansats. 

Detta eftersom informationen kategoriseras, frågorna är fasta och svarsalternativen givna. 

Detta stämmer ganska väl in på uppsatsens kvantitativa studie. Uppsatsens kvalitativa studie 

I 
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har en mer öppen ansats där ny information och överraskningar kan styra studien i en ny 

riktning. Därmed är förhållningssättet i den kvalitativa studien av mer induktivt slag.  

 

2.2 Val av metod 

Val av forskningsmetod beror enligt Bryman & Bell (2010) på vad som ska analyseras och 

hur studien skall genomföras. De menar att den kvantitativa metoden handlar om insamling av 

numerisk data och att relationen mellan teori och forskning är av deduktivt slag. Metoden 

passar därför bäst när syftet med undersökningar är att göra statistiska sammanställningar 

över data som analyserats. Den kvalitativa metoden skiljer sig på flera punkter från den 

kvantitativa metoden. Kvalitativ metod är vanligen mer inriktad på att presentera forskning i 

ord än i siffror. Relationen mellan teori och forskning bygger dessutom på ett induktivt 

synsätt där den insamlade datan generar teorier. Vidare menar Bryman & Bell att den 

kvalitativa metoden ofta benämns som tolkningsinriktad där fokus, till skillnad från i den 

kvantitativa metoden, ligger på att förstå och tolka det som studerats. 

Uppsatsen består av både en kvantitativ och en kvalitativ studie. Anledningen till det är att 

studierna är relativt skilda. Den första studien är av typisk kvantitativ art eftersom den bygger 

på statistiska beräkningar och analyser från en stor mängd data. Den kvantitativa studiens 

syfte är att ge en övergripande bild och på så vis ge en sorts bakgrund till den kvalitativa 

studien. Den kvantitativa studien ger en övergripande bild medan den kvalitativa syftar till att 

ge en djupare förståelse. Bakomliggande faktorer och konsekvenser diskuteras för att öka 

kunskapen och ge en förståelse för varför kapitalstrukturen och valen ser ut som de gör. 

Genom en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ studie försöker författarna 

förmedla en helhetsbild med både bredd och djup.  

 

2.3 Information- och datainsamlingsmetod 

Bryman (2011) menar att det finns två olika sätt att samla in och analysera data. Dessa är 

primär och sekundär insamling och analys. Sekundäranalys utgår enligt Bryman från data som 

samlats in av antingen andra forskare eller utgår från offentlig statistik. Han säger att den 

största fördelen med sekundäranalys gäller den tid och de pengar som sparas in. Insamling av 

stora mängder data kan nämligen vara både tidsödande och dyrt. Han menar vidare att den 

största nackdelen är att data kan vara komplex och svår att förstå och tolka. Jacobsen (2002) 
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menar att det i vissa fall kan vara svårt att värdera trovärdigheten i sekundärdata eftersom det 

kanske inte alltid är tydligt vart alla uppgifter kommer ifrån. 

Sekundärdata till uppsatsen är inhämtad från databasen Affärsdata och innehåller finansiell 

data om svenska företag. Denna data ligger till grund för uppsatsens kvantitativa empiri.  

Primäranalys är motsatsen till sekundäranalys och utgår ifrån data som samlats in direkt från 

källan. Fördelarna och nackdelarna är i grunden de motsatta till de som nämndes för 

sekundäranalys. Det vill säga fördelarna handlar i detta fall om trovärdighet, medan 

nackdelarna bland annat rör tid och pengar. (Jacobsen, 2002) 

I uppsatsens kvalitativa studie är insamling av primärdata nödvändig för att kunna besvara 

frågeställningarna, eftersom denna typ av data inte finns tillgänglig sedan tidigare. Primärdata 

till uppsatsen består därför till största del av data från kvalitativa intervjuer, och utgör därmed 

största delen av empirikapitlet.  

En första kontakt med intervjuföretag sker via e-post (bilaga 1) för att undersöka initialt 

intresse. I nästa steg kontaktas företagen via telefon då tid och plats bestäms om intresse finns. 

De kvalitativa intervjuerna ger en bas för den analys som sedan genomförs.  

 

2.4 Urval 

Uppsatsens kvantitativa del består i grunden av tre jämförelser (företagsstorlek, 

branschtillhörighet och region) med totalt sex totalundersökningar. En totalundersökning 

innebär att en hel population undersöks, och alltså inte enbart ett urval (Nationalencyklopedin, 

2011-05-18).  De tre jämförelserna utgår från olika delar av populationen (företag i Sverige) 

efter valda avgränsningar, men alla studierna syftar till att göra soliditetsberäkningar för den 

utvalda populationen. Samtliga totalundersökningar utgår från aktiva aktiebolag med positiv 

soliditet. Den första jämförelsen (företagsstorlek) jämför små företag (10-49 anställda, 5-85 

miljoner kronor i omsättning) med större företag (fler än 49 anställda, över 85 miljoner kronor 

i omsättning). Den andra jämförelsen (branschtillhörighet) jämför tillverkningsföretag med 

handelsföretag och utgår från små företag i hela Sverige. Den sista jämförelsen (region) 

jämför företag i Kronobergs län med företag i hela Sverige och utgår från små företag inom 

branscherna tillverkningsföretag och handelsföretag. Genom de tre jämförelserna ges en bild 

över soliditeten i olika typer av företag med avseende på företags storlek, branschtillhörighet, 

och region (Kronoberg i förhållande till hela Sverige). 
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Den kvalitativa studien utgår från den population som erhålls efter avgränsningarna i den sista 

jämförelsen och gäller företag i Kronobergs län (små företag inom branscherna 

tillverkningsföretag och handelsföretag). Ur denna population väljs företag med varierande 

soliditet och branschtillhörighet medvetet ut för att skapa en viss bredd i undersökningen. På 

så vis kan eventuella likheter och skillnader mellan olika företag upptäckas. Därefter 

kontaktas företagen enligt beskrivningen i inledningskapitlet.   

 

2.5 Genomförande av intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är en term som ofta beskriver de intervjuer som används inom kvalitativ 

forskning (Bryman & Bell, 2010). Syftet är enligt Kvale & Brinkmann (2009) att förstå 

ämnen från vardagsvärlden utifrån den intervjuades egna perspektiv. Utmärkande med 

intervjufrågorna är att de ger komplexa och detaljerade svar. Detta leder enligt Trost (2010) 

till att forskaren bland annat kan finna många intressanta åsikter och mönster i svaren. 

Bryman & Bell (2010) menar att intervjuer vid kvalitativ forskning kan ske antingen 

ostrukturerat eller semi-strukturerat.  

Bryman & Bell (2010) menar att en ostrukturerad intervju är uppbyggd kring ett eller ett antal 

olika teman. Intervjuaren ställer oftast få frågor och låter intervjupersonen ha stor frihet i sina 

svar. Intervjuaren följer bara upp de svar som är relevanta för intervjuns syfte. 

Bryman & Bell (2010) menar vidare att en semi-strukturerad intervju är något mer 

strukturerad. Intervjuaren har ett antal förutbestämda öppna frågor, men de har ingen fast 

ordning. Forskaren kan således ändra ordningsföljd och ställa följdfrågor. 

Metoden som valts för materialansamling i den kvalitativa undersökningen är kvalitativa 

intervjuer. Valet baserades på den flexibilitet och det breda fokus denna metod ger. 

Undersökningen görs för att utreda företagarnas ståndpunkter och uppfattningar. Kvalitativa 

intervjuer ger ofta komplexa och detaljerade svar. Formen för intervjuerna är semi-

strukturerad. Detta eftersom denna typ av intervju ger möjlighet att ändra frågeföljden vid 

behov, samtidigt som de ändå har en viss förutbestämd struktur. Ytterligare en anledning är 

att möjligheten till följdfrågor efterfrågas. En annan fördel med semi-strukturerade intervjuer 

är att svaren kan ge inspiration till nya intervjuer. Denna form passar den kvalitativa studien 

väl, inte minst eftersom frågeformuleringen i arbetet är förhållandevis konkret om än 

komplicerad. 
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Intervjuer kan genomföras antingen ansikte mot ansikte eller via telefon (Jabobsen, 2002). 

Några fördelar med att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte är att det lättare skapas en 

förtrolig stämning, vilket ökar sannolikheten för att intervjuobjektet svarar ärligt på känsliga 

frågor. Denna typ av intervju ger också större möjlighet till öppna frågor och följdfrågor. 

Vidare ges möjligheten att se intervjuobjektets kroppsliga reaktioner. Nackdelarna med 

intervjuer ansikte mot ansikte är att de oftast är kostnadskrävande och att det finns en risk för 

intervjuareffekt
6
. Telefonintervjuer har enligt Jacobsen de motsatta för- och nackdelarna. För 

att ge arbetet en extra dimension genomförs de kvalitativa intervjuerna i uppsatsen ansikte 

mot ansikte. Undantaget är intervjun med Nils-Erik Persson som genomförs via telefon av 

praktiska skäl. 

Jacobsen (2002) nämner argument för och emot användande av bandspelare vid 

genomförande av intervju. Fördelarna är framförallt att samtalet lättare flyter på om mindre 

energi behöver läggas på att anteckna. En annan fördel är att inspelningen möjliggör 

ordagranna citat, vilket kan ge extra tyngd. Den största nackdelen med inspelning är att 

intervjuobjektet kan vara negativt inställd till att bli inspelad och därmed agerar på ett 

onormalt vis. Jacobsen nämner fler, för denna studie mindre relevanta, nackdelar men avslutar 

med att konstatera att inspelade intervjuer är att föredra om det är möjligt. De klara fördelar 

som användning av bandspelare innebär gör att intervjuerna i den kvalitativa studien spelas in 

efter intervjuobjektens godkännande. Utöver Jacobsens argument ser författarna fördelen att 

om det råder delade meningar om vad som sagts under en intervju finns möjligheten att 

kontrollera genom att lyssna på inspelningen.  

 

2.6 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

Den kvantitativa studien utgår från stora mängder data men med en låg komplexitet. Analysen 

är en form av univariat analys eftersom endast en variabel (soliditet) analyseras, vilket är 

definitionen på univariat analys (Bryman, 2011). Data exporteras till kalkyldokument där 

beräkningar av medelvärde och standardavvikelse genomförs. Genom anpassade filter 

grupperas företagen in i tio olika grupper efter soliditet. Denna indelning ger en ökad 

möjlighet till jämförelse populationer emellan. Det möjliggör även åskådliggörande av 

resultat i diagram i empirikapitlet. Diagrammen bygger på data som presenteras i tabellerna i 

bilaga 5. 

                                                             
6
 När intervjuarens fysiska närvaro medverkar till att intervjuobjektet uppträder onormalt 
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Analys av kvalitativ data är oftast en svår och omfattande process eftersom materialet är 

otympligt. Materialet som ska bearbetas är oftast mycket omfattande och är tidskrävande till 

följd av att data består av intervjuer. Det är också svårt att välja ut det material som kan anses 

mest relevant. Vilken analysmetod som används blir därför centralt. Bryman och Bell (2010) 

nämner två generella strategier för analys av kvalitativ data. Generella strategier har till syfte 

att vägleda en forskare. De två generella strategierna är analytisk induktion och grundad teori. 

Analytisk induktion syftar till att ge universella förklaringar till olika företeelser. Detta görs 

genom att datainsamling sker tills dess att inga fall avviker från hypotes eller teori. 

Analysmetoden kan delas in i flera steg, där det avslutande steget innebär att en hypotes som 

gäller samtliga fall kan tillämpas. Det finns flera anledningar till författarna inte har använt sig 

av analytisk induktion. Det starkaste argumentet är att det inte finns några riktlinjer för hur 

många fall som måste studeras för att få en giltighet i resultatet.  (Bryman & Bell, 2010) 

Den analysmetod som istället används i den kvalitativa studien är grundad teori. Grundad 

teori innebär enligt Bryman (2011) utveckling av teori grundat på data med ett synsätt som är 

iterativt, vilket betyder att insamlingen av data och dess analys sker parallellt med varandra 

och i växelverkan. Bryman menar vidare att det finns en rad olika processer inom grundad 

teori. Kodning kan ses som den absolut viktigaste och innebär att data bryts ner i mindre delar 

för att öka förståelsen och användbarheten. Kodningen inleds direkt vid datainsamlingens 

början och sker sedan kontinuerligt i takt med att nya intervjuer genomförs. I detta fall 

innebär kodningen av data att teori delas upp och kodas i olika kategorier. Därefter används 

denna kodningsmall (bilaga 6) på varje sammanställd intervju.   

Andra viktiga processer inom grundad teori är enligt Bryman (2011) teoretisk mättnad 

(beskrivs i nästa delkapitel) och kontinuerliga jämförelser som går ut på att ständigt jämföra 

de företeelser som kodas under en viss kategori. 

Några fördelar med grundad teori är dess förmåga att fånga komplexitet, koppla an till 

praktiken, samt ge ny energi till väletablerade områden (Bryman, 2011). I detta fall passar 

grundad teori väldigt bra eftersom ett flertal intervjuer genomförs. Mycket data genereras och 

genom att använda grundad teori som process analyseras data parallellt med intervjuerna. 
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2.7 Kvalitetsmått 

2.7.1 Kvalitativ studie 

Det finns två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ forskning. Dessa är 

trovärdighet och äkthet. För att uppnå trovärdighet bör undersökningen uppnå fyra 

delkriterier. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera. (Bryman, 2011) 

Bryman & Bell (2010) menar att tillförlitlighet syftar till att forskaren ska göra resultatet 

trovärdigt för externa parter. Detta uppnås genom att forskaren följer de regler som finns inom 

den kvalitativa forskningsmetoden och att forskaren låter respondenter, i detta fall 

företagsledarna, ta del av studien och kommentera dess relevans. Ett exemplar av studien 

skickas ut till alla de företag som ställer upp på intervju. På grund av tidsbrist publiceras dock 

inte respondenternas kommentarer. 

Med överförbarhet menar Bryman & Bell (2010) att forskningen skall producera detaljerade 

och fylliga redogörelser för det som studeras. Detta ska bedöma hur överförbart resultatet är 

till en annan miljö, som i detta fall skulle vara företag som inte intervjuats men som faller 

inom den valda avgränsningen. 

Pålitlighet betyder enligt Bryman & Bell (2010) att forskaren skall ha ett granskande synsätt. 

Detta uppnås genom en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla processer under 

forskningens gång. Ett sätt att uppnå denna fullständighet är att låta utomstående forskare ta 

del av och granska forskningen. Under arbetets gång granskas studien fortlöpande av 

handledare, examinator och deltagare vid seminarier. Detta leder till att objektiva synpunkter 

tas i beaktning och säkerhetsställer pålitlighet.  

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär enligt Bryman & Bell (2010) kort sagt att 

forskaren agerat i god tro och således inte låtit personliga värderingar eller sin teoretiska 

inriktning ha påverkat forskningen. Författarna anser att de varken besitter några personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning. Studien utgår ifrån öppna frågeställningar där en 

övergripande kvantitativ undersökning ligger till grund för den fortsatta fördjupade kvalitativa 

undersökningen i syfte att överbrygga eventuella personliga värderingar. 

Det andra grundläggande kriteriet är enligt Bryman & Bell (2010) äkthet, och rör mer 

generella frågor som forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. Kriteriet rör frågor som 

om undersökningen ger en rättvisande bild, om den ökar respondenternas förståelse för sin 
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egen situation och andra personer i liknande miljö och om den ger incitament till förändring 

av situationen. Studien försöker uppfylla äkthetskriteriet genom att undersöka ett flertal 

företag med olika kapitalstruktur. Vidare presenteras teori och empiri som syftar till att bidra 

till en förståelse för situationen och alternativa tillvägagångssätt för de företag som faller 

innanför studiens uppsatta ramar. 

Ericsson (2011) menar dock att de nyss nämnda kvalitativa kriterier skall tas med försiktighet, 

och framhäver istället tre andra kvalitetsmått. Dessa är mättnadsbegreppet, kommunikativ 

validitet och pragmatisk validitet. Mättnadsbegreppet kan delas in i ytterligare tre grupper, 

nämligen teoretisk-, empirisk- och tolkningsmättnad. Begreppen innebär i grunden att när 

extra teori, empiri eller tolkning inte bidrar med något nytt ska det inte heller tillföras. 

Kommunikativ validitet innebär att kunskapsanspråken prövas i dialog. Pragmatisk validitet 

besvarar frågan om kunskapen kan användas i verkligheten. Även Ericssons kriterier uppfylls. 

Teoretisk-, empirisk- och tolkningsmättnad uppfylls genom att en rimlig mängd data samlas 

in, presenteras och tolkas. Den kommunikativa och pragmatiska validiteten infrias genom att 

studien presenteras på ett begripligt och användbart sätt. 

2.7.2 Kvantitativ studie 

Inom kvantitativ forskning menar både Bryman & Bell (2010) och Jacobsen (2002) att 

begreppen reliabilitet och validitet är centrala. Reliabilitet handlar enligt Bryman om 

pålitlighet/tillförlitlighet och rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning skulle bli 

desamma om undersökningen genomfördes på nytt. Validitet handlar om en undersöknings 

giltighet och relevans. Validiteten kan enligt Jacobsen delas in två delkomponenter. Den 

första är intern giltighet och handlar om hur väl det som är avsett att mätas faktiskt mäts. Den 

andra är extern giltighet och rör frågan om ett resultat från ett begränsat område också är 

giltigt i andra sammanhang. 

