
2006:105 

C - U P P S A T S

Hur resonerar småföretag med hög tillväxt
kring sin kapitalanskaffning?

En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

 Jeanette Andersson
 Johanna Groth

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Företagsekonomi 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Ekonomistyrning

2006:105  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--06/105--SE



FÖRORD 
Först och främst vill vi tacka de företag som ställt upp på våra intervjuer och som därmed 
gjort vår uppsats genomförbar. Vi vill rikta vår tacksamhet till Hans Lindberg på GeoVista 
AB, Roland Bergström på JPAB, Per- Olov Bucht på Nordchark i Luleå AB och Bengt- Olov 
Hedman på Swebor Stål Svenska AB som ställt upp och svarat på våra frågor.  

 
Vi vill också tacka vår handledare Monika Kurkkio och opponenterna för många värdefulla 
förslag och synpunkter, samt ett tack till Mats Westerberg för hjälpen vi fick med delar av 
vårt teoriavsnitt. Till sist vill vi också tacka varandra för ett gott samarbete. 
 
 
Luleå 2006-06-01 
 
 
 
 
 
 
Jeanette Andersson   Johanna Groth 
 



SAMMANFATTNING 
I Sverige har det under en längre tid varit ett varierat kapitalutbud för småföretag. Dessa 
företag har olika förutsättningar när de ska välja finansieringsform. Småföretagare vill ofta i 
största mån behålla kontrollen över sitt företag och därför är det viktigt för dessa företag att 
välja den typ av finansiering som gör att företaget bibehåller självständigheten. Småföretag i 
Sverige har ofta en allt för svag kapitalbas för att kunna växa och göra nya investeringar. 
Företagens egna vinstmedel räcker sällan till investeringar och det kan krävas extern 
finansiering, dock har småföretag ofta svårt att bli beviljade banklån eftersom att de har för 
lite att lämna som säkerhet. Småföretag med en hög tillväxt har ett stort behov av finansiering, 
för att kunna fortsätta växa eller för att täcka skulder. Småföretagen kan komma att utnyttja 
andra finansieringsformer då det kan vara svårt att få beviljat ett banklån. Alternativa 
finansieringsformer som dessa företag har att välja mellan är traditionella- och icke 
traditionella. Att hitta rätt finansieringsform är komplicerat och tar ofta lång tid. Det är viktigt 
för småföretagen att de gör en bedömning av de för- och nackdelar som finns med de olika 
finansieringsformerna. Därför är syftet med denna uppsats att undersöka hur småföretag med 
hög tillväxt väljer finansieringsform samt vilka tankegångar som finns vid val av 
finansieringsform då kapital ska anskaffas. Undersökningen genomfördes i form av 
fallstudier. Undersökningen visar att småföretag med hög tillväxt i första hand vill finansiera 
sin verksamhet med eget genererat kapital. Att ta ett banklån skulle medföra allt för stora 
risker om en nedgång i ekonomin skulle komma, samt att det ansågs att ett banklån skulle 
kunna hämma tillväxten.   



ABSTRACT 
In Sweden, there has during a long period of time been a various amount of variety of capital 
for small companies. These companies have different conditions when they shall choose 
forms for financing. Small companies often want, as far as possible, to keep control of their 
company. Hence, the importance for the small company owner to choose the type of financing 
that enables the company to keep its independence. The capital for smaller companies in 
Sweden often has a far too weak base to enable them to grow and make new investments. The 
companies own profit is seldom enough for investments and therefore it can accrue a demand 
for external financing. The small companies have difficulties in receiving approved bank 
loans due to the fact that they can offer too little safety. Companies with high growth have a 
large need for financing to enable them to continue to grow or to cover their debts. The 
companies can use this form of financing as it can be difficult for them to get approved bank 
loans. Companies can choose between traditional and non traditional financial forms. To find 
a form of financing for small companies with a high growth is complicated and takes a long 
time. It is therefore important to the companies to judge each form of financing and evaluate 
the pro- and cons with the various forms. The aim of this essay is to investigate how small 
companies with high growth choose their form of financing and also what thoughts they have. 
The examination was carried out in forms of case studies. The examinations show that small 
companies with high growth first want to finance their business with their own generated 
capital. To take a bank loan would mean a far too large risk in a period of economical decline. 
They were also of the opinion that a bank loan would negatively influence the growth of the 
company. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer vi att introducera läsaren i ämnesområdet för att sedan presentera det 

problemområde vi har behandlat, som i sin tur kommer att mynna ut i uppsatsens syfte. Till 

sist presenteras avgränsningar och definitioner samt uppsatsens fortsatta disposition.  

1.1 Problemdiskussion 
Det finns en rad teorier och modeller om hur företag väljer finansieringsform. Den mest 
grundläggande är Modigliani och Millers (1958) modell som utgår från att oavsett 
skuldsättning så har företaget lika högt värde. En påbyggnad på denna teori är Trade off 
modellen som anser att valet mellan eget kapital och skulder beror på en bedömning mellan 
olika för- och nackdelar som de olika finansieringsalternativen innebär (Chirinko & Singha, 
2000). Sen finns ytterligare en teoriomarbetning av Myers och Maljuf (1984) vilken kallas 
Pecking order modellen, denna innebär att företag i första hand vill finansiera sin verksamhet 
med genererat eget kapital, sen med extern finansiering och sist med nytt eget kapital. 
 
Berger (1998) anser att det finns stora skillnader mellan finansiering i små (se definition 
avsnitt 1.4) och stora företag. Storlek, ålder och information är faktorer som bör tas i 
beaktning. Vidare anser Berger (1998) att småföretag har begränsad tillgång till privat kapital 
och färre andra kreditalternativ. Däremot har de större företagen tillgång till banklån och stora 
kreditinstitut för att få finansiering. Oklar information och få möjligheter att lämna säkerhet 
skapar svårigheter för småföretagen då de ska finansiera sin verksamhet. En annan skillnad 
mellan små och stora företag är att småföretaget ofta är ledda av ägaren. Detta skapar ett 
problem när företaget ska bestämma kapitalstruktur för att det inte finns någon delning mellan 
ägaren och den som har kontrollen, valen som görs kan ha en sämre grund men samtidigt kan 
detta ”problem” ge positiva effekter eftersom att ägaren vill minimera riskerna. Detta är dock 
kostsamt och tidskrävande för småföretagen. Det vill säga att stora företag som har både 
agenter och principaler har ett effektivare och troligen billigare arbete för att minimera dessa 
risker. (ibid) 
 
Landström (2003) anser att det under en längre tid har varit ett varierat kapitalutbud för 
småföretag på den svenska marknaden. Under vissa tidpunkter har det funnits mycket kapital 
för vissa typer av företag, medan det vid andra tidpunkter har varit ett begränsat kapitalutbud. 
(ibid)  
 
Enligt Myers (1984) så vill många småföretagare till största mån behålla kontrollen över sitt 
företag, därför är det viktigt för småföretagare att välja den typ av finansiering som 
maximerar handlingsfriheten. Småföretag har olika förutsättningar då det gäller finansiering 
eftersom dessa företag ofta har ett lägre kapital och därmed inte samma förutsättningar som 
de stora företagen. Val av finansieringsform för småföretag beror på en rad olika 
bedömningsgrunder och förutsättningar, exempelvis risker, kostnader med mera. (ibid)  
 
Småföretag i Sverige har ofta en allt för svag kapitalbas för att kunna växa och göra nya 
investeringar. Det egna kapitalet utgör ofta bara runt 10-20 procent av den totala kapitalbasen, 
i vissa fall ännu lägre, därför behöver många företag stärka sin kapitalbas. Företagens egna 
vinstmedel räcker sällan till och det krävs möjligheter att få extern finansiering. (Landström, 
1988) 
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Enligt Bruns (2003) är det svårt för småföretagen att få tillgång till kapital från bankerna. 
Bankerna kräver säkerhet i form av materiella tillgångar, pantbrev eller ett borgensåtagande 
vid utlåning.  En del småföretag kan inte ge denna säkerhet och får därmed svårt att låna av 
banken. Småföretagarnas förutsättningar ser inte ut som de stora företagens, småföretagen har 
mindre pengar, mindre att använda som säkerhet och mer begränsade resurser. Därför kan 
småföretagarnas finansieringsval skilja sig mot hur ett stort företag skulle gå till väga. (ibid)  
 
Enligt Landström (2003) kan småföretagen komma att utnyttja andra finansieringsformer då 
det kan vara svårt att få ett banklån. De alternativ som småföretag har är att välja mellan är 
traditionella- och icke traditionella finansieringsformer. Som traditionella finansieringsformer 
räknas eget kapital, banklån, starta eget bidrag, factoring, checkräkningskredit och leasing. Ett 
icke traditionellt finansieringssätt är bootstrapping. Bootstrapping är enligt Winborg (2003) 
ett sätt att kompetensutveckla, att låna andra företags utrustning eller att köpa begagnad 
utrustning.  
 
Landström (2003) anser att småföretag med en hög tillväxt (se definition avsnitt 1.4) har ett 
stort behov av finansiering. Går företaget bra behövs pengar till investeringar för att de ska 
kunna fortsätta växa. Går det däremot sämre för företaget kan finansieringar behövas till nya 
investeringar för att kunna vända den dåliga trenden, eller för att täcka upp skulder. 
Företagsledare i småföretag ställs ofta inför en rad problem, där finansiering är ett väsentligt 
problemområde. (ibid) 
 
Att hitta rätt finansieringsform för småföretag med hög tillväxt är komplicerat och tar ofta 
lång tid. Det är viktigt för småföretagen att de undersöker möjligheterna som finns vid 
finansiering och att de utgår från sina förutsättningar, samt gör en bedömning av de för- och 
nackdelar som finns med de olika finansieringsformerna. 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur småföretag med hög tillväxt väljer, samt vilka 
tankegångar som finns vid val av finansieringsform då kapital ska anskaffas. 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att titta på småföretag i olika branscher i Luleåregionen. För att avgränsa oss 
ytterligare har vi enbart tittat på aktiebolag med hög tillväxt. 

