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Sammanfattning 

Ämnesfördjupande arbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Kurskod: 2FE05E, VT2013 

 

Författare: Anders Hellström, Emil Magnusson, Fredrik Viklund 

Handledare: Anders Jerreling 

Titel: Finansiering av små nystartade företag - En flerfallstudie 

 

Bakgrund: Finansiering av företag är avgörande för deras överlevnad och framför allt 

är det små nystartade företag som går i konkurs på grund av finansieringsproblematik 

(Churchill & Lewis, 1983). Detta kan upplevas som ett samhällsproblem då 

entreprenörskap driver samhällsutvecklingen framåt. (Pande, 2009). Den vanligaste 

finansieringsformen för nystartade företag, bortsett ifrån ägarinsättningar, är banklån. 

(Ernst & Young, 2012). Idag befinner vi oss dock i en period där staten ställer allt 

hårdare krav på bankernas likviditet, vilket leder till högre krav på låntagaren. 

(http://www.riksbank.se). 

 

Syfte: Denna uppsats ämnar beskriva och förklara hur entreprenörer väljer att finansiera 

sina nystartade företag och varför de väljer en viss finansieringslösning. Detta gör vi 

genom att svara på vår problemformulering: Hur väljer entreprenörer att finansiera sina 

små nystartade företag och varför väljer de en viss finansieringslösning? 

 

Metod: Vi har genomfört en flerfallstudie där tre entreprenörer har intervjuats. Vi har 

använt oss av semistrukturerade intervjuer som innehåller en serie öppna frågor kring 

vårt tema. 

 

Slutsats: Entreprenörerna i våra fallföretag har alla valt finansieringslösningar med eget 

kapital och checkkontokrediter. Lån, leasing och olika typer av bootstrapping är också 

vanliga finansieringslösningar. Vi har dessutom kommit fram till att entreprenörerna i 

våra fallföretag framförallt grundar sitt val av finansieringslösning på: 

- Inställning till externt kapital. 

- Trygghetsapekter 

- Ekonomisk rationalitet 

 

http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-III/
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Förord 

Uppsatsen är skriven som ett ämnesfördjupande arbete på civilekonomprogrammets 

tredje år vid Linnéuniversitetet. Valet för uppsatsensämne bottnar i vårt intresse för 

entreprenörskap och småföretagande. Uppsatsprocessen har varit både spännande och 

berikande. Vi har fått inblick i hur entreprenörer praktiskt arbetar med finansiering i 

små nystartade företag. Detta är en lärdom som på många sätt kompletterar det vi hittills 

lärt oss under vår utbildning.  

 

Vi vill tacka Anders Jerreling för att under hela skrivprocessen visat engagemang och 

givit oss sitt stöd i sin roll som handledare. Vi vill även tacka vår examinator Elin Funck 

och våra studiekamrater som genom konstruktiv kritik hjälpt oss att skriva vår uppsats. 

Ett speciellt tack riktas förstås till de entreprenörer som delat med sig av sina tankar, 

åsikter och erfarenheter, dessa har varit direkt avgörande för genomförandet av denna 

uppsats.  

 

Anders Hellström, Emil Magnusson, Fredrik Viklund 

Växjö 2013-05-30  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Små företags finansieringsproblem har diskuterats sedan Macmillan-rapporten skrevs på 

1930-talet. Rapporten uppmärksammade hur små företag ofta diskriminerades av 

finansiärer. (Landström, 2003) Att företag klarar av att finansiera sin verksamhet är 

avgörande för deras överlevnad och framför allt är det de små nystartade företagen som 

brottas med finansieringsproblem (Churchill & Lewis, 1983). Många nystartade företag 

går i konkurs redan i uppstartsprocessen till följd av just finansieringsproblematiken 

(Andrén et al., 2003). För att sätta detta problem i en kontext bör det poängteras hur 

viktigt entreprenörskap och nystartande av företag är ur ett samhällsperspektiv. 

Entreprenörskap kan sägas vara det som driver samhällsutvecklingen framåt. Vår tids 

industri och samhällsekonomi har utvecklats av människors förmåga att starta och driva 

nya företag (Pande, 2009). I ett svenskt sammanhang kan vikten av små nystartade 

företag förklaras genom att nio av tio nya arbetstillfällen skapas i företag med färre än 

50 anställda (www.foretagarna.se). 

 

Det absolut vanligaste sättet för nystartade företag att finansiera sin verksamhet, om 

man bortser ifrån ägarens egna kapital, är med hjälp av banklån (Ernst & Young, 2012). 

Idag befinner vi oss dock i en period där denna möjlighet håller på att begränsas. Det 

beror på staten ställer hårdare krav på bankernas likviditet till följd av de senaste årens 

finanskriser. Detta i sin tur innebär att bankerna måste kräva ytterligare säkerheter för 

att bevilja lån (www.riksbank.se). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Entreprenörskap och nystartande av företag är som tidigare nämnt en viktig del av 

samhällsutvecklingen (Pande, 2009). Med detta som bakgrund kan det anses vara 

oroväckande att ungefär 24% procent av alla nystartade företag läggs ner redan inom 

två år och att ca 53% läggs ner inom fyra år (Berger & Udell, 1998). Dessutom är det så 

att många av dessa företag går i konkurs just till följd av finansieringsproblematik 

(Andrén et al., 2003). 

 

Myers (1984) presenterar en hierarkisk rangordning av finansieringsalternativ, där 

företag väljer internt kapital före externt kapital. Med anledning av att många företag 

http://www.foretagarna.se/Global/Kampanjer/Tillv%C3%A4xtv%C3%A4rk.pdf
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går i konkurs till följd av finansieringsproblematik är det intressant att undersöka varför 

företag väljer den finansieringslösning som de gör. Väljer små nystartade företag alltid 

finansieringsalternativ efter vad som är att anse som är mest ekonomiskt fördelaktigt? 

Skulle det kunna vara så att finansingerslösningen motiveras av en önskan om trygghet 

eller en brist på information om andra alternativ? Detta kan vara relevant att undersöka 

med bakgrund av att företag framför allt använder sig av banklån som källa för externt 

kapital (Ernst & Young, 2012). 

 

För att få ett banklån kräver banken en bra affärsidé, tillgångar samt en fungerande 

verksamhet. (Berger Udell, 1998) Bankerna brukar dessutom kräva en säkerhet, ofta i 

form av fast egendom (Hallgren, 2002). Churchill & Lewis (1983)  anser att 

kapitalanskaffning därmed blir ett orosmoment för många småföretagare och det kan 

därför vara intressant att undersöka hur dessa entreprenörer ser på alternativa källor till 

externt kapital. Eftersom att finansieringssituationen, som tidigare nämnt, ofta är av stor 

betydelse för små nystartade företag och i förlängningen för samhället i stort är det 

högst relevant att undersöka och förklara detta. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur väljer entreprenörer att finansiera sina små nystartade företag och varför väljer de 

en viss finansieringslösning? 

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats ämnar beskriva och förklara hur entreprenörer väljer att finansiera sina 

nystartade företag och varför de väljer en viss finansieringslösning.  
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1.5 Disposition 

Metod 

Vi ämnar med detta kapitel ge läsaren förståelse för hur vi valt att genomföra vår 

uppsats. Vi presenterar relevanta metodiska avvägningar vi gjort för att på ett så bra sätt 

som möjligt kunna uppfylla syftet för denna uppsats.  

 

Teori 

Kapitlet inleds med en förklarning om varför finansiering är en viktig del i företagandet. 

I nästa steg beskrivs den finansieringsproblematik som entreprenörer ofta stöter på vid 

uppstartsprocessen. Vidare förklaras olika motiv som kan ligga till grund för varför 

entreprenörer föredrar vissa finansieringslösningar före andra. Avsnittet avslutas med en 

referensram innehållande definitioner av olika finansieringsalternativ.   

 

Empiri 

I detta kapitel så sammanfattas den empiriska data som samlats in ifrån våra tre 

fallföretag. Vi presenterar tre separata delar som grundar sig i de intervjuer vi genomfört 

med entreprenörerna.  

 

Analys 

I detta kapitel analyseras vår insamlade data med utgångspunkt i studerad teori. 

Analysen består av två delar, den första delen är en analys av de enskilda företagen 

medan den andra delen är en jämförande och mer djupgående analys som ligger till 

grund för uppsatsens slutsats.    

 

Slutsats 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser med utgångspunkt i uppsatsens syfte och 

problemställning. Vi ger även förslag på vidare forskning gällnade finansierings i små 

nystartade företag.  
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2 Metod 

Vi ämnar med detta kapitel ge läsaren förståelse för hur vi valt att genomföra vår 

uppsats. Vi presenterar relevanta metodiska avvägningar vi gjort för att på ett så bra 

sätt som möjligt kunna uppfylla syftet för denna uppsats.  

 

2.1 Ämnesval 

Vi är intresserade av nystartade företag och företag i uppstartsprocessen, då vi skulle 

kunna tänka oss att starta och driva egna företag i framtiden. Idag går många nystartade 

företag i konkurs relativt snart efter uppstarten och anledningen till detta är ofta 

finansieringsproblematik (Landström, 2003). Med detta som bakgrund ser vi 

finansiering i små nystartade företag som ett relevant uppsatsämne. Vi har därför valt att 

undersöka hur entreprenörer väljer att finansiera sina små nystartade företag och varför 

väljer de en viss finansieringslösning? 

 

2.2 Forskningsmetod 

Bryman & Bell beskriver (2010) två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod. Den kvantitativa forskningsmetoden innebär att man utifrån ett urval 

kan dra slutsatser för hela populationen. Vid den kvantitativa metoden används ofta 

enkäter för att kunna få ett stort antal respondenter (Bryman & Bell, 2010). Antalet 

respondenter avgör huruvida resultatet kan anses vara statistiskt säkerställt (Bryman & 

Bell, 2010). 

 

I kvalitativ forskning använder man sig istället av få respondenter och ger dem större 

friheter att utveckla sina svar. Detta innebär att man sällan använder enkäter, istället blir 

intervjuer en mer lämplig metod för att samla in data. På så vis får man större 

möjligheter att ställa följdfrågor och reda ut eventuella oklarheter i frågeformuleringar. 

Med hjälp av insamlad data kan man dessutom få en relativt djup förståelse för 

respondenternas situation. (Bryman & Bell, 2010) Med hänsyn till detta har vi i vår 

uppsats valt en kvalitativ forskningsmetod då vi strävar efter att få en djup förståelse för 

finansieringssituationen i våra fallföretag. 

 



  
 

5 

2.3 Angreppssätt 

Den kvalitativa forskningsprocessen kan se ut på olika sätt, det som dock karaktäriserar 

den är en tydlig koppling mellan teori och empiri samt de begrepp man använder 

(Bryman & Bell, 2010). Vi använder oss därför av en disposition som gör det enkelt att 

förstå dessa samband.  Även om det inte går att se den kvalitativa forskningsprocessen 

som helt linjär kan man stolpa upp processen i vissa betydelsefulla delar. Inledningsvis 

skapar man en problemformulering för att med denna kunna välja ett lämpligt 

undersökningsobjekt, våra fallföretag. Med hjälp av undersökningsobjektet samlar man 

in nödvändig data och tolkar denna. För att kunna tolka denna data behöver man 

dessutom en teoretisk grund att stå på, bland annat bör relevanta begrepp diskuteras. 

Detta resulterar i sin tur i att man kan dra slutsatser och beskriva resultatet. (Bryman & 

Bell, 2010) 

 

 

Figur 1. Metodskiss 

Källa: Bryman Bell (2010) 

 

Vi har i några avseende avvikit ifrån den ovan beskrivna modellen för en kvalitativ 

forskningsprocess.  Efter fastställandet av uppsatsens problem valde vi att direkt bygga 

upp en teoretisk bas för uppsatsen. Detta istället för att fastställa våra fallföretag och 

samla in data ifrån dessa. Anledningen till att vi gjorde så var att vi själva kände att vi 

behövde bättre kunskap i ämnet för att kunna göra en relevant datainsamling.   
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Bryman & Bell beskriver (2010) två olika arbetssätt, deduktion och induktion. 