Den kvantitativa studien i uppsatsen består av relativt enkla beräkningar utförda med hjälp av 

Excel. Sekundärdata inhämtas från databasen Affärsdata och genomförandet är väl beskrivet i 

bilaga 4. Därför är det mycket enkelt för en utomstående att genomföra samma undersökning 

med ett identiskt resultat. Affärsdata anses vara en tillförlitlig källa för studien eftersom de 

inhämtar sin information från bolagsverket
7
. 

 

                                                             
7
 Kontakt via e-post med Affärsdata 2011-05-05 
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3. Referensram 
 

 tredje kapitlet redogörs för grundläggande företagsekonomiska begrepp och teorier. 

Dessa teorier och begrepp avser att skapa en bred grund och förståelse för 

företagsfinansiering inför empiriavsnittet. De teorier som presenteras berör ett aktivt val av 

kapitalstruktur, preferenser vid val av finansiering av företag, entreprenörers påverkan på 

företag, vad som kan påverka tillväxt i företag, och till slut det informationsgap som finns 

mellan företag och externa finansiärer. 

 

3.1 Grundläggande begrepp 

3.1.1 Finansiering 

Ljung et al. (2007) beskriver finansiering i företag som sättet de betalt för sina tillgångar. 

Tillgångar kan finansieras antingen genom eget kapital eller främmande kapital (skulder). 

”Eftersom tillgångarna i ett företag måste vara finansierade, allt är betalt på det ena eller andra 

sättet, så är summan av tillgångarna lika stor som summan av skulder och eget kapital.” 

(Ljung et al., 2007, s. 492.) 

3.1.2 Eget kapital 

Det egna kapitalet kan definieras utifrån två olika synsätt beroende på ur vems perspektiv det 

ses ifrån. Utifrån ägarna av företagets syn så definieras det egna kapitalet som ägarnas 

förmögenhet i företaget, detsamma som företagets tillgångar minus skulder. Om det egna 

kapitalet istället ses utifrån företagets perspektiv så representerar det företagets skuld till dess 

ägare. Storleken och förändringar av det egna kapitalet beror på tre olika faktorer. Den första 

är att företagets ägare aktivt skjuter till pengar till företaget. Den andra är att ägarna tar ut 

pengar från företaget. Den tredje är att företagets egna kapital förändas på grund av att 

företaget gör en vinst eller förlust. (Greve, 2007; Ljung et al., 2007) 

3.1.3 Främmande kapital 

Ljung et. al (2007) förklarar att det finns två sätt att finansiera sina tillgångar. Antingen 

genom eget kapital eller genom främmande kapital. De beskriver främmande kapital som 

finansiering genom lån och krediter från utomstående. Sådan utomstående finansiering kan 

vara i form av banklån, leverantörs- och skatteskulder (Ljung et al., 2007). 

I 
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3.1.4 Soliditet 

Ljung et al. (2007) förklarar begreppet soliditet som förlusttålighet. Ju högre soliditet ett 

företag har desto högre tålighet har det för förluster. Soliditet beräknas som kvoten mellan det 

egna kapitalet och det totala kapitalet. Soliditet ger alltså en bild av hur stor del av det totala 

kapitalet som är eget kapital. En hög skuldsättningsgrad innebär låg soliditet och vice versa 

(Greve, 2007). Nilsson et al. (2009) anser att soliditeten bör ligga någonstans mellan 30-40 

procent. Företag som driver riskfylld verksamhet bör ha högre soliditet än de som driver en 

mindre riskfylld. 

3.1.5 Finansiell hävstångseffekt  

Nilsson et al. (2009) beskriver att företag kan få en hävstångseffekt på det egna kapitalets 

räntabilitet (avkastning) genom att öka skuldsättningen. De visar sambandet mellan 

räntabilitet på eget kapital och totalt kapital genom den så kallade hävstångsformeln. Denna 

formel säger att:  

 

 

 

Vidare beskrivs genomsnittlig skuldränta som kvoten mellan räntekostnader och 

genomsnittliga totala skulder. Skuldsättningsgrad är enligt Nilsson et al. kvoten mellan 

genomsnittliga totala skulder och genomsnittligt eget kapital. Nilsson et al. menar att 

hävstångsformeln visar att det finns tre sätt för ett företag att öka sin lönsamhet. Det första är 

att öka avkastningen på rörelsen (investera bättre). Det andra sättet är att låna mer pengar och 

förvalta dem bättre än skuldräntan. Det tredje sättet är att minska skuldräntan. Enligt Nilsson 

et al. är det dock viktigt att komma ihåg att hävstångseffekten kan påverka företagets totala 

lönsamhet såväl positivt som negativt. Om situationen skulle uppstå att den genomsnittliga 

skuldräntan är högre än räntabiliteten på det totala kapitalet kan en hög skuldsättningsgrad ge 

mycket negativa konsekvenser på företagets totala lönsamhet. 

 

  

Räntabilitet på eget kapital = räntabilitet på totalt kapital + (räntabilitet på 

totalt kapital – genomsnittlig skuldränta) * skuldsättningsgrad 
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3.2 Finansiella teorier  

3.2.1 Modigliani & Miller, ”Proposition I” 

Modigliani & Miller (1958) förklarar i deras ”Proposition I” att i en perfekt kapitalmarknad är 

företags värde lika med marknadsvärdet av deras framtida kassaflöden genererade av deras 

tillgångar. De menar att värderingen inte påverkas av valet av kapitalstruktur. Modigliani & 

Miller menar alltså att hävstångseffekten som främmande kapital resulterar i inte påverkar ett 

företags värdering. De menar att det främmande kapitalet endast innebär förändringar i 

allokeringen mellan eget kapital och skulder. En förutsättning för deras teori är att företagen 

agerar i en perfekt kapitalmarknad. Modigliani & Miller har därför satt upp ett antal kriterier 

som ska gälla för att en perfekt kapitalmarknad skall kunna råda. Dessa är: 

 Investerare och företag kan handla samma värdepapper till konkurrensmässiga priser 

som motsvarar nuvärdet av deras framtida kassaflöde. 

 Det finns inga skatter, transaktionskostnader eller utgivningskostnader i samband med 

handel av värdepapper. 

 Företags finansieringsbeslut påverkar inte kassaflödet genererat av dess investeringar. 

Besluten avslöjar inte heller ny information om investeringarna. 

Modigliani & Millers teori fungerar dock inte i verkligheten eftersom det bland annat finns 

skatter att ta hänsyn till (Brealey et al., 2008). Inom den moderna finansiella skolan finns det 

istället två övergripande teorier gällande hur företag resonerar kring valet av kapitalstruktur. 

Dessa två teorier är trade-off theory och pecking-order theory (von Koch 2011). Von Koch 

menar att dessa teorier är viktiga att beakta oavsett företagets storlek eller vilken bransch det 

är verksamt inom. 

Brealey et al. (2008) menar att den optimala kapitalstrukturen teoretiskt sett uppnås då 

nuvärdet av den skattebesparing som ytterligare upplåning genererar är lika stor som 

kostnadsökningen av de ekonomiska problemen som uppkommer med alltför hög upplåning. 

Skattebesparingen förklaras med att företagets räntekostnader är avdragsgilla vilket inte gäller 

för eget kapital. Det lönar sig således att låna mer främmande kapital. Kostnadsökningen som 

uppkommer i samband med den ökade upplåningen benämns financial distress och består 

utav två variabler. Den ena variabeln är bankruptcy costs och är de kostnader som uppstår när 

ett företag hamnar i ett läge där konkurs är ett nära faktum. Dessa kostnader består av en 

direkt del och en indirekt del. Den direkta delen består av ökade administrationskostnader och 
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juristarvoden och den indirekta delen består av extra tid och kraft företagets ägare måste lägga 

ner för att undvika en eventuell konkurs. Den andra viktiga variabeln som financial distress 

består av är den osäkerhet som leverantörer och kunder kan känna till företaget när det 

drabbas av ekonomiska problem. Dessa kostnader ger sig tillkänna genom att ovanstående 

intressenter fortsättningen kan välja att minska antalet affärer eller helt avstå ifrån framtida 

samarbeten. (Brealey et al., 2008) 

 

Optimal kapitalstruktur uppnås 

då nuvärdet av den skatte-

besparing som ytterligare upp-

låning genererar är lika stor 

som kostnadsökningen av de 

ekonomiska problemen som 

uppkommer vid alltför hög 

upplåning. 

  
 

 

 

3.2.2 Trade-off theory 

Brealey et al. (2008) menar att valet mellan eget kapital och främmande kapital egentligen är 

ett val mellan ökade skattebesparingar som mer lån genererar och ökade kostnader i samband 

med ökad belåning. Trade-off theory hävdar att företagsledare är väl medvetna om detta och 

försöker därför aktivt hitta den teoretiskt sett optimala kapitalstrukturen. Trade-off theory 

förklarar dessutom att det främst finns två anledningar till varför företag har olika 

kapitalstruktur. Den första anledningen är att olika företag har olika riskfyllda tillgångar. Ett 

lönsamt företag med liten andel riskfyllda tillgångar tenderar ofta att ha stor andel skulder 

medan ett olönsamt företag med stor andel riskfyllda tillgångar tenderar att ha stor andel eget 

kapital. Den andra orsaken är att det finns en förskjutning i kapitalstrukturen. Med det menas 

att företagen inte har möjlighet att optimera sin kapitalstruktur direkt utan att det krävs tid för 

att genomföra förändringen. Detta förklarar varför två företag med exakt likvärdiga tillgångar 

kan ha olika kapitalstrukturer. (Brealey et al., 2008)  

Figur 3.1: Optimal kapitalstruktur (Brealey et al., 2008, s. 504) 
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Även Ross et al. (2008) beskriver trade-off theory som ett val av kapitalstruktur. De menar 

precis som Brealey et al. (2008) att det finns en optimal kapitalstruktur för varje företag. Ross 

et al. menar att den optimala kapitalstrukturen sätter företags skuldnivåmål. Dock säger Ross 

et al. att eftersom kostnader för financial distress inte kan beskrivas på ett specifikt sätt, har 

det heller inte utvecklats någon formel för att räkna ut företags optimala skuldnivå. Istället 

menar Ross et al. att företag i verkligheten använder sig av vissa tumregler för att hitta en så 

bra kapitalstruktur som möjligt. 

Brealey et al. (2008) menar dock att det finns aspekter som teorin inte kan förklara. De menar 

att teorin inte förklarar varför världens mest lönsamma företag inte finansierar sig med en stor 

andel främmande kapital utan med i huvudsak eget kapital. De menar vidare att företagsledare 

i verkligheten inte skiftar sin kapitalstruktur på grund av skattebesparingar och att teorin inte 

förklarar varför skuldsättningen inte är högre idag än historiskt trots att skatterna idag är 

högre. Det finns således andra aspekter att beakta vid valet av kapitalstruktur vilket förklaras 

genom pecking-order theory. 

3.2.3 Pecking-order theory 

Pecking-order theory introducerades av Mayers (1984) och förklarar varför företag föredrar 

en viss finansieringsform framför en annan. Teorin grundar sig i att det finns asymmetrisk 

information mellan företag och finansiärer. Mayers (1984) genomförde en studie på företag 

där resultatet visade att företagsledare i verkligheten inte valde mellan eget kapital och 

främmande kapital baserat på kostnadsbesparingen genom tax shield och ökade kostnader i 

samband med financial distress, utan att andra faktorer låg bakom besluten. Studien som 

mynnade ut i pecking-order theory visar att företag finansieras enligt följande mönster:  

1. Företag föredrar interna medel vid finansiering av verksamheten. 

2. Företag justerar utdelning av vinster så att tillräckligt med interna medel kan 

finansiera framtida projekt. 

3. Om företagets vinst fluktuerar mellan olika år och interna medel är begränsade 

kommer företagen sälja tillgångar till förmån för att hålla en jämn utdelningspolitik. 

Vid överskott på internt medel prioriteras amorteringar av skulder. 

4. Om företaget måste ta in externt kapital kommer de att föredra det säkraste alternativet 

först. De kommer i första skedet ta in lånefinansierat kapital alternativt riskkapital. I 

absolut sista skedet kommer företagen att ta in nya ägare i form av eget kapital.  
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Howorth (1999) introducerade en alternativ teori där han menar att företagen inte behöver gå 

igenom alla stegen. Howorth menar att småföretagarnas kontrollaversion avgör hur de väljer 

att söka efter externt kapital. En småföretagare som besitter en hög grad av kontrollaversion 

kommer inte att söka kapital hos en extern finansiär, vilket förklarar varför många småföretag 

väljer kortfristiga skulder som till exempel leverantörsskulder. Även Davidsson et al. (2001) 

bekräftar detta och menar att eftersom entreprenörens starkaste vilja är att vara sin egen chef 

kommer de att sträva efter att finansiera verksamheten med internt genererade medel. 

Berggren (2003) menar att det därmed står klart att småföretagare har en relativt negativ syn 

på externt kapital. 

Kontentan av pecking-order theory och Howorths likartade teori är att det inte finns någon 

väldefinierad optimal kapitalstruktur, utan att företagen finansierar sig baserat på hur mycket 

kapital de behöver. Teorin förklarar således att de mest lönsamma företagen kan klara sig utan 

externt kapital genom att skapa sitt eget med hjälp av en lönsam verksamhet.  

Både Howorths teori om kontrollaversion och Meyers pecking-order theory sammanfaller 

med vad som beskrevs av Olofsson (1996) och Landström (2003) i inledningskapitlet. 

Olofsson och Landström menar att småföretagare ofta känner en stark tveksamhet till att ta in 

ägarpartners i sina företag, och att småföretagare inte alltid handlar ”ekonomiskt rationellt”. 

Zimmerer et al. (2008) beskriver egenskapen att vilja ha kontroll över sitt företag och sin 

situation som en typisk entreprenöriell egenskap, vilket leder in på nästa delkapitel. 

3.2.4 Entreprenören 

Lundström & Stevenson (2005) menar att entreprenörer ofta definieras som egenföretagare 

men att det inte finns någon bra definition. Hansson (2008) menar dock att egenföretagare är 

en av de bästa synonymer som finns tillgänglig för att beskriva vad en entreprenör är. Vidare 

för Lundström & Stevenson (2005) diskussionen gällande huruvida alla egenföretagare skall 

förtjäna att bli benämnda entreprenörer. Utifrån studiens syfte är det intressant att förtydliga 

vilka egenskaper entreprenörer har, och om dessa kan påverka finansieringsvalen av deras 

företag. Detta eftersom vissa av företagen som faller inom studien drivs av egenföretagare. 

Zimmerer et al. (2008) beskriver ett antal olika egenskaper som definierar en entreprenör. 

Zimmerer et al. (2008) menar att entreprenörer känner ett djupt personligt ansvar för sina 

företag, dess framtid och resultat. Entreprenörer föredrar att ha kontroll över sina företags 

resurser, och bestämma över hur de ska disponeras, samtidigt som Littunen (2000) menar att 

ett vanligt särdrag hos entreprenören är att de är villiga att ta risker för att lyckas. Vidare 
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menar Zimmerer et al. att entreprenörer har stor tillit till sin egen förmåga att lyckas med sina 

företaganden. Detta gör att de tenderar att vara optimistiska angående sina chanser att lyckas 

med saker de tar sig för. En annan egenskap som är tydlig hos entreprenörer är deras begär 

efter direkt feedback. De njuter av utmaningen att driva ett företag. Ytterligare en egenskap 

som Zimmerer et al. nämner är att entreprenörer är mer energiska än genomsnittspersonen. 

Detta kan vara en kritisk faktor för att orka med arbetsinsatsen som krävs för att starta och 

driva företag. Entreprenörer är även framtidsinriktade och söker ständigt efter nya 

möjligheter. De nöjer sig inte med att luta sig bakåt och vara nöjda med vad de har 

åstadkommit.  

För att lyckas bygga ett företag menar Zimmerer et al. (2008) att entreprenörer är skickliga 

organisatörer. De är duktiga på att kombinera rätt personer för att lösa en uppgift samtidigt 

som Littunen (2000) menar att de besitter förmågan att se möjligheter på marknaden och 

kunskapen i att leda och utveckla organisationer, vilket enligt Zimmerer et al. ger möjligheten 

att omsätta visioner till verklighet.  

Andra viktiga färdigheter hos entreprenören enligt Littunen (2000) är att de har en känsla för 

hur man bör marknadsföra sig och ta tillvara på lönsamma möjligheter som dyker upp. Till 

sist menar Zimmerer et al. (2008) att entreprenörer värderar sina prestationer över pengar. 

Entreprenörer drivs oftast inte av pengar utan snarare känslan av att prestera något. Pengar 

kan fungera som en måttstock på vad de har presterat, men pengarna i sig är inte drivkraften. 

3.2.5 Tillväxt 

När man studerar ett företags tillväxt menar Barth (2001) att man måste beakta företagets 

specifika situation med avseende på utveckling och mognad. Företagets möjlighet till tillväxt 

baseras framförallt på vilka resurser det har att tillgå, vilken typ av bransch det är verksamt 

inom och hur länge företaget har bedrivit sin verksamhet. Vidare menar Barth att tillgången 

på riskkapital är direkt beroende av dessa faktorer. 