1.4 Definitioner 
Småföretag 
Då en definition av mikroföretag, små och medelstora företag ska göras vägs ett antal kriterier 
in. Definitionen baseras enligt EU normer på deras storlek, det vill säga på antalet sysselsatta i 
företaget samt årsomsättning eller balansomslutning. Syftet med denna definition är att 
fastställa vilka företag som tillhör småföretag samt medelstora företag. Detta eftersom att 
dessa företag inte har samma ekonomiska styrka som de stora företagen har. Enligt EU:s 
definition som trädde i kraft 1 januari 2005 om små och medelstora företag gäller följande:  
 
Mikroföretagen sysselsätter färre än 10 personer samt att årsomsättningen och 
balansomslutningen inte får överstiga 2 miljoner euro. Småföretag definieras som ett företag 
som sysselsätter mellan 10 och 49 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte 
överstiger 10 miljoner euro per år. Medelstora företag får sysselsätta mellan 50 och 249 
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personer och balansomslutningen får vara max 43 miljoner euro per år. (www.eu.int hämtad 
2006-04-25) 
 
Enligt Landström (1988) finns det många olika företagstyper och organisationsformer inom 
småföretagarna, exempelvis familjeföretag, ägarledda företag, aktiebolag och entreprenörer. 
Att vara en småföretagare innebär en ganska stor flexibilitet och möjlighet till att nischa sig. 
Småföretag är under influens av marknaden, det vill säga att de är pristagare på marknaden 
utan större möjligeter att påverka prisbilden. Småföretagen har en tendens att påverkas av 
ägarens preferenser, värderingar och personlighet. Småföretag har också starka kopplingar till 
personliga nätverk och kontakter. En nackdel med att ägaren står så nära företaget är att 
ägaren tar ett personligt ansvar för sina val och kan därmed fatta mer försiktiga beslut än 
önskat. (ibid) 
 
Små småföretag är företag som har mellan 10-30 anställda, stora småföretag har mellan 30-49 
anställda. 
 
Tillväxt 
Enligt nationalencyklopedin så är tillväxt, ekonomisk tillväxt, en ökning över tid av 
produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP). Detta möjliggör 
en långsiktig ökning av den genomsnittliga materiella levnadsstandarden hos landets 
befolkning. Tillväxt är ett relativt sent fenomen, det är först under de senaste 200 åren som 
varaktig ekonomisk tillväxt har ägt rum hos de i dag rikaste länderna. (www.ne.se hämtad 
2006-05-18) 
 
Det finns inget centralt begrepp ute i företagslivet om vad tillväxt är. För det enskilda 
småföretaget i en tillväxtekonomi kan tillväxt av produktion och försäljning vara ett villkor 
för fortlevnad då tillväxt kräver kapital. Vid ökad försäljning så speglar detta kundernas 
värdering av företagets produkter. Det finns ett flertal faktorer som påverkar tillväxten; 
företagets struktur, företagsledaren, tillväxtvilja, möjligheter och hot. Företag växer inte bara i 
olika takt, utan också i olika avseenden som i antal anställda, antal kunder, omsättningsökning 
eller lönsamhetsökning. Vissa mått lämpar sig bättre på olika typer av företag. (Johansson & 
Runsten, 2005)  
 
Hög tillväxt 
Enligt Johansson och Runsten (2005) är ett småföretags möjlighet att växa dess förmåga att 
finansiera tillväxten. Penrose (1995) Beskriver att de främsta faktorerna för att lyckas hålla en 
god tillväxttakt är att ha kontroll och kunna samordna sina resurser. För att sedan bibehålla en 
hög tillväxttakt måste företaget kontinuerligt följas upp när resurserna ökar, för att undvika en 
stagnering av utvecklingen. Vidare anser Johansson och Runsten (2005) att räntabiliteten är 
en viktig faktor då finansieringsform ska väljas. Räntabiliteten påverkar både tillväxten av 
eget kapital och småföretagets möjligheter att öka sina skulder (ibid).  
 
Det är svårt att definiera vad hög tillväxt egentligen är och tillväxt kan mätas med en mängd 
olika mått, exempelvis omsättningsökning eller ökning i antal anställda. Därför är detta ett 
kritiskt val i denna uppsats. Då vi studerar småföretag har vi valt att se på omsättning som 
vårt kriterium för tillväxt och enligt Davidsson (2001), är omsättning ett bättre mått än 
lönsamhet på tillväxt i småföretag. Vidare anser Davidsson (2001) att företag med hög tillväxt 
är de 10 procent av företagen i en bransch som uppvisar den högsta genomsnittliga 
omsättningsökningen under de tre senaste åren.  
  

http://www.eu.inth�mtad2006-04-25
http://www.eu.inth�mtad2006-04-25
http://www.ne.seh�mtad2006-05-18
http://www.ne.seh�mtad2006-05-18
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 
Vi har i detta avsnitt sammanställt hur uppsatsens fortsatta disposition kommer att se ut (se 
figur 1). 
 
Kapitel 1 i detta kapitel har läsaren fått en första inblick i vad uppsatsen kommer att handla 
om, uppsatsens syfte, avgränsningar och definitioner.  
 
Kapitel 2 beskriver vårt metodologiska tillvägagångssätt samt de metodproblem som 
förknippas med vår valda metod. 
 
Kapitel 3 består av den teoretiska referensramen där vi inledningsvis kommer att redogöra för 
olika teorier som är förknippade med finansiering och olika teorier som kan tillämpas vid val 
av finansieringsform. Vi kommer även att beskriva olika traditionella och icke traditionella 
finansieringsformer.  
 

Kapitel 4 beskriver våra fallstudieföretag och en redogörelse för de personliga intervjuerna vi 
har genomfört.  
 

Kapitel 5 består av analys av våra personliga intervjuer. Vi försöker identifiera hur 
småföretagarna tänker vid val av finansieringsform och kopplar sedan detta till vad teorin 
anser i kapitel 3.  
 
Kapitel 6 är det avslutande kapitlet där vi kommer att presentera våra slutsatser samt att vi 
kommer att ge förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 

 
 

 Figur 1. Uppsatsen fortsatta disposition
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras vilket metodologiskt tillvägagångssätt vi använt oss av. Vi kommer 

att presentera ämnesval, angreppssätt, litteraturstudie, fallstudie, val av studieobjekt, 

empiriinsamling samt metod för sammanställning av analys. Till sist kommer vi att redogöra 

för de metodproblem som är förknippade med vårt val av metod.  

2.1 Ämnesval 
Att vi valde detta ämne beror på vårt intresse av finansiering och de svårigheter som 
föreligger vid finansiering.  När vi satt oss in i ämnet mer förstod vi att det ofta är småföretag 
som har problem vid finansiering. Med denna bakgrund valde vi att göra vår frågeställning 
ännu mer intressant genom att fokusera på småföretag med hög tillväxt i Luleåregionen.  

2.2 Angreppssätt 
Den empiriska undersökningen baserades på ett kvalitativt undersökningssätt. Detta 
angreppssätt motiverades med att vi ansåg att det lämpade sig väl i uppsatsen, eftersom att vi 
valde en kvalitativ undersökning då vi önskade få en djupare förståelse kring hur 
småföretagen resonerar kring sin kapitalanskaffning. Ett kvalitativt angreppssätt innebär 
enligt Holme och Solvang (1997) att det som undersöks studeras intensivt och begränsas till 
ett fåtal enheter. Vår undersökning baserades på fallstudier med fyra småföretag i 
Luleåregionen som undersökningsobjekt.  
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) sker valet av metodsynsätt mot bakgrund av undersökarens 
verklighetsuppfattning. Två ytterligheter kan urskiljas beträffande verklighetsuppfattningen. 
Den ena utgörs av uppfattningen att det existerar en objektiv verklighet, oberoende av 
aktörerna. Detta synsätt kallas det analytiska synsättet. Grundfrågan för det analytiska 
synsättet är hur kunskap ska nås om det objektiva, det vill säga skillnaden mellan vad som är 
stabila objektiva fakta och vad som bara är subjektiva sinnesupplevelser. Det analytiska 
synsättet strävar efter att förklara en objektiv verklighet, i termer av orsak och verkan samt att 
verkligheten är uppbyggd av summativa delar. De subjektiva sinnesupplevelserna påverkas av 
omgivningen och det varierar mellan olika personer under praktiskt taget identiska 
förhållanden. Det andra synsättet utgörs av uppfattningen att det inte existerar någon objektiv, 
av aktörerna, oberoende verklighet. Detta synsätt kallas aktörssynsättet och enligt detta 
synsätt är verkligheten en social konstruktion, vilken skapas utifrån människan själv. 
Aktörssynsättet vill beskriva de dialektiska sambanden. Detta innebär att samband försöker 
förstås mellan olika aktörers tolkningar relativt olika innebördsstrukturella nivåer. Mellan 
dessa två ytterligheter kan systemsynsättet placeras in. Detta synsätt företräder uppfattningen 
att det finns både en objektiv och en subjektiv dimension av verkligheten. (ibid) Vidare anser 
Arbnor och Bjerke (1994) att en individs verklighetsuppfattning inte behöver vara renodlat 
analytisk - eller aktörsorienterat, utan den kan innehålla komponenter från bägge synsätten. 
Metodsynsättet i uppsatsen är därmed både av analytisk – och aktörsorienterad karaktär, 
eftersom att vi ville få fram aktörens synpunkter men även analysera och jämföra 
fallstudieföretagen mot varandra.  
 
Enligt Thurén (1991) finns det två sätt att dra slutsatser ifrån vid studier av vetenskapliga 
problem. De två sätt som nämns är deduktion och induktion, där ett deduktivt angreppssätt 
innebär att forskare utifrån befintlig teoribildning försöker dra slutsatser om sådant som 
studeras. Forskningen baseras på hypoteser som grundas från den befintliga teorin. I den 
deduktiva ansatsen används referensramar som redan finns och genom undersökningar 
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försöker verkligheten tillämpas och förstås. Thurén (1991) anser också att det deduktiva 
angreppssättet är en vetenskaplig metod där allmänna lagar sluter sig till de enskilda fallen. 
Med andra ord är den deduktiva ansatsen en logisk analys av vad den allmänna teorin anser 
om specifik händelse imorgon. (ibid) Först efter detta är kunskapen färdig att återvända till 
fakta och se hur han eller hon hade rätt i sina förutsägelser. Ett induktivt angreppssätt innebär 
att slutsatser ska dras ifrån empirin. (Arbnor & Bjerke, 1994) Vi kommer i vår uppsats att ha 
ett deduktivt angreppssätt på grund av den knappa tid vi hade till förfogande, samt att vi ville 
förstå verkligheten kring hur småföretagen resonerar kring sin kapitalanskaffning utifrån de 
befintliga teorierna. Vi valde detta angreppssätt eftersom vi ansåg att detta var det lämpligaste 
arbetssättet, samt att det kändes naturligt att börja med att studera de teorier som redan fanns 
inom området.   

2.3 Litteraturstudie 
På grund av vårt val att arbeta med ett deduktivt synsätt började arbetet med vår uppsats i 
biblioteket på Luleå Tekniska Universitet, där vi gjorde en litteraturstudie för att få en ökad 
förståelse för vårt ämne, samt att vi fick en teoretisk grund som underlättade det senare arbetet 
med vår uppsats. I uppsatsens arbete använde vi oss av böcker och vetenskapliga artiklar som 
var kopplade till vårt ämne. Böckerna hittades genom en sökning i Luleå 
Universitetsbiblioteks egen sökmotor, Lucia samt genom Libris som är en nationell sökmotor.  
 