Deduktion innebär att man utgår ifrån den teori som finns inom ett visst område och för 

att härleda en eller flera hypoteser som prövas genom en empirisk granskning (Bryman 

& Bell, 2010). Induktion innebära att sambandet är det omvända. Vid induktion drar 

man generaliserbara slutsatser ifrån observationer. (Bryman & Bell, 2010) Vi har använt 

oss av ett deduktivt arbetssätt då vi har studerat de teorier som redan finns för att på ett 

bättre sätt förstå hur finansieringslösningen ser ut i små nystartade företag. 

 

2.4 Fallstudie 

Det finns flera tillvägagångssätt för forskning, en vanlig inom samhällsvetenskapen är 

fallstudier. Fallstudier lämpar sig bäst när frågor som ”hur” eller ”varför” ställs. (Yin, 

2006) Därför passar fallstudie som forskningsmetod för vår uppsats då vi ämnar svara 

på frågan, ”hur väljer entreprenörer att finansiera sin små nystartade företag” och 

”varför väljer de en viss finansieringslösning”. Det finns olika typer av fallstudier, vi 

har valt att skriva vår uppsats utifrån en flerfallsstudie. Detta innebär att vi undersöker 

flera olika fall, alternativt hade vi kunnat använda oss av en enfallsstudie där endast ett 

fall studeras. Fördelen med en enfallsstudie är att det är enklare att få en djup och 

innehållsrik förståelse för det undersökta fallet. Flerfallsstudier har också ett antal 

fördelar som att man inte “lägger alla ägg i en korg” samt att man får analytiska 

fördelar. Har man minst två fall med samma resultat säger det mer än bara ett, resultatet 

blir mer intressant om det gäller i fler än ett fall.(Yin, 2006) Med detta som bakgrund 

förespråkar Yin (2006) att man bör välja en flerfallsstudie om möjligheten till det finns. 

Han anser att sannolikheten för att få en bra undersökning är större vid valet av en 

flerfallsstudie. 

 

Vi kommer att studera tre företag för att kunna besvara frågan, ”hur väljer entreprenörer 

att finansiera sina små nystartade företag” och ”varför väljer de en viss 

finansieringslösning”. Vi har valt fallföretag utifrån framför allt fyra faktorer. För det 

första rymmer de Svenskt Näringslivs definition av ett mikroföretag. Mikroföretag är 

företag som har färre än tio anställda, med en årlig omsättning som understiger två 

miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger två miljoner euro. 

(www.svensktnaringsliv.se) För det andra ligger företagen i ett för oss lättillgängligt 

geografiskt område, dvs företagen ligger i den stad vi själva är bosatta i, Växjö. För det 
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tredje rymmer de vår egen definition för nystartade företag. Vi har valt att definiera ett 

nystartat företag som ett företag som inte varit verksamt i mer än fem år. För det fjärde 

ska den eller de som startade företaget också vara den eller de som driver det. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetod innebär bland annat att välja vilken data som ska användas och 

analyseras i uppsatsen (Bryman & Bell, 2010). Bryman & Bell (2010) beskriver att det 

finns två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som vi 

själva har samlat in. Detta kan göras exempelvis genom observationer, intervjuer eller 

frågeformulär. (Bryman & Bell, 2010) Sekundärdata är den data som andra har samlat 

in. Denna typ av data kan fås genom exempelvis databaser eller offentlig statistik. Det 

finns flera fördelar med sekundärdata, den främsta är tidsaspekten då man slipper att 

samla in data själv. En annan fördel är att man kan använda data av hög kvalité, 

insamlad av respekterade organisationer så som Statisiska Centralbyrån. (Bryman & 

Bell, 2010) Vi har använt oss av primärdata som samlats in genom personliga 

intervjuer. Anledningen till detta är att vi önskat skapa oss en egen uppfattning av våra 

fallföretag.  

 

Eftersom vi vill undersöka hur entreprenörer väljer mellan olika finansieringsalternativ 

har vi valt att intervjua entreprenörer, dvs de som har startat och driver de undersökta 

företagen. Intervjuerna är cirka 30 minuter långa och finns inspelade främst för att det 

underlättade vår arbetsgång vid vår empirisammanställning. Vi har studerat tre företag 

och därmed har vi också intervjuat tre entreprenörer. För att få en så bred förståelse som 

möjligt för våra fallföretag har vi valt att använda oss av semistrukturerade frågor. Detta 

innebär att vi ställer standardiserade frågor med öppna svarsmöjligheter till alla 

respondenter och låter dessa själva svara och associera fritt. Alternativt hade vi kunnat 

använda oss av en helt ostrukturerad intervju. I så fall hade respondenten i ännu högre 

grad fått associera fritt givet ett förutbestämt tema. (Bryman & Bell, 2010) Vi valde den 

semistrukturerade intervjumetoden för att respondenterana inte skulle hamna för långt 

ifrån vårt ämne. Vidare har vi på så vis kunnat använda oss av förutbestämda frågor och 

situationsanpassade följdfrågor för att få en bra struktur på intervjuerna. Intervjuguiden 

återfinns i Bilaga A. Intervjuerna har inte enbart syftat till förståelse för respondenternas 

syn på olika finansieringslösningar. Vi har också anpassat våra frågor för att kunna hitta 

likheter och skillnader mellan företagens val av och motiv för de olika 
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finansieringslösningarna. Vi har valt bort att intervjua finansiärer då vår uppsats ämnar 

ta upp finansieringssituationen ur entreprenörens perspektiv.   

 

2.6 Forskningsdesignens kvalitet 

För att kontrollera den empiriska undersökningens kvalité i samhällsvetenskaplig 

forskning så brukar man använda fyra olika kriterier; begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och reliabilitet. Eftersom att fallstudier är en samhällsvetenskaplig 

forskningsmetod bör alltså vår uppsats bedömmas ut ifrån dessa kriterier. (Yin, 2006) 

 

Begreppsvaliditeten handlar om att inte subjektiva bedömningar ska ligga till grund för 

insamling av data. När man väljer område att undersöka krävs det att man förstår vad 

som kan påverka sina resultat. Det blir annars svårt att påvisa vad som orsakat en 

utveckling och vad som är forskarens egna tankar. För att skapa en högre 

begreppsvaliditet så kan man använda flera källor när det gäller data och belägg, 

formulera en beviskedja eller låta respondenterna läsa igenom utkast till 

forskningsrapporten. (Yin, 2006) För att få en högre begreppsvaliditet har vi valt att 

samla in empirisk data ifrån tre företag. 

 

I en fallstudie innebär intern validitet förmågan att kunna dra hållbara slutsatser. Den 

externa validiteten berör den problematik som finns kring huruvida resultatet ifrån den 

utförda studien går att generalisera. Det betyder att resultatet ifrån studien skulle kunna 

tillämpas på liknande fall och uppnå samma resultat. Fallstudier är ofta svaga i avseende 

av generaliserbarhet då resultat av enstaka fall är en svag grund. (Yin, 2006) Eftersom 

vår studie är en flerfallstudie är det svårt att påstå att våra resultat går att generalisera. 

Vi har dock använt oss av flera fall vilket ger oss ett tydligare resultat om man jämför 

med vad vi hade kunnat få om vi bara använt oss av ett fall. 

 

Reliabilitet är förmågan för andra forskare att genom samma tillvägagångssätt kunna 

återskapa studien och komma fram till samma resultat. För att uppnå detta i en fallstudie 

krävs att dokumentationen av processen är så konkret och förstålig som möjlig. (Yin, 

2006) I detta metodavsnitt har vi för att uppnå en hög reliabilitet noggrant dokumenterat 

vår forskningsprocess. 
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2.7 Metodproblem 

Som vi tidigare nämnt är det önskvärt om en uppsats resultat kan sägas vara 

generaliserbart då detta bidrar till att kravet på extern validitet uppnås. När man 

genomför en fallstudie är det svårt att veta att om resultatet är applicerbart på fler fall än 

de fall som studerats. (Yin, 2006) Detta gäller även vår fallstudie, vi har dock studerat 

tre fall vilket i alla fall kan sägas stärka vår externa validitet jämfört om vi bara hade 

studerat ett fall. Yin (2006) poängterar att fördelen med en flerfallstudie just ligger i att 

man med fler studerade fall kan stärka den externa validiteten. Den största kritiken emot 

fallstudier är trots allt svårigheten att generalisera dess resultat. För att kunna uppfylla 

detta kriterium hade man behövt genomföra multipla fallstudier. Vi kan dock 

generalisera en teoretisk hypotes utifrån en fallstudie även om detta säger lite om vad 

som gäller för en hel population. (Yin, 2006) 

 

Ytterligare en svårighet med fallstudier är att det inte finns en lika förutbestämd form av 

arbetsmetodik som det finns om man jämför med andra typer av forskningsmetoder. 

Detta har bland annat resulterat i många slarvigt utförda fallstudier där tvetydiga och 

tvivelaktiga belägg legat till grund för studiens slutsatser. Yin (2006) menar att just 

detta har bidragit med dåligt rykte för fallstudier. Vi har därför i vår fallstudie strävat 

efter att utforma en tydlig analys för att kunna motivera och ge våra slutsatser en så hög 

relevans som möjligt.   

 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Vid insamlingen empiriska data har vi följt etiska riktlinjer. Vi har använt oss av de fyra 

frågor som Deiner och Crandall (1978) föreslår att man använder när man gör sina 

forskningsetiska överväganden. Dessa frågor är: Uppstår det skada för deltagarna? 

Förekommer det brist på samtycke? Inkräktar undersökningen på deltagarens privatliv? 

Förekommer det bedrägeri eller falska förespeglingar? 

 

Att vår undersökning inte ska skada respondenterna är för oss en självklarhet. När man 

talar om detta etiska övervägande innefattar skada för respondenter både fysisk och 

psykisk skada (Deiner & Crandall, 1978). För att minimera risken för detta har vi valt 

att vara öppna med vårt syfte och hur insamlad data kommer att användas. (Bryman & 

Bell, 2010) Att delta i våra intervjuer är frivilligt, alltså har deltagarna rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. De som medverkar i undersökningen äger själva rätten 
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att bestämma om hur länge och under vilka villkor de ska delta. Om respondenten 

beslutar sig för att avbryta sin medverkan kommer denne inte utsättas för några 

påtryckningar för att ändra sitt beslut. (Bryman & Bell, 2010) Respondenten kan välja 

att inte svara på vissa frågor om han/hon anser dessa vara för privata eller av andra skäl 

inte önskar tillkännagöra sin åsikt. Vi kommer dessutom att erbjuda alla respondenter 

anonymitet. (Bryman & Bell, 2010) 
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3 Teori 

Kapitlet inleds med en förklarning om varför finansiering är en viktig del i 

företagandet. I nästa steg beskrivs den finansieringsproblematik som entreprenörer ofta 

stöter på vid uppstartsprocessen. Vidare förklaras olika motiv som kan ligga till grund 

för varför entreprenörer föredrar vissa finansieringslösningar före andra. Avsnittet 

avslutas med en referensram innehållande definitioner av olika finansieringsalternativ. 

 

3.1 Behovet av kapital 

Företag behöver finansiering för att täcka sitt kapitalbehov. För att beskriva 

kapitalbehovet delar Andrén et al. (2003) in detta behov i tre olika delar.  

 

- Rörelsekapitalbehov. Det kapitalbehov som är relaterat till utbetalningar i den 

dagliga verksamheten. 

- Anläggningskapitalbehov. Behovet av kapital för att finansiera underhåll olika 

typer av nödvändiga investeringar. 

- Säkerhetskapitalbehov. Det kapital som behövs för att finansiera eventuella 

störningar i verksamheten. 

 

Vidare behöver entreprenörer bedöma dessa kapitalbehov och undersöka tänkbara 

finansieringsalternativ. Bland annat bör man ta ställning till för- och nackdelar mellan 

dessa i avseende av villkor och räntekostnader. Detta innebär ofta förhandlingar med 

kreditgivare, men det innebär också annan typ av arbete som syftar till att minska 

kapitalbehovet. (Andrén et al., 2003) 

 

3.2 Det finansiella gapet 

Diskussionen kring små företags problem gällande anskaffning av externt kapital har 

pågått i flera decennier. Med tiden har dessa kapitalsanskaffningssvårigheter varierat på 

samma sätt som argumentationen för varför problemen existerar. Över tiden har man 

främst diskuterat problemet utifrån ett matchningsproblem gällande utbud (finansiärer) 

och efterfrågan (små företag). Det är detta som kallas för det finansiella gapet. Det har 

gjorts många studier, båda i Sverige och utomlands, för hur stort det finansiella gapet är. 