Eftersom en av de starkaste drivkrafterna hos en entreprenör är att vara oberoende av andra 

kommer de naturligt välja det finansieringsalternativet som maximerar deras handlingsfrihet, 

vilket även stämmer överens med Pecking-order theory (Davidsson et al. 2001). Enligt en 

studie av Chittenden et al. (1996) kommer företag som helt förlitar sig på internt genererat 

kapital få negativa effekter på sin tillväxt. Studien påvisar vidare att detta är den viktigaste 

faktorn vad gäller avsaknaden av tillväxt.  
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Ytterligare faktorer som påverkar tillväxten enligt Davidsson et al. (2001) är entreprenörens 

kontrollaversion. Vid en hög grad av kontrollaversion kommer entreprenören avstå från 

tillväxt till förmån för att vara sin egen. Vidare menar Davidsson et al. att tillväxt endast är 

viktigt för företaget om det överensstämmer med andra prioriterade mål. Tillväxthinder 

tenderar dock att minska med tiden allt eftersom företagens ekonomiska kunnande ökar.  

Statens industriverk presenterade en undersökning år 1990 där de menar att de flesta små 

företag är finansierade med största delen främmande kapital (vilket bekräftas av den här 

uppsatsens kvantitativa studie). De menar att räntor och amorteringar försvagar själv-

finansieringen vilket försvårar företagets tillväxt. Med en större andel eget kapital skulle 

företaget ha en bättre bas för investeringar och expansion. Men entreprenören har dock i 

verkligheten små möjligheter att uppnå detta endast genom rörelseöverskott. Undersökningen 

förklarar således varför små företag med entreprenöriellt tänkande har tydliga hinder att växa.  

3.2.6 Asymmetrisk information 

Storey (2000) menar att en av de mest centrala delarna när det gäller finansiering av små 

företag, ur finansiärers synvinkel, är den asymmetriska informationen som föreligger. 

Asymmetrisk information uppstår eftersom ägare av företag oftast har mer och bättre 

information om företagets prestationer än vad exempelvis banker har. Detta antagande gäller 

framför allt små företag då dessa inte granskas av externa investerare i samma omfattning 

som större företag. En tydlig nackdel för små företag är att banker i och med detta 

informationsgap tenderar att bli mer restriktiva med att låna ut kapital, vilket leder till ett 

finansiellt gap. Företagsägarna blir således tvungna att bevisa sin lämplighet i att driva och 

utveckla företaget på ett bra och effektivt sätt (Storey, 2000). Även om entreprenörerna har 

bättre kunskap om sina specifika företag menar Storey att bankerna i en hel del fall har bättre 

kunskap om ett projekt kommer att lyckas eller inte, vilket baseras på tidigare erfarenhet från 

liknande projekt. Landström (2003) använder samma resonemang och benämner detta 

fenomen dubbelriktad informationsasymmetri. Vidare menar Landström att entreprenörer 

besitter en klar nackdel vid förhandlingar om kapital. 

 

 

 

Figur 3.2: Finansiellt gap, egen figur utifrån Landström (2003, s. 14) 
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Storey (2000) nämner också att en annan viktig faktor är att även om banker bidrar med 

kapital till företag så har de trots allt väldigt begränsad tillgång till information och rättigheter. 

Storey menar att det finns ett agent-principal förhållande mellan företag och banker. Bankerna 

är i detta fall principaler och har som uppgift att kontrollera om företagen, i detta fall 

agenterna, fullföljer sina åtaganden. Detta kan bland annat röra betalning av lån samt 

kompensation i form av ränta. Vidare syns här en tydlig skillnad i intressen mellan agenterna 

och principalerna. Principalernas intresse, som tidigare nämnts, är att kräva tillbaka lån samt 

kompensation. Agenternas intresse mynnar istället ut i att dels få så bra villkor som möjligt 

och dels att få tillgång till den mängd kapital som krävs.  

Ett antagande som Storey (2000) gör är att om alla entreprenörer skulle vara identiska 

gällande motivation, förmåga och ärlighet skulle asymmetrisk information inte finnas. Som 

tidigare beskrivet är detta inte fallet i verkligheten. Bankerna måste på något sätt skydda sig 

mot informationsgapet, vilket görs genom att kräva kompensation. Kompensationen som 

krävs yttrar sig genom den ränta bankerna vill ha och skall täcka två delar. Det ena delen är 

den risk bankerna utsätter sig för i och med att de lånar ut kapital och den andra delen är de 

övervakningskostnader som uppkommer i och med övervakandet av företaget.  
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Små företag Större företag 

Aktiva aktiebolag, positiv soliditet 

4. Empiri 
 

 detta kapitel presenteras empirin. Inledningsvis redogörs för den kvantitativa studiens 

empiri i form av tre olika jämförelser med diagram och kommentarer för att skapa en 

övergripande bild av kapitalstruktur i Sverige i dagsläget. Detta följs upp av empiri från 

kvalitativa intervjuer som syftar till att skapa en djupare förståelse för små företags val av 

finansiering och bakomliggande orsaker till dessa.  

 

4.1 Kvantitativ studie 

Den kvantitativa studien utgår från data hämtad från databasen Affärsdata. Den kvantitativa 

studien består, som tidigare beskrivits i metodkapitlet, i grunden av tre jämförelser 

(företagsstorlek, branschtillhörighet och region) med totalt sex totalundersökningar med 

filtrering utifrån olika kriterier. Detta visualiseras nedan i figur 4.1 och hela 

tillvägagångssättet förklaras utförligt i bilaga 4. Samtliga undersökningar utgår ifrån aktiva 

aktiebolag med en positiv soliditet. De är dessutom totalundersökningar, vilket innebär att alla 

företag i Sverige som faller inom valda avgränsningar omfattas i studien. Syftet med 

undersökningarna är att jämföra gruppers soliditet med varandra för att upptäcka eventuella 

likheter och skillnader grupperna emellan. Jämförelserna presenteras på kommande sidor. 

 

 

 

I 

Figur 4.1: Visualisering av kvantitativ studie, egen figur 
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4.1.1 Jämförelse 1: Företagsstorlek (hela Sverige) 

I nedanstående diagram jämförs soliditeten i olika företag i Sverige med avseende på storlek i 

syfte att se vilka skillnader och likheter som kan upptäckas. I gruppen små företag ingår 

företag med 10-49 anställda och en omsättning på mellan 5 och 85 miljoner kronor. I gruppen 

större företag ingår företag med fler än 49 anställda och en omsättning över 85 miljoner 

kronor. Gruppen små företag består av 22659 företag och gruppen större företag av 4149 

företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

Medelvärdet av soliditeten är 34,31 procent i gruppen i små företag och 33,10 procent i 

gruppen större företag. Det betyder med andra ord att den genomsnittliga soliditeten är 

marginellt högre i gruppen små företag än i större företag. Standardavvikelsen uppgår till 

21,24 procentenheter i gruppen små företag och 20,26 procentenheter i gruppen större företag. 

Standardavvikelsen talar om hur mycket värden i populationen sprider sig ifrån medelvärdet 

(Nationalencyklopedin, 2011-05-18). I detta fall antyder den höga standardavvikelsen att 

spridningen är förhållandevis stor inom de både grupperna.   

Större företag (4149 st) 

Medelvärde  33,10 

Standardavvikelse 20,26 

Figur 4.2: Små företag vs. Större företag, egen figur utifrån data i tabell 1, bilaga 5 
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4.1.2 Jämförelse 2: Branschtillhörighet (små företag, hela Sverige) 

Den föregående studien jämförde små företag med större företag i hela Sverige. Denna studie 

utgår från gruppen små företag (från förra studien) men avser istället att jämföra företag i två 

olika branscher, nämligen tillverkningsföretag och handelsföretag. Syftet är även här att 

upptäcka eventuella skillnader och likheter. I denna totalundersökning som innefattar samtliga 

företag inom de nämnda avgränsningarna ingår 4427 tillverkningsföretag och 5040 

handelsföretag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

Medelvärdet av soliditeten är 37,94 procent i gruppen tillverkningsföretag och 36,95 procent i 

gruppen handelsföretag. Den genomsnittliga soliditeten är alltså knappt en procentenhet lägre 

i gruppen handelsföretag (men högre än de båda grupperna i förra studien). Standard-

avvikelsen är 21,12 procentenheter i gruppen tillverkningsföretag och 20,26 procentenheter i 

gruppen handelsföretag. Standardavvikelsen liknar den som uppvisades i föregående studie 

och tyder på små skillnader mellan grupperna men stora skillnader inom grupperna.  
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Figur 4.3: Tillverkningsföretag vs. Handelsföretag, egen figur utifrån data i tabell 2, bilaga 5 

 
Handelsföretag (5040 st) 

Medelvärde  36,95 

Standardavvikelse 21,31 

Tillverkningsföretag (4427 st) 

Medelvärde  37,94 

Standardavvikelse 21,14 

Handelsföretag (5040 st) 

Medelvärde  36,95 

Standardavvikelse 21,31 
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4.1.3 Jämförelse 3: Region (små företag, Tillverkningsföretag & Handelsföretag) 

Den förra studien jämförde tillverkningsföretag med handelsföretag i hela Sverige. I denna 

studie slås de båda grupperna tillverkningsföretag och handelsföretag (från föregående studie) 

ihop. Utifrån denna population (små företag inom branscherna tillverkning och handel) 

jämförs sedan företag i Kronobergs län (245 st) med företag i hela Sverige (8817 st). Även 

detta är en totalundersökning som innefattar samtliga företag inom nämnda avgränsningar och 

syftet är precis som i tidigare studier att upptäcka eventuella likheter och skillnader mellan 

grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: 

Medelvärdet av soliditeten är 35,73 procent i gruppen i Kronoberg och 37,25 procent i 

gruppen Sverige. Den genomsnittliga soliditeten skiljer sig alltså ungefär än en och en halv 

procentenheter mellan grupperna. Standardavvikelsen skiljer sig också lite åt mellan 

grupperna och uppgår till 20,97 procentenheter i gruppen Kronoberg och 21,31 

procentenheter i gruppen Sverige. Standardavvikelsen är snarlik den som uppvisades i de båda 

föregående studierna och tyder på liten skillnad mellan grupperna men stor spridning inom 

grupperna.  
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Figur 4.4: Kronoberg vs. Sverige, egen figur utifrån data i tabell 3, bilaga 5 
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4.2 Kvalitativ studie 

Den kvantitativa studien jämförde olika grupper av företag i syfte att upptäcka likheter och 

skillnader. Detta för att för att skapa en övergripande bild av kapitalstruktur i Sverige i 

dagsläget. Den kvalitativa studien syftar istället till att skapa en djupare förståelse för små 

företags val av finansiering och bakomliggande orsaker till dessa. Empirin till den kvalitativa 

studien består av sju kvalitativa intervjuer med företagsledare (och i vissa fall ägare) och en 

kvalitativ intervju med en före detta bankdirektör som numera är aktiv i styrelsefrågor.   

Intervju med Per Strömqvist, VD och ägare av Svegab, 2011-04-18 

Per är VD på, och ägare av Svegab som han förvärvade 1 januari 2010. Svegab grundades 

1976 och är idag ett golvgrossistföretag som är nischat mot golvbranschen och dess små- och 

medelstora företag. De riktar sig även mot golvfackhandel och färgfackhandel som säljer 

golv. I dagsläget har Svegab 10 anställda i Växjö. 

Innan Per förvärvade Svegab arbetade han som Sverigechef på det amerikanska storföretaget 

Armstrong som också är aktivt inom golvbranschen. Även om förvärvet av Svegab 

genomfördes 1 januari 2010 började Per jobba på Svegab i oktober 2009. 

Under 2010 bröt Svegab sitt räkenskapsår, och redovisade en omsättning under första halvåret 

på 20 Mkr. Under första halvåret 2010 togs många stora investeringar i företaget vilket gjorde 

att det redovisade resultatet, om än positivt, blev lågt. Vad gäller soliditeten menar Per att den 

siffran i dagsläget är relativt intetsägande eftersom bolaget nyss förvärvats och då tömdes av 

den förra ägaren. Förvärvet är till största delen lånefinansierat vilket resulterar i låg soliditet i 

företaget (16 procent vid förra bokslutet). Enligt Per går Svegab som företag bra även om de 

har vissa likviditetsproblem. Problemen grundar sig i den omsättningsökning som har skett 

under senare tid vilken har lett till en större kapitalbindning i lager. Anledningen till detta 

ligger i branschens natur eftersom de är ett grossistföretag. Om en kund vill köpa en viss 

produkt tas exempelvis en hel pall av produkten hem. Om kunden endast köper till exempel 

en halv pall ökar Svegabs lager och kapitalbindning. Detta är ett problem som Svegab arbetar 

aktivt med genom att försöka göra mindre inköp vid fler tillfällen. Något annat som Svegab 

arbetar aktivt med är kontakten och strategier med deras leverantörer. Svegab har en tydligt 

utformad strategi med varje leverantör och återkopplar årligen utvecklingen med dem. 

Även om Svegab har vissa likviditetsproblem vill Per helst inte koppla in banken. Han tycker 

att det är lite pinsamt att, som han uttrycker det, ”springa på banken och be om pengar”. 

Svegab fick dock hjälp med kapital under hösten 2010 av sin bank. Per tycker inte att det är 
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svårt att få lån av banken så länge man framstår som trovärdig. Dock fanns vissa problem när 

Per skulle förvärva Svegab eftersom det var under finanskrisen. På grund av det gick banken 

endast in och finansierade en mindre del av förvärvet. Resten av förvärvet finansierades 

genom handpenning, lån från Almi och en säljrevers från den förra ägaren. 

Per har en 5-årsplan under vilken företaget ska bli skuldfritt. Första prioritet är att lösa lånet 

till Almi som har högst ränta. Därefter ska säljreversen lösas (bytas mot banklån), och tillslut 

ska banklånet betalas tillbaka. 

Per är tydlig med att han föredrar att vara skuldfri. Han hänvisar till Göran Perssons citat ”den 

som är satt i skuld är inte fri”. Detta är ett motto som Per lever efter både i det lilla och i det 

stora. Såväl privat som inom sin affärsverksamhet. Per menar att han är medveten om att det 

skulle kunna vara ekonomiskt lönsamt att använda sig av lånat kapital för till exempel 

finansiella investeringar, men tycker att det ligger utanför verksamhetens fokus, och väljer 

därför att avstå. Dock gör han en medveten handling i att inte betala av ett banklån de har allt 

för snabbt eftersom han ser en fördel med banklån som har låg ränta. Han menar att han då 

kan ha tio miljoner kronor extra i kassan istället för att betala tillbaka lånet. 

Vad gäller externt ägarkapital menar Per att han kan se en fördel med det inom snabbväxande 

näringar med stor potential. Han kan dock inte tänka sig att ta in en extern investerare i 

Svegab. Anledningen är att han då skulle tappa kontroll, och att det skulle kunna uppstå 

kontroverser mellan honom och den andra ägaren. Dessutom skulle han då inte längre ha full 

kontroll i styrelsen. 

Intervju med Erik Bondemark, VD på Low Vision International, 2011-04-28 

Erik Bondemark är VD på Low Vision International (hädanefter LVI) där han har verkat 

under två års tid. LVI grundades 1978 och tillverkar, distribuerar samt säljer hjälpmedel för 

synskadade. Företaget har sitt ursprung från gamla Växjö-företaget Telub, då aktivt som 

Magnivision, men avknoppades och bytte firmanamn i samband med en likviditetskris. I 

dagsläget ägs företaget till 51 procent av bröderna Lindkvist och till 49 procent av en engelsk 

kvinnlig entreprenör. LVIs viktigaste kunder är syncentraler runt om i världen, vilket är deras 

motsvarighet till Sveriges Landsting. Exporten i företaget står för 2/3 av den totala 

försäljningen, där de skandinaviska länderna samt Schweiz och Holland är de största 

kunderna. Stor del av försäljningen sker i egen regi i form av fem dotterbolag i samma länder 

som ovanstående. LVI har ett tiotal konkurrenter varav tre är riktigt stora. Erik menar att LVI 

ligger omsättningsmässigt på plats fem globalt sett. 
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Erik var tidigare aktiv som marknadsdirektör på Getinge. Han är i grund och botten utbildad 

Civilingenjör på Chalmers med inriktning mot maskinteknik. Utöver detta har han även 

kompletterat sina akademiska studier med företagsekonomiska kurser.  

LVI har i dagsläget en omsättning på cirka 60 miljoner kronor enligt 2010 års årsredovisning. 

Företaget sysselsätter 32 personer varav 1/4 av dessa är utvecklingsingenjörer. Erik menar att 

ett stort antal ingenjörer är ett krav hos företaget då de har en uttalad strategi att ligga i 

framkant vad det gäller utveckling av högteknologiska produkter. Utöver detta har de som 

framtidsmål att expandera distributionsmässigt vilket innebär att ha ”eget folk” på fler 

marknader. Erik menar vidare att de tenderar att ha en hög marknadsandel där de har egna 

distributörer och vice versa.  

LVI har i dagsläget inga långfristiga skulder utan arbetar endast med en checkkredit. Erik 

upplyser dock om att ifall ett finansieringsbehov uppstår så kan de absolut tänka sig att låna 

kapital från banken. Vidare nämner han att den ekonomiska situationen inte kräver något 

externt kapital och att några externa ägare inte kommer att släppas in i företaget annat än i 

sista hand.  