De vetenskapliga artiklar vi använde oss av hittade vi genom att söka i sökmotorerna Business 
Source Elit (Ebsco), Science direct, Jstor, Econlit och Emerald. Vid sökningarna användes 
följande sökord på både svenska och engelska: finansiering, Pecking order model, Trade off 

model, företagets livscykel, hög tillväxt samt småföretag. Då vi hittade en artikel eller bok 
som var relevant till vårt ämne tittade vi även på referenser som författarna hade använt sig av 
för att få mer tips på litteratur. Efter att ha läst ett antal artiklar där Hans Landström använts 
som referens gjordes också en sökning på detta författarnamn. Vi har även sökt på Internet 
och därigenom hittat en del grundläggande källor, även vår handledare Monika Kurkkio och 
övriga lärare har varit till stor hjälp vid vårt val av litteratur.  
 
Figur 2 visar hur vi arbetat genom uppsatsens gång. 
 

 
 

Figur 2. Vårt arbete under uppsatsens gång 
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2.4 Fallstudie 
Vår undersökning gjordes i form av en kvalitativ fallstudie för att få en djupare och mer 
detaljerad förståelse kring hur småföretagen resonerar kring sin kapitalanskaffning. 
Denscombe (2000) anser att användning av fallstudier är bäst lämpad för att pröva teorier.  
 
Vi valde att vända oss till endast fyra företag i vår uppsats och studera dessa mer djupgående. 
Även här anser Denscombe (2000) att användning av fallstudier är bäst då de kan fånga in den 
kunskap som de andra forskningsstrategierna inte kan. En fallstudie ska enligt Denscombe 
(2000) vara riktad mot relationer och processer, detta passar bra eftersom det är just det vi 
tänkt undersöka i vår uppsats. Denscombe (2000) nämner också att utifrån en fallstudie finns 
det möjligheter att generalisera genom att belysa det generella och att titta på det enskilda.  
För att utföra vår kvalitativa undersökning valde vi att titta på fyra småföretag i Luleåregionen 
som har en hög tillväxt och som befinner sig inom olika branscher.    

2.5 Val av studieobjekt 
Vi har i uppsatsen valt att definierat småföretag utifrån EU:s definition om hur många 
anställda som ett småföretag har (10-49 anställda), men inte tagit hänsyn till och Eu:s 
begränsning i omsättning eller balansomslutning (www.eu.int). För att välja våra fyra företag 
tittade vi först i Affärsdata där vi sökte på aktiebolag med 10 till 49 anställda i Luleåregionen. 
Vi valde Luleåregionen eftersom att detta ansågs lämpligt med tanke på att företagen låg inom 
lagom avstånd och detta gjorde att vi kunde besöka dem personligen, för att få bättre kontakt 
under intervjuerna. Vi valde aktiebolag eftersom att detta underlättade arbetet mot teorierna, 
då eget kapital är speciellt i denna företagsform i form av aktier. 
 
Tillväxt kan mätas med en mängd olika mått. Därför är detta ett kritiskt val i denna uppsats. 
Eftersom att vi studerat småföretag valde vi att se på omsättning som vårt kriterium för 
tillväxt. Enligt Davidsson (2001) är omsättning ett bättre mått än lönsamhet på tillväxt i 
småföretag. Att definiera hög tillväxt är svårt, Davidsson (2001) anser att företag med hög 
tillväxt är de 10 procent av företagen i en bransch som uppvisar den högsta genomsnittliga 
omsättningsökningen under de tre senaste åren. Vi har också utifrån Davidssons (2001) 
motivering om vad företag med hög tillväxt är, valt ut de företag som haft högst 
omsättningstillväxt under ett år. Samt att de har haft en relativt stabil omsättning eller haft en 
omsättningsökning under de tre senaste åren. Vi valde att granska företags årsredovisningar 
för att kunna sortera ut de företagen som har haft högst tillväxt i Luleåregionen under 2005. 
Vi valde också att titta på företag i olika branscher för att kunna se om de skiljer sig mellan 
företagen i de olika branscherna då det gäller hur dessa resonerar kring sin kapitalanskaffning. 
 
Vid vår sökning på Affärsdata fick vi sex träffar efter våra kriterier. Två av dessa tackade nej 
till att intervjuas, därefter återstod fyra företag i fyra skilda branscher. Dessa branscher var 
konsult-, livsmedel-, bygg-, och metallbranschen. De valda företagen blev GeoVista AB, JP 
ventilation och plåt AB, Nordchark i Luleå AB och Swebor Stål Svenska AB. Efter kontakt 
med dessa fick vi tillåtelse att besöka dem och ställa frågor kring deras resonemang angående 
kapitalanskaffning.  

2.6 Datainsamlingsmetod 
För att samla in den information vi behövde har vi använt oss av personliga intervjuer med 
representanter inom våra fyra valda fallstudieföretag. Vi ville kunna ge rum åt följdfrågor och 
utvecklade svar, då detta kan leda till mer djupgående och detaljerad data. Därför har vi valt 
den intervjuform som Denscombe (2000) kallar semistrukturerad intervju. Personliga 

http://www.eu.int
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intervjuer gör det möjligt att förtydliga frågeställningar samtidigt som möjlighet ges att ställa 
eventuella följdfrågor. Holme och Solvang (1997) anser att den främsta fördelen med 
personliga intervjuer är att de präglas av flexibilitet.  Vi kontaktade företagen via telefon för 
att komma överens om en dag då vi kunde komma och utföra vår intervju. Intervjuerna 
genomfördes under torsdagen 4 maj, 2006 samt under fredagen 5 maj, 2006. Inför 
intervjuerna gjorde vi en intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal frågor som representanterna 
för de olika företagen fick svara på. Intervjuerna tog mellan 30- 45 minuter styck. Vi gjorde 
också ett exempel där aktörerna själva fick resonera kring hur de helst hade handlat i 
situationen. Innan vi tackade för intervjun frågade vi om det gick bra om vi hörde av oss igen 
ifall det var något vi missuppfattat, eller behövde komplettera och detta gick bra i samtliga 
fyra fall.  
 
Vi hittade också relevant fakta på de valda företagens hemsidor. Denscombe (2000) nämner 
denna information som skriftliga källor och nämner vidare att dessa är kostnadseffektiva och 
pålitliga då många andra redan har läst dess information och fakta. Företagens 
årsredovisningar hittade vi på Affärsdata.  

2.7 Metod för sammanställning av analys  
Det material vi fick in under intervjuerna med våra valda fallstudieföretag är strukturerat och 
sammanställt med utgångspunkt i de olika områdena i vår teori, sammanställningen av 
empirin har därefter tolkats med hjälp av teorier. Fallstudieföretagen jämförs för att se om 
deras val av kapitalanskaffning skiljer sig åt. Nästa steg var att undersöka om det förelåg 
några skillnader mellan de olika branscherna. Detta avslutar analysen av det empiriska 
materialet.  

2.8 Metodproblem 
Giltigheten vid kvalitativa intervjuer är ett mindre problem än vid kvantitativa intervjuer, 
detta eftersom undersökaren vid kvalitativa intervjuer är närmare aktören vilket leder till att 
eventuella missförstånd lättare kan upptäckas. Aktörens svar kommer alltid till viss del 
utgöras av uppfattningar och det är inte säkert att dessa stämmer överens med hur aktören 
faktiskt handlar. Risken finns att aktören saknar den kunskap som krävs och därmed inte har 
möjlighet att besvara frågorna på ett korrekt sätt. Detta problem har vi försökt minska genom 
att förklara oklarheter för aktören. (Holme & Solvang, 1997) För att undvika detta och skapa 
en så hög trovärdighet som möjligt var vi så objektiva vi bara kunde vid intervjutillfällena, 
detta för att inte påverka aktören allt för mycket. För att minimera risken för feltolkningar av 
aktören använde vi oss av lättförståliga frågor vid intervjutillfällena. För att ytterligare minska 
risken för feltolkningar som kan ske vid intervjutillfällen och öka tillförlitligheten så var alltid 
båda författarna med vid intervjuerna samt att anteckningar fördes av båda författarna. Alla 
intervjuerna genomfördes på aktörernas företag, detta för att respektive aktör skulle känna sig 
så trygg och avslappnad som möjligt. Att vi använde oss av personliga intervjuer förbättrar 
också trovärdigheten något eftersom vi kunde förklara eventuella oklarheter för aktören.  
 
Då vår fallstudieundersökning fångar viss del av aktörernas subjektiva uppfattning har vi tagit 
ett antal åtgärder till vårt förfogande för att försöka öka tillförlitligheten. Intervjuerna valde vi 
att spela in för att sedan ha möjlighet att gå tillbaka och se så det inte var något vi missat. 
Detta kan ha påverkat trovärdigheten positivt. De intervjuer som utfördes gjordes ansikte mot 
ansikte vilket gjorde att vi kunde läsa aktörens kroppsspråk samt känna av dennes 
sinnestämning. Detta gjorde att vi fick en klarare bild av aktörens uppfattning vid val av 
finansieringsform.  
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Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat vår undersökning i positiv riktning är att samtliga 
aktörer tillät oss att höra av oss igen om det var något vi missat eller behövde komplettera. 
Om samma resultat kan bekräftas genom att se på det ut olika perspektiv kan trovärdigheten 
och förståelsen öka. Vi har vid vår undersökning använt oss av endast två forskningsmetoder, 
intervjuer och litteraturstudier. Ett annat problem som kan ses är hur frågorna är till sin 
karaktär. Frågor med öppen karaktär kan påverka aktörens svar samt att allt för öppna frågor 
kan ge irrelevanta svar. (Denscombe, 2000) 
 
Ytterligare ett problem är att aktören kan lämna felaktiga uppgifter för att framställa sig själv 
eller företaget i bättre dager. Det handlar om tolkningar, då aktören berättar och förklarar samt 
att det ofta är en fråga om efterrationaliseringar. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
 
Vårt val av företag kan ha spelat roll för de slutsatser vi dragit i undersökningen eftersom det 
är utifrån företagarens subjektiva uppfattning som vi skapat vår bild av verkligheten.  
 