Resultaten av dessa skiljer sig mycket. Vissa har kunnat påvisa ett nästan obefintligt 

finansiellt gap samtidigt som andra har kunnat fastslå ett stort finansiellt gap. 
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Anledningen till detta kan förklaras genom att gapet skiljer sig mycket över tid och 

mellan länder. (Landström, 2003) 

 

Anledningen till att det finns ett finansiellt gap förklaras ofta som att det råder 

informationsasymmetri mellan finansiärer och småföretagare. Det finns alltså 

information som endast den ena av parterna har och som inte enkelt kan överföras till 

den andre. Exempelvis kan det vara svårt för en extern finansiär att förstå en affärsidé 

eller ett nytt företagsprojekt på samma sätt som företagaren själv gör. Småföretag har 

dessutom generellt sett sämre ekonomisystem än många stora företag. Det kan då vara 

svårt för småföretag att ta fram den informationen som efterfrågas av finansiären. 

Asymmetrin kan på samma sätt bero på att företagare inte har information eller 

förståelse för aspekter som finansiären har. Det kan vara svårt för en företagare att veta 

vad finansiären förväntar sig av denne. Dessutom kan finansiären av erfarenhet ha bättre 

förståelse för den bransch som en entreprenör är på väg in i. Det finansiella gapet och 

informationsasymmetrin kan alltså sägas vara dubbelriktad. (Landström, 2003) 

 

 

 

Figur 2. Finasiella gapet 

Källa: Landström (2003) 

 

Det finansiella gapet kan alltså förklaras genom informationsasymmetri. Det kan dock 

förklaras på andra sätt, exempelvis finansiärens inställning till småföretag och 

småföretags inställning till externt kapital. (Landström, 2003) Av erfarenheter vet vi att 

många nystartade företag ofta går i konkurs relativt snart efter uppstarten. (Berger & 

Udell, 1998) Givetvis är det då riskfyllt för en finansiär att skjuta till kapital i dessa 

företag vilket minskar benägenheten att finansiera dem. Små företag behöver sällan 

stora kapitalbelopp vilket bidrar till att den relativa transaktions- och kontrollkostnaden 

för att finansiera dessa småföretag blir hög. Även detta bidrar till minskad benägenhet 

för finansiär att finansiera dessa företag. Vissa finansiärer är på samma sätt, men på helt 
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andra grunder, inte attraktiva i småföretagens ögon. Detta kan bero på att man har dålig 

kunskap om olika finansieringsmöjligheter. Dessutom har man i tidigare studier kunnat 

påvisa att småföretag generellt sett är negativt inställda till externt kapital om man 

räknar bort banklån och privatpersoner som man låter investera i sitt företag. Detta 

förklaras av pecking order theory vilken kommer beskrivas i ett senare avsnitt. 

(Landström, 2003) 

 

3.3 Finansiering i nystartade företag 

Företags möjlighet till finansiering beror delvis på hur väl utvecklat företaget är. Ett sätt 

att angripa detta faktum är att dela in företagen i olika faser. Får man förståelse för hur 

ett företags situation ser ut i uppstartsfasen förstår man att de inte har samma möjlighet 

till finansiering som ett etablerat företag med många år i branschen. (Berger & Udell, 

1998) När någon är i färd med att starta upp ett företag ställer sig ofta denne frågor som: 

Har jag tillräckligt med pengar för driva företaget innan jag får ett stabilt kassaflöde? 

Kommer jag kunna attrahera tillräckligt med kunder och leverera det som de 

efterfrågar? Vanligtvis sköter entreprenören allt som har med företaget att göra och 

målet med det första verksamhetsåret är ofta enbart att överleva. (Churchill & Lewis, 

1983) I denna fas är det ofta svårt för företag att få banklån eller att använda sig av 

venture capital för finansiering. Att det föreligger så kan förklaras av att ett företag som 

ännu inte startat någon verksamhet oftast inte har någon betydande säkerhet i form av 

materiella tillgångar samt att det är historiskt påvisat att nystartade företag har en hög 

konkursrisk. Dessa företag använder sig istället av internt kapital och handelskrediter 

för att få igång rörelsen. Internt kapital är definierat som de tillgångar som ägaren själv 

har och vill satsa samt eventuella tillgångar som familj eller vänner ställer upp med. Det 

finns också möjlighet för dessa företag att använda sig av affärsänglar, vilket beskrivs i 

ett senare avsnitt. (Berger & Udell, 1998) 

 

När företaget kan påvisa sin överlevnad genom en tillräckligt nöjd och lojal kundkrets 

går företaget in i en ny fas. Eventuellt har företaget anställt ett fåtal personer och kan på 

så sätt avlasta ägaren ifrån en del av arbetsbördan. Ägaren ställs nu inför problem som 

knappa kassaflöden, vilket försvårar den dagliga verksamheten. Dessutom bör ägaren 

fundera på hur han/hon kan öka kassaflödet så att företaget kan växa till en passande 

storlek för att kunna generera en tillfredställande avkastning på satsat kapital och 

nedlagt arbete. (Churchill & Lewis, 1983) Eftersom företagets affärsidé nu är beprövad 



  
 

14 

och visat sig fungerar får företaget också fler finansieringsalternativ. Venture capital är 

vanligt då investerare kan lockas av tillväxtmöjligheter i dessa företag som fortfarande 

bedöms ha en betydande konkursrisk. Har företaget redan i denna fas kunnat förse sig 

med betydande materiella tillgångar får de dessutom ofta sitt första banklån. Dessa 

materiella tillgångar behövs då finansiella institut ofta vill att det ska finnas som 

säkerhet för lånet. (Berger & Udell, 1998) 

 

Det går att dela in ett företags utveckling i ytterligare steg, där entreprenören kommer 

ställas inför många olika frågor exempelvis gällande expansion. Dessa steg kan studeras 

hela vägen till företagets avveckling. (Churchill & Lewis, 1983) Vad gäller företagets 

möjlighet till finansiering kan dessa sägas öka i takt med företagets mognad, påvisad 

stabilitet och ökat värde på tillgångar. (Berger & Udell, 1998) 

 

Som tidigare nämnt hänger möjligheten till finansiering delvis ihop med företagets risk. 

För att få ökad förståelse för detta kan man jämföra risken för ett etablerat företag samt 

ett nystartat företag. En betydande skillnad mellan dessa är typen av risk. I början av ett 

företags livscykel består risken nästan enbart av en affärsrisk. Affärsrisk definieras som 

den risk som är förknippad med bransch, konkurrens och efterfrågan. När ett företag 

startar sin verksamhet är dess affärsidé oprövad och kunskapen om branschen är ofta 

begränsad vilket bidra med hög affärsrisk. Nystartade företag har dock låg finansiell 

risk då denna risk är baserad på mängden lån. När företaget etablerar sig på marknaden 

sjunker affärsrisken och den finansiella risken ökar. Risken går då över till att mer bero 

på just företagets externa finansiering, i form av olika typer av lån. (Andrén et al., 2003) 

 

3.4 Intern och extern finansiering 

Valet mellan att finansiera företaget med interna eller externa medel är inte alltid helt 

givet. Ägare har högre avkastningskrav än kreditgivare vilket gör att lån är ett billigare 

finansieringsalternativ än eget kapital (Bhide, 1988). Samtidigt ökar den finansiella 

risken i företaget med ökad skuldsättning (Greve, 2007).  Även andra faktorer som kan 

vara mer personligt relaterade måste beaktas. Landström (2003) menar många 

entreprenörer föredrar eget kapital framför lån, då lån kan inbringa en känsla av lägre 

kontroll och frihet. Följderna av att inte belåna sin verksamhet är bland annat att 

tillväxtakten blir väldigt beroende av förmågan av att generera internt kapital. (Hallgren, 

2002) Det finns även andra aspekter av hur små företag väljer mellan intern och externt 
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kapital. Bland annat ser små företags finansieringssituation helt annorlunda ut än stora 

företags. Anledningen är att ägarnas och företagets ekonomi är mycket starkare 

integrerat.  (Landström, 2003) 

 

3.5 Trade off theory 

I grunden går Trade off theory ut på att definiera hur företagare kan förändra 

kapitalstrukturen och på så vis påverka företagets lönsamhet. Detta är, som namnet 

antyder, en avvägning. Fördelarna med en högre belåningsgrad är bland annat är en 

större skattesköld. En skattesköld innebär att räntekostnaderna inte behöver beskattas 

vilket innebär en ekonomisk fördel för företaget. (Myers, 1984) Nackdelen med en hög 

belåning är att det skapar en större osäkerhet i företagets finansiella struktur och därmed 

en högre finansiell risk. Genom öka eller minska andelen lån kan man ändra 

kapitalstrukturen och hamnar närmare en optimal belåningsgrad. (Greve, 2007).   

 

 

Figur 3. Trade off theory 

Insprirerad av: Brealey et al. (2011) 

 

Varför kapitalstrukturen varierar mellan företag är svårt att förklara genom trade off 

theory som säger att alla företag bör sträva mot en optimal kapitalstruktur. En förklaring 

till denna variation kan vara att de kostnader som uppstår i samband med att ett företag 

söker nya lån är höga. Så pass höga att det inte är ekonomiskt försvarbart att söka sig till 

en optimal belåningsgrad. Andra teorier menar att skatteskölden och den marginella 

skattesatsen skiljer sig markant ifrån företag till företag, vilket också kan vara en 

förklaring till varför vissa företag skulle tjäna mer på att låna ytterligare kapital än 
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andra. Slutligen går det att diskutera de konkursrelaterade kostnaderna som är en av de 

huvudsakliga anledningarna till att undvika en hög belåningsgrad. (Myers, 1984) 

Konkursrelaterade kostnader innebär att ägare och finansiärer kräver högre avkastning i 

ett företag med hög konkursrisk än ett företag med låg konkursrisk. (Brealey et al., 

2011) Risken har ofta ett samband med hur belånat ett företag är och den marginella 

räntesatsen för ett ytterligare lån kommer alltid att öka ju mer man väljer att belåna ett 

företag. (Pettit & Singer, 1985)  

 

Studier som gjorts på området tyder även på att det finns ett samband mellan typen av 

tillgångar ett företag har och deras belåningsgrad. Företag med större innehav av 

materiella tillgångar har ofta en högre belåning än företag med immateriella tillgångar, 

så som forskning och utveckling. (Myers, 1984) 

 

3.6 Pecking order theory 

Denna teori ämnar förklara hur företag rangordnar finansieringsalternativ. Teorin säger 

att företagare helst väljer att finansiera sin verksamhet med interna medel. Skulle 

utbetalningarna överstiga inbetalningarna väljer man att täcka dessa med egna reserver 

eller skapa likvida medel genom att exempelvis sälja kundfakturor. Skulle det utöver 

detta krävas extern finansiering vänder man sig i första hand till banken för lån och i 

andra hand till externt ägarkapital. I teorin finns det ingen optimal bild av hur 

kapitalstrukturen i företaget ska se ut, bara i vilken ordning de olika 

finansieringsalternativen väljs. (Myers, 1984) 

 

Figur 4. Pecking order theory 

Insprirerad av: Brealey et al. (2011) 
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Orsaken till denna hierarki av finansieringsalternativ är inte given, men undersökningar 

visar att majoriteten av alla utbetalningar inom företag täcks av företagets genererade 

kassaflöde. Empiriska studier har även visat att detta föredras av företagen, samtidigt 

som externt ägarkapitalkapital ofta benämns som en sista utväg. (Myers, 1984) Den 

empiriska undersökning som skett på området tyder på att pecking order theory har ett 

starkt empiriskt stöd från undersökningar hos företag. Undersökningarna pekar även på 

att pecking order påverkas av de olika faserna företaget befinner sig i. (Frielinghaus et 

al., 2005) 

 

Det finns även teorier som förklarar att lägre rankade finansieringsalternativ används i 

samband med att finansiera oväntade unika affärstillfällen. Uppkommer det en 

möjlighet till att göra en investering med hög förväntad avkastning så kan ett mindre 

önskvärt finansieringsalternativ, exempelvis en nyemission, användas om det krävs för 

att ta vara på möjligheten. Det är dock också så att företag ibland väljer att inte göra 

investeringar om det kräver externt kapital. Att de väljer bort dessa investeringar 

förklaras av pecking order theory och beror på den negativa syn som företagare ofta har 

på externt kapital. (Myers, 1984) 

 

3.7 Finansieringsalternativ 

I detta avsnitt beskrivs några olika finansieringsalternativ som finns för entreprenörer. 