Företagets soliditet har pendlat runt 70 procent de senaste åren vilket enligt Erik inte är ett 

aktivt val från varken ägarna eller styrelsens sida. Han påpekar att det snarare är en effekt av 

ackumulerade vinster och få investeringar. Han menar att en lägre soliditet är något de kan 

tänka sig men tycker dock att den bör vara god. Erik belyser samtidigt LVIs stora möjligheter 

att förvärva och investera i framtiden tack vare den höga soliditeten. Erik utrycker det som att 

de har råd att ”slå till” om det dyker upp något intressant och menar vidare att de eftersträvar 

att hålla en god industriell nivå på bolaget. 

Erik hävdar att LVI och dess ägare har en realistisk syn på hur verksamheten skall bedrivas 

vilket mynnar ut i att de inte tar alltför stora risker. Erik påpekar dock risken vid utvecklingen 

av nya produkter där han menar att det på förhand alltid är svårt att veta hur produkten 

kommer att sälja.  

Intervju med Patric Bolmgren, VD och ägare på Aqua Expert, 2011-05-02 

Patric är VD för Aqua Expert, som han äger tillsammans med sin bror (50% vardera). 

Företaget grundades av deras far 1970 och togs över av sönerna 2003. Ägarna tillsammans 

med två externa ledamöter utgör idag styrelsen i Aqua Expert. I dagsläget har företaget 14 
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anställda. Aqua Expert tillverkar och säljer främst vattenfilter för hushåll med egna brunnar. 

Aqua Experts huvudsakliga kunder är rörmockare, men de har även viss konsumentkontakt. 

Patric har ingen akademisk utbildning men valde att utbilda sig till diplomerad 

marknadsekonom efter att han tog över företaget. Utöver det är han helt och hållet självlärd.  

Aqua Experts omsättning uppgår i dagsläget till ca 20 miljoner kronor. Vinsten för 2009 

uppgick till drygt 1,6 miljoner kronor. Företaget har idag en soliditet på cirka 38 procent, och 

har ökat från 21 procent under de senaste tre åren. Detta är delvis ett resultat av att fastigheter 

med skulder, som tidigare redovisades i bolaget, nu har flyttats till ett annat bolag. Patric 

menar att Aqua Expert är ett lönsamt företag med god vinstmarginal. De senaste åren har 

Patric och hans bror kunnat unna sig lite mer i form av utdelningar. Detta är ett led i deras 

strategi som är att outsourca tillverkning som kräver mycket investeringar i form av maskiner. 

Tidigare skedde utdelningarna med hänsyn till investeringsbehov. 

I dagsläget har Aqua Expert inga långfristiga skulder. De hade tidigare lån på sina fastigheter 

men eftersom dessa överförts till ett annat företag, som kontrolleras av ägarna till Aqua 

Expert, finns inte heller skulderna kvar i företaget. Tidigare har vissa maskiner leasats men de 

är nu avbetalade. Det enda främmande kapital som används idag inom Aqua Expert är en 

checkkredit på fem miljoner kronor. Denna kredit brukar vanligen användas upp till max en 

miljon kronor. Patric ser dock inget konstigt i att ta lån på banken om han känner att en större 

investering behöver göras. Han menar att investeringar skall bära sig själva och att de därför 

får betala tillbaka sig själva över tid. Om företaget går sämre skulle Patric också föredra att gå 

till banken. Att ta in en ytterligare ägare skulle endast vara en absolut sista utväg. Detta 

motiverar Patric med att företaget är han och hans brors framtid. Ju fler delägare, desto fler 

ska vara med och dela på vinster. Dessutom menar Patric att om de skulle ta in ännu en 

delägare så skulle kanske inte den personen alls ha samma mål och intressen som de själva. 

Aqua Experts relation till banken är god. De har varit en trogen kund under en längre tid. De 

har valt att ha kvar den stora checkkrediten hos banken även om de inte använder den i 

dagsläget. Anledningen till detta är att de ska kunna göra investeringar om de behövs, även 

om banken inte skulle vilja låna ut pengar som under finanskrisen till exempel.  

Vad gäller soliditet menar Patric att de inte tittar särskilt mycket på den. Han anser att det 

snarare är en banksiffra. Patrics fokus ligger på att hålla uppe intäkterna och hålla nere 

kostnaderna. När Aqua Expert hade en soliditet på 21 procent tjänade företaget fortfarande 



EMPIRI 

- 31 - 
 

pengar och Patric var inte alls orolig. Banken var dock inte lika nöjd med soliditeten vid det 

tillfället säger Patric. Han anser dock inte att de är riskbenägna utan själva måste tro stenhårt 

på investeringar för att genomföra dem. 

Aqua Experts framtidsplaner är att avveckla vissa avdelningar för att slippa stora 

investeringar, och för att de inte har tid med allt. Istället ska de outsourca den verksamheten 

som läggs ned.  Deras fokus framöver kommer att ligga på att investera i människor. De 

planerar att anställa fler säljare för att kunna sälja fler vattenreningsfilter. En anledning till det 

skiftade fokuset är enligt Patric att det går snabbare att utvärdera och göra förändringar med 

en nyanställd än med en ny maskin. Det tillkommer heller inga höga fasta kostnader vid 

anställningar utan endast en månadslön. Den nya strategin är ett skifte från hur det såg ut 

tidigare. Företaget har blivit mer ekonomiskt orienterat enligt Patric. Redan för ett och ett 

halvt år sedan sades en del anställda upp som ett led i omställningen. Patric menar att deras 

far investerade lite väl mycket utan att tänka ibland. Han tog många onödiga kostnader. 

Exempel på detta är onödiga försäkringskostnader och medlemsavgifter. 

Intervju med Niklas Krook, VD på Alutrade, 2011-05-03 

Niklas är anställd VD på Alutrade sedan 3 år tillbaka. Alutrade är ett familjeägt bolag som 

grundades 1983. Grundaren är fortfarande delaktig och involverad i företaget bland annat 

genom styrelsearbete. Bolaget ägs idag av grundarens söner, vilka inte deltar aktivt i arbetet i 

företaget. I dagsläget har företaget 26 anställda. Alutrade har valt en strategi där de bearbetar 

aluminium, men inte pressar några profiler själva. Därför blir de inte hämmade av sin maskin-

park i samma utsträckning som vissa av deras konkurrenter blir. Alutrade är duktiga på 

kundanpassade lösningar och tillhandahåller även lagerhållning åt kunder. Företagets 

huvudsakliga kunder finns inom svensk industri. 

Niklas är i grund och botten utbildad gymnasiebyggnadsingenjör. Innan han kom till Alutrade 

arbetade han inom försvaret där han var officer. Utöver sin gymnasiala utbildning har Niklas 

läst motsvarande 60 högskolepoäng i företags- och nationalekonomi vid Växjö Universitet. 

Alutrade bröt under 2010 sitt räkenskapsår. För de sista åtta månaderna under 2010 uppgick 

deras omsättning till drygt 62 miljoner kronor. Vinsten uppgick då till strax under två miljoner 

kronor. Enligt Niklas uppgår idag företagets soliditet till cirka 58 procent. Vidare har företaget 

alltid varit lönsamt enligt Niklas. Alutrades framtidsplan är att genom organisk tillväxt dubbla 

sin omsättning på tre års sikt. Detta ska ske genom etablering inom andra segment på 

marknaden. Niklas menar att företaget inte har som något mål att vara överkapitaliserat, men 
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att det egna kapitalet ska byggas upp för att finansiera den organiska tillväxten. 

Uppbyggnaden av kapital sker genom att vinster återinvesteras i bolaget. 

Vad gäller främmande kapital och skulder har Alutrade idag en skuld till grundaren på 21 

miljoner kronor, och ett reverslån på fyra miljoner kronor. Företaget har inte för avsikt att 

amortera av lånet till grundaren. Däremot har de hög prioritet på att betala av reverslånet. 

Utöver dessa lån har Alutrade en checkkredit på fem miljoner kronor. Denna kredit har dock 

aldrig använts. Niklas menar att Alutrade ur bankens synvinkel är en ”tråkig” kund eftersom 

de alltid kunnat betala själva för sina investeringar. Företaget var under en längre tid kund hos 

en bank men bytte efter en konflikt till en annan, med vilka de har en bra relation. 

Niklas menar att företaget ur en ekonomisk synvinkel inte har någon anledning att ta in 

externa investerare. Dessutom menar han att det inte skulle ligga i ägarnas intresse att göra 

det, utan att de i så fall förmodligen hellre skulle sälja företaget. Skulle ett likviditetsbehov 

uppstå menar Niklas att företaget i första hand kommer söka finansiellt stöd hos banken. 

Angående hur Alutrade resonerar kring risk säger Niklas att de har ett ”småländskt” tänk i 

bolaget. Detta innebär att om de är i behov av en investering så är de väldigt investerings-

villiga och kommer genomföra den om pengar finns tillgängliga. Det görs inga för- eller 

efterkalkyler på investeringarna utan magkänslan och erfarenhet styr.  

Vad gäller kreditbedömningar av kunder är Alutrade väldigt noggranna och arbetar endast 

med stabila kunder med goda kreditbetyg. Detta återspeglas i att Alutrade har väldigt låg 

andel kundförluster. Företaget har även en uttalad strategi vad gäller valutarisker eftersom de 

importerar mycket och betalar för sina varor i Euro, men säljer sina varor i svenska kronor. 

Strategin de har är att inte spekulera i valutor genom att valutasäkra. Detta eftersom de anser 

att det inte går att slå marknaden, och att det jämnar ut sig över tid. 

En reflektion angående ägarskapet i företaget som Niklas gör är att grundaren representerar 

sina två söner, som egentligen står som ägare för företaget. Sönerna är inte själva aktiva i 

företaget. Dessutom gör han en reflektion över VD-posten och säger att ”oftast brukar man 

säga att det ryker tre VD:ar innan ägaren accepterar att det sitter en annan”. Detta beror enligt 

Niklas på att det är svårt för grundare av företag att acceptera att någon annan plötsligt styr, 

och att allt inte längre är som det har varit. 
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Intervju med Tolo Söderström, verksamhetschef på Aneta belysning, 2011-05-03 

Tolo är verksamhetschef på Aneta. Företaget är 64 år gammalt och började sin verksamhet 

med att tillverka textilskärmar. Produktionen låg till en början i Växjö men allt eftersom 

prisbilden förändrades flyttades tillverkningen till låglöneländer. Utvecklingen har gått från 

att de i början använde sig utav sydeuropeisk arbetskraft till att i dagsläget utnyttja kinesisk 

arbetskraft. Nu finns det dock förslag på att flytta tillverkningen till Vietnam eller Indien. 

Aneta är en aktör på den nordiska marknaden. I Sverige är de stora inom fackhandeln där de 

är en av de tre största aktörerna.    

Aneta har gått från att vara ett litet familjeägt bolag till att bli en koncern tillsammans med 5 

andra bolag. Allt eftersom familjen valde att sälja delar av bolagen avvecklades flera företag 

och under mitten av 90-talet såldes bolaget till Fagerhultskoncernen. 2003 såldes bolaget 

vidare till den norska byggvarukoncernen Byggma ASA och omvandlades till ett rent 

handelsbolag utan tillverkning. I dagsläget sysselsätter Aneta 36 personer men ytterligare 10 

personer är på väg bort.  

Tolo är utbildad fritidsledare och fick tidigt jobb som fritidschef i en kommun. Efter cirka fem 

år bytte han jobb till verksamhetsansvarig inom idrottsorganisationen VUGI. Parallellt läste 

han företagsekonomi på dåvarande Växjö Högskola. I Aneta belysning började Tolo jobba 

1990 som ekonomiassistent. 1995 började han som IT-ansvarig för att efter cirka tre år gå 

över till att bli logistikansvarig. 2006 blev Tolo verksamhetschef, och nästa steg är nu att han 

ska bli verksamhetskonsult.  

Anetas omsättning har gått från ungefär 130 miljoner kronor till att idag uppgå till ungefär 70 

miljoner kronor. Vinster som görs i företaget återinvesteras fullt ut. Detta har varit deras 

filosofi under alla olika ägare. Syftet med att de återinvesterar vinsterna är enligt Tolo att de 

vill bli större och kraftigare på marknaden. 

Tolo menar att synen på finansiering har ändrats en del från att de var ett familjeföretag till att 

nu ingå i en större koncern. När företaget var familjeägt var företaget närmast en del av 

familjens privata ekonomi. Ägarna var väldigt sparsamma och satte av resurser för framtida 

behov. Ägarnas pensionsförsäkring, som Tolo uttrycker det, var deras fastighet som de vistas i 

som skrevs ner så långt som möjligt. Denna undervärderade fastighet utgjorde även en 

förhandlingsstyrka när de behövde bankfinansiering. Byggma-koncernen som de nu ingår i 

har en annan filosofi. De anser att de inte ska äga några fastigheter och därför är Anetas 

fastighet nu till salu. Byggmas filosofi är att kapital inte ska vara bundet utan arbeta inom 
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koncernen. Vidare anser Byggma att företag inom koncernen ska kunna bära sig själva. 

Därför ger de inte mycket ekonomiskt stöd till företagen, men plockar heller inte ut några 

vinster. Trots att koncernen har denna filosofi menar Tolo att Aneta vid likviditetsproblem i 

första hand skulle gå till koncernen för att söka finansiering och i andra hand till banken. 

Aneta har haft samma bank under 25 års tid och har en väldigt bra relation till dem. I 

dagsläget har Aneta både ett långfristigt lån och en checkkredit hos banken. Utöver detta 

arbetar Aneta även med factoring. 

Angående skulder och eget kapital menar Tolo att hans personliga åsikt är att skulder skall 

amorteras så fort som möjligt. Dock säger Tolo att han förstår att man kan få kapitalet att växa 

oerhört mycket snabbare om man är duktig på placeringar. Han menar dock att detta kräver 

talang. Vidare säger Tolo på tal om eget kapital att han känner sig tryggare i att ”ha på 

fötterna” innan han går vidare även om han inser att företag kan växa snabbare med hjälp av 

skulder. Med det menar han att han helst har pengar innan han gör en investering och slipper 

skulder. Tolo drar även en parallell till företaget Bror Pehrssons möbler i Alvesta. Han 

berättar att grundarna där som han är god vän med, efter att ha fått avslag från banken på ett 

lån, valde att aldrig ta lån. Tolo menar att detta har haft sina fördelar eftersom Bror Pehrssons 

möbler alltid har varit en stabil aktör på marknaden oavsett konjunktur eftersom de inte haft 

några skulder. Han citerar vad en av grundarna ska ha sagt ”Vi är många i högkonjunktur, 

men inte riktigt lika många i lågkonjunktur”.  

Aneta tillhandahåller ett armatursortiment på totalt 2000 produkter och varje år ersätts 800 

modeller med nya. Tolo menar att det således finns en rörelserisk i att hålla ett så stort 

sortiment då trender är svåra att förutse. Han menar därmed att det är lätt att köpa sig ”tjock” 

eftersom det finns ledtider att ta hänsyn till. Tolo fastställer att lampan har gått från att vara en 

kapitalvara till att nu ses som en handelsvara. Det blir därför viktigt att ligga i framkant vad 

det gäller design och trender.  

Intervju med Ulrik Wallertz, delägare av Intersport Växjö, 2011-05-09 

Ulrik är delägare i Intersport Växjö och driver tillsammans med sin kusin Jan två butiker. 

Företaget grundades 1981 av de respektive delägarnas fäder. Då i form av en modebutik med 

inriktning mot sport. Företaget har sedan dess både skiftat inriktning och varit medlemmar i 

olika fackhandelskedjor, för att för fyra år sedan bli en del av Intersport-koncernen. Intersport 

har som affärsidé att tillhandahålla ett brett och gediget sportsortiment för såväl väl den aktivt 

utövande idrottspersonen som för lekmannen. Lokalt i Växjö är Intersport speciellt inriktade 
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på alpint, hockeyutrustning samt modekläder. Bland företagets kunder hittas såväl 

privatpersonen som etablerade idrottsföreningar. 

Ulrik är utbildad gymnasieekonom och har därefter endast kompletterat sitt ekonomiska 

kunnande med erfarenhet. Efter att ha jobbat i företaget under många år fick Ulrik och Jan 

2001 möjligheten att förvärva företaget. De har sedan dess drivit företaget i samma anda som 

sina fäder. 

Intersport i Växjö omsatte totalt 37 miljoner kronor under 2010 men minskade sin vinst från 

snittvinsten på två miljoner kronor till knappa en miljon kronor. Detta till följd av stora 

inventarieinvesteringar. Företaget sysselsätter i dagsläget 17 personer och har en soliditet som 

uppgår till cirka 35 procent. Företaget har under de aktiva åren varit lönsamt. De har endast 

visat röda siffror ett endaste år. I dagsläget finns det inga uttalade tillväxtmål utan 

investeringar i framtiden består av nya inventarier.  

Intersports långsiktiga skulder uppgår i dagsläget till drygt 1,6 miljoner kronor. De använder 

sig flitigt av en checkkredit som uppgår till 2,5 miljoner kronor. Ulrik menar att de inte 

känner någon panik att betala av deras långfristiga lån då deras villkor är väldigt förmånliga. 