Att vi valt att endast studera småföretag med en hög tillväxt kan ha påverkat vår 
undersökning. En hög tillväxt borde innebära att företagsledaren är mer positivt inställd till de 
beslut som ska tas vid val av finansieringsform. Därmed kan de slutsatser som vi dragit inte 
anses som generaliserbara på alla småföretag.  Vi är medvetna om att våra slutsatser inte kan 
appliceras på alla företag i olika branscher samt att vår undersökning är helt beroende på vilka 
företag vi valt att undersöka. Men med tanke på att vi valt företag i olika branscher borde 
detta problem ha minskat något. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för befintliga och relevanta teorier som berör 

småföretagarnas finansieringsval. Detta kapitel innehåller även redogörelser för traditionella 

– och icke traditionella finansieringsformer. 

3.1 Småföretagens tillväxt- en kategorisering 
Utifrån den välkända Bostonmodellen har Landström (1988) bearbetat en ny variant av denna 
modell. Denna visar en kategorisering av småföretagets storlek gentemot dess tillväxt (ibid).  

 
Figur 3. Variant av Bostonmodellen 

 
Små småföretag (se definition i 1.4) med låg tillväxt brukar kallas för levebrödsföretag. Den 
största delen av dagens småföretag kan läggas under denna indelningsgrupp. Dessa företag 
bedrivs i begränsad skala med en given inriktning och kundkrets. Flertalet av dessa företag är 
inte expansiva och de finansiella riskerna i levebrödföretagen är inte särskilt stora. 
(Landström, 1988) 
 
Små småföretag med hög tillväxt kallas utvecklingsföretag. Denna indelningsgrupp med 
företag kan finnas inom alla branscher. Dessa företag arbetar dock oftast som ingenjörs-, 
konsult- och serviceföretag. Dessa utvecklar ofta egna produkter som ska marknadslanseras. 
De finansiella riskerna är höga. Företagen tar också stora produktrisker, är ofta mycket 
beroende av vissa nyckelpersoner och har en ojämn utveckling. (ibid) 
 
Vidare anser Landström (1988) att stora småföretag (se definition i 1.4) med låg tillväxt kallas 
mogna småföretag. Dessa företag är så pass stora att det krävs ett delegerat ansvar och 
formaliserat administrativt system. Inom denna indelningsgrupp finns dels tillverkande 
företag, som arbetar med egenutvecklade produkter och underleverantörer samt större 
handelsföretag. Eftersom att tillväxten är låg är också de finansiella riskerna små. Riskerna är 
högre bland de mogna småföretagen som är legoföretag och är därmed beroende av ett annat 
företag. (Landström, 1988) 
 
Stora småföretag med hög tillväxt kallas framgångsföretag. Här närmar sig företaget den övre 
gränsen för småföretag. Framgångsföretagen finns i alla branscher men oftast i 
teknikkrävande branscher, företagen har också en färdigutvecklad produkt. De finansiella 
riskerna är något mindre än för utvecklingsföretagen, dessa företag har lättare att få tillgång 
till externt kapital. Även möjligheterna att generera internt kapital är bättre. (ibid) 



TEORI 

 
ANDERSSON & GROTH 

11 

3.2 Småföretagens finansieringsbehov under dess livscykel 
Berger (1998) anser att den finansiella tillväxtcykeln (se figur 4) är en modell som visar ett 
antal olika faser som ett småföretag förväntas passera igenom. Beroende på i vilken fas som 
företaget befinner sig i, kommer vissa finansieringsalternativ att vara mer lämpliga än andra. 
Berger (1998) anser också att de olika faserna som finns i ett företags livscykel är 
lanseringsfasen, där affärsidén arbetas fram och sen testas dess genomslagskraft på 
marknaden. Sen kommer tillväxtfasen då affärsidén fått genomslagskraft, företaget ska ut på 
marknaden och produktionen är igång. Därefter kommer mognadsfasen, då säljer företagets 
produkter på marknaden och kassaflödena är mer säkra. I nedgångsfasen har företagsidén 
tappat sin konkurrenskraft, produkterna säljer sämre och företaget tappar marknadsandelar. 
(ibid) 
 
Den traditionella bilden av ett företags finansiella tillväxtcykel kan användas för visa hur det 
kan se ut då småföretag väljer finansieringsform i de olika faserna.   
 

 
Figur 4. Företagets livsfaser 
 
Berger (1998) anser att i lanseringsfasen är affärsrisken mycket hög eftersom att företagets 
framtid är osäker, företaget vet inte om deras affärsidé är genomslagskraftig. Det är vanligt att 
småföretagare söker starta eget bidrag under denna fas, detta för att få startkapital och kunna 
ta ut en sorts lön. Enligt Berens och Cuny (1995) har graden av tillväxt betydelse för valet av 
kapitalstruktur, eget kapitalet är skillnaden mellan företagets värde och värdet av företagets 
skulder. Ökad tillväxt ger högre värde på det egna kapitalet. Berger (1998) anser istället att 
småföretagens finansiella behov ändras efter företagets tillväxt när kunskaperna har ökat och 
det finns ett tydligare informationsflöde. Företagen ska försöka bibehålla en jämn risknivå i 
inledningsskedet och därför ska de undvika en för hög belåning eftersom framtida kassaflöden 
är osäkra. Finansieringen bör istället göras med eget kapital. Den största andelen av 
finansieringen i lanseringsfasen kommer från ägaren, detta i enlighet med Pecking order 
modellen (se 3.4 i teoriavsnittet). Vid företagsstarten är eget kapital huvudfinansieringen 
eftersom att informationen är mest oklar vid denna tidpunkt, samt att det är svårt att få extern 
finansiering. Egna kapitalet kan också komma från risktoleranta investerare, vilka småföretag 
ofta saknar. Det egna kapitalet går i lanseringsfasen till utveckling av produkter eller 
affärskoncept. När småföretagen nått till tillväxtfasen så behövs mer eget kapital när 
produktionen är igång och företaget ska ut på marknaden. (ibid) Vanligtvis är det svårt för 
småföretag i början av livscykeln att erhålla krediter eller lån från banker. Det är först när 
produktionen genererar inkomster som företaget kan lämna säkerhet till bank eller andra 
kreditgivare. Det finns två alternativ för småföretagare när eget genererat kapital inte räcker 
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till, antingen extern finansiering i form av lån eller att ta in nytt kapital från nya investerare 
för att dela risken. (Berger, 1998) 
 
Enligt Berger (1998) tar småföretag banklån trots att de inte kan eller bör ta lån i de första 
livsfaserna, ändå använder sig en stor del av småföretagen sig av extern finansiering. Då 
företagen har mycket extern finansiering så kan ägarna ha tagit på sig ansvaret för lånet. 
Betalas inte lånen tillbaka så läggs hela det ekonomiska ansvaret privat på ägaren och kan 
skapa stora problem.  Företag bör tänka på framtida kostnader och möjligheter till framtida 
finansieringar när de väljer finansieringsform. (ibid) Efter detta kan en koppling göras till 
Pecking order modellen att när eget kapital har minskat eller är helt slut är banklån det bästa 
alternativet för företagets finansiering. Pecking order modellen anser att finansiellt underskott 
täcks med lån när företag har relativt lite eller måttligt med lån sedan tidigare. Småföretag 
med för lite eget genererat kapital, har en tendens att låna så mycket som möjligt. Mindre 
framgångsrika företag lånar mer på grund av att de har mindre kapital att röra sig med. 
(Myers, 2001) Frielinghaus (2005) anser att Pecking order modellen visar att låneandelen är 
hög i början och slutet av ett företags livscykel, samt att det finns ett negativt samband mellan 
extern finansiering och lönsamhet. Enligt Watson (2002) finns det även en sorts Pecking order 
modell inom lånesektorn, vissa lån föredras före andra. Leasing kan vara ett annat alternativ 
under denna fas. 
 
Berger (1998) anser att under företagets mognadsfas så ser finansieringsmöjligheterna 
annorlunda ut. Företagets produkter säljer på marknaden och kassaflödena är mer säkra. 
Bolaget bör i denna fas ha en god finansiell hävstång och förränta kapitalet. Det egna 
aktiekapitalet består troligen av erhållna vinster och det kan då vara lämpligt att låta en allt 
större del av finansieringarna bestå av lån. Genom att ta ett banklån får företaget en 
skattefördel, eftersom räntebetalningar är avdragsgilla. Vidare anser Berger (1998) att det 
bästa i nedgångsfasen för de existerande aktieägarna är att finansieringar består av lån. 
Banklån behövs för att täcka upp eventuella skulder (ibid). Dock kan det vara svårt att hitta 
långivare i nedgångsfasen eftersom att det innebär en högre risk för kreditgivaren.  

3.3 The Static Trade off model 
Det finns flera teorier för småföretagens tankegångar och hur de väljer finansieringsform vid 
kapitalanskaffning. Grunden till många av dessa teorier är Modigliani och Millers (1958) teori 
om kapitalstrukturens irrelevans, den är idag allmänt känd och accepterad under vissa 
förutsättningar. Denna teori spred sig snabbt i den ekonomiska världen. Forskarna utgår från 
att det inte förekommer företagsskatt och att kapitalmarknaden fungerar optimalt. Med hänsyn 
till ovanstående förutsättningar påvisar Modigliani och Miller (1958) att skuldsättningsgraden 
inte påverkar värderingen av ett företag. Slutsatsen av Modigliani och Millers (1958) 
resonemang är att oberoende av hur företaget är finansierat så gör de lika stora 
kapitalinvesteringar. Denna teori blev starkt kritiserad i och med att den utelämnade 
företagsskatten. (Chirinko & Singha, 2000) I praktiken fungerar inte detta eftersom att 
företagsvärlden inte är perfekt utan det finns skatter. Några år senare kompletterade därför 
Modigliani och Miller sin teori med en ny synvinkel som tog hänsyn till just företagsskatt. 
Denna komplettering var något mer realistisk och hävdar inte att kapitalstrukturen är 
irrelevant för företagsvärdet eftersom positiva skatteeffekter kan uppnås genom belåning. Det 
är denna teori som ligger till grund för mer moderna och mer utarbetade modeller som Static 
Trade off model och Pecking order modellen. 
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Enligt Chirinko och Singha (2000) handlar teorin ”The Static Trade off model” om valet 
mellan eget kapital och skulder, samt på en bedömning mellan de för- och nackdelar som de 
olika finansieringsalternativen innebär. Vidare anser Chirinko och Singha (2000) att företaget 
kan få en skattefördel genom banklån, eftersom att räntebetalningar är avdragsgilla. Å andra 
sidan innebär en ökad belåning en ökad finansiell risk för företaget. Räntebetalningar är 
ofrånkomliga och långivaren har rätt att kräva in dessa betalningar. Får inte banken in sina 
pengar i tid finns risken för att företaget som sista utväg försätts i konkurs. Risken för konkurs 
kan översättas i kostnader för finansiell stress. En sådan stress följs av kostnader, både direkta 
i form av administrativa och rättsliga och indirekta då en ökad finansiell stress kan försämra 
företagets möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. En ökad risk för konkurs kan 
dessutom innebära så kallade agentkostnader eftersom långivare och aktieägare har en viss 
tendens till att ha skilda preferenser under sådana omständigheter. Chirinko och Singha 
(2000) anser också att det inte finns någon nytta för aktieägarna att genomföra investeringar i 
företaget om risken för konkurs är överhängande. Det värde aktieägarna skulle ha tillfört i ett 
sådant fall kommer tilldelas långivarna ifall företaget försätts i konkurs. Samtidigt kan 
företagets trovärdighet försämras vilket i sin tur kan leda till att företagets relationer förstörs. 
Detta i sin tur kan betyda att företaget får hårdare villkor från kunder och leverantörer genom 
exempelvis hårdare kreditvillkor. (ibid) 
 