Det redogörs också positiva och negativa aspekter för var och en av de olika 

alternativen. 

 

3.7.1 Interna medel 

Interna medel eller eget kapital är i en uppstartsprocess entreprenörens egen insättning i 

företaget samt den finansiella hjälp som han/hon får ifrån exempelvis vänner och familj 

(Berger & Udell, 1998). När företaget har startat sin verksamhet kan man genom att låta 

vinsterna stanna i företaget öka sitt egna kapital (Thomasson et al., 2004). Fördelen med 

att finansiera sin verksamhet med interna medel anses vara en känsla av kontroll och 

självbestämmande. (Landström, 2003) 
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3.7.2 Banklån 

Banklån är den vanligaste typen av extern finansiering (Ernst & Young, 2012). Det 

betyder att banken ställer ut ett skuldebrev på lånebeloppet. Ett lån innebär att någon 

ingår ett avtal med en kreditgivare om kapitaltillskott mot ränte- och amorteringskrav. 

(Andrén et al., 2003) 

 

För att beviljas ett lån kräver bankerna oftast en så kallad ”betryggande säkerhet”, vilket 

innebär att de inte är beredda att låna ut mer än säkerheten. Säkerhet i lös egendom kan 

generellt bara ge upp till 50 % av värdet. Banken ska normalt sett inte behöva utnyttja 

denna säkerhet. Den centrala frågan är då huruvida företaget kommer att kunna betala 

ränta och amorteringar, och om företaget kommer att generera resurser för detta själva. 

För att svara på denna fråga gör banken en kreditbedömning av företaget för att 

fastställa kreditvärdigheten. Detta påverkar om företaget får ett lån eller inte och vilken 

räntenivå som banken kräver. Det är vanligt att banker specificerar regler och villkor 

som låntagaren måste uppfylla. En typ av villkor är så kallade covenat, detta är 

vanligare vid blancokrediter. Villkoren som ställs kan exempelvis vara förbud mot 

ytterligare pantförskrivning, en så kallad negativ klausul eller krav på specifika 

nyckeltal som måste uppfyllas. Ett vanligt krav som banker ställer på mindre aktiebolag 

är privata borgensåtaganden. Detta går emot aktiebolagsformens grundläggande idé som 

delvis syftar till att begränsa entreprenörens personliga risk. Kravet innebär helt enkelt 

att företagets ägare blir betalningsskyldig om företaget inte klarar av att betala tillbaka 

lånet. (Andrén et al., 2003) 

 

3.7.3 Almi företagslån 

Almi företagspartner är en organisation som ägs av staten och landstingen (Andrén et 

al., 2003). Som organisation har de som uppgift att främja tillväxt och förnyelse av små 

och medelstora företag samt att stimulera nyföretagande. (www.almi.se) Almi erbjuder 

utöver rådgivning en form av riskvillig finansiering genom sina företagslån vilka har ett 

lägre krav på formell säkerhet än banker. Denna typ av lån är oftast enklare att få 

beviljade då de inte ställer lika höga krav som banker. En annan fördel är att Almis 

företagslån kan anpassas och i vissa fall omfatta ett räntefritt inledande år. (Hallgren, 

2002) Almis handledare har större möjligheter att detaljstudera ett företags affärsplan 

och det är ofta affärsidéns bärkraft som är den avgörande faktorn om och när lån 

beviljas (Andrén, 2003). Almi tar en högre risk än bankerna och detta kompenseras av 

http://www.almi.se/
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en högre ränta för lånet. Fördelen med denna typ av lån är att företagare får tillgång till 

kapital när de behöver det (Hallgren, 2002) 

 

3.7.4 Leasing 

Leasinggivaren överlåter lös egendom för nyttjande i företag mot en avgift. Denna 

avgift beräknas utifrån varans pris, avtalets löptid, restvärde efter löptidens utgång, ränta 

och försäkringskostnad. Det finns två typer av leasing, operationell- och finansiell 

leasing. Det som kallas operationell leasing innebär att man leasar en maskin som med 

jämna mellanrum byts ut. Två vanliga exempel på detta är tjänstebilar och 

kopieringsmaskiner. Den andra formen av leasing är den finansiella leasingen som mer 

liknar ett avbetalningsköp. När leasingperioden löpt ut finns det möjlighet för företaget 

att köpa den leasade tillgången. Leasingföretaget köper ifrån leverantören den maskin 

som företagaren valt och leasar sedan den till användaren. (Andrén et al., 2003) 

 

Fördelarna med leasing är flera bland annat skattemässiga fördelar som uppstår när det 

som skulle blivit en tillgång i balansräkningen istället blir en kostnad i resultaträkningen 

samt att leasinggivaren står för underhållet. Den största fördelen är att företaget slipper 

kapitalbindning och endast behöver kunna betala leasingavgiften. (Andrén et al., 2003) 

 

3.7.5 Factoring 

Factoring är en finansieringsform som innebär försäljning av kundfordringar. Företaget 

kan sälja sina kundfordringar för att få tillgång till likvida medel. På så sätt behöver 

företagaren inte vänta på att kunden ska betala för att få tillgång till likvida medlen. 

Nackdelen är att köpeskillingen oftast ligger mellan 95-98 % av beloppet på 

kundfordran. Detta gör factoring till en relativt dyr finansieringsform men den kostnad 

som uppstår för företaget kompenseras delvis av att risken för att kunden inte kan betala 

övergår till kreditgivarna, alltså till den som köper kundfordringen. När en kundfordring 

säljs gör factoringbolaget en kreditbedömning av kunden för att kontrollera den risk de 

tar sig an. Man kan jämföra factoring med ett vanligt banklån som kräver en 

banksäkerhet i form av företagshypotek. Denna säkerhet ger endast möjlighet att låna 

50% av beloppet på kundfordran. Factoring ger alltså större finansieringsmöjligheter då 

man får tillgång till 95-98% av kundfordran. (Andrén et al., 2003) 
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3.7.6 Checkkontokredit   

Denna finansieringsform innebär en kortfristig upplåning som går ut på att man öppnar 

ett konto hos en bank där det går att låna till ett förutbestämt belopp. Fördelen med 

checkkontokredit är att man snabbt kan få tillgång till kapital vid behov, exempelvis vid 

perioder av ökade utbetalningar. För att förstå nackdelen med denna finansieringsmetod 

kan man jämföra den med ett vanligt banklån. Har du en checkkontokredit betalar du en 

årsavgift för hela beloppet oavsett om du utnyttjar den eller inte. Du betalar även en 

ränta för det belopp företaget utnyttjat under året. (Andrén et al., 2003) 

 

3.7.7 Bootstraping 

Finansiell bootstrapping är en finansieringsform som innebär att företaget arbetar för att 

skapa minsta möjliga finansiella kostnad. Detta kan uppnås på flera olika sätt. Man kan 

bland annat använda sig av begagnad utrustning för att minska inköpskostnaden. 

Företaget kan också låna eller dela utrustning med andra företag. Man kan även försöka 

hålla nere personalkostnaderna genom att anställa närstående som är villiga att 

acceptera en lägre lön för att hjälpa till med att få igång företaget. Ytterligare alternativ 

gällande personalkostnader är att dela anställda med andra företag eller använda sig av 

bemanningsföretag. Ett sätt att höja likviditeten är att fördröja utbetalningarna eller att 

använda sig av rutiner för att så snabbt som möjligt få betalt av sina kunder. Finansiell 

bootstrapping är inte bara kostnadshantering det handlar även om att arbeta med 

intäktssidan, exempelvis genom att verkligen satsa på förhandlingarna för att få ett så 

fördelaktiga avtal som möjligt. Fördelarna med finansiell bootstrapping är att företaget 

minimerar finansiell belastning och samtidigt bevarar kontrollen över företaget. 

Nackdelarna är att det kan äventyra relationer och eventuellt hämma företagets 

utveckling. (Winborg & Landström 2001) 

 

3.7.8 Affärsänglar 

En affärsängel är en privatperson som satsar eget kapital i onoterade företag som en 

form av riskkapital. Affärsängeln har ofta själv en bakgrund som entreprenör och kan ut 

över sitt kapital erbjuda värdefulla kontakter och affärsmässig kunskap. (De Clercq et 

al., 2006) 

 

Den typiska affärsängelinvesteringen är på en halv miljon kronor, men både lägre och 

högre belopp kan förekomma (www.foretagande.se). Eftersom affärsängeln investerar i 
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företaget i ett tidigt skede får han/hon tillgång till en stor ägarandel i företaget. 

Entreprenören får det kapital han/hon behöver och tillgång till affärsängelns 

erfarenheter samt kontakter. En fördel med detta finansieringsalternativ är att 

entreprenören får behålla sin frihet då affärsängeln sällan engagerar sig i själva 

verksamheten.  (De Clercq et al., 2006) Ett vanligt sätt att komma i kontakt med 

affärsänglar är genom så kallade affärsängelsnätverk. Dessa finns för att lösa kontakt- 

och matchnings problematik som kan uppstå mellan entreprenör och affärsänglar. 

(www.tillväxtverket.se) 

 

3.7.9 Venture capital 

Venture Capital är professionella aktiva investerare som kräver en hög avkastning åt 

sina ägare och finansiärer. De har branschkunskap och verkar i branscher som de ofta 

har investerat i tidigare. Denna kunskap kombineras med ledningens och delägarnas 

egna erfarenheter av att driva företag. (www.svca.se) 

 

Venture capital-företag är generellt aktiva finansiärer som vill vara med och påverka 

företagen som de har investerat i. Många är främst aktiva i styrelsen men vid behov kan 

man också ta en aktiv roll i företagets löpande verksamhet eller medverka vid 

förhandlingar med banker, kunder och leverantörer. (De Clercq et al., 2006) Fördelar 

med venture capital är att företaget slipper lån, amorteringar och räntekostnader. 

(www.svca.se) 

 

Venture capital-företag specialiserar sig ofta på bransch och på investeringar i olika 

delar av ett företags livscykel. Deras huvudsakliga fokus är tillväxtbolag i 

expansionsfaserna (www.svca.se). De olika faserna i livscykeln kräver finansiering på 

olika sätt. Venture capital-företag investerar i bolag på olika sätt. Dels kan det ske 

genom förvärv av aktier och dels genom ett konvertibelt lån. Vid förvärv av aktier 

genomförs en riktad nyemission eller att företagets nuvarande aktieägare säljer en del av 

sina aktier till venture capital-företaget. Normalt sett vill venture capital-företag att 

affären sker genom nyemission. Då går pengarna till företaget istället för att hamna hos 

aktieägarna. Den andra investeringsformen är konvertibelt lån. Detta är lån som kan 

omvandlas till aktier i bolag. Detta görs främst för att minska venture capital-företagets 

risk i bolaget då långivare är högre prioriterade än ägare vid konkurser. 

(www.foretagande.se) 

http://www.svca.se/
http://www.svca.se/
http://www.foretagande.se/
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3.8 Teorisammanfattning 

Teorin som vi använder ämnar hjälpa oss att svara på frågan ”hur väljer entreprenörer 

att finansiera sina små nystartade företag” och ”varför väljer de en viss 

finansieringslösning”. Framförallt analyseras vår data utifrån två aspekter; 

entreprenörernas val av finansieringslösning samt entreprenörernas  syn på och tankar 

kring finansiering. Teorin som vi studerat används därmed för att belysa just dessa 

aspekter.  

 

För att kunna analysera aspekten gällande entreprenörernas val av finansieringslösning 

har vi först och främst valt att beskriva olika finansieringsalternativ. Dessutom har vi 

tagit upp modeller såsom trade off theory och pecking order theory. Dessa är resultat av 

tidigare forskning vilka har betydelse för vad man idag vet om företagares val av 

finansieringslösning.  