Vad gäller checkkrediten finns det däremot en vilja att inte utnyttja den så mycket, då den 

genererar en betydande kostnad för företaget. Detta samtidigt som han betonar vikten av att ha 

den kvar. Efter att konkurslagen reviderades upplever Intersport att det blir allt svårare att få 

tillgång främmande kapital eftersom bankerna har blivit allt mer återhållsamma. Vidare menar 

Ulrik att de har en bra relation till banken men att de i dagsläget inte träffas mer än vid 

tillfällen då det uppstår ett finansieringsbehov. Han förstår problematiken med asymmetrisk 

information när den tas upp som samtalsämne och menar att det är självklart att man inte 

säger mer än nödvändigt till banken. Vidare hävdar han att det i dagsläget spelar mindre roll 

huruvida man har en bra relation till banken eller inte eftersom siffrorna talar sitt tydliga 

språk. Ulrik utrycker det som att ”Kan man inte visa bra siffror för banken spelar gammal 

vänskapsrelation ingen som helst roll” 

Vad gäller eget kapital och soliditet så menar Ulrik att det är två siffror som de inte analyserar 

särskilt mycket. I företaget finns det varken uttalade mål för nivån av eget kapital eller för 

soliditeten. Ulrik menar att revisorn aldrig skulle tillåta några siffror som innebär en risk för 

vare sig bolaget eller för banken. På frågan hur kapital skulle införskaffas vid en eventuell 

kris svarar Ulrik att privata pengar i första hand investeras i bolaget vilket han också menar är 

ett stenhårt krav från banken. Vidare är bankfinansiering nästa alternativ som han inte ser 
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några som helst problem med. Att släppa in en ny ägare i bolaget är dock inte intressant.  Att 

släppa en andel av bolaget i utbyte mot kapital, och på så vis förlora kontroll anser Ulrik vara 

det värsta tänkbara scenariot. Han trivs med att vara sin egen och upplever att en extern 

investerare inte skulle kunna bidra med någon ytterligare kompetens. Vidare menar Ulrik att 

en extern styrelse är något de har fört upp till diskussion men rätt snart förkastat.  

Det som styr företagets årliga aktieutdelningar är i grunden två olika faktorer. Dels handlar 

det om likviditetsfrågan, huruvida företaget har möjlighet att plocka ut stora summor pengar 

och dels vilket behov ägarna har privat. I största möjliga mån återinvesteras det mesta av 

vinsten för att kunna fortsätta arbeta i företaget, som Ulrik anser befinna sig i en 

kapitalintensiv bransch. Ulrik menar att han är väl medveten om att en större andel skulder 

kan vara bättre för företaget men hävdar samtidigt att låneräntorna nu skjuter i höjden vilket 

gör det svårt att generera en bättre avkastning på det egna kapitalet.  

Ulrik säger att varken han själv eller kollegan är särskilt riskbenägna när det gäller bolagets 

pengar, men är tydlig på sin punkt att om det dyker upp en möjlighet som de båda tror till 100 

procent på kommer de också att satsa till 100 procent.  

Intervju med Jonas Andersson, VD på Perfecta Pump AB, 2011-05-17  

Jonas är VD på Perfecta Pump AB. Företaget grundades 1956. Efter olika ägarkonstellationer 

fick Perfecta en nystart år 2003 under namnet Perfecta Pump AB. Perfecta ingår idag i 

koncernen Nordic Flow Group AB och ägs av Pomonagruppen AB. Perfecta utvecklar och 

säljer cirkulationspumpar till VVS, fordon samt diskmaskiner till storkök och desinficering. 

Företaget har elva anställda och omsatte ungefär 45 miljoner kronor år 2010 enligt Jonas. 

Jonas kom närmast från en anställning hos Strålfors, och före det från TV4 Sydost. Jonas är i 

grunden gymnasieekonom och har kompletterat sin utbildning med en diplomerad 

marknadsekonomexamen. 

När Jonas började som VD på Perfecta för fyra och ett halvt år sedan hade de en omsättning 

på drygt 20 miljoner kronor. Sedan dess har omsättningen ökat stegvis, bortsett från 2009 

under finanskrisen. Soliditeten har också stärkts med tiden. I dagsläget ligger soliditeten runt 

30 procent, vilket också är en nivå som ur Perfectas synvinkel är en önskvärd nivå enligt 

Jonas. Han menar att det inte finns någon mening med att lägga pengar på hög utan att kapital 

ska arbeta. Dessutom menar Jonas att det finns en viss trygghet i att ha en så stark ägare i 

ryggen som Perfecta har. De behöver inte sitta på någon stor kassa för att gardera sig mot 
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dåliga år. Perfecta har som mål att öka omsättningen till cirka 70 miljoner kronor inom en tre- 

till fyraårsperiod. Denna omsättningsökning ska ske genom organisk tillväxt, och Jonas ser 

det inte som troligt att Perfecta kommer genomföra några förvärv.  

Pomonagruppen är en långsiktig ägare i Perfecta och utdelningar sker när så är passande. Det 

finns inget uttalat mål om att återinvestera all vinst från företaget, utan en soliditet på cirka 30 

procent är istället önskvärd enlig Jonas. Förutom att ägarna är långsiktiga är de även enligt 

Jonas aktiva och engagerade i Perfectas verksamhet. 

Perfecta har haft samma bank under en längre tid och har en god relation till dem. 

Återkoppling sker kvartalsvis med banken. Perfecta betalar för tillfället av sina långfristiga 

skulder hos banken, men utnyttjar istället i större utsträckning den checkkredit de har. 

Angående informationsasymmetri gentemot banken har Perfecta inte upplevt några problem 

då de inte lånat pengar på senare tid. Jonas antyder dock att hierarkin inom banker har blivit 

större och att det på så vis kan ha blivit svårare för företag att få lån. 

Vad gäller risk menar Jonas att Perfecta tar en viss risk eftersom de måste satsa för att kunna 

expandera i den takt de önskar. Detta är dock en kalkylerad risk och innebär inte att 

verksamhetens existens sätts på spel. Han betonar även att de ska växa organiskt inom sin 

kärnverksamhet. 

Intervju med Nils-Erik Persson, verksamhetsledare Styrelseakademien Sydost, 2011-05-17 

Nils-Erik driver genom sitt företag Improvera AB Styrelseakademien Sydost sedan 15 år 

tillbaka. Dessförinnan arbetade Nils-Erik som bankdirektör under 15 års tid, för en av de 

större bankerna i Alvesta kommun. Banken arbetade både med privat- och företagskunder i 

alla dess storlekar. 

När banker bedömer huruvida ett företag skall få ett lån beviljat eller inte menar Nils-Erik att 

de tittar på ett flertal olika variabler. När det gäller nystartade företag eller företag som är 

under uppstartsfas är det entreprenörens personlighet och kunnande som avgör. Bankerna 

fokuserar då på entreprenörens presentation av affärsidén, dess marknadsplan samt om budget 

och likviditetsplan för de kommande åren går ihop rent ekonomiskt. En annan viktig aspekt är 

huruvida företagaren är beredd att satsa sina privata pengar i verksamheten. Nils-Erik menar 

att en entreprenör som inte vågar satsa privata pengar inte heller kommer att få främmande 

kapital från banker. Inte sällan ställer banker också krav på en personlig borgen även om Nils-

Erik inte förespråkar ett sådant krav. Nils-Erik menar dock att det idag har blivit betydligt 
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tuffare att få lån och att det står klart att personligt ansvar från entreprenören numera är ett 

krav.  

När det gäller redan etablerade företag som söker sig till en ny bank, behöver ett utökat 

finansiellt stöd för att finansiera verksamheten eller vill expandera menar Nils-Erik att det är 

betydligt enklare att ta ställning. Oftast finns det ett bokslut samt ett revisoruttalande att gå 

efter, samtidigt som banken i regel känner till företaget sedan tidigare.  Även här är 

företagarens personlighet och livsstil viktig. Ett exempel som Nils-Erik nämner, från sin 

karriär inom banknäringen, var när en företagare begärde ett relativt stort lån som också blev 

beviljat utan att företagaren själv satsade privat kapital. Kort tid därpå körde företagaren runt i 

en splitterny sportbil. Nils-Erik valde då att direkt dra in lånet eftersom de privata pengarna 

borde ha satsats i företaget istället. Kontentan är att företag alltid måste vara ärliga mot sin 

bank och spela med öppna kort, annars kommer de bli straffade i slutändan.  

Ytterligare en viktig variabel är företagens soliditet. Nils-Erik menar att det inte finns någon, 

ur bankernas synsätt, optimal nivå utan det varierar mellan företag i sig och mellan olika 

branscher. Han påpekar ännu en gång hur viktigt det är att företagaren satsar sina privata 

pengar. En annan aspekt som spelar roll är huruvida företagare väljer att återinvestera vinster i 

sina företag. Återinvesteringar visar på vilja att satsa ytterligare och på så vis bygga upp det 

egna kapitalet. 

Företag i olika branscher har lättare eller svårare med att få lån beviljade menar Nils-Erik. 

Han nämner skräckexemplet restaurangföretag som anses vara de mest riskfyllda för banker. 

Han menar vidare att banker på nationell nivå för omfattande statistik över branscher, som 

sedan tyvärr drabbar den enskilda entreprenören. Även räntan varierar mellan olika företag. 

Ett stort etablerat företag är en säker kund för banken, men är ur ekonomisk synvinkel inte 

lönsam eftersom de ställer höga krav på service och låga räntor. Mindre, nystartat företag 

tjänar banker betydligt mer pengar på, men å andra sidan innebär de en högre risk. Nils-Erik 

menar vidare att banker hellre erbjuder företag en checkkredit framför ett långfristigt lån då 

den är betydligt säkrare och betydligt mer lönsam. Detta beror på att de både tar ut en ränta 

samt en fast avgift. 

Nils-Erik upplever att ett stort problem för banker är den asymmetriska information som 

uppkommer i och med att de inte har full insyn i sina kunders verksamheter. Han menar att 

banker ständigt arbetar hårt med att övervinna detta. Det görs bland annat genom kundträffar, 

kundbesök, granskning av bokslut samt kontinuerlig uppföljning av verksamhetens 
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fortlöpande ställning. Även här är det företagares personlighet, erfarenhet och kunnande som 

styr hur intensivt banker måste arbeta med detta. Nils-Erik menar att kundbesök är det absolut 

effektivaste sättet att minska informationsgapet. Om första intrycket hos ett företag är ordning 

och reda är detta oftast representativt för hela företaget. Ytterligare ett sätt att övervinna den 

asymmetriska informationen är att, från bankers sida kräva, en extern styrelse. Nils-Erik 

menar att detta inte var speciellt vanligt på hans tid men att det i dagsläget är en betydligt 

viktigare faktor. En extern styrelse leder inte bara till en starkare trovärdighet gentemot 

banker utan gynnar i de flesta fall även företagen och dess verksamhet.  

När diskussionen kommer in på hur ekonomiskt kunniga företagare är menar Nils-Erik att det 

skiljer sig väldigt mycket. I de fall där barn eller barnbarn har tagit över en befintlig 

verksamhet menar Nils-Erik att det råder störst problem. Den som tar över verksamheten är 

ofta indirekt styrd av den tidigare ägaren och strävar omedvetet efter att styra och driva 

företaget som det alltid har gjorts. Ett annat exempel som Nils-Erik nämner är företag som 

anser att skatt är det värsta som finns. Dessa företag tenderar att investera stora pengar i 

maskiner och inventarier precis innan bokslut för att på så sätt minska vinsten, och därmed 

skatten. Att maskinerna sedan endast används fyra gånger om året, vilket inte är ekonomiskt 

försvarbart, tar de absolut ingen hänsyn till. 
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5. Analys 
 

apitlet inleds med en analys av de diagram som den kvantitativa studien bygger på, 

och som presenterades i empirikapitlet. Därefter presenteras analysen av den 

kvalitativa studien. Empiri i form av de kvalitativa intervjuerna jämförs med de teorier som 

presenterats i den teoretiska referensramen.  

 
 

5.1 Kvantitativ studie 

I den kvantitativa studiens empirikapitel presenterades diagram över de data som samlats in. 

Vidare gjordes en kort jämförelse mellan de olika grupperna. I analysen genomförs en 

fördjupad jämförelse både inom och mellan de olika grupperna i syfte att beskriva de 

eventuella likheter och olikheter som finns. 

5.1.1 Jämförelse 1: Företagsstorlek (hela Sverige) 

I denna studie jämförs små företag (10-49 anställda, 5-85 miljoner kronor i omsättning) med 

större företag (fler än 49 anställda och en omsättning över 85 miljoner kronor). Jämförelsen 

utgår från en analys av första diagrammet i empiriavsnittet (figur 4.2). 

Medelvärdet av soliditeten i små företag är 34,31 procent och 33,10 procent i större företag. 

Standardavvikelsen är 21,24 procentenheter i små företag och 20,26 procentenheter i stora 

företag. Skillnaden mellan grupperna gällande både medelvärdet och standardavvikelsen av 

soliditeten är mycket liten. Däremot är det stora skillnader inom de olika grupperna. Många 

företag har en soliditet långt ifrån medelvärdet. Därav den höga standardavvikelsen.  

Detta mönster tydliggörs vid uppdelning i tio grupper sorterade utifrån soliditet. Flest företag 

har en soliditet som ligger i intervallet 20,01-30 procent (17 procent av små företag och 19 

procent av större företag). Om intervallet med flest företag slås ihop med de närmast liggande 

intervallen (och bildar intervallet 10,01-40 procents soliditet) innefattas 49 procent av de små 

företagen och 53 procent av de större företagen.  

Många företag har en låg soliditet och betydligt färre har en hög soliditeten. Andelen små 

företag som har en soliditet lägre än 50 procent uppgår till 76 procent. Ännu högre är 

motsvarande siffra för större företag. Där uppgår den till 80 procent.  

K 



ANALYS 

- 41 - 
 

Den största enskilda skillnaden (mellan små företag och stora företag) som kan urskiljas i ett 

intervall vid uppdelning i tio grupper är endast 2 procentenheter stor (i intervallet 20,01-30 

procent i soliditet). 

5.1.2 Jämförelse 2: Branschtillhörighet (små företag, hela Sverige) 

I denna studie jämförs små företag (10-49 anställda, 5-85 miljoner kronor i omsättning) i olika 

branscher mot varandra. De två grupperna som jämförs är tillverkningsföretag och 

handelsföretag. Jämförelsen utgår från en analys av andra diagrammet i empiriavsnittet (figur 

4.3). 

Medelvärdet av soliditeten i tillverkningsföretag är 37,94 procent och 36,95 procent i 

handelsföretag. Medelvärdena är alltså något högre i båda dessa grupper än den som 

grupperna små företag och större företag uppvisar (i föregående jämförelse). 

Standardavvikelsen är 21,14 procentenheter i tillverkningsföretag och 21,31 procentenheter i 

handelsföretag. Även i denna jämförelse är alltså skillnaderna mycket små grupperna emellan. 

Dock är skillnaden mellan enskilda företag i de olika grupperna relativt stora. 

Vid uppdelning av företagen i tio grupper utifrån soliditet kan några små skillnader, men 

framförallt många likheter, urskiljas grupperna emellan. Flest företag ligger i denna 

jämförelse i intervallet 30,01-40 procents soliditet (17 procent av både tillverkningsföretagen 

och handelsföretagen). Detta skiljer sig från den förra studien (mellan små företag och större 

företag) där flest företag har en soliditet på mellan 20,01 och 30 procent. Om intervallet med 

flest företag slås ihop med de närmast liggande intervallen (och i detta fall bildar intervallet 

20,01-50 procents soliditet) innefattas 47 procent av både tillverkningsföretagen och 

handelsföretagen.  

Även i denna studie har många företag en låg soliditet. Andelen tillverkningsföretag som har 

en soliditet lägre än 50 procent uppgår till 70 procent. Det kan jämföras med motsvarande 

siffra för handelsföretag som uppgår till 72 procent.  

Den största skillnaden i ett intervall mellan grupperna vid uppdelningen i tio grupper uppgår 

till 1 procentenhet och uppvisas i flera intervall. Företagen uppvisar med andra ord stora 

likheter, och mycket små olikheter, gällande soliditet på samtliga punkter som undersökts i 

denna jämförelse. 
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5.1.3 Jämförelse 3: Region (Små företag, Tillverkningsföretag & Handelsföretag) 

I denna studie ingår små företag (10-49 anställda, 5-85 miljoner kronor i omsättning) inom 

den sammanslagna gruppen tillverkningsföretag och handelsföretag. Jämförelsen sker inom 

denna grupp mellan företag i Kronobergs län och företag i hela Sverige. Dessa grupper kallas 

hädanefter för Kronoberg respektive Sverige. Jämförelsen utgår från en analys av tredje 

diagrammet i empiriavsnittet (figur 4.4). 

Medelvärdet av soliditeten i gruppen Kronoberg är 35,73 procent och 37,25 procent i gruppen 

Sverige. Standardavvikelsen ligger på 20,97 procentenheter i Kronoberg och 21,31 

procentenheter i Sverige. Mellan olika företag inom de båda grupperna skiljer sig därmed 

soliditeten åt ganska kraftigt. Vid en första anblick framstår det däremot, precis som i tidigare 

studier, som att skillnaden mellan grupperna är mycket liten. 