En finansiering med eget kapital innebär enligt Chirinko och Singha (2000) att det sker 
kassaflöden från företaget i form av utdelningar till aktieägarna. Dessa utdelningar är inte 
obligatoriska och kan inte krävas av aktieägarna. Därför är finansiering med eget kapital 
förknippad med en lägre finansiell risk än vad banklån är. Att finansiera med eget kapital 
passar småföretag ofta bra, just för att många småföretagare har ett högt kontrollbehov. 
Finansiering med eget kapital erbjuder dock inte företaget någon skattefördel eftersom 
utdelningar betalas ut till aktieägarna från företagets resultat efter skatt. (ibid) 

3.4 Pecking order modellen och koppling till agentteorin 
Mayers och Maljuf (1984) utarbetade en modell, Pecking order modellen, som är en 
utvidgning av den traditionella Trade off modellen där ett optimalt samband försöker 
klargöras mellan kostnaderna och fördelarna med en eventuell skuld.  Teorin går ut på att 
företag väljer finansieringsform efter en speciell ordning, en sorts hackordning därav namnet 
Pecking order. Pecking order modellen försöker förklara hur företag gör vid 
kapitalanskaffning. Denna teori anses tillämplig på både små och stora företag. (ibid) 
 
Mayers och Maljuf (1984) utgår från att det i Pecking order modellen finns perfekta 
finansiella marknader där finansiärer inte känner till det verkliga värdet av existerande 
tillgångar eller nya möjligheter. Ledningen antas agera efter existerande aktieägares intressen, 
att öka aktievärdet.  Ledningen i ett företag förmodas ha mest information om företagets 
verksamhet. Risken om företaget tar in externa finansiärer är att aktierna riskerar att 
undervärderas, därför anses internt genererade medel bättre. Myers och Maljuf (1984) anser 
också att när företag ska välja finansiering väljer de internt genererat kapital, sen lånekapital 
(eller varianter av lån och eget kapital) och sist nytt eget kapital (se figur 5).  
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Figur 5.  Pecking order modellen 

 
Enligt Artsberg (2005) uppkom agentteorin under 1970 – talet eftersom uppmärksamheten då 
riktades på redovisningens politiska natur och uppmärksammades mer än vad den tidigare har 
gjorts. Agentteorin svarar dock inte på frågan om hänsyn till ekonomiska konsekvenser ska 
tas eller inte, eftersom den tydligt slår fast att det är en deskriptiv teori som byggs och inte en 
normativ. Agentteorin vill alltså beskriva verkligheten och inte påverka den. Agentteorin 
använder den allra senaste ekonomiska teorin för att kunna förklara de flesta fenomen på 
redovisningsområdet. Teorin utgår från de vanliga antagandena i traditionell ekonomisk teori, 
att aktörerna är rationella och nyttomaximerande. Teorin inriktar i första hand på relationer 
mellan olika aktörer på redovisningsområdet. Ofta är dessa relationer konfliktartade eftersom 
agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalen Agentteorin utreder problematiken 
med de olika intressenternas intressen i ett företag. Teorin fokuserar på huruvida det kan 
finnas skillnader mellan ledningens och ägarnas, det vill säga aktieinnehavarnas intressen i 
företaget. Teorin anser att om ledningen och aktieägarna skulle lämnas ensamma skulle var 
och en av dessa handla enbart utifrån sitt eget intresse. Därmed måste aktieägarna skapa 
incitament så att ledningen handlar i aktieägarnas intresse. (ibid) Enligt Ross, Westerfield och 
Jaffe (2001) benämns dessa incitament inom agentteorin som agentkostnader. 
Agentkostnaderna är summan av kostnaderna för att styra ledningen och kostnaden för att 
implementera denna styrfunktion. Agentteorin argumenterar dock för att det är omöjligt att 
skapa en miljö där ledningen handlar så som aktieägarna önskar. Därför kommer 
avkastningen till ägarna aldrig att vara maximerad så länge ledningen inte själva är ägarna. 
(ibid) Dock kan kopplingen mellan agentteorin och småföretag vara svag. Detta eftersom att 
småföretagen har få anställda, ägaren är samma som ledaren. Agenten och principalen kan 
vara densamme.  
 
Åter till Pecking order modellen, så finns det enligt Voung (2002) kritik mot denna modell 
eftersom att den inte räknar med skatter, konkurskostnader, säkerhetskostnader eller 
företagets investeringsmöjligheter. Denna modell visar inte heller hur skillnader i information 
påverkar finansiering (ibid). Watson (2002) belyser ett annat problem med Pecking order 
modellen vilket är antagandet om att uppfylla aktieägarnas intressen, som kan leda till 
problem i småföretag där ägarna och ledarna ofta är samma personer eller i ett nära 
samarbete.   
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Howorth (1999) introducerade en förenklad Pecking order modell. Hennes förenkling anser 
att företag inte nödvändigtvis behöver gå igenom alla stegen i den ursprungliga Pecking order 
modellen, att i första hand inte måste välja genererat eget kapital, sen banklån och sist nytt 
eget kapital. Företag kan istället avbryta sitt finansiella sökbeteende vid det steg de anser 
lämpligt. Speciellt är det småföretag som är emot att strikt följa Pecking order modellen just 
för att de har ett starkt kontrollbehov och är rädda för att tappa den kontrollen. För småföretag 
gäller ofta en avkortad Pecking order modell. Exempelvis kanske en ägare inte vill använda 
sig av extern finansiering och därmed vägrar att röra sig nedåt i Pecking order modellen. Om 
vägran beror på förhållanden kring utbudet av finansieringsformen så kommer företaget inte 
att flytta ned i Pecking order modellen om inte förhållandena ändras. Men om vägran däremot 
består av ägarens egna preferenser och ovilja att skuldsätta företaget, kommer företaget 
oavsett om finansieringsformens förhållanden ändras ändå inte följa Pecking order modellen. 
Ett sådant småföretag med en ägare som vägrar skuldsätta företaget kommer inte att söka 
kredit hos en bank. Denna ovilja mot att söka långsiktig lånefinansiering hos banken kan vara 
en viktig komponent till förklaringen av det stora utnyttjandet av korta krediter, exempelvis 
leverantörskrediter som är vanligt i småföretag. Detta motstånd som vissa småföretag har mot 
att röra sig nedåt i Pecking order modellen gör att de har begränsat sig till endast vissa 
traditionella finansieringsformer (ibid). De traditionella finansieringsformerna är eget kapital, 
banklån, starta eget bidrag, factoring, checkräkningskredit och leasing. Har företaget 
begränsat sig till vissa finansieringsformer kan detta leda till att tillväxten i företaget minskar, 
att vinsterna minskar och att kapitalet är begränsat. Har företaget begränsade inkomster och 
ägare som inte har speciellt mycket pengar kan detta leda till att företaget använder sig av icke 
traditionella finansieringsformer, exempelvis bootstrapping. 

3.5 Traditionella finansieringsformer 
I detta avsnitt tas de vanligaste och mest relevanta finansieringsformerna upp. De traditionella 
finansieringsformerna som tas upp i detta kapitel är eget kapital, banklån, starta eget bidrag, 
factoring, checkräkningskredit och leasing. 

3.5.1 Eget kapital 
Finansiering med eget kapital innebär att ägarna satsar pengar eller låter vinster vara kvar i 
företaget. Vid redovisning är eget kapital ett centralt begrepp och kan utläsas ur 
balansräkningen som eget kapital=tillgångar-skulder. (Nilsson, 2002) 
 
Enligt Garmer och Kyllenius (2004) är det egna kapitalet ett finansieringssätt som är viktig 
för företagets fortlevnad och stabilitet. Eget kapital byggs upp genom att ägare/medlemmar 
skjuter till medel eller genom att företaget går med vinst. Skulle företaget däremot gå med 
förlust under ett år så ska detta täckas med det egna kapitalet. Finns det inte nog med kapital 
måste ägare och medlemmar skjuta till mer kapital för att företaget ska kunna överleva. (ibid) 
 
Enligt Hansson (1998) kan eget kapital delas upp i bundet och fritt eget kapital, skillnaden är 
att det bundna kapitalet inte kan delas ut till aktieägarna i ett aktiebolag. Om företaget har ett 
tillräckligt stort eget kapital så kan detta säkerställa en lyckad affärsverksamhet och ger 
företaget ett större finansiellt svängrum under företagsstarten. Det ger företaget en ökad 
trovärdighet och gör företaget mer flexibelt. Ett företag som startar med eget kapital kan 
finansiera investeringar och drift, trots att det ännu inte finns några försäljningsintäkter. 
Behovet av eget kapital är viktigt för ett företag för att kunna ha en lång utvecklingsfas trots 
att det tar tid innan inkomsterna börjar strömma in. (ibid) 
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Eget kapital kallas även riskkapital beroende på att det egna kapitalet är det mest riskutsatta i 
företaget. En investerare som satsar i form av eget kapital måste vara medveten om att denna 
kan förlora hela insatsen. I ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 100 000 kronor. 
Bolaget får använda hela aktiekapitalet i sitt företag. I småföretag så kan det egna kapitalet 
vara begränsat, vilket gör det svårt för dem att finansiera hela sin verksamhet genom detta. Ett 
småföretag med hög tillväxt är dessutom i ännu större behov av att tillförskaffa kapital för att 
kunna fortsätta växa. (Landström, 1988) 
 