 

Den andra aspekten gällande entreprenörernas syn på och tankar kring finansiering har 

vi gjort möjlig att analysera genom att först och främst påvisa de problem som man idag 

känner till angående framförallt små företags finansiering. Detta har vi gjort genom att 

bland annat beskriva det man kallar för det finansiella gapet. På så vis har vi kunnat 

underöka huruvida våra fallföretag upplever eller har upplevt det finansiella gapet. För 

att få förståelse för entreprenörernas tankar kring finansieringskällor har vi bland annat 

behandlat teori gällande vad man vet om hur entreprenörer väljer mellan eget kapital 

och lån.   
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4 Empiri 

I detta kapitel så sammanfattas den empiriska data som samlats in ifrån våra tre 

fallföretag. Vi presenterar tre separata delar som grundar sig i de intervjuer vi 

genomfört med entreprenörerna. 

  

4.1 Våra fallföretag 

De företagare vi valt att göra intervjuer med driver nystartade företag som faller inom 

ramen för de avgränsningar som presenterats i metodkapitlet. Med andra ord uppfyller 

företagen svenskt näringslivs definition av mikroföretag samt är geografisk etablerade i 

Växjö. Företagen är också nystartade vilket är definierat som företag yngre än fem år. 

Data är inhämtad genom intervjuer med en av ägarna i fallföretagen. Vi har i samtliga 

fall besökt företagen för att genomföra intervjuerna. 

 

4.2 Ecosign skyltar i Sverige AB 

4.2.1 Bakgrund 

Ecosign skyltar i Sverige AB startades år 2010 av fyra personer med lång erfarenhet i 

skyltbranschen. De har alla tidigare erfarenhet ifrån ledande positioner i ett liknande 

företag. I nuläget har de åtta anställda och första året (2011) omsatte de nio miljoner kr 

(www.allabolag.se). I intervjun med VD Magnus Hultin berättar han hur de tack vare 

gemensam erfarenhet redan efter drygt två år blivit ett av Sveriges ledande skyltföretag. 

Det finns inte så många företag i skyltbranschen kvar i Sverige då många av 

kostnadsskäl valt att flytta utomlands. Ecosign har enligt de själva en småländsk profil, 

vilket innebär att de väljer material för att kunna hålla låga priser, ha hög kvalité 

samtidigt som de försöker vara så miljövänliga som möjligt. 

 

4.2.2 Finansieringslösning 

För att starta företaget har de fyra ägarna fått satsa eget kapital i företaget, de har också 

blivit beviljade ett lån utan privata borgensåtaganden. Hultin poängterar att bankens 

samarbetsvilja som har varit avgörande för företagets framgång. De har fått låna så 

mycket pengar som de har behövt för att starta och bedriva sin verksamhet. Redan två år 

efter uppstarten har Ecosign lyckats vända ett negativt resultat vilket banken har upplevt 

som väldigt positivt. Med detta som bakgrund menar Hultin att de ha goda möjligheter 

att få ytterligare lån om de exempelvis skulle vilja expandera. 
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Ecosign har även valt att finansiera delar av sin produktion i form av leasing och det är 

främst dyrare maskiner man valt att leasa. Detta är vägt mot alternativet att istället köpa 

dessa maskiner med lånat kapital. Hultin menar att det är en fördel att inte låna till allt 

samtidigt som det ur bankens synvinkel är en fördel att ställa upp med ett leasingavtal 

via en egen leasingaktör istället för att bara låna ut pengar. Det för att tillgången som 

man leasar är, som Hultin säger, tingad för bankens räkning vid eventuell konkurs. 

 

I Ecosign arbetar man aktivt för att hålla en tillfredställande likviditet. För att hålla nere 

kapitalbindningen har man inte köpt nya maskiner utan man har valt att köpa 

begagnat. De har även av vissa större leverantörer fått 60 till 90 dagars kredittid. Ett 

sådant avtal blev möjligt genom tidigare kontakt med dessa leverantörer. 

Leverantörerna har därför stor tillit till Ecosign och har valt att hjälpa dem att komma 

igång med sin verksamhet genom långa kredittider. Ecosign har dessutom lyckats skapa 

ett förmånligt hyresavtal med sin hyresvärd. Avtalet innebär att Ecosign betalar en 

progressivt stigande hyra. De har alltså inte behövt betala full hyra ifrån början. Detta 

kommer dock kompenseras över tid. Rent finansiellt har det bidragit med lägre 

kostnader i uppstartsfasen. Hultin nämner även att de inte aktivt arbetar med att betala 

fakturor sent, samt att de inte heller kräver in pengar av kunder i förväg då det kan 

påverka kundrelationen negativt.  

 

Hultin berättar att de har kunnat välja bort vissa finansieringsformer då de har fått bra 

kontakt med sin bank. De har övervägt och valt bort är factoring. Han beskriver hur han 

tyckte idén om att få in likvida medel snabbare kändes lockande. Det hade dock inte 

varit ekonomiskt försvarbart, på grund av den kostnad det skulle medföra. Han har även 

räknat på andra alternativ men inte sett dessa som lönsamma. Han tror inte heller att 

deras kunder skulle uppskatta om det stod någon annans namn på fakturan än deras, då 

Ecosign strävar efter en personlig kontakt. 

 

4.2.3 Tankar kring finansiering 

På frågan gällande hur de skulle finansierat sin verksamhet om de fick göra om det 

svarar Hultin, ”på samma sätt som vi gjort med Ecosign”. Han menar att lån är att 

föredra om man får bra villkor, vilket han anser att de fått. Han poängterar också att 

fördelen med att driva aktiebolag är att man inte är personligt betalningsskyldig vid 
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eventuell konkurs. Det innebär att lån är att föredra då man inte riskerar att bli 

personligt betalningsskyldig. Avslutningsvis förklarar Hultin att han tror att Ecosign har 

haft det ovanligt enkelt när det gäller anskaffning av kapital. Han känner till många 

andra nystartade företag som har fått kämpa för att övertyga banken om att de har en 

hållbar affärsidé innan de fått något lån alls. Vidare menar han att den stora anledningen 

till att banken har varit samarbetsvilliga är de fyra ägarnas stora erfarenhet av 

skyltbranschen.   

 

4.3 Värends Byggplåt AB 

4.3.1 Bakgrund 

Värends Byggplåt är ett företag i plåtbranschen som startades år 2011 av fyra personer, 

de utför främst arbeten ute på byggarbetsplatser som underentreprenör. De omsatte 

drygt sju miljoner 2012 och har i dagsläget fem anställda (www.allabolag.se). Intervjun 

genomfördes med Thomas Rydberg som är ordförande och delägare. Han beskriver att 

plåtslagare är ett bristyrke och att plåtbranschen kräver stora specialkunskaper vilka 

Värends Byggplåt har. 

 

4.3.2 Finansieringslösning 

För den huvudsakliga finansieringen av företaget var Värends Byggplåts ägare tvungna 

att själva gå i personlig borgen för företagets lån samt skjuta till eget kapital. Bankens 

krav för att bevilja lånen var bland annat en viss andel eget kapital samt att de valde att 

ha sina försäkringar hos banken. I ett tidigt skede efter uppstarten fick Värends 

Byggplåt problem med sitt kassaflöde. Problemen bestod av att företaget hade svårt att 

klara utbetalningarna för sitt materialbehov innan de fått betalt ifrån sina kunder. Detta 

finansieringsproblem löste de med bankens hjälp som ordnade med en checkkontokredit 

som kunde utnyttjas under perioder med stora utbetalningar. Rydberg upplever att de i 

dagsläget har en god kontakt med banken och anser att de har goda möjligheter att få 

ytterligare lån vid behov. De hade redan innan uppstarten tagit kontakt med potentiella 

kunder för att på så sätt öka sina möjligheter för en lyckad företagsstart. De valde att så 

fort som möjligt starta upp verksamheten med bankens hjälp, vilket var möjligt då de 

hade ett stort kundunderlag.  

 

På frågan om Värends Byggplåt använder sig av factoring för att öka likviditeten svarar 

Rydberg att det är något de har övervägt men har valt bort. Anledningen till detta är 



  
 

26 

huvudsakligen en hänsyn till sina kunder som han menar inte skulle uppskatta om man 

sålde deras fakturor. De har dock på andra sätt arbetat för att öka likviditeten och 

minska kapitalbindningen. Bland annat berättar Rydberg att Värends Byggplåt använder 

sig av leasing för att finansiera dyrare maskiner samt några av sina bilar. Av samma 

anledning har man köpt många maskiner begagnat. Han poängterar dock att detta inte 

enbart är positivt i form av minskad kapitalbindning, det innebär också skattemässiga 

fördelar. Rydberg berättar också att de har god kontakt med sina leverantörer vilket är 

positivt för företagets likviditet. Den goda kontakten har bland annat resulterat i 

fördelaktiga kredittider på upp emot 60 dagar. Att hålla likviditeten uppe är alltså nått 

som Värends Byggplåt ända sedan start arbetat aktivt med.   

 

4.3.3 Tankar kring finansiering 

På frågan vad som är att föredra, finansiering med eget kapital eller lån, svarar Rydberg 

eget kapital. Han menar att självständigheten är värd mycket och poängterar att banken 

tar sin del av vinsten. Vidare menar han att ett av Värends Byggplåts mål är att bli helt 

oberoende av bankens lån.  

 

På frågan om de skulle gjort något annorlunda om de skulle starta upp på nytt svarar 

Rydberg att han förmodligen skulle göra på samma sätt då han inte ser några andra 

alternativ. Han förklarar att han gärna undviker att söka kapital externt genom 

exempelvis venture capital eller via affärsänglar. Anledningen är att han och hans 

kollegor skulle få en mindre del av verksamhetens genererade vinst. 

 

4.4 Wexiö Installationstjänst AB 

4.4.1 Bakgrund 

Wexiö Installationstjänst AB (Witab) är ett företag som utför arbeten inom el, rör och 

måleri. Det startades år 2010 av Jimmy Qvistgaard och hans kollega som båda har lång 

erfarenhet av entreprenörskap och byggbranschen. De har i dagsläget sju anställda och 

omsatte drygt åtta miljoner år 2011 (www.allabolag.se). Qvistgaard driver sedan ett 

drygt decennium tillbaka även en byggfirma. De tjänster som denna byggfirma tidigare 

var tvungna att köpa in utifrån utför nu Witab. Han beskriver att de har fått en stor 

fördel då han kan styra allt som behövs göras vid en byggarbetsplats via dessa två 

företag. Eftersom att Qvistgaards första bolag redan ifrån start var Witabs största kund 
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behövde han aldrig fundera på om kundunderlaget för Witab skulle räcka för att bedriva 

verksamheten. 

 

4.4.2 Finansieringslösning 

Qvistgaard berättar att de inte har finansierat Witab med några banklån och anledningen 

var att banken krävde att de skulle ta ett personligt borgensåtagande. Deras 

huvudsakliga finansiering blev istället en checkkontokredit som banken ställde upp med 

samt eget kapital och lån ifrån ägarnas andra företag. På frågan gällande hur bra relation 

företaget har med banken svarar Qvistgaard att han upplever den som god. Han 

poängterar dock att han inte alls är säker på att de får ett lån om de skulle vilja 

expandera eller genomföra en investering. Han menar att det skönaste är att klara sig 

utan bankens inblandning. 

 

Eftersom att Qvistgaard och hans kollega redan hade var sitt företag när de startade 

Witab fick de, enligt Qvistgaard, en betydligt enklare uppstartsprocess än vad de som är 

helt nya i branschen får. Han förklarar att banken var betydligt mer samarbetsvillig åren 

innan finanskrisen då han startade sitt första företag. Vidare säger han att de har kunnat 

välja bort vissa dyra finansieringslösningar som han tror många idag tvingats gå med 

på. Ett exempel på detta är factoring som han tycker är smidigt om man behöver få upp 

likviditeten i en uppstartsprocess. Qvistgaard menar dock att det är väldigt dyrt och att 

man ska undvika det om man kan. Witab arbetar dock aktivt med att få sina kunder att 

betala sina fakturor så tidigt som möjligt. Eftersom deras tjänster omfattas av det man 

kallar rotavdrag har skatteverket meddelat att de inte behöver ha mer än tio dagars 

kredittid på sina fakturor till privatkunder. Däremot är det många kunder som trots detta 

kräver trettio dagars kredittid. Qvistgaard förklarar att även om man har satt ut 

exempelvis trettio dagar som kredittid så är det många kunder som väljer att betala efter 

förfallodagen och därmed är det en stor fördel om man kan få ner kredittiden till 

exempelvis tio eller tjugo dagar. 