Vid uppdelning av företagen i tio grupper kan dock vissa skillnader urskiljas. Gruppen 

Kronoberg innehåller färre företag än alla andra grupper i den kvantitativa studien. Det blir 

tydligt eftersom spridningen inom gruppen inte är riktigt lika jämnt fördelad som inom de 

andra grupperna. Flest företag ligger i intervallet 30,01-40 procents soliditet (19 procent i 

gruppen Kronoberg och 17 procent i gruppen Sverige). Om intervallet med flest företag slås 

ihop med de närmast liggande intervallen (och i detta fall bildar intervallet 20,01-50 procents 

soliditet) innefattas 51 procent av företagen i både Kronoberg och Sverige. 

Många företag har även i denna studie en låg soliditet. Andelen företag i gruppen Kronoberg 

som har en soliditet lägre än 50 procent uppgår till 76 procent. Något lägre är motsvarande 

siffra för gruppen Sverige. Där uppgår den till 72 procent.  

Den största skillnaden i ett intervall mellan grupperna vid uppdelning i tio grupper uppgår till 

3 procentenheter och uppvisas i två intervall (0-10 och 50,01-60 procents soliditet). 

Skillnaden mellan grupperna är därmed ganska liten, men ändå större än den som uppvisas i 

de två tidigare studierna. Skillnaden mellan företag inom de båda grupperna är precis som i 

tidigare studier stora. 
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5.1.4 Generella kommentarer 

Överlag är det mycket små skillnader i alla tre jämförelser. Medelvärdet ligger mellan 33,10 

och 37,94 procent och standardavvikelsen ligger mellan 20,26 och 21,31 procentenheter för 

samtliga grupper. Skillnaden mellan de olika grupperna är med andra ord liten. Däremot är 

spridningen förhållandevis stor inom de olika grupperna. Faktum är att de soliditetsintervall 

med flest andel företag (20,01-30 procent i gruppen större företag och 30,01-40 procent i 

gruppen Kronoberg) endast innefattar 19 procent av gruppens företag. Det är alltså inte ens 

1/5 av företagen.  

En klar majoritet (mellan 70 och 80 procent) av företagen i samtliga grupper har en soliditet 

lägre än 50 procent. Antalet företag i intervallet 90,01-100 procents soliditet är inte tillräckligt 

många för att nå upp till 1 procentenhet i någon av grupperna. Förklaringen till detta är enligt 

författarna att de flesta företag i regel handlar på faktura vilket leder till en kapitalförskjutning 

och en leverantörsskuld. Leverantörsskulder påverkar, som vi nämnt i referensramen, 

soliditeten negativt.  

Den största skillnaden i ett intervall mellan grupperna vid uppdelning i tio grupper uppgår till 

3 procentenheter (i den sista jämförelsen). Med andra ord är skillnaden totalt sett mycket liten 

i samtliga jämförelser. 

Som sagt ligger den genomsnittliga soliditeten bland företagen i studien mellan 33,10 och 

37,94 procent. Detta överrensstämmer väl med den rekommendation som Nilson et. al (2009) 

gör om att företag bör ha en soliditet mellan 30–40 procent. Däremot uppvisar studien inga 

tecken på Olofssons (1996) teori om att mindre företag i allmänhet har en lägre soliditet än 

större företag. 
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5.2 Kvalitativ studie 

Den sista kvantitativa studien jämförde gruppen Kronoberg med gruppen Sverige. Gruppen 

Kronoberg består av små företag i Kronobergs län inom branscherna tillverkning och handel.  

Det är ur denna grupp som ett urval av företag till de kvalitativa intervjuerna gjorts. Analysen 

av de kvalitativa intervjuerna följer. 

5.2.1 Grundläggande finansiella teorier 

Precis som referensramens inledning beskriver så måste all verksamhet vara finansierad på ett 

eller annat vis. De källor som företag kan finansiera sig genom är eget kapital eller 

främmande kapital. Förhållandet mellan eget kapital och främmande kapital bestämmer hur 

hög soliditeten är i företag. Mellan intervjuföretagen syns tydliga skillnader i soliditet. Detta 

beror till viss del på att författarna valt ut företag med olika soliditet för intervjuer i syfte att 

se om tankarna bakom finansieringsval skiljer sig. Efter genomförda intervjuer framkom att 

några drastiska skillnader i finansieringspreferenser inte finns även om företagen har olika 

soliditet. Den gemensamma nämnaren för företagen är att de flesta föredrar att ha stor del av 

verksamheten finansierad med eget kapital. Detta verkar grunda sig i försiktighet, och en vilja 

att vara ”sin egen”. Per Strömqvist på Svegab citerar bland annat Göran Persson (f.d. 

statsminister) som sa att ”den som är satt i skuld är inte fri”. Tolo Söderström på Aneta 

belysning AB drar en parallell till grundarna av Bror Pehrssons möbler som han känner väl. 

En av grundarna berättade för honom att de efter att ha blivit nekade ett lån hos banken valde 

att aldrig ta lån. Detta leder naturligtvis till en hög soliditet och som Ljung et al. (2007) 

beskriver det, en hög förlusttålighet. Förlusttåligheten har varit värdefull i lågkonjunkturer då 

verksamheten inte går lika bra och då konkurrenter blivit tvungna att lägga ner. 

Vidare framgår det ur intervjuerna att inget av företagen, förutom Perfecta Pump har ett 

uttalat soliditetsmål. Fyra av sju företag menar att de vill ha en god soliditet, medan två av sju 

inte bryr sig nämnvärt om soliditeten så länge företaget går bra och visar positiva resultat. De 

företag som inte bryr sig om soliditeten menar snarare att soliditet är en siffra som är viktig 

för banker och revisorer. Ulrik Wallertz på Intersport menar att de inte analyserar soliditeten 

eller har några uppsatta mål, men att deras revisor aldrig skulle acceptera en soliditet som 

utsätter företaget eller banken för onödig risk. Efter att ha studerat soliditet och företags sätt 

att se på den har författarna förstått att allt för stor vikt inte ska läggas vid denna siffra. 

Soliditeten visar endast på en ögonblicksbild av företags finansiering, men säger ingenting om 

uttalade mål eller framtidsplaner. Ett tydligt exempel på detta är Svegab där Per Strömqvist 
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nyligen förvärvat företaget. Detta har lett till en låg soliditet eftersom förvärvet till största del 

finansierats med främmande kapital. Per har dock en femårsplan under vilken företaget ska bli 

skuldfritt, vilket innebär att soliditeten kommer stiga efter hand. 

Nils-Erik på Styrelseakademin menar att det ur bankers synvinkel inte finns någon optimal 

soliditetsnivå. Soliditeten är viktig, men nivån som banker anser att soliditeten bör ligga på 

skiljer sig mellan branscher och företag. Vidare menar Nils-Erik att det viktigaste är hur 

företagare driver sina verksamheter och om de satsar sitt eget kapital. 

5.2.2 Pecking-order versus Trade-off 

Modigliani & Miller (1958) presenterar i sin ”Proposition I” att kapitalstrukturen i företag inte 

påverkar deras värdering vid en perfekt rådande kapitalmarknad. Detta resonemang håller 

dock inte i verkligheten eftersom en sådan kapitalmarknad inte föreligger. Den moderna 

finansiella skolan menar istället att företagen har två övergripande teorier att förhålla sig till. 

Dessa är trade-off theory och pecking-order theory. Trade-off theory hävdar bestämt att 

företagsledare är väl medvetna om de konkurskostnader och de skattebesparingar som lån 

genererar. Baserat på detta menar teorin att företagsledare väljer den optimala 

kapitalstrukturen för sina företag. Denna teori återspeglas inte alls vid intervjuer med 

företagsledare. Där framgår, som tidigare nämnts, att något större fokus inte riktas mot 

kapitalstruktur. Än mindre räknar de på en optimal kapitalstruktur. De räknar inte heller på 

hur de skulle kunna dra nytta av en finansiell hävstångseffekt. Vissa av företagen visar på 

förståelse för att de inte har en optimal kapitalstruktur, men arbetar ändå inte aktivt med 

denna fråga. De fokuserar snarare på att ha en (utifrån deras preferenser) sund kapitalstruktur 

än en optimal. Detta kan delvis bero på vilken utbildning företagsledarna har, men också på 

svårigheten i att förstå teorin och att praktiskt räkna på kostnader och besparingar enligt 

trade-off theory. Dessutom har företagen ofta ett långsiktigt tänk där de vill bygga upp det 

egna kapitalet för att i framtiden kunna expandera eller göra förvärv. Tydliga exempel på 

detta är LVI och Alutrade. LVI har väldigt hög soliditet (~70 %) som de byggt upp under lång 

tid. De har inget uttalat mål att ha så hög soliditet som de har idag, men vill använda det egna 

kapitalet till att expandera. Alutrade har som mål att med hjälp av eget kapital dubbla sin 

omsättning inom en treårsperiod.  

Utifrån de intervjuer som genomförts i denna uppsats kan inga kopplingar göras mellan att 

lönsamma företag med låg andel riskfyllda tillgångar har låg soliditet, eller vice versa. Detta 

är annars ett mönster som trade-off theory framhäver. Dock är författarna medvetna om att 
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antalet intervjuer möjligen inte är tillräckligt för att påvisa mönster. De tendenser som 

framkommit är däremot att intervjuföretagen strävar mot relativt hög soliditet oberoende av 

tillgångstyp och bransch. 

Författarna har alltså inte funnit någon direkt koppling mellan trade-off theory och den 

empiriska undersökningen. Däremot sammanfaller pecking-order theory väl med vad som 

framkommit under intervjuerna i empiriavsnittet. Sammanfattningsvis menar pecking-order 

theory att det inte finns någon väldefinierad optimal kapitalstruktur. Istället finansierar sig 

företag enligt teorin utifrån hur mycket kapital de behöver. Detta reflekteras väl av vad 

intervjuföretagen svarat på frågor om kapitalstruktur. Som nämnts tidigare i stycket om trade-

off theory fokuserar inte intervjuföretagen på sin kapitalstruktur, än mindre på att räkna ut en 

optimal kapitalstruktur. Övergripande är deras mål istället att ha en sund kapitalstruktur. De 

flesta av intervjuföretagen arbetar dessutom för att få eller behålla en hög soliditet.  

Pecking-order theory menar att företagare finansierar sig efter ett speciellt mönster istället för 

att räkna på kostnader och kostnadsbesparingar som trade-off theory hävdar. Det första steget 

i mönstret bekräftades av alla intervjuföretag. Alla företagen föredrar interna medel vid 

finansiering av verksamheten. Nästa steg bekräftas av framför allt intervjun med Patric på 

Aqua Expert. Han berättar att han och hans bror på senare år har kunnat unna sig själva lite 

mer i form av utdelningar. Detta är ett resultat av deras arbete med att outsourca verksamhet 

som kräver stora investeringar i maskiner. Innan denna omställning gjordes prioriterade Patric 

och hans bror investeringar före de kunde ta ut någon utdelning. Även de andra företagen 

svarar på liknande sätt. De återinvesterar största delen av, eller all, vinst från företagen för att 

finansiera framtida projekt och expansion.  

Det tredje steget i pecking-order theory blir inte speciellt aktuellt att jämföra med 

intervjuföretagen eftersom de inte tar ut mycket utdelningar. Författarna får dock inte bilden 

av att företagen skulle sälja tillgångar för att kunna genomföra utdelningar med tanke på att de 

redan nu avstår utdelningar. Dock stämmer teorin om att amorteringar av lån prioriteras vid 

överskott av interna medel väl överens med empirin som inhämtats från de kvalitativa 

intervjuerna. Detta framgår inte minst av intervjun med Per på Svegab som har en femårsplan 

under vilken företaget ska bli skuldfritt.  

Det sista steget i mönstret som pecking-order theory beskriver bekräftas starkt av alla 

intervjuföretagen. Vid behov av externt kapital föredras lånefinansierat kapital. En anledning 

kan vara att företagen ofta har bra relation till bankerna, men huvudanledningen är att den 
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sortens kapital inte innebär någon nämnvärd kontrollförlust. Just kontrollförlust ges också 

som anledning av många intervjuföretag till varför de inte vill ta in externa ägare annat än 

möjligtvis i sista hand. Detta sammanfaller också väl med sista steget i pecking-order theory 

som menar att företagsägare endast i sista hand tar in externa ägare som tillför mer eget 

kapital till verksamheten. Det är tydligt att fler ägare inte är önskvärda bland de företag som 

intervjuats. Ulrik på Intersport menar att det vore det värsta tänkbara att behöva släppa en del 

av företaget i utbyte mot kapital. Dessutom anser han inte att en extern investerare skulle 

kunna bidra med någon ytterligare kompetens. Niklas på Alutrade säger att det inte skulle 

ligga i ägarnas intresse att ta in ytterligare ägare, utan att de då förmodligen hellre skulle sälja 

företaget. Per på Svegab kan se en fördel med att ta in externt ägarkapital i snabbväxande 

företag med stor potential. Han kan dock inte tänka sig att ta in externa ägare i Svegab 

eftersom han då skulle förlora kontroll och det skulle kunna uppstå kontroverser mellan 

honom och den nya ägaren. 

Vidare berättar Per på Svegab att de släpat en del med betalningar på grund av att de ökat sin 

omsättning så mycket, vilket har lett till större kapitalbindning och smärre likviditetsproblem. 

Detta gör att författarna tolkar det som att Svegab inte använder sig av någon checkkredit. 

Denna information tillsammans med Pers uttalade mål att företaget ska vara skuldfritt om fem 

år och det faktum att han inte själv anser sig som riskbenägen överensstämmer väl med 

Howorths (1999) teori om att småföretagare med hög kontrollaversion inte kommer söka 

kapital hos externa finansiärer. Svegab är visserligen till stor del finansierat med lån i 

dagsläget, men det måste ses i ljuset av att företaget nyss bytt ägare. Ett förvärv av företaget 

hade inte varit möjligt utan lånefinansiering. Det uttalade målet är dessutom som sagt att 

lånen ska vara helt återbetalda inom fem år. Howorth menar att småföretagare med hög 

kontrollaversion föredrar kortfristiga skulder så som leverantörsskulder framför extern 

finansiering. Detta bekräftas i Svegabs fall genom de släpande betalningarna, viljan att bli 

skuldfri och Pers uttalande om att han tycker det lite pinsamt att söka finansiering från banken 

i för stor utsträckning. 

Just viljan att ha kontroll över sin verksamhet är enligt referensramen ett av karaktärsdragen 

hos entreprenörer. Eftersom tre av de sju företagsledarna som intervjuats också är ägare i 

verksamheten finner författarna det intressant att analysera huruvida dessa personer är 

entreprenöriella, och hur det kan påverka deras verksamhet och val av kapitalstruktur. Det är 

även intressant att, där det finns möjlighet, se om det finns liknande karaktärsdrag hos ägarna 

bakom de andra företagen. 
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5.2.3 Entreprenören 

Sett utifrån referensramens teori om entreprenörer har alla intervjuade personer egenskaper 

som beskrivs som entreprenöriella. Tydligast är det dock hos de personer som både äger och 

driver sina företag. Per på Svegab visar på såväl djupt personligt ansvar som vilja att ta risk, 

vilja ha kontroll över sina resurser. Han har även stor tillit till sin egen förmåga, njuter av 

utmaningen att driva företag, är framtidsinriktad, ser möjligheter och har visioner. Att Per 

känner personligt ansvar framgår genom hans sätt att berätta om sig själv och företaget. Då 

framkommer även att han njuter av utmaningen att driva sitt företag. Per är enligt författarna 

villig att ta kalkylerade risker eftersom han vågade satsa på att göra ett företagsförvärv under 

finanskrisen. Detta visar även på Pers tro på sin egen förmåga. Även om världsekonomin inte 

gick särskilt bra, och banken var restriktiv med att låna ut pengar trodde Per på sig själv och 

sin förmåga att lyckas. Detta visar även att Per ser möjligheter och har visioner. Han såg 

möjligheten i förvärvet av Svegab, och hade visionen att driva det som sitt eget företag. Att 

Per vill ha kontroll över sina resurser visas genom att han är väldigt mån om att bli skuldfri. 

Vad gäller Ulrik på Intersport och Patric på Aqua Expert syns snarlika egenskaper. De njuter 

av att driva sina företag och visar att de känner personligt ansvar för företagen. De har även 

stor tillit till sin egen förmåga. Det framgår extra tydligt genom Ulriks uttalande om att en ny 

delägare inte skulle tillföra någon ny kompetens i företaget, vilket visar på Ulriks 

självförtroende när det gäller att driva sitt företag. Vidare visar Ulrik och Patric på vilja att ha 

kontroll över sina resurser. Detta gör de främst genom att säga att de inte kan tänka sig att ta 

in nya delägare i företagen. Patric säger att företaget är hans och broderns framtid, och att en 

ny delägare kanske inte bara skulle ha andra intressen än dem utan även skulle ta del av 

företagets vinster. 