Enligt Thomasson, Arvidsson, Lindquist, Larsson och Rohlin (2003) är det personliga 
ansvaret begränsat i ett aktiebolag, vilket ger bolaget en möjlighet att vända sig till en bredare 
grupp av personer för att anskaffa kapital. I småföretag så kan ofta ägaren vara tvungen att ta 
ansvar för kapitalet, eftersom att det satsade egna kapitalet kan vara ägarens egna pengar. 
Aktiebolagsformen innebär att ägarna satsar kapital och i gengäld får andelar, det vill säga 
aktier i företaget. Aktierna medför en andel i företagets resultat, förmögenhet och ger också 
aktieägarna rätt att delta i vissa beslut i företaget genom att de har rätt att delta i 
bolagsstämman. Ett aktiebolag är en självständig juridisk person och offentlig insyn krävs i 
större utsträckning än för enskilda näringsidkare och handelsbolag. Aktiebolagsformen är 
vanlig och detta beror till stor del på att aktieägarna inte är personligt ansvariga gentemot 
bolagets borgenärer. Delägarna har inget personligt ansvar för bolagets förpliktelser, utan det 
är endast det satsade kapitalet som riskeras. Det egna kapitalet redovisas under två 
underrubriker på balansräkningen, dessa är bundet eget kapital och fritt eget kapital I bundet 
eget kapital ingår eget inbetalt aktiekapital och det som avsatts till reservfond. I fritt eget 
kapital ingår årets vinst eller förlust och det som finns sparats från tidigare års vinster eller 
förluster. (ibid) 
 
Det egna kapitalet höjer företagets soliditet, det vill säga det egna kapitalets andel av 
företagets totala kapital. En hög soliditet innebär att företaget förbättrar sin förmåga att 
överleva på lång sikt och därmed lättare att få ett banklån i framtiden. (Landström, 1988) 

3.5.2 Banklån 
Det vanligaste sättet för företag att finansiera en investering är genom att ta ett banklån. Då 
företaget tar ett banklån belastas det med ränta och amorteringar, enligt det låneavtal som har 
upprättats. Banklån tar ingen hänsyn till om företagets investering är lönsam eller inte, vilket 
medför att företaget får stå för hela risken för den aktuella investeringen. (Garmer et al, 2004)  
 
Enligt Bruns (2003) finns det stora skillnader mellan företag, bland annat vid hantering av 
information, detta påverkar bankernas kreditbedömning. Småföretagen bör ha en 
informationshantering som passar affärssituationens krav, men även personkemin mellan 
företagsledaren och kreditbedömaren bör stämma överens. En kreditbedömning görs för att 
urskilja vilka företag som kommer att överleva och har kapacitet att återbetala hela lånet. 
(ibid) Hansson (1998) anser att vid finansiering med lån från bank så kräver långivaren i de 
flesta fall säkerhet för lånet exempelvis ett pantbrev, fastighet eller ett borgensåtagande. 
Enligt bankrörelselagen ska banken normalt kräva ”betryggande säkerhet”. Lånets kredittid 
kan skifta, mindre lån återbetalas på förfallodagen och långfristiga lån amorteras över 
kredittiden. Amorteringsplanen kan frångås på flera sätt, exempelvis genom amorteringsfrihet 
i ett antal år för att sedan ha en jämn amortering för den resterande tiden. Banklån är i 
förhållandevis en billig finansieringsform jämfört med andra många andra lånemöjligheter på 
marknaden. När en tillgång finansieras med banklån så behålls inflytandet över företaget så 
länge lånet betalas i tid. Lån måste betalas tillbaka med framtida intäkter och marginaler, 
därför kan det möjligen på sikt vara bättre att skaffa kapital på annat sätt. Banklån innebär 
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också att de lånade pengarna ska betalas tillbaka med ränta. Räntan vid ett banklån kan vara 
antingen rörlig eller fast. Den vanligaste formen vid företagslån är den rörliga räntam, denna 
medför risktagande då räntesatsen snabbt kan stiga. Ett lån med en låg ränta idag kan med 
höjda räntor innebära stora kostnader vid återbetalningen. Vid fast ränta vet företaget 
räntekostnaderna under bindningstiden. Finns möjligheten är det säkrare för företaget att ta en 
del av lånet till fast ränta då detta skyddar till viss del mot räntehöjningar. (Hansson 1998) 
 
Bruns (2003) anser att bankerna ser på marknaden som ett antal olika segment och försöker 
rikta sitt utbud mot de mest lönsamma segmenten som ger störst vinst. Bankerna minskar sitt 
utbud mot de segment som är mindre lönsamma till exempel ungdomar, småföretag och 
företag på landsbygden. Det kan även vara svårt för nystartade företag och småföretag att få 
ett banklån, banken bedömer affärsidén och anses den inte tillräckligt bra godkänns inget lån. 
(ibid) 
 
Frielinghaus (2005) anser att banklån påverkar företag olika beroende på i vilken 
utvecklingsfas företaget befinner sig i och vad kapitalet ska användas till.  

3.5.3 Starta eget bidrag 
Ett annat sätt att finansiera sitt småföretag i lanseringsfasen är att söka starta eget bidrag. 
Starta eget bidraget administreras av arbetsförmedlingen bidraget är tänkt att fungera som ett 
startkapital i en näringsverksamhets tillväxtfas. Faktorer som avgör om bidraget ska ges eller 
inte kan vara hur stora förutsättningar verksamheten har att fortleva och bli ett stabilt och 
lönsamt företag som dess ägare kan leva på åtminstone ett par år framöver. I bedömningen 
ingår ofta också hur den lokala konkurrensen ser ut och om affärsidén verkar vara trovärdig. 
För att kunna söka detta bidrag måste personen vara minst 20 år samt inskriven som 
arbetssökande vid Arbetsförmedlingen. (www.ams.se hämtad 2006-05-19) 
 
Bidraget ges under högst 6 månader, förlängning kan endast göras på grund av sjukdom eller 
att myndighets tillstånd som behövs för verksamheten blivit försenat (ibid). 
Beviljas bidraget så erhålls ett belopp som motsvarar sex månaders A-kassa. Tanken är att 
bidraget ska underlätta lanseringsfasen och göra att ägarna kan återinvestera eventuell vinst i 
företaget. (ibid) 
 
3.5.4 Factoring  
Factoring är ytterligare ett sätt att finansiera sitt småföretag på. Factoring innebär att företaget 
endera säljer sina kundfodringar till ett factoringföretag, eller att företaget med 
kundfordringarna som säkerhet får ett lån hos ett factoringföretag. Detta kan vara bra även för 
småföretag, eftersom att de får snabbt in sina pengar, dock tar finansbolaget ett avdrag för 
risk- och hanteringskostnader. Detta innebär också att finansbolaget övertar kreditrisken, 
sköter inkasseringen och redovisningen av fakturorna. I grunden är factoring både en 
administrativ och finansiell tjänst. För att ett finansbolag ska vilja samarbeta med ett företag 
med factoring bör företagets kunder ha relativt god betalningsförmåga. Alla privata företag 
kan använda sig av factoring. (Thomasson et al, 2003) 
 
Thomasson et al (2003) anser att företagets redovisning blir beroende av de överenskomna 
villkoren mellan företaget och factoringföretaget. Då försäljning av kundfodringar till 
factoringföretag sker så övertar factoringföretaget äganderätten till fodringarna. Därför ska 
dessa då inte längre tas upp som en tillgång i det säljande företagets balansräkning. (ibid) 

http://www.ams.seh�mtad2006-05-19
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Enligt Garmer et al (2004) så ska företagets kunder underrättas när fordran är överlåten till 
kreditinstitutet och att betalningen ska ske till dem vid försäljning eller belåning av 
kundfodringar, detta sker oftast genom en uppgift på fakturan. Det är också vanligt att 
kreditinstitutet vid factoring övertar bokföringen av fordringarna (kundreskontran), utskick av 
påminnelser och krav med mera. För denna kreditgivning och de omkostnader som 
uppkommer för reskontrabokföringen så tar factoringföretaget ut en avgift. Dessa kostnader 
får därmed ställas mot de fördelar som kapitalfrigörelsen och det minskade administrativa 
arbetet innebär. I allmänhet anses factoring vara mest lämpligt för företag som expanderar 
snabbt och för företag som är lönsamma men med en ansträngd likviditet. (ibid) Detta kan 
tänkas passa bra till våra valda fallstudieföretag då de är småföretag som har en hög tillväxt 
och det krävs kapital men även likviditet för att kunna ha råd att växa.  

3.5.5 Checkräkningskredit 
Ett annat sätt att finansiera småföretaget på kan vara att företaget har en så kallad 
checkräkningskredit. En sådan innebär en kortfristig upplåning. Ett konto öppnas på en bank 
och detta konto kan sedan överskridas till en av banken bestämd gräns. Senare betalas en 
kreditavgift på det lånade beloppet. Banken vill oftast ha en säkerhet då en 
checkräkningskredit ska beviljas, till exempel pantbrev eller ett borgensåtagande. (Thomasson 
et al, 2003) 
 
Enligt Brunner, Båkman, Grandien, Gustafsson och Haldin (1997) är betalningsströmmarna 
för många småföretag inte kontinuerliga, utan både inbetalningar och utbetalningar kan 
variera kraftigt under året. För att inte råka ut för en likviditetskris kan det alltså vara lämpligt 
för småföretaget att skaffa en kredit till företagets check eller konto. I praktiken innebär en 
checkräkningskredit att företaget får tillåtelse av till exempel banken att utnyttja en 
maximerad summa av pengar utöver det tillgodohavande på checkkontot. Därmed får alltså 
småföretaget en kortvarig kredit på den summa pengar som utnyttjas. Kostnaden för företaget 
att ha en checkräkningskredit är en bestämd årsavgift. Checkräkningskrediten kan både ses 
som en långfristig och en kortsiktig finansieringsform. Det långsiktiga ligger i att krediten 
oftast förnyas från år till år medan det kortsiktiga ligger i att utnyttjandet och återbetalningen 
av krediterna sker löpande under årets gång. (ibid) 
 
En sådan rörelsekredit för företaget kan därmed ses som en trygghet för företaget eftersom 
detta då kan betala sina fakturor och ha likvida medel i företaget även om inbetalningar och 
utbetalningar är ojämnt fördelade över året.   