 

Andra typer av finansieringsmetoder som Witab använder är att hyra maskiner och leasa 

bilar. De flesta maskiner har företaget köpt själva men vissa maskiner används så sällan 

att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att hyra dem när de behövs. Att Witab leasar sina 

bilar beror enligt Qvistgaard på två faktorer. Den första är skattemässiga fördelar och 

den andra är att företaget inte vill binda så pass mycket kapital i sina bilar. 
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4.4.3 Tankar kring finansiering 

På frågan vad som är att föredra, lånat kapital eller eget kapital, svarar Qvistgaard eget 

kapital. Qvistgaard menar att han egentligen inte har något emot lån som 

finansieringskälla men hans uppfattning är att banken numera ofta kräver att man 

personligen går i borgen för lånet. Detta är något som Qvistgaard menar att man ska 

undvika, han säger att det inte spelar någon roll hur mycket man än tror på sitt företags 

affärsidé. Det kan alltid finnas utomstående faktorer som man inte själv kan påverka 

som kan ha stor negativ effekt på företaget. Behöver man bankens hjälp upplever 

Qvistgaard att det är enklare att få en checkkontokredit än ett lån utan personliga 

borgensåtaganden. Han anser därför att checkkontokredit är det bästa alternativet till 

eget kapital vid en uppstartsprocess. Vidare menar Qvistgaard att man dock inte ska se 

ett traditionellt banklån utan borgensåtagande som en omöjlighet men att det oftast inte 

blir aktuellt i ett företags uppstartsprocess. Detta är istället något man brukar få 

förhandla sig till när företaget har visat sig stå stabilt på marknaden. 
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4.5 Empirisammanfattning  

 

 

 

 

 

 

 

 Ecosign skyltar i 

Sverige AB 

Värends Byggplåt AB Wexiö Installationstjänst 

AB 

Bakgrund  - Fyra entreprenörer 

- Branscherfarenhet 

- Få konkurrenter 

- Beprövad affärside 

- Etablerad kundkrets 

- Fyra entreprenörer 

- Branscherfarenhet 

- Etablerad kundkrets 

- Två entreprenörer 

- Entreprenöriell erfarenhet 
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andra företag. 

 

Finansieringslösning  - Eget kapital 

- Banklån utan 

borgensåtagande 

- Leasing 

- Begagnatköp 

- Förmånligt hyresavtal 

- Förmånliga avtal med 

leverantörer 

 

- Eget kapital 

- Banklån med 
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- Leasing  
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givet bra villkor 

- Tror att erfarenhet har 

stor betydelse 

- Föredrar eget kapital 

- Undviker banklån 

- Strävar efter 

självständighet 

 

- Eget kapital är att föredra 

- Vill undvika personligt 

borgensåtagande 

- Checkkontokredit är bästa 

alternativet till lån 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras vår insamlade data med utgångspunkt i studerad teori. 

Analysen består av två delar, den första delen är en analys av de enskilda företagen 

medan den andra delen är en jämförande och mer djupgående analys som ligger till 

grund för uppsatsens slutsats.    

 

5.1 Ecosign skyltar i Sverige AB 

5.1.1 Bakgrund 

Hultin och hans kollegor har alla erfarenhet av höga positioner i andra skyltföretag. Vi 

tror att just denna erfarenhet har bidragit till att Ecosign har god relation med banken. 

Vi tror att denna relation är viktig för Ecosign som har stora materiella tillgångar i form 

av maskiner. Anledningen är som Myers (1984) förklarar att företag med högre andel 

materiella tillgångar ofta behöver en större andel lån än företag med immateriella 

tillgångar. Utan denna goda relation med banken hade möjligheten att finansiera alla 

maskiner inte varit lika självklar och man hade därmed kunnat tvingas till att starta 

produktionen i mindre skala. 

 

Ecosign kunde tack vare sitt stora kontaktnät i branschen skapa ett tillräckligt stort 

kundunderlag inför företagsstarten. De har dessutom väldigt få konkurrenter, vilket 

bidrar till en väldigt hög efterfrågan på deras produkter. Enligt Andrén et al. (2003) 

skapar detta i kombination med lång erfarenhet i branschen och en beprövad affärsidé 

en låg affärsrisk.  

 

5.1.2 Finansieringslösning 

I dagsläget finansieras Ecosign med en kombination av ägarnas egna kapital och av 

banklån utan privata borgensåtagande. De har inte upplevt någon begränsning ifrån 

bankens sida och ser inga svårigheter till att få ytterligare lån vid behov. Därmed 

upplever inte Hultin det finansiella gap som Landström (2003) beskriver.  

 

Även om Hultin inte säger det rakt ut kan man hävda att de använder sig av 

bootstrapping för att hålla en tillfredställande likviditet. Detta sker främst i form av 

inköp av begagnade maskiner, långa leverantörskredittider och ett progressivt 

hyresavtal. Man väljer däremot inte att medvetet betala fakturor sent eller arbetar för 
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snabba inbetalningar, då Hultin menar att detta kan äventyra relationen med deras 

intressenter. Detta stämmer överens med Winborg & Landströms (2001) resonemang 

kring bootstrappingens negativa aspekter. Vidare menar Winborg & Landstörm (2001) 

att dessa negativa aspekter skulle kunna hämma företagets utveckling. Leverantörerna 

har dock gått med på att hjälpa Ecosign med långa kredittider för att på så vis underlätta 

finansieringen av den dagliga verksamheten. Landström (2003) nämner att företagare 

ofta har en bristande kunskap när det gäller olika finansieringsalternativ. Att aktivt söka 

dessa lösningar, exempelvis ett fördelaktigt hyresavtal eller extra dagar i 

leverantörskredittid, ser vi som ett tecken på det motsatta. Vi ser Hultin och hans 

kollegor som kreativa och högst medvetna om olika alternativ för finansiering. Vidare 

har man övervägt factoring men valt bort det med tanke på den höga kostnaden som det 

medför. Detta stämmer med hur Andrén et al. (2003) beskriver factoring som en dyr 

men smidig metod. 

 

5.1.3 Tankar kring finansiering 

Hultin menar att en expansion skulle finansieras med banklån. Anledningen är att det 

billigaste alternativet föredras. Detta stämmer överens med Bhide (1988), som 

konstaterar att lånat kapital har en lägre kostnad än eget kapital då det egna kapitalets 

avkastningskrav är högre än räntekostnaden på lån. Det finns heller inget som tyder på 

att Ecosign undviker vissa alternativ för att känna kontroll och frihet, något som 

Landström (2003) förklarar är vanligt förekommande. 

 

Om verksamheten skulle startas på nytt hade Hultin valt att gå samma väg, givet att 

förutsättningarna varit de samma. Det som är anmärkningsvärt är viljan av att finansiera 

med lån, något som ägare i nystartade företag ofta vill undvika för att behålla sin 

självständighet enligt Landström (2003). Detta motsäger Myers (1984) pecking order 

theory, då Hultin istället fokuserar på att hitta den billigaste finansieringslösningen 

 

5.2 Värends Byggplåt AB 

5.2.1 Bakgrund 

Värends Byggplåt startade sin verksamhet efter många år i branschen. Rydberg menar 

att det i Växjö finns stor efterfrågan på den specialkompetens som plåtslagare har. Även 

ifall Rydberg inte själv pratar i termer av affärsrisk så är det enkelt att förstå att de har 

tagit hänsyn till frågor som konkurrens och efterfrågan innan uppstart. Enligt Andrén et 
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al (2003) är affärsrisken den ena av de två delar som är förknippade med företagsrisk 

och beror till stor del på just efterfrågan och konkurrens. Eftersom att Rydberg bedömer 

efterfrågan som hög och konkurrensen som låg tänker vi oss att deras verksamhet har en 

låg affärsrisk. Vidare tänker vi oss att det kan vara svårt för andra aktörer att ta sig in på 

marknaden då de verkar i en bransch som kräver specialkompetens. 

 

Vad det gäller den andra delen av företagsrisk, den finansiella risken, är det något som 

Värends Byggplåts ägare arbetar med för att minska. De vill gärna bli av med sina lån, 

vilket enligt Greve (2007) skulle minska den finansiella risken. Den främsta 

anledningen till att amortera sina lån är enligt Rydberg en önskan om självständighet 

utan bankens inblandning. Lyckas de med detta resulterar det även i en minskad 

finansiell risk.  

 

5.2.2 Finansieringslösning 

Värends Byggplåt är i dagsläget finansierat främst genom banklån och eget kapital. 

Andrén et al. (2003) beskriver hur banken ofta ställer specifika krav på låntagare. 

Rydberg förklarar att de var tvungna att ha sina försäkringar i banken samtidigt som de 

var tvungna att ställa upp med ett privat borgensåtagande för lånet. Att ha detta privata 

borgensåtagande är en personlig risk. Vi tänker oss att detta kan vara en anledning till 

att Rydberg är väldigt mån om att amortera lånet så fort som möjligt. 

 

Vidare är man på Värends Byggplåt medveten om vilka möjligheter det finns för att öka 

likviditet. Man köper begagnat, leasar och använder sig av checkkontokredit i perioder 

av höga utbetalningar. De har även goda relationer med sina leverantörer vilket gör att 

de ibland får möjlighet att utöka sin leverantörskredittid. Att arbeta på detta sätt med att 

minska sin finansiella kostnad är det som Winborg & Landström (2001) beskriver som 

bootstrapping. Sammanfattningsvis kan vi säga att man på Värends Byggplåt arbetar 

med många olika metoder för att finansiera den dagliga verksamheten. 

 

5.2.3 Tankar kring finansiering 

När det gäller finansiering av framtida investeringar och expansioner upplever Rydberg 

att de inte har så många fler alternativ än banklån. Vi frågade hur de såg på affärsänglar 

och venture capital och varför de inte ser det som ett alternativ. Han menar att de inte 

vill dela vinsten med några utomståenden och poängterar värdet av självbestämmande. 
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Detta stämmar överens med de tankar De Clerq et al. (2006) har kring att affärsänglar 

kan vara dyrt för företag då de ofta kräver en stor andel av bolaget. Vi spekulerar också 

i att entreprenörer som Rydberg kanske inte har tillräckligt goda kunskaper om 

affärsänglar och venture capital för att förstå dess fördelar. Detta baserar vi på Rydbergs 

negativa inställning till externa finansiärer och att han aldrig övervägt externt 

ägarkapital. På svenska riskkapitalsföreningens hemsida (www.svca.se) kan man läsa 

att dessa riskkapitalister inte bara erbjuder finansiering utan även delar med sig av 

erfarenheter. Givetvis är det svårt för oss att påstå att Värends Byggplåt AB skulle ha 

nytta av denna finansieringsform men vi får utifrån vårt samtal med Rydberg 

uppfattningen av att finansieringsformen aldrig riktigt har diskuterats. 

 

Rydberg och hans kollegor fick ett lån och anser sig ha god relation med banken. Med 

detta som bakgrund upplever Rydberg inte något finansiellt gap. Vi fundera dock på om 

det finansiella gapet gör sig påmind i bankens krav. Behövde banken verkligen ställa 

dessa krav med tanke på Värends Byggplåts kundunderlag och stora erfarenhet av 

branschen? Detta kan vi givetvis inte svara på då vi inte valt att undersöka hur banken 

motivera sina lånevillkor. Landström (2003) poängterar dock att det finansiella gapet till 

stor del handlar om informationsasymmetri. Eventuellt kan det vara så att det är denna 

informationsasymmetri som bidrar till kravet gällande personligt borgensåtagande. 