Även om intervjuerna på Aneta belysning, Alutrade, LVI och Perfecta Pump inte skedde med 

ägarna utan med företagsledarna skapades en bild av grundarna och deras egenskaper. På 

Aneta såg grundarna möjligheten att flytta produktion till låglöneländer och omsatte även 

denna möjlighet i verklighet. Vidare kände grundarna ett djupt personligt ansvar för företaget 

och såg det som sin pensionsförsäkring. Av den anledningen ville de även ha kontroll över 

sina resurser och tog inga onödiga risker. Det är viktigt när man ser till företag att förstå att 

risk inte behöver vara något negativt utan istället är en möjlighet om riskerna är kalkylerade 

och noggrant avvägda. Aneta tog en risk genom att flytta sin produktion, men detta var även 

en möjlighet. Enligt teorin kan således grundarna till Aneta anses vara riskbenägna även om 

de samtidigt minskade risken avsevärt i företaget genom att skriva ned sin fastighet extremt 
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lågt för att skapa en buffert. I fallet med Alutrade märks det att grundaren känner ett djupt 

personligt ansvar och vill ha kontroll över resurserna i företaget. Detta märktes eftersom han 

fortfarande sitter med i företagets styrelse, och det verkar som att han är involverad i många 

av besluten som tas i verksamheten. Författarna fick genom intervjun med Niklas på Alutrade 

känslan att grundaren till företaget har svårt att släppa kontrollen. Allra tydligast var det när 

Niklas uttalande sig om att det brukar krävas tre VD:ar innan grundaren har förlikat sig med 

tanken om att det är någon annan som styr företaget. Dessutom sa Niklas att det är mer troligt 

att företaget säljs än att det någonsin kommer släppas in nya delägare. Vidare syns ett 

optimistiskt driv i företaget som kommer till uttryck genom deras framtidsmål om att dubbla 

omsättningen på tre år, och att etablera sig inom nya segment. Detta visar att de blickar framåt 

och inte bara är nöjda med vad de redan åstadkommit.  

5.2.4 Tillväxt 

Alla de företag som intervjuats är etablerade och mogna aktörer på sina respektive marknader. 

Barth menar att företags mognad och specifika situation tillsammans med deras tillgång till 

kapital och resurser påverkar deras möjlighet att växa. Tillgången till just kapital skiljer sig en 

del bland de företag som intervjuats. Några av företagen har en relativt stor egen kassa som 

byggts upp över tid, några har starka ägare i ryggen som kan skjuta till kapital vid behov 

medan andra mer eller mindre får förlita sig på bankfinansiering vid kapitalbehov. Några 

direkta skillnader i tillväxt på grund av skillnader i tillgång till kapital mellan de intervjuade 

bolagen har inte upptäckts. Det är snarare så att företagen valt att inte expandera om det inte 

sammanfallit med företagens övriga mål, även om de haft möjlighet till det ur en ekonomisk 

synvinkel. Detta speglar väl vad Davidsson et al. säger angående företags val att växa eller 

inte.  

Det framgår ur intervjuerna att det är ägarnas visioner och mål tillsammans med möjligheter 

som uppstår på marknaden som bestämmer huruvida företagen växer eller inte. Tillgången till 

kapital har alltså bland intervjuföretagen inte varit en avgörande faktor för tillväxt. Uppstår 

lägen så menar företagen att de ser till att lösa det då.  Dock är det enligt företagarna 

naturligtvis så att en hög andel eget kapital, och kapitalstarka ägare, ger en bättre bas för 

framtida investeringar och expansion. Detta bekräftas även av Nils-Erik, på Styrelseakademin 

Sydost, som menar att banker är tydliga med att företag måste satsa egna pengar för att få lån.  

Effekten av att helt förlita sig på eget kapital för tillväxt är enligt Chittenden et al. (1996) en 

lägre tillväxttakt. Detta beror på att tillväxten sker i små steg under längre tid genom 
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återinvesterade vinster från företaget. Med hjälp av främmande kapital har företag möjlighet 

att växa snabbare, på bekostnad av att vara helt självständiga. De kan även öka avkastningen 

på det egna kapitalet genom finansiell hävstång om de förvaltar kapitalet bättre än 

skuldräntan. Som sagts tidigare i analysen är de företagare som ingått i den kvalitativa studien 

inte villiga att ge upp kontroll över sina företag. Davidsson et al. (2001) menar att detta leder 

till att företagare väljer det finansieringsalternativ som maximerar deras handlingsfrihet, vilket 

överensstämmer väldigt väl med pecking-order theory. Pecking-order theory menar, precis 

som den kvalitativa studien bekräftar, att företag vid behov av externt kapital i första hand 

kommer söka lånefinansierat kapital. Detta eftersom lånefinansierat kapital medför den lägsta 

kontrollförlusten. Detta har enligt en undersökning, genomförd år 1990 av statens 

industriverk, gjort att de flesta små företagen i Sverige är finansierade till största delen med 

främmande kapital. Uppsatsens kvantitativa totalundersökning visar på att så är fallet även 

idag. Nackdelen, enligt statens industriverk, med att företagen till stor del är finansierade på 

detta vis är att räntor och amorteringar försvagar företagens möjlighet till självfinansiering, 

vilket försvårar deras tillväxt. Författarna till denna uppsats tolkar det därmed som att 

lånefinansiering kan hjälpa företag att växa snabbare på kortare sikt, men att det i längden kan 

innebära att fortsatt tillväxt hämmas. 

En annan extern kapitalkälla är, som tidigare nämnts, externa investerare som går in som 

delägare. Kapitaltillskott från en sådan källa ger samma möjlighet till snabb tillväxt på kort 

sikt, men urholkar inte soliditeten eftersom kapitalet blir en del av det egna kapitalet i 

företaget. Dock innebär en extern investerare en kontrollförlust för företagsägaren eftersom 

ägaren får ge upp en del av företaget till investeraren. Per på Svegab ser problem i detta 

eftersom det skulle kunna uppstå kontroverser mellan de två parterna. Ett annat problem som 

Patric på Aqua Expert tar upp är oviljan att dela med sig av eventuella företagsvinster. 

Andelen av eventuella företagsvinster som investeraren har rätt till kan ses som denna persons 

ersättning för att han eller hon investerat i företaget. Denna ersättning kan jämställas med 

bankers ränta eftersom det är deras ersättning som de kräver för att låna ut kapital. 

5.2.5 Asymmetrisk information  

I föregående avsnitt analyserades vad som påverkar tillväxten i företag. Företag måste kunna 

finansiera sin tillväxt på ett eller annat vis. Som nämndes i analyserna runt pecking-order och 

tillväxt så överensstämmer uppsatsens kvalitativa studie väl med pecking-order theory. Detta 

innebär att både teorin och intervjuföretagen säger att finansiering genom eget kapital är 
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första prioritet, men att om externt kapital behövs så går de i första hand till banken. Detta 

leder in på problemet med asymmetrisk information som finns mellan företag och banker. 

Barth (2001) menar att tillgången på riskkapital är direkt beroende av de resurser företag har 

att tillgå, vilken bransch de verkar inom och hur länge de bedrivit sin verksamhet. Detta är 

även en bild som bekräftas av Nils-Erik på Styrelseakademin Sydost. Anledningen till att 

asymmetrisk information föreligger och att ett informationsgap uppstår är att företagen har 

bättre inblick i och kunskap kring sin verksamhet än bankerna. Både Ulrik på Intersport och 

Patric på Aqua Expert tar i intervjuerna upp intressanta aspekter på detta problem. Ulrik 

menar att han ger den information banken efterfrågar, men inte mer än så. Detta innebär att 

Ulrik har mer information än banken. I realiteten kan informationsasymmetrin aldrig bli noll 

eftersom företagare alltid kommer ha mer information om sin verksamhet än bankerna. Det 

ända sättet som de skulle kunna ha tillgång till identisk information vore om bankerna 

arbetade i företagen, vilket naturligtvis inte är möjligt. Risken med att hålla tillbaks 

information gentemot banken är enligt Nils-Erik på Styrelseakademin att det i slutändan 

troligtvis slår tillbaka mot företaget. Patric på Aqua Expert tar också upp problemet med 

informationsasymmetri och menar att banken uppmanade honom att öka soliditeten i 

företaget. Patric visste precis var företaget stod, och var på grund av sin insikt i företaget inte 

alls bekymrad över deras framtid. 

Enligt Storey (2000) är informationsgapet större mellan banker och små företag än mellan 

banker och större företag. Detta beror på att de större företagen är granskade i större 

omfattning än de små. Detta leder till att banker blir mer restriktiva med att låna ut kapital till 

små företag, och företagsägarna blir således tvungna att bevisa sin lämplighet. Även Nils-Erik 

på Styrelseakademin bekräftar detta och menar att företagarens personlighet är avgörande i de 

flesta fall. Per på Svegab verkar uppfatta frågan på samma sätt eftersom han säger att han inte 

uppfattar det som svårt att få lån så länge man framstår som trovärdig. 

Storey (2000) menar att informationsasymmetri är en av faktorerna bakom varför banker tar 

ut räntor. Eftersom informationsasymmetrin varierar från företag till företag torde även räntan 

vara olika för olika företag. Denna bild bekräftas av Nils-Erik på Styrelseakademin som 

menar att räntan som banker tar ut skiljer sig mellan företag. Vidare menar Nils-Erik att det 

finns sätt att skydda sig mot informationsasymmetri. Han beskriver företagsbesök som det 

effektivaste sättet. 
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6. Slutsats 
 

ppsatsens avslutande kapitel inleds med slutsatser gällande de kvantitativa och 

kvalitativa studierna. Studiernas syfte har varit att kartlägga kapitalstrukturer i små 

företag i Sverige och att studera bakomliggande orsaker till varför företagare resonerar som 

de gör kring eget kapital och skulder. Därefter presenteras förslag till fortsatta studier. 

Kapitlet avslutas med en självkritisk diskussion. 

 

6.1 Slutsatser, kvantitativ- och kvalitativ studie 

De slutsatser som kan dras från den kvantitativa studien är att det inte finns någon större 

skillnad i soliditet mellan små och större företag. Skillnaderna i soliditet mellan företag inom 

grupperna är däremot stor. Den genomsnittliga soliditeten i små företag i Sverige är enligt 

undersökningen 34,31 procent. Detta visar på att genomsnittssoliditeten för denna grupp 

ligger inom det intervall som Nilsson et al. (2009) anser önskvärt. Däremot kan Olofssons 

(1996) uttalande om att mindre företag i allmänhet har en lägre soliditet än större företag 

förkastas utifrån den kvantitativa totalundersökningen. Det är istället så att små företag i 

dagsläget har en något högre genomsnittlig soliditet än större företag. 

Gruppen som denna uppsats fokuserat på (små tillverknings- och handelsföretag) uppvisar i 

den kvantitativa studien en något högre genomsnittlig soliditet (37,25 procent) än 

genomsnittet för alla små företag (34,31 procent). Högre genomsnittlig soliditet (35,73 

procent) har även gruppen små tillverknings- och handelsföretag i Kronobergs län (Gruppen 

Kronoberg), som har legat till grund för den kvalitativa undersökningen. 

Genom den kvantitativa studien skapades en övergripande ögonblicksbild av hur soliditeten 

ser ut i olika företag i Sverige. Den säger dock inget om vad som styr val av kapitalstruktur i 

olika företag. Därför har även en kvalitativ studie genomförts. 

En slutsats som författarna drar från den kvalitativa studien är att pecking-order theory 

överensstämmer väl med de intervjuade företagens finansieringspreferenser. Alla företagen 

föredrar eget kapital framför främmande kapital. Detta bekräftar även Berggrens (2003) syn 

på att småföretagare har en negativ syn på externt kapital. Vid finansiering med externt 

kapital föredrar de dock lån från banker framför att ta in nya ägare. Detta beror till största 

delen på att företagarna inte vill släppa kontroll över sina företag. Att företagare i små företag 

U 
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inte vill släppa kontroll överensstämmer väl med vad Olofsson (1996) och Davidsson et al. 

(2001) säger. Olofsson (1996) menar att det råder en betydande tveksamhet bland många 

företagare i små- och medelstora företag i Sverige att söka ägarpartners. Davidsson et al. 

(2001) menar att entreprenörer har en stark drivkraft att vara oberoende av andra, och därför 

väljer det finansieringsalternativ som maximerar deras handlingsfrihet. 

Några tecken på att trade-off theory skulle stämma har författarna dock inte kunnat påvisa 

med hjälp av den kvalitativa studien. Tvärt om är det så att företagarna som intervjuats inte 

alls tar hänsyn till avvägningen mellan tax shield och financial distress. Vissa företagare visar 

på förståelse för att de förmodligen inte har en optimal kapitalstruktur. Trots detta visar de 

inte några tecken på att vilja arbeta aktivt för att förändra sin kapitalstruktur. 

Bland de företag som intervjuats har det framkommit att de flesta inte har som huvudsakligt 

mål att växa om det inte överensstämmer med andra prioriterade mål. Detta bekräftar vad 

Davidsson et al. (2001) och Olofsson (1996) säger om tillväxt i små företag. Detta innebär 

alltså att brist på kapital, i den kvalitativa studien, inte alls är huvudanledningen till avsaknad 

av tillväxt som Chittenden et al. (1996) menar. Däremot stämmer det som Chittenden et al. 

säger att det tar längre tid för företag att växa om tillväxten enbart ska finansieras med internt 

genererat kapital, vilket kan leda till en hög soliditet. Samtidigt kan allt för låg soliditet, 

genom stor andel långfristiga skulder, öka räntekostnaderna för företag och deras nivå på 

financial distress även om företagen på kort sikt kan expandera med hjälp av främmande 

kapital. Allt för hög nivå av financial distress kan utsätta företag för allt för stora risker, och i 

förlängningen sätta företags existens på spel. 

Angående informationsgapet som enligt Landström (2003) föreligger mellan banker och 

företag kan författarna efter genomförda intervjuer konstatera att detta verkar stämma. Dock 

kan inga slutsatser dras angående hur mycket svårare informationsgapet gör det för företagen 

att få lån, eller i hur stor utsträckning det påverkar deras ränta. Över lag tycker de intervjuade 

företagen att det inte är svårt att få lån hos bankerna. Detta kan förmodligen delvis bero på att 

författarna valde att intervjua företag som varit etablerade under en längre tid. Nils-Erik på 

Styrelseakademin bekräftar att det blir lättare att bedöma etablerade företag, men att den 

avgörande faktorn för huruvida företag får lån eller inte beror på om de satsar sitt egna 

kapital. 

Ur författarnas perspektiv är en övergripande slutsats av den kvalitativa studien, precis som 

Landström (2003) säger, att småföretagare inte alltid är ekonomiskt rationella. Författarna 
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menar att företag i större utsträckning borde se främmande kapital som en möjlighet snarare 

än som ett hot. Möjligheten till finansiell hävstång som främmande kapital medför kan leda 

till bättre avkastning på eget kapital. I förlängningen kan det även hjälpa företag att växa 

snabbare. 

Författarna vill dock framhäva att det inte behöver vara fel att driva företag på det vis som 

många av de intervjuade företagen gör. Det må kanske inte vara optimalt ur ett teoretiskt 

perspektiv, men faktum är att företagen är välmående och att företagarna är nöjda med sina 

situationer. Författarna har kommit till insikt om att varje situation är unik. Många aspekter, 

såväl synliga som osynliga, ska tas i beaktning vid val av kapitalstruktur. Författarna ser dock 

en risk i att låta personliga preferenser påverka val av kapitalstruktur i allt för stor 

utsträckning. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Författarna anser att de kvantitativa och kvalitativa studierna i denna uppsats kan ligga till 

grund för vidare forskning. Den kvantitativa totalundersökningen kan användas för att se om 

den genomsnittliga soliditeten i svenska företag förändras över tid. Dessutom kan utvidgade 

analyser göras av den data som legat till grund för den kvantitativa studien. 

Den kvalitativa studien kan utvidgas och genomföras i andra regioner i Sverige, och även i 

andra branscher. Detta för att jämföra om de resultat som framkommit i denna studie även 

speglas i andra branscher och delar av landet. 

 

6.3 Självkritik 

Författarna anser det viktigt att förhålla sig självkritiska till sitt eget arbete. Därför lyfts här 

vissa punkter som eventuellt kan ses som svagheter i uppsatsen, även om författarna försökt 

minimera antalet felkällor.  

En infallsvinkel som kunde ha varit intressant hade varit att få ett kvinnligt perspektiv på 

frågorna i den kvalitativa undersökningen, även om svaren inte borde påverkas av kön. Det 

ska poängteras att författarna tillfrågat även kvinnliga företagsledare att ställa upp i 

undersökningen, men att de av olika anledningar inte haft möjlighet till detta. 

Angående bortfall tillfrågades 22 företag att ställa upp på intervju för den kvalitativa studien. 

Ungefär en tredjedel tackade nej av olika anledningar, knappt en tredjedel svarade inte alls 



SLUTSATS 

- 55 - 
 

även om flera kontaktförsök gjordes och drygt en tredjedel tackade ja till intervju. Två av dem 

som tackade ja dök dock aldrig upp vid intervjutillfället. 

Vid beräkning av vad som är små företag, utifrån EU:s definition, har växelkursen 8,5 SEK/€ 

använts. Författarna är medvetna om att växelkursen fluktuerar och kan vid uppsatsens 

färdigställande konstatera att kursen legat närmre 9 SEK/€ i genomsnitt. Någonstans var dock 

gränsen tvungen att dras, och eftersom uppsatsen fokuserar på små företag ansåg författarna 

att det var bättre att använda en marginellt lägre kurs än en högre. 