3.5.6 Leasing 
Ett annat traditionellt finansieringssätt är leasing. Tegin (1997) anser att leasing i praktiken 
innebär antingen hyra eller avbetalningsköp. Normalt sett är leasing en finansieringsform som 
har tillkommit genom upplåtelse av lös egendom till nyttjande. Nyttjanderätten kan vara för 
fastigheter, byggnader eller flygplan. Därmed kan leasing likställas med ett hyresavtal. 
Leasingavtal är inte lagreglerat utan följer gällande rätt på leasingområdet och följer sedvana, 
praxis, avtal och doktrin. Leasegivaren kan vara en tillverkare eller ett speciellt leasingföretag 
som lämnar ett slags långsiktigt lån utan bankmässiga säkerheter. Vanligtvis så ska ett 
aktiebolag följa Bokföringsnämndens rekommendationer (BFN). Väljer företaget istället att 
följa Redovsiningsrådets rekommendationer (RR) så ska de i redovisningen skilja på 
finansiella och operationella leasingavtal.  
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Tegin (1997) anser att ett leasingavtal som klassificeras som finansiella så ska aktiveras som 
en tillgång i balansräkningen. Vidare anser Tegin (1997) att finansiell leasing liknar ett 
avbetalningsköp, vilket innebär att leasetagaren erhåller de ekonomiska förmåner och bär de 
ekonomiska risker som förknippas med ägandet av objektet. Enligt Thomasson et al (2003) 
stämmer kontraktstiden vid finansiell leasing vanligtvis överens med objektets ekonomiska 
livslängd. Finansiell leasing kan ge skattemässiga fördelar för den som leasar tillgången 
eftersom att leasingavgiften läggs som en kostnad i resultaträkningen. (ibid)  
 
Thomasson et al (2003) anser vidare att operationell leasing kan ses som ett hyresavtal där 
tillverkaren/försäljaren hyr ut objektet mot en avgift, istället för att sälja den. Hyrestiden är 
ofta kortare än objektets ekonomiska livslängd. Leasegivaren står för reparationer, vissa 
ekonomiska risker och underhåll. (ibid) Tegin (1997) anser att denna sorts leasing 
förekommer i samband med bilar, kontorsmaskiner och akvarier med mera. 

3.6 Icke traditionell finansieringsform- Finansiell Bootstrapping 
Finansiell bootstrapping är ett alternativ till de traditionella finansieringsformerna, många 
småföretag har svårt att finansiera med traditionella finansieringsformer. Enligt Landström 
och Winborg (2000) ser de finansiella villkoren annorlunda ut för företag som tillämpar 
bootstrappingmetoder.  Det finns stora skillnader med de företag som använder sig av 
traditionell finansiering. Den största och mest uppenbara skillnaden är vilka medel som 
används för att komma över resurser. Finansiell bootstrapping flyttar tyngdpunkten från 
finansiellt till socialt- och humant kapital. En annan skillnad handlar om vilken kontroll 
företaget har över resurserna. Genom sina relationer kan företaget sägas ha en faktisk kontroll, 
men företaget har ingen ägarmässig kontroll. Vid traditionella finansieringsformer är villkoren 
klara, företaget vet hur och när den ska betalas samt liknande krav. Vid finansiell 
bootstrapping är det osäkert när, om och hur företaget kommer att kompensera för de resurser 
de fått tillgång till genom sin finansiella bootstrapping. Även tillämpbarheten är en skiljande 
punkt. Finansiellt kapital är oberoende av identitet medan det sociala och humana kapitalet är 
kopplat till exempelvis den ort där företaget verkar. (ibid)   
 
Vidare anser Landström och Winborg (2000) att såväl inom forskningen och i den allmänna 
debatten har de problem som ett småföretag möter under sin utveckling från affärsidé till 
etablering varit i fokus under flera år. Ett finansiellt gap föreligger eftersom att småföretagen 
har svårt att få långsiktig extern finansiering. Småföretagen har dessutom högre finansiella 
kostnader än de stora företagen. Diskussionen kring det finansiella gapet har i största del 
handlat om utbudssidan då det gäller finansiärerna. Banker och kreditinstitut bedömer nya 
företag efter vissa normer, men det finns väldigt lite information om hur problemen ser ut ur 
företagets perspektiv, det vill säga hur ledningen uppfattar möjligheterna och hur de löser sina 
finansieringsbehov. Det finns tre förklaringar till det finansiella gapet. För det första råder 
informationssymmetri, med detta menas att företagsledningen har mycket bättre kunskap om 
det egna företaget och potentialen hos affärsidén medan finansiärerna har bättre information 
om marknaden och branschen på en aggregerad nivå. För det andra saknar nya företag historia 
och därmed har de inget att visa upp för finansiärerna då de ska ansöka om extern 
finansiering, detta leder i sin tur till att bankerna blir motvilliga att bevilja låneansökan. För 
det tredje har finansiärerna högre relativa kostnader för småföretag och nystartade företag. 
(ibid)  
 
Finansiell bootstrapping handlar till exempel om att kompetensutveckla, låta släktingar och 
vänner arbeta i företaget till en lägre lön än den marknadsmässiga, köpa begagnad utrustning 
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eller att låna andra företags utrustning. Därmed utnyttjar företaget andra styrkor än det 
finansiella kapitalet och den finansiella belastningen blir låg eller obefintlig. (Landström & 
Winborg, 2003) 
 
Landström och Winborg (2000) studerade ett antal svenska företag för att se vad som 
utmärker de företag som lyckas med finansiell bootstrapping. De fann i sin undersökning fyra 
drag som de företag som lyckades med sin finansiella bootstrapping hade. För det första är 
framgångsrika bootstrappingföretag lokaliserade på mindre orter. En förklaring till detta kan 
vara att nätverken är djupare i små orter än i stora, företagarna träffas på ett naturligt sätt på 
den lilla orten. Ett annat drag som kan ses hos de företag som lyckas med sin finansiella 
bootstrapping är att de är aktiva inom tillverkningssektorn och för det tredje upplever dessa 
företag sällan ett finansiellt gap då de har tillgång till långfristig extern finansiering och 
använder finansiell bootstrapping endast som ett komplement. För det fjärde visar dessa 
företag en högre lönsamhet än företag som inte löser sina resursbehov på ett kreativt sätt. 
(ibid) 
 
Fördelar som kan nämnas med finansiell bootstrapping är att den finansiella belastningen 
minimeras och att företagaren behåller kontrollen och därmed kan fokusera på 
kärnverksamheten. Företagaren kommer också åt specifika resurser som inte kan köpas. 
Negativa aspekter som kan nämnas i samband med finansiell bootstrapping är att företagets 
utveckling kan hämmas och att kontrollen över resurserna är osäker. Som en sista negativ 
aspekt kan nämnas att om förtroenden missbrukas kan relationerna till andra företag 
äventyras. (ibid) 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer intervjuernas resultat att presenteras. Avsnitten kommer att inledas 

med en beskrivning av de valda företagen, samt motiv till finansieringsval och tankegångar 

kring valet. 

4.1 Valda fallstudieföretag 
För att få en lättöverskådlig bild och en sammanfattning har vi sammanställt en tabell med 
företagsfakta, se tabell 1. 
 

 
Tabell 1. Sammanställning av fallstudieföretag 

4.1.1 GeoVista AB 
Konsultföretaget GeoVista AB ingår tillsammans med systerföretaget Triumf Geophysics AB 
i koncernen Enex Group AB sedan 2000. GeoVista AB bildades 1992 och Triumf Geophysics 
1991. Huvudverksamheten i de bägge företagen har varit kopplad till geofrågor ända sedan 
starten. GeoVista AB är ett av de större företagen i Sverige som sysslar med geofysisk 
konsultverksamhet. Konkurrenter till GeoVista AB kan ses i framförallt Finland och Kanada.   
 
GeoVista AB:s marknader är ingenjörsgeofysisk och mineralprospekteringsmarknaden och 
deras bransch kan också anses vara dessa två eller mer allmänt konsultbranschen.  
 
GeoVista AB:s ägargrupp består av sex delägare som arbetar i företaget med olika 
ansvarsområden. Förutom delägarna så har GeoVista AB 10 anställda men under juni månad 
kommer ytterligare en medarbetare anställas. De har också 4 extraarbetare som jobbar under 
vissa perioder av året då arbetsbelastningen är högre. GeoVista AB har så kallad platt 
organisation, de har ingen VD, utan en styrelse med en extern ordförande. Deras affärsidé 
bygger på att tillhandahålla beslutsunderlag i geografiska frågor vad det gäller 
mineralindustrin och berggrundsundersökningar. Företagets huvudverksamhet består av 
berggrundsundersökningar både på fältet och som konsultarbete som utvärderar exempelvis 
rekommendationer rörande tunnelbyggnationer i berg, samt vart mineraler kan hittas. 
Strategin för företaget är att utföra kvalitativa konsultarbeten, inte till lägsta pris, men ändå 
under effektivt arbete.  
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Vid vårt besök pratade vi med seniorkonsulten Hans Lindberg som varit med sedan företagets 
start 1992 och också varit delägare sedan dess. Han arbetar bland annat med projektledning, 
tolkning av geodata och informationshantering. Han är också systemansvarig för utveckling 
och anpassad bildbehandling för prospektering samt ansvarig för information om 
utvecklingen inom prospekterings- och gruvindustrin. Anledningen att företaget startades var 
att ägarna ville ha en dräglig inkomst för att kunna försörja sina familjer och kunna leva ett 
drägligt liv. Hans och ytterligare en delägare startade företaget 1992, efter att dessa blivit 
uppsagda från Sveriges geologiska undersökningar SGAB då detta lades ner. Målet för 
företaget är att vara en aktör att räkna med på marknaden, att utvecklas, expandera 
kontinuerligt och vara ett solitt konsultföretag.  
 
Sedan starten 1992 har en del större förändringar skett. Bland annat har de blivit fler delägare 
och fler anställda inom företaget. GeoVista AB har också blivit ett etablerat företag på 
marknaden, de har fått en ökad och bättre kompetens. 
 
Tillväxt och val av finansieringsform 
Kompetensen anses som grunden i företaget och ett måste för att kunna fortsätta växa i 
framtiden. Viktigt är också att företaget säkrar kompetensen och ser till att denna blir kvar 
inom företaget.  
 
Den svåraste investeringen som har gjorts externt är att GeoVista AB tagit in nya delägare i 
företaget. Vid dessa tillfällen tvingades de sälja företaget till koncernen för att sedan låta en 
ny ägare köpa in sig, bankmedel krävdes vid dessa tillfällen. 
 
Hans anser att företaget haft en hög tillväxt de senaste åren. Mellan 2004 och 2005 hade 
GeoVista AB en omsättningsökning på 27 procent. Hög tillväxt definieras enligt Hans att ett 
resultat av omsättningen på 15 procent eller mer är bra för en konsultverksamhet. En 
kontinuerlig tillväxt är viktig för företaget och ambitionen är att ha en hög tillväxt. Att räkna 
beläggningsgraden är ett bra mått för en konsultfirma för att se hur de ligger till och om det 
kommer att bli ett positivt eller negativt resultat. Hans tror att företagets höga tillväxt beror på 
hårt kämpande och att de har den kompetens som krävs. Att finansiera sin höga tillväxt är 
ganska enkelt anser Hans genom att företaget tillämpar ”jobba först och köpa sen” det vill 
säga med eget genererat kapital.  
 