 

Värends Byggpåt AB är idag finansierat med eget kapital och lån. Precis som Myers 

(1984) beskriver pecking order theory så väljer Värends Byggplåt i första hand 

finansiering via interna medel, för att sedan använda sig av externa medel i form av 

banklån. Vi vill dock poängtera att Rydberg hellre väljer banklån än att själv gå in med 

ytterligare insats i företaget. Däremot återinvesterar de gärna sina vinster i företaget om 

detta leder till att slipper ta banklån. Den största anledningen till att Värends Byggplåt 

har som målsättning att bli skuldfria är känslan av självständighet och kontroll. Dessa 

mer personliga motiv till val av finansiering är enligt Landström (2003) vanliga i många 

företag. 

 

 



  
 

34 

5.3 Wexiö Installationstjänst AB 

5.3.1 Bakgrund 

Witab har i jämförelse med våra andra fallföretag en något speciell situation som 

påverkar deras val av och möjligheter för finansiering. Företaget skapades av två 

entreprenörer som redan sedan många år tillbaka driver varsitt annat företag i 

byggbranschen. Witab skapades för att i första hand ställa upp och serva dessa två bolag 

med tjänster som de tidigare fått köpa in utifrån. Med Witab har de möjligheten att korta 

ner ledtider och byggtider i deras redan etablerade företag. Eftersom att Witab till följd 

av detta hade två klara kunder redan vi uppstarten så blir den av Andrén et al. (2003) 

beskrivna affärsrisken låg. 

 

Den finansiering som Witab använt sig av är i första hand lån ifrån grundarnas andra 

företag. Qvistgaard menar dock att de hellre hade tagit ett banklån men i och med att 

banken krävde ett personligt borgensåtagande blev detta aldrig aktuellt. Dessa lån är 

rent bokföringsmässigt ett lån men ur Qvistgaards synvinkel är det att räkna som eget 

kapital. Man kan därför säga att Witab har agerat i enlighet med Myers (1984) pecking 

order theory när de valt att använda eget kapital före banklån. Trots att Witab inte har 

några banklån i dagsläget bedömer Qvistgaard ändå att Witab har god kontakt med 

banken, exempelvis så var det inte några problem att få en checkkontokredit. Eftersom 

att man kan se Witab som till största del finansierat med eget kapital medför det enligt 

Greve (2007) en låg finansiell risk. 

 

5.3.2 Finansieringslösning 

Berger & Udell (1998) menar att ett företag med många år i branschen har helt andra 

förutsättningar för finansiering än ett nystartat företag. Med ett liknande resonemang 

förklarar Qvistgaard att dem har haft det väldigt enkelt för sig på grund av att deras 

andra företag hela tiden har funnits i ryggen. Han förklarar att han känner många 

entreprenörer som har brottats med finansieringsproblem när de startat sina företag och 

att man aldrig kan vara säker på att få banklån oavsett hur bra affärsidé man har. 

Qvistgaard menar också att bankerna är mycket mer försiktiga när de ger ut lån nu 

jämfört med tiden före finanskrisen. 

 

För att minska kostnaden för finansiering av den dagliga verksamheten leasar man bilar, 

hyr maskiner samt arbetar aktivt för att korta ner kundernas kredittider. Vi upplever 
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Witab som ett företag som är medvetet om vilka finansieringsmetoder som finns. 

Anledningen är att de vägt för och nackdelar för de olika finansieringsalternativen mot 

varandra. Qvistgaard menar att det är en lyx att kunna använda sig av dessa billiga 

finansieringsmetoder och nämner att de aldrig behövt använda sig av factoring. Även 

Andrén et al. (2003) menar att factoring kan vara ett dyrt sätt att finansiera den dagliga 

verksamheten på. Denna finansieringsmetod är enligt Qvistgaard smidig men dyr och 

han säger att många tvingas till det i dagens hårda klimat för nystartade företag. Själva 

ser vi denna finansieringsmetod som intressant för nystartade företag.  Factoringbolagen 

tar enligt Andrén et al. (2003) i regel 2-5% av beloppet på fakturan i avgift. Vi funderar 

på om detta alternativ skulle kunna vara ett alternativ till checkkontokredit vid perioder 

av höga utbetalningar. 

 

5.3.3 Tankar kring finansiering 

Idén om pecking order theory som Myers (1984) beskriver den syns bara delvis i 

Qvistgaards resonemang kring hur han vill finansiera Witab. Han menar att han hellre 

finansierar företaget med internt genererade medel än lån. Detta motiveras dock inte 

med någon önskan om självständighet eller någon idé om att hålla företaget med så låg 

finansiell risk som möjligt. Det handlar i första hand om hans erfarenheter av banken. 

Han vill bland annat inte behöva ställa upp på vissa av bankens krav, så som ett 

personligt borgensåtagande. Vidare menar han att han inte har något emot lån om man 

kan få det till bra villkor utan borgensåtaganden. 

 

5.4 Jämförande Analys 

5.4.1 Förutsättningar vid uppstarten 

Churchill & Lewis (1983) beskriver hur man i nystartade företag brottas med olika typer 

av problem i uppstartsfasen. Ett problem som de menar begränsar företag i sin jakt på 

finansiering är bristen på lojala kunder. På ett liknande sätt för Berger & Udell (1998) 

en diskussion gällande att företag sällan får tillgång till lån innan de kan påvisa en 

fungerande verksamhet. Våra undersökta företag har alla haft en betydande kundkrets 

redan innan företagsstarten främst till följd av många år i branschen. Detta bör 

underlätta i en låneförhandling med banken i och med att det enligt Andrén et al. (2003) 

sänker affärsrisken. Vi tror dessutom att det underlättar om man vill använda sig av 

vissa typer av bootstraping. Exempelvis tror vi det hade varit svårt för Ecosign att få 

igenom sitt fördelaktiga hyresavtal med sin hyresvärd om de inte hade haft en 
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betydande kundkrets. Vi tänker oss att hyresvärden befinner sig i ungefär samma 

situation som en bank som överväger att bevilja ett lån. Skillnaden är inte speciellt stor, 

banken lånar ut pengar emot räntebetalning och hyresvärden lånar ut en fastighet emot 

hyresbetalning. Med anledning av detta anser vi det vara rimligt att tänka sig att både 

bank och hyresvärd borde beakta ungefär samma faktorer när de överväger ett avtal. Vi 

tror att efterfrågan för våra fallföretag har varit avgörande för deras framgång. 

 

5.4.2 Entreprenöriell erfarenhet 

Vi tycker oss alltså se att efterfrågan har varit viktig för fallföretagens framgång. Både 

Värends Byggplåt och Ecosign kunde bland annat med hjälp av att påvisa en betydande 

kundkrets få lån hos banken. Vi ser dock en annan gemensam nämnare som vi tror 

skulle kunna vara av stor betydelse för både företagens finansieringssituation och 

framgång. Denna är erfarenhet, främst entreprenöriell. Berger & Udell (1998) förklarar 

att ungefär 24 % av alla nystartade företag läggs ner inom två år och ca 53% lägg ner 

inom fyra år. Detta kan enligt oss peka på att det är en konst att driva företag, många 

klarar det inte. Vidare tänker vi oss att en entreprenör som tidigare drivit framgångsrika 

företag borde ha goda förutsättningar för att lyckas igen. Det borde innebära en trygghet 

för banken att veta att den man lånar ut till har erfarenhet av att driva företag. Både 

Ecosign och Witab har denna typ av erfarenhet. Visserligen har ägarna i Ecosign inte 

drivit egna företag tidigare men de har dock erfarenhet av att på ledningsnivå driva ett 

liknande företag. När det gäller Värends Byggplåt har dessa inte denna entreprenöriella 

erfarenhet. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till att de till skillnad ifrån 

Ecosign var tvungna att skriva under ett personligt borgensåtagande för sitt lån. 

Rydberg menar dock att deras erfarenhet som plåtslagare har haft stor betydelse för 

dem. Vi tror att det ligger mycket i det han säger, även branscherfarenhet bör vara av 

betydelse för entreprenörer. Bland annat har de kunnat använda sig av en bootstrapping 

som innebär långa leverantörskrediter. Dessa borde vara svåra att få till stånd om man 

inte har leverantörer som tror på en. Känner leverantören till dig sedan tidigare bör detta 

innebära en fördel.  

 

Även om vi tänker oss att branscherfarenhet är viktig ur många aspekter så tror vi dock 

att den entreprenöriella erfarenheten har större betydelse för företagen rent finansiellt. 

Främsta anledningen till detta är, som vi var inne på, att det kan underlätta i relationen 

med banken. Landström (2003) beskriver hur banker ofta nekar små nystartade företag 
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lån på grund av vetenskapen om att risken för konkurs är hög. Kan man då som 

entreprenör påvisa låg konkursrisk borde chansen för att få lån öka. Ett sätt att göra 

detta på, menar vi, är att påvisa hur väl man lyckats med tidigare företag.   

 

5.4.3 Det finansiella gapet 

Landström (2003) lyfter fram det finansiella gapet ur olika synvinklar, för denna 

uppsats upplever vi två av dessa som särskilt intressanta. Den första är 

informationsasymmetri. Precis som Landström (2003) beskriver det upplever vi att de vi 

intervjuat inte riktigt kan sätta fingret på vad banken kräver utav dem. Undantaget ifrån 

detta är möjligtvis Ecosign som lyckats övertyga banken om att deras affärsidé är bra 

och därmed fått ett lån till bra villkor. Witab försökte få lån men banken ville inte 

bevilja lånet utan ett personligt borgensåtagande Vi anser detta vara märkligt då Witab 

är det företaget vi upplever har minst risk av de vi undersökt. Anledningen är att de 

drivs av två erfarna entreprenörer som helt själva kunde förse företaget med uppdrag. 

Här tror vi att Witab inte har kunnat påvisa denna låga risk på det sätt som banken 

behöver för att kunna bevilja ett lån med bra villkor. När det gäller Värends Byggplåts 

ägare kan vi också misstänka att de inte har förstått vad banken kräver utav dem. 

Landström (2003) menar att små företag ofta saknar denna kunskap och ägarna på 

Värends Byggplåt har aldrig drivit företag tidigare vilket gör att denna typ av kontakt 

med banken är ny för dem. Av intervjun med Rydberg framgick det att de inte har sökt 

alternativa finansieringslösningar. Vi tror att deras kunskap gällande 

finansieringsalternativ är begränsade då de, enligt Rydberg, ser bankens lån med privata 

borgensåtagande som det enda alternativet. Vi tänker oss alltså att det finansiella gapet 

gör sig påmint i bankens krav.  

 

Den andra av Landströms (2003) synvinklar gällande det finansiella gapet som vi ser 

som intressant är bristen på kunskap om olika finansieringsalternativ. Vi ser i detta 

avseende stora skillnader mellan de entreprenörer vi intervjuat. Hultin pratade om olika 

finansieringsalternativ och han berättade hur de räknat och valt bort vissa och på samma 

sätt valt andra. När vi pratade med Rydberg på Värends Byggplåt fick vi istället lyssna 

på ett resonemang som innebar att det knappt finns andra finansieringsalternativ än 

banken. Visserligen förstod vi av senare delar av vår intervju att de faktiskt använder sig 

av andra finansieringslösningar, såsom bootstrapping och leasing. Vi upplever ändå stor 

skillnad mellan dessa två entreprenörer när det gäller kunskap om olika 
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finansieringsalternativ. Rydberg och hans kollegor hade inte räknat på några andra 

alternativ än de som de valt och vi får uppfattningen av att de valt 

finansieringsalternativ på andra grunder än rent ekonomiska. Av Rydbergs resonemang 

att döma har de valt finansieringsalternativ efter det som de känner till och känner sig 

bekväma med. Att söka alternativa finansieringskällor har aldrig varit aktuellt på 

Värends Byggplåt. Qvistgaard på Witab har lång erfarenhet som entreprenörer och han 

har stött på många olika finansieringsalternativ. Han pratar om att de valt bort vissa på 

grund av att de inte var ekonomiskt fördelaktiga. Vi fick uppfattningen av att han kände 

till många alternativ även om han inte använt sig av alla. Qvistgaard är dock inte 

främmande för att pröva något nytt om behov av detta skulle uppstå.  