Avslutningsvis ska det nämnas att en av intervjupersonerna i den kvalitativa studien har 

släktband till en av författarna. Författarna vill dock klargöra att företaget som denna person 

är delägare i faller inom urvalet och den för uppsatsen uppsatta ramen. Dessutom framkom 

inga annorlunda svar vid intervjutillfället än de som givits av andra respondenter. Författarna 

har ingen koppling till någon av de andra respondenterna. 
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Bilaga 1 - Brev till intervjuföretag 
 

Hej, 

Vi är tre studenter som studerar till civilekonomer på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu 

skriver vi vår C-uppsats inom ämnet finansiering. Vårt syfte med studien är att dels få en 

bättre förståelse för hur ett företag teoretiskt sett bör finansiera sig och dels att öka förståelsen 

för vilka bakomliggande orsaker som finns vid valet mellan eget kapital och skulder. Vidare 

syftar studien till att öka kunskapen om finansiering hos företagen. 

En viktig aspekt är att titta på företagsägarnas påverkan på vilka finansieringsalternativ som 

använts i företaget. Vi vill därför komma i kontakt med ägaren av företaget. 

Vi undrar därför om Ni skulle kunna ställa upp på en kort och informell intervju? 

(Uppskattningsvis 20 minuter) 

Detta skulle underlätta våra fortsätta studier avsevärt.  

Intervjuerna kommer att genomföras under veckorna 16-19. Vi skulle vara mycket tacksamma 

om Ni kunde ställa upp. Vi kommer att kontakta er igen inom en snar framtid via telefon för 

att bestämma tid och plats för intervju.  

 

Tack för att ni ställer upp! 

Med vänliga hälsningar 

 

Christoffer Wallertz   | cwalf07@student.lnu.se  | 0761 68 45 70 

Martin Andersson   | manio08@student.lnu.se   | 0739 57 11 42 

Stefan Kesak   | skewg08@student.lnu.se  | 0762 10 50 09 

 

 

 

 

 

mailto:christoffer.wallertz@gmail.com
mailto:manio08@student.lnu.se
mailto:stefan.kesak@gmail.com
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

 Respondentens namn? 

 

 Respondentens utbildning? 

 

 Företagets namn? 

 

 Vad tillhandahåller företaget? 

 

 Företagets historia? 

 

 Vilken befattning har du på företaget? 

 

 Hur ser din ingång till företaget ut? Familjeföretag, grundare, förvärvat? 

 

 Hur många anställda har företaget? 

 

 Vad uppgår företagets omsättning till? 

 

 Vad uppgår företagets soliditet i dagsläget till? 

 

 Hur ser du/företaget på främmande kapital (Bankfinansiering)? 

 

 Var kommer ert främmande kapital (skulder) från? 

 

 Har du/företaget funderat på alternativ till ovanstående källa? 

 

 Hur se företagets relation med banken ut? 

 

 Upplever du/företaget att det är svårt att få tag i externt kapital, d.v.s. bankfinansiering eller 

privata investerare? 

 

 Hur ser du/företaget på eget kapital? 

 

 Skulle du/ägarna kunna tänka dig att släppa in nya ägare i företaget? 

 

 Anser du dig riskbenägen? 

 

 Hur ser företagets framtidsplaner ut? 

 

 Har företaget som strategi att återinvestera all eventuell vinst? 

 

 Hur resonerar du/företaget kring förhållandet mellan eget kapital och främmande kapital? 

 

 Vad grundar sig ovanstående resonemang på? 

 

 Skulle du/företaget vilja öka/minska någon kapitalkälla om möjligheten uppstod? I så fall varför? 

 

 Tror du att företaget hade sett annorlunda ut vid en annorlunda kapitalstruktur?
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Bilaga 3 - Intervjufrågor (Bank) 
 

 Respondentens namn? 

 

 Yrkesliv? 

 

 Vad fokuserar banker på vid en låneansökan från ett företag? (Företagarens personlighet, 

nyckeltal, extern styrelse, omsättning, vinst?) 

 

 Vilken soliditet bör ett företag ha? 

 

 Hur mycket påverkas lånemöjligheterna om företaget har en extern styrelse? 

 

 Tar banken hänsyn till tidigare erfarenhet vid bedömning av ett företags möjligheter att lyckas? 

 

 Skiljer sig räntan mellan företag åt och i så fall varför? 

 

 Skiljer lånemöjligheterna sig åt mellan stora och små företag  

 

 Följer banker upp företag kontinuerligt? 

 

 Hur motverkar banker asymmetrisk information och är det ett stort problem? 
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Bilaga 4 - Filtertext 
 

Guide över hur data från Affärsdata filtreras och exporteras till Excel för beräkningar. 

Affärsdata är inte öppen för allmänheten utan kräver behörighet. Via Linnéuniversitetets startsida 

(lnu.se) nås Affärsdata genom att klicka på ”Universitetsbibliotek” och ”Artiklar & databaser” och 

sedan ”Affärsdata”. Direktlänken dit är: ”http://lnu.se/polopoly_fs/1.8357!affdata.html”. 

På Affärsdata finns databasen tillgänglig under fliken ”Företag”. Där väljs ”utökad sökning” och ett 

20-tal sökalternativ blir tillgängliga. Till uppsatsen har inget filter gällande ”Senaste bokslut” lagts in 

eftersom de senaste siffrorna är att föredra. Därför består studien av data från både 2009 och 2010 års 

bokslut beroende på om bolagen vid sökningens tillfälle hade publicerat 2010 års bokslut. 

Första steget är att filtrera ut företag, och de filter som används för respektive studie är följande: 

 

Jämförelse 1: Företagsstorlek (hela Sverige) 

För filter ”Små företag” gäller: 

Bolagsform: Aktiebolag 

Status: Aktiv 

Soliditet: >0 

Antal anställda: 10-49 

Omsättning: 5000-85000 

 

För filter ”Större företag” gäller: 

Bolagsform: Aktiebolag 

Status: Aktiv 

Soliditet: >0 

Antal anställda: >49 

Omsättning: >85000 
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Jämförelse 2: Branschtillhörighet (små företag, hela Sverige) 

För filter ”Tillverkningsföretag” gäller: 

Bolagsform: Aktiebolag 

Status: Aktiv 

Soliditet: >0 

Antal anställda: 10-49 

Omsättning: 5000-85000 

SNI-kod(Bransch): 10 eller 11 eller 12 eller 13 eller 14 eller 15 eller 16 eller 17 eller 18 eller 19 eller 

20 eller 21 eller 22 eller 23 eller 24 eller 25 eller 26 eller 27 eller 28 eller 29 eller 30 eller 31 eller 32 

eller 33 

 

För filter ”Handelsföretag” gäller: 

Bolagsform: Aktiebolag 

Status: Aktiv 

Soliditet: >0 

Antal anställda: 10-49 

Omsättning: 5000-85000 

SNI-kod(Bransch): 45 eller 46 eller 47 

 

Jämförelse 3: Region (Små företag, Tillverkningsföretag & Handelsföretag) 

För filter ”Kronoberg” gäller: 

Bolagsform: Aktiebolag 

Status: Aktiv 

Soliditet: >0 

Antal anställda: 10-49 

Omsättning: 5000-85000 

SNI-kod(Bransch): 10 eller 11 eller 12 eller 13 eller 14 eller 15 eller 16 eller 17 eller 18 eller 19 eller 

20 eller 21 eller 22 eller 23 eller 24 eller 25 eller 26 eller 27 eller 28 eller 29 eller 30 eller 31 eller 32 

eller 33 eller 45 eller 46 eller 47 

Län: Kronobergs län (07) 

 

För filter ”Sverige” gäller: 

Bolagsform: Aktiebolag 

Status: Aktiv 

Soliditet: >0 

Antal anställda: 10-49 

Omsättning: 5000-85000 

SNI-kod(Bransch): 10 eller 11 eller 12 eller 13 eller 14 eller 15 eller 16 eller 17 eller 18 eller 19 eller 

20 eller 21 eller 22 eller 23 eller 24 eller 25 eller 26 eller 27 eller 28 eller 29 eller 30 eller 31 eller 32 

eller 33 eller 45 eller 46 eller 47 
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(Observera att det inte går att skriva 10-33 och 45-47, eller C och/eller G. Affärsdata säger att 

ovanstående sökning är den enda som fungerar i dagsläget. Det gäller alla sökningar på SNI-kod till 

uppsatsen.) 

När sökningen genomförs kommer ett antal träffar upp och genom att klicka på ”Aktiva AB” under 

rubriken ”Bolagstyp” i menyraden till höger kommer en ny sida upp. Nästa steg är att klicka på 

”Exportera” och sedan ”Ok” för att exportera samtliga bolag. På sidan som kommer upp väljs vilken 

information som skall exporteras. Förslagsvis kan ”Organisationsnummer”, ”Företagsnamn”, 

”Omsättning”, ”Antal anställda” och ”Soliditet” väljas ut (”Soliditet” är det absolut viktigaste för 

studien). 

Efter detta sparas ett Exceldokument med all utvald information ner.  

Excel 

Börja med att lägga in filter under fliken ”Data”. Genom att sortera bolagen på soliditet från minsta till 

största hamnar bolagen i ordning utifrån soliditet. I vissa fall kan det finnas något eller ett fåtal bolag 

som saknar uppgift om soliditet eller har en soliditet som är högre än 100. Dessa bolag bör tas bort 

innan beräkningar görs (även om de har en ytterst marginell effekt, om ens någon, på undersökningens 

resultat). 

Medelvärde beräknas genom att använda funktionen ”MEDEL” som räknar ut medelvärde. Genom att 

klicka i en tom cell och skriva in ”=MEDEL(första talet: sista talet)”, det vill säga markera samtliga 

företag i soliditetskolumnen, räknas ett medelvärde ut.  

Standardavvikelse beräknas genom att använda funktionen ”STDEVPA” som räknar ut 

standardavvikelse baserad på en hel population. Genom att klicka i en tom cell och skriva in 

”=STDEVPA(första talet: sista talet)”, det vill säga markera samtliga företag i soliditetskolumnen, 

räknas en standardavvikelse ut. 

Uppdelning av företag i 10 olika grupper efter soliditet beräknas genom att klicka på filtret över 

”soliditet” och välja ”Talfilter” och ”Anpassat filter”. Där fylls följande i: ”är större än: 0” och är 

”mindre än eller lika med 10”. Ett antal bolag filtreras ut och längst ner till vänster står hur många 

bolag som ingår i urvalet. Dessa skrivs med fördel upp i en tabell liknande den i bilaga 5. Därefter 

görs liknande beräkning om med nya siffror ”är större än: 10” och ”mindre än eller lika med 20”. 

Detta upprepas med jämna 10-intervaller tills den sista gruppen ”är större än: 90” och ”mindre än eller 

lika med 100” har filtrerats och antecknats.  

Utifrån dessa beräkningar kan nu undersökningarna jämföras och analyseras. Diagram kan skapas 

genom att markera data och välja ”Infoga” och ”Stapeldiagram.
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Bilaga 5 - Tabeller till diagram 
 

Tabell 1 

Företagsstorlek (hela Sverige) 

Små företag   Större företag  

Medelvärde 34,31   Medelvärde 33,10 

Standardavvikelse 21,24   Standardavvikelse 20,26 

Soliditet Antal företag   Soliditet Antal företag 

0-10 3142 14%   0-10 521 13% 

10,01-20 3650 16%   10,01-20 718 17% 

20,01-30 3766 17%   20,01-30 800 19% 

30,01-40 3609 16%   30,01-40 699 17% 

40,01-50 3066 14%   40,01-50 565 14% 

50,01-60 2375 10%   50,01-60 373 9% 

60,01-70 1582 7%   60,01-70 244 6% 

70,01-80 949 4%   70,01-80 147 4% 

80,01-90 420 2%   80,01-90 66 2% 

90,01-100 100 0%   90,01-100 16 0% 

Totalt 22659 100%   Totalt 4149 100% 
 

 

Tabell 2 

Branschtillhörighet (små företag, hela Sverige) 

Tillverkningsföretag   Handelsföretag 

Medel 37,94   Medel 36,95 

Standardavvikelse 21,14   Standardavvikelse 21,31 

Soliditet Antal företag   Soliditet Antal företag 

0-10 433 10%   0-10 537 11% 

10,01-20 616 14%   10,01-20 735 15% 

20,01-30 744 16%   20,01-30 804 16% 

30,01-40 759 17%   30,01-40 835 17% 

40,01-50 632 14%   40,01-50 731 15% 

50,01-60 575 13%   50,01-60 584 12% 

60,01-70 401 9%   60,01-70 423 8% 

70,01-80 229 5%   70,01-80 254 5% 

80,01-90 118 3%   80,01-90 112 2% 

90,01-100 20 0%   90,01-100 25 0% 

Totalt 4527 100%   Totalt 5040 100% 
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Tabell 3 

Region (Små företag, Tillverkningsföretag & 

Handelsföretag) 

Kronoberg    Sverige 

Medelvärde 35,73   Medelvärde 37,25 

Standardavvikelse 20,97   Standardavvikelse 21,31 

Soliditet 

Antal 

företag   Soliditet Antal företag 

0-10 32 13%   0-10 910 10% 

10,01-20 31 13%   10,01-20 1267 14% 

20,01-30 37 15%   20,01-30 1408 16% 

30,01-40 47 19%   30,01-40 1480 17% 

40,01-50 40 16%   40,01-50 1260 14% 

50,01-60 21 9%   50,01-60 1039 12% 

60,01-70 16 7%   60,01-70 752 9% 

70,01-80 16 7%   70,01-80 446 5% 

80,01-90 5 2%   80,01-90 213 2% 

90,01-100 0 0%   90,01-100 42 0% 

Totalt 245 100%   Totalt 8817 100% 
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Bilaga 6 - Kodningsmall  
 

1. Eget kapital (3.1.2) 

a. Ägare skjuter till pengar. 

b. Ägare tar ut pengar. 

c. Företaget gör vinst eller förlust. 

 

2. Soliditet (3.1.4) 

a. Soliditet = förlusttålighet. 

b. Bör ligga mellan mellan 30-40 procent. 

 

3. Hävstångsformeln (3.1.5) 

Tre sätt att öka lönsamhet (a-c). 

a. Öka avkastning på rörelsen (bättre investeringar). 

b. Låna mer pengar och förvalta bättre än skuldräntan. 
c. Minska skuldräntan. 
d. Hävstångseffekten kan påverka lönsamheten både positivt och negativt. 

 

4. Modigliani & Millers teori (3.2.1) 

 

5. Trade-off theory (3.2.2) 

a. Valet mellan eget kapital och främmande kapital är egentligen ett val mellan ökade 

skattebesparingar som mer lån genererar och ökade kostnader i samband med ökad 

belåning. 

b. Företagsledare är väl medvetna om trade-off resonemanget. 
c. Företag har olika riskfyllda tillgångar – Lönsamt företag med stor andel riskfyllda 

tillgångar har låg soliditet och vice versa. 

d. Det tar tid att optimera sin kapitalstruktur. 

e. Företag använder tumregler för kapitalstruktur i verkligheten. 
 

6. Pecking-order theory (3.2.3) 

a. Asymmetrisk information.  

b. Företagsledare har andra grunder än trade-off theory. 

c. 4-stegs modellen. 

d. Howorth menar att kontrollaversion avgör sökandet av kapital.  

e. Entreprenör vill vara sin egen chef -> finansiera med eget kapital 

f. Negativ syn på externt kapital. 

g. Ingen väldefinierad kapitalstruktur. 

h. Teorin förklarar således varför lönsamma företag kan klara sig utan externt kapital. 
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i. Tveksamhet till att ta in ägarpartners. 

j. Handlar inte enligt ekonomisk rationalitet.  

k. Viljan att ha kontroll. 

 

7. Entreprenören (3.2.4) 

a. Djupt personligt ansvar. 

b. Kontroll över resurser. 

c. Villiga att ta risker. 

d. Stor tillit till sin förmåga att lyckas. 

e. Njuter av utmaningen att driva företag. 

f. Framtidsinriktade – nya möjligheter – Lutar sig inte tillbaka. 

g. Förmåga att se möjligheter och utnyttja dessa. Omsätta visioner till verklighet. 

h. Känsla för hur man bör marknadsföra sig. 

h. Värderar prestationer över pengar. 

 

8. Tillväxt (3.2.5) 

a. Beroende på bransch. 

b. Tid i branschen. 

c. Tillgången på riskkapital är beroende av a & b. 

d. Välja finansieringsalternativ som maximerar handlingsfrihet. 

e. Negativa effekter på tillväxt med enbart eget kapital.  

f. Tillväxt endast viktigt om det överensstämmer med andra företagsmål. 

g. Större andel eget kapital ger en bättre bas för investeringar och förvärv - svårt i 

verkligheten att expandera endast med hjälp av rörelseöverskott.   
 

9. Asymmetrisk information (3.2.6) 

a. Ägare har mer och bättre information än banken. 

b. Banker restriktiva att låna ut kapital i och med detta informationsgap.  

c. Bankerna har bättre kunskap om vilka projekt som kommer att lyckas.  

d. Dubbelriktad informationsasymmetri (a & c). 

e. Agent- principalförhållande mellan företag och bank. 

  