 

5.4.4 Lån eller eget kapital? 

Vi kan också se att man väljer mellan eget kapital och lån på olika sätt i våra undersökta 

företag. På Värends Byggplåt väljer man efter en önskan om självbestämmande och 

kontroll, i enlighet med de personliga motiv som Landström (2003) tar upp. När det 

gäller Ecosign förstår vi av intervjun med Hultin att man snarare motiverar valet i 

termer om vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt. Man är, som Bhide (1988) nämner, 

medveten om att lånat kapital är billigare än eget kapital. På samma sätt är man 

medveten om att en hög skuldsättning ökar den finansiella risken i enlighet med vad 

Andén et al. (2003) beskriver. Detta är alltså motiv som går emot Myers (1984) pecking 

order theory som menar att företag väljer kapital utifrån en hierarki som innebär att man 

i första hand väljer eget kapital. Valet för Ecosigns finansiering blir således en 

avvägning av för och nackdelar mellan de olika finansieringskällorna. Qvistgaard tar 

istället upp aspekten om personlig risk när han förklarar hur de på Witab väljer mellan 

lån och eget kapital. I likhet med Hultin har han förståelse för att lån ofta är ett billigare 

alternativ än eget kapital men poängterar risken med personliga borgensavtal. Han kan 

dessutom precis som Rydberg se fördelen med att öka självständigheten genom att inte 

finansiera med lån.  

 

5.4.5 Strävan efter trygghet 

Vi förstår utifrån intervjuerna med entreprenörerna att man kan tänka på olika sätt i 

frågan om vad som är att föredra, lån eller eget kapital. Det som dock är gemensamt är 

att man vill känna trygghet. Denna aspekt tror vi är viktigare i små företag än i stora. 

Anledningen är som Landström (2003) förklarar att det i små företag finns en 



  
 

39 

integration som är stark mellan ägarnas och företagets ekonomi. Detta tar sig uttryck på 

olika sätt. Qvistgaard på Witab poängterar som sagt risken med personliga borgensavtal. 

Rydberg på Värends Byggplåt ser banken som nödvändig men vill gå över till att 

finansiera helt med eget kapital. För honom är det en trygghet att veta att man är 

självständig. För Hultin och Ecosign är det tryggt att noga överväga 

finansieringsalternativen. Trygghetsaspekten blir ännu tydligare när Hultin pratar om 

trygga lån med bra villkor. Han menar att om man kan undvika ett personligt 

borgensavtal skapas stor en personlig trygghet. Man behöver aldrig vara orolig för att 

bli personligt betalningsskyldig vid eventuell konkurs. Istället kan man helt fokusera på 

att styra företaget i önskad riktning.   

 

Vi tror också att det kan vara en trygghet att vara flera entreprenörer som gemensamt 

startar och driver ett företag. Exempelvis tänker vi oss att det kanske är lättare att 

acceptera ett personligt borgensåtagande om man, som i Värends byggplåts fall, är fyra 

ägare kontra som i Witabs fall bara är två. Kanske är det därför som Witab avstod denna 

typ av lån medan Värends Byggplåt accepterade det. En annan aspekt av att vara flera 

som startar och driver ett företag är att den personliga kopplingen kan upplevas som 

svagare. I Ecosigns fall tänker vi att den mer objektiva inställningen till valet av kapital, 

alltså att man jämför kostnader och inte strävar efter självständighet, kan bero på att 

man inte har samma starka koppling till sitt företag som exempelvis Witab har. En 

alternativ förklaring till varför ägarna till Ecosign väljer kapital på detta objektiva vis 

skulle också kunna vara att de är van vid att arbeta på det sättet ifrån tidigare 

ledningspositioner. Föreligger det så skulle man kunna härleda även det till en önskan 

om att känna trygghet. Vår uppfattning är att det är tryggare att arbeta på ett sätt som 

man vet fungerar istället för att pröva något nytt som kan upplevas som mer osäkert. 

Sammanfattningsvis ser vi att trygghet för entreprenörer kan innebär mycket, vilket är 

ett återkommande tema i våra intervjuer.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser med utgångspunkt i uppsatsens syfte och 

problemställning. Vi ger även förslag på vidare forskning gällnade finansierings i små 

nystartade företag.  

 

6.1 Hur finansierar entreprenörer sina små nystartade företag? 

Våra fallföretag använder flera olika källor för finansiering. Gemensamt för dem alla är 

att de har använt eget kapital samt beviljats en checkkontokredit för att kunna starta sina 

företag. Även banklån är vanligt förekommande, endast Witab har avstått denna 

möjlighet. Eget kapital, banklån samt checkkontokredit är de finansieringslösningar som 

våra intervjuade entreprenörer menar att de använder. Vi kan dock fastslå att de 

använder andra metoder, även om de själva inte alltid ser dessa som en del av sin 

finansieringslösning. Leasing och begagnatköp förekommer i alla våra fallföretag. Vi 

kan också se att bootstrapping i olika former är väldigt vanligt. Vi har sett att företagen 

arbetar för att korta ner kundernas kredittider samt för att förlänga kredittiderna ifrån 

sina leverantörer. Ecosign har dessutom gått så långt att de har förhandlat till sig ett 

mycket förmånligt hyresavtal.  

 

Vi tror att situationen hade sett väldigt annorlunda ut om uppsatsen hade skrivits före 

finanskrisen år 2008. Anledningen är den svårighet våra fallföretag har upplevt gällande 

att få banklån med bra villkor. Qvistgaard som har lång erfarenhet som entreprenör 

berättar att det var mycket lättare att få lån under tiden före finanskrisen. Med anledning 

av detta tror vi att banklån kunde väljas före både leasing och olika typer av 

bootstrapping. Ingen av de entreprenörer vi har intervjuat säger sig använda factoring 

men Qvistgaard förklarade att det är vanligt förekommande i företag som han känner 

till. Stämmer detta kan man tänka sig att även det är något som har blivit vanligare till 

följd av det blir allt svårare att få banklån med bra villkor. 

 

6.2 Varför väljer entreprenörer en viss finansieringslösning? 

Precis som Landström (2003) beskriver har vi genom vår fallstudie kommit fram till att 

våra fallföretag inte enbart motiverar val av finansiering med vad som är mest 

ekonomiskt fördelaktigt. Vi vill påstå att den ekonomiska rationaliteten inte är den 

viktigaste aspekten när dessa företag väljer finansieringslösning. Det är något som även 
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Myers (1984) har påvisat med sin pecking order theory. Att slippa finansiering med 

externt kapital kan, enligt Landström (2003), höja känslan av kontroll och frihet för 

småföretagare. Att man undviker externt kapital av denna anledning blir tydligt i 

intervjun med Qvistgaard men framförallt i intervjun med Rydberg. På Värends 

Byggplåt ser man det som ett mål i sig att slippa bankens finansiella stöd. Vi vill dock 

inte avfärda den ekonomiska betydelsen vid val av finansieringslösning. Både 

Qvistgaard och Hultin har räknat på olika finansieringsalternativ för att hitta det mest 

fördelaktiga. Vi kan dock se att man inte alltid väljer det billigaste alternativet. Förutom 

att detta kan motiveras med en önskan om ökad kontroll och frihethetskänsla så 

motiveras det även med andra personliga aspekter. En sådan är känslan av trygghet, 

detta är något som vi har sett är centralt när dessa entreprenörer väljer 

finansieringslösning. Vi tror att det beror på som Landström (2003) förklarar, att 

integrationen mellan ägaren och företagets ekonomi är stark i små företag. Denna 

trygghetsfaktor har bland annat Qvistgaard givit uttryck för i sitt resonemang kring 

varför man inte ska ta ett banklån om det kräver ett personligt borgensåtagande. Vi kan 

även se att Hultin noga vill räkna på och jämföra olika finansieringsalternativ för att 

känna sig trygg i de beslut han tar å företagets vägnar.  

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att entreprenörerna i våra fallföretag 

framförallt grundar sitt val av finansieringslösning på:   

 

- Inställning till externt kapital. Är kontroll och frihetskänslan viktig för 

entreprenören tenderar denne att i så hög mån som möjligt välja bort externa 

finansieringsalternativ. 

- Trygghetsaspekter. Upplevs ett finansieringsalternativ som mer tryggt än ett 

annat väljer entreprenören det som upplevs inge störst trygghet.  

- Ekonomisk rationalitet. Är två alternativ lika fördelaktiga givet ovanstående 

kriterium så väljs det mest ekonomiskt fördelaktiga.  

 

Framtida forskning 

I vår arbetsprocess har vi stött på många intressanta frågor och aspekter som vi vill 

framhäva som förslag till framtida forskning. Bland annat har vi i vår flerfallstudie 

enbart intervjuat entreprenörer med lång branscherfarenhet och/eller lång entreprenöriell 

erfarenhet. Ägarna på Ecosign har tidigare arbetat i ledande positioner för ett företag i 
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samma bransch. På Witab har båda ägarna sedan drygt ett decennium tillbaka varit 

aktiva entreprenörer. Ägarna på Värends Byggplåt har alla arbetat i plåtbranschen i 

många år innan de startade sitt företag.  Vi tror att vår studie hade kunnat få ett helt 

annat resultat om vi istället hade undersökt företag med entreprenörer som inte har 

erfarenhet av vare sig branschen eller av att driva företag. Hur dessa entreprenörer väljer 

finansieringslösning anser vi vara intressant att undersöka. Vidare tänker vi att det 

skulle vara intressant att jämföra resultaten av en sådan studie med våra resultat.  

 

Ett annat förslag till framtida forskning är att lägga på ytterligare en aspekt på vår 

studie. Detta då vi tror att entreprenörens bakgrund kan ha stor betydelse för val av 

finansieringslösning. Det kan finnas många anledningar till varför man väljer att starta 

och driva företag. Vi tror att motivet till att starta företag kan påverka valet av 

finansieringslösning. Vi tänker oss till exempel att personer som startar eget företag för 

att känna frihet och kontroll i sin tillvaro är mer benägna att undvika externa 

finansieringslösningar. Anledningen är att vi i vår fallstudie har kommit fram till att två 

av våra intervjuade entreprenörer kan tänka sig att välja bort externt kapital för känna 

frihet och kontroll. Är det så att man startar företag för att känna just detta anser vi det 

vara rimligt att denna aspekt får extra betydelse.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A: Intervjuguide 

Intro 

Vad är din position i företaget? 

Är du delägare i företaget?  

Finns det flera ägare? 

Vilket år startade ni er verksamhet? 

Kan du i korthet berätta om er affärsidé? 

Har företaget haft samma ägare sedan start? 

Hur valde ni att finansiera er verksamhet i uppstartsprocessen? 

Varför valde ni just det? 

Övervägde ni andra alternativ? 

 

Banklån 

Har ni några banklån eller andra typer av lån? 

- om nej tror ni att ni har möjligheter att beviljas ett lån ? 

- om nej har ni aktivt valt att inte söka banklån? 

- om ja upplevde ni svårigheter med att få detta ? 

Vad har banken krävt ifrån er, vad det gäller information, säkerheter osv? 

Upplever ni att ni har god kontakt med banken? 

Upplever ni att ni har goda möjligheter att beviljas ytterligare lån? 

 

Eget kapital 

Har ni/du som ägare skjutit till eget kapital till företaget? 

Har någon annan privatperson skjutit till kapital? 

Har någon riskkapitalist investerat i ert företag? 

 

Factoring 

Har ni använt er av factoring? 

- om ja varför? 

- om ja sker detta regelbundet eller endast i vissa situationer/perioder? 

- om nej varför inte? 
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Bootstraping 

Får ni betalt i förskott? 

Hur lång kredit tid har ni ifrån era leverantörer? 

Har ni god relation till era leverantörer? 

Tror ni att ni skulle kunna få längre kredittid vid behov? 

Hur lång kredittid har era kunder? 

Betalar era kunder oftast i tid? 

Betalar ni ibland fakturor efter förfallodagen avsiktligt? 

Köper ni begagnad utrustning? 

 

Leasing 

Använder ni er av leasing? 

Vad leasar ni? 

Varför har ni valt att leasa istället för att köpa själva? 

 

Övrigt 

Har ni velat expandera eller göra betydande investeringar som ni tvingats avstå i bristen 

på kapital? 

Om ni själva fritt får välja finansieringsmetod vad väljer ni då? 

Är lån eller internt genererade medel att föredra? 

Jämför ni kostander för olika typer av kapital? 

Om ni skulle starta företag idag, hur skulle ni välja att finansiera det då och varför?

  

 

 

 

 

 