Hans anser att GeoVista AB befinner sig i mognadsfasen men tillägger också att han tror på 
en fortsatt tillväxt, då befinner sig företaget möjligen i slutet av den så kallade tillväxtfasen. 
När företaget startade så finansierades detta med ett bidrag som samtliga företagsstartare fick 
från staten i och med att deras förra arbetsplats, SGAB, lades ner. Detta bidrag bestod i att 
delägarna fick full lön i 6 månader. Starta eget bidrag beviljades också men detta bidrag var 
begränsat under en kortare tid. För säkerhetsskull så togs även en checkräkningskredit under 
lanseringsfasen, men denna användes aldrig. 
 
Deras senaste stora investering var ett sorts geofysiskt mätinstrument som används för att 
mäta motstånd i marken. Denna investering uppgick till 500 000 kronor och finansierades 
med eget genererat kapital. Investeringen togs efter att ett förslag kommit från en kund som 
önskade få ett arbete utfört, där detta instrument skulle behövas. Därmed säkrade de på så sätt 
investeringen, samt att de visste att om de gjorde investeringen så skulle det blir en viss 
garanterad vinst. Investeringar finansieras med eget genererat kapital. Kostnad är den faktor 
som väger tyngst vid val av finansiering. Men eftersom GeoVista AB är ett konsultföretag så 
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är investeringarna inte speciellt stora. Då en investering behövs göras bedöms det om kunden 
kommer att köpa tjänsten som investeringen är avsedd för, i sådana fall görs investering.  
 
GeoVista AB använder sig av leasing för en kopiator. Hans tycker att leasing kan vara ett bra 
alternativ för mindre investeringar. Han anser att det kan vara bättre att leasa utrustning som 
inte är så dyr, då ingår underhåll och företaget slipper bekymra sig mer över det, alltså en 
sorts operationell leasing.  
 
GeoVista AB har till viss del använt sig av bootstrapping, då de samarbetar mycket med 
Luleå Tekniska Universitet och därigenom engagerar studenter.  
 
När det gäller vår exempelfråga (se bilaga 1) få hade GeoVista AB valt att i nuläget finansiera 
med eget genererat kapital. Men hade denna investering tagits i en tidigare livsfas, då 
lanseringsfasen, så skulle den möjligen varit tvungen att finansieras med banklån, för under 
den tiden så hade företaget inte så bra beläggning och fick inte in så mycket pengar för att 
kunna finansiera en sådan investering.  
 
Om Hans i nuläget får välja finansieringsform så tycker han att eget genererat kapital är det 
bästa för att klara en nedgång eller en sämre period för företaget. Företaget är inte helt emot 
banklån utan skulle en investering vara tvungen att göras så är banklån trots allt ett alternativ.  
 
Vi bad Hans att rangordna fyra finansieringssätt (se bilaga 1) oavsett förutsättningar och 
oberoende av investeringens storlek eller företagets ekonomiska ställning. Om Hans skulle få 
välja fritt så skulle han i första hand välja att finansiera sitt företag med eget genererat kapital, 
sen banklån, checkräkningskredit och sist leasing.  

4.1.2 J P Ventilation och Plåt AB (JPAB) 
JPAB bildades 2001 och är en platt, flexibel och kundnära organisation som befinner sig i 
byggbranschen. Företaget försöker att snabbt anpassa sig efter kundernas krav. JPAB har 22 
anställda och en omsättning på cirka 47 miljoner kronor under 2005. De hade också en 
omsättningsökning mellan 2004 och 2005 på 62 procent. I och med den höga omsättningen så 
får företaget en starkare marknadsposition som skapar möjligheter för nya etableringar i 
Sverige. JPAB skapar lösningar som ger god inomhusmiljö och en bra driftsekonomi samt 
hjälper till med modern datorteknik. Detta försöker de uppnå genom ett kvalitetstänkande 
kombinerat med stor kunskap och förståelse för kundernas kärnverksamheter. De arbetar för 
att skapa ett personligt bemötande. De tar sig an massor med olika projekt från små till mer 
omfattande projekt och försöker utföra dem så professionellt som möjligt. De har inriktat sig 
på ventilation och elinstallationer. De försöker också lösa klimatproblem om det gäller 
service, RoT-projekt eller nybyggnation. JPAB är specialister på funktionskontroll, OVK-
besiktning, ventilationsrengöring, kompletterande montering och service på 
ventilationssystem.  
 
Vid vårt besök hos JPAB pratade vi med företagets VD Roland Bergström. Tillsammans med 
Roland består företaget av ytterligare två delägare.  Denna befattning har han haft sedan 2000 
då JPAB köpte upp ett annat företag med samma sorts verksamhet och blev till den form de är 
idag. Organisationen i företaget är platt där alla har tydliga mål och ansvarsområden som de 
jobbar efter.  
 
JPAB:s affärsidé är installation och teknisk konstruktion av olika installationer. Visionen för 
företaget är att vara det ledande företaget av tekniska installationer i Norrbotten samt att de 
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strävar efter att uppfattas som det mest kundorienterade företaget. Strategin de jobbar efter är 
att de ska utveckla kundens egen affärsidé och energibehov. JPAB:s mål är att ha en 
omsättning på omkring 40 miljoner kronor.  
 
Tillväxt och val av finansieringsform 
Roland anser att hans företag har en mycket hög tillväxt. Som tillväxt definierar han självklart 
omsättningen men även personalen och resultatet är viktiga faktorer vid hög tillväxt. Den 
höga tillväxten har de nått genom att de besitter en hög kompetens samt att de uppfyller 
kundernas behov. Tillväxtökningen har finansierats genom eget genererat kapital. Han 
förtydligar att med en tillväxtökning tillkommer för JPAB också mer eget rörligt kapital som 
kan finansiera framtida tillväxt. I dagsläget befinner sig JPAB i tillväxtfasen enligt Roland. 
”Det egna fria kapitalet i företaget är en största tillväxtmotorn”, sade Roland. 
 
2001 gjordes deras senaste stora investering och denna bestod i ett affärssystem. Investeringen 
finansierades med eget genererat kapital. Eget genererat kapital har valts med motiveringen 
att företaget vill vara så ekonomiskt oberoende som möjligt. De ska kunna påverka sin egen 
tillväxt precis som de vill. De faktorer som anses extra viktiga då finansieringsform ska väljas 
är just att företaget vill ha en egen styrning och kunna påverka företaget i den riktning de 
önskar.  
 
Vad gäller bootstrapping så har företaget hittills inte använt sig av detta men förslag finns att 
samarbeta med studenter genom bland annat examensarbeten.  
 
I lanseringsfasen så finansierades verksamheten genom eget kapital. I vår exempelfråga (se 
bilaga 1) på investeringen gällande 200 000 kronor så skulle JPAB i dagsläget finansiera 
denna investering med eget genererat kapital. Roland anser också att företagets livsfas 
påverkar valet av finansieringsform för denna investering. Om företaget varit tvungna att göra 
denna investering redan i lanseringsfasen så skulle detta påverka företagets framtid, eftersom 
att under lanseringsfasen är det egna genererade kapitalet begränsat och möjligen hade JPAB 
varit tvungna att låna pengar. Roland tror att ett banklån detta skulle ha hindrat tillväxten till 
att bli så hög som den är idag.  
 
Vi bad Roland att rangordna fyra finansieringssätt (se bilaga 1) oavsett förutsättningar och 
oberoende av investeringens storlek eller företagets ekonomiska ställning. Om Roland skulle 
få välja fritt så skulle han i första hand välja att finansiera sitt företag med eget genererat 
kapital, sen checkräkningskredit, leasing och sist banklån. 

4.1.3 Nordchark i Luleå AB 
Företagets affärsidé består i att sälja kvalitetsvaror till rätt pris. Visionen är att vara stark, först 
och främst på hemmamarknaden men att sedan sprida sig längst med Norrlandskusten och 
efter det försöka etablera sig även i Stockholmstrakten. Nordcharks strategi går ut på att det 
ska vara enkelt och lönsamt för butikerna att handla av företaget. Huvudverksamheten för 
Nordchark i Luleå AB består således i att tillverka charkprodukter och branschen de är 
verksamma inom är livsmedelsbranschen. Företaget har 18 heltidsanställda inklusive ägarna 
och ett antal extrajobbare som kallas in efter behov.  
 
Nordchark i Luleå AB är ett lokalt företag som verkar i Luleå. Vid vårt besök på Nordchark i 
Luleå AB pratade vi med Per – Olov Bucht som är företagets VD och har varit det sedan 
starten 2001. Per – Olov var med och grundade företaget och är majoritetsdelägare i 
verksamheten med en ägarandel på 70 procent. Sedan finns det ytterligare tre delägare som 
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arbetar ute i anläggningen, dessa har en ägarandel på 10 procent vardera. Dessa tre är också 
arbetsledare för de tre avdelningar som organisationen är uppdelad på.  
 
Tillväxt och val av finansieringsform 
Per – Olov anser att hans företag haft en hög tillväxt sedan starten 2001. Mellan 2004 och 
2005 hade Nordchark i Luleå AB en omsättningsökning på 34 procent. Hög tillväxt enligt 
honom är ganska svårt att definiera men omsättningsökning är ett sätt sedan tillägger han att 
även vinsten är viktig för företaget. Företaget är inte ute efter att öka omsättningen utan 
strävar efter en positiv ökning av resultatet. Han anser också att företagets tillväxt beror på att 
Nordchark i Luleå AB är ett ödmjukt företag som har lokala och färska råvaror. Det är också 
personligt och enkelt att handla av dem. Nordchark i Luleå AB betraktar stora och små kunder 
som lika viktiga för företaget. Men att företaget tillhandahåller bra produkter är trots allt 
nyckelordet. Hela tillväxtökningen är finansierad med eget genererat kapital, företaget ska 
växa efter de pengar som finns i företaget och lika fort som företaget har råd med.  
 
Per – Olov anser att Nordchark i Luleå AB i dagsläget befinner sig i tillväxtfasen, därmed tror 
han också på en fortsatt tillväxt. Lanseringsfasen finansierades med eget kapital och starta 
eget bidrag, även ett banklån togs i starten. Småföretag har ofta svårt att få banklån eftersom 
inga säkerheter finns, detta gällde även Per-Olov och hans företag vid starten. Banken tyckte 
att affärsidén var gammal i och med att charkproducenter alltid har funnits, samt att 
konkurrensen är stor i Norrbotten. Per – Olov och de andra delägarna behövde ett relativt litet 
lån eftersom att de skulle börja produktionen i en liten skala, trots detta gick inte banken med 
på lånet utan att säkerhet lämnades, delägarna fick därmed belåna privat egendom.  
 
Nordcharks senaste och största investering var en korvhack för 2 miljoner kronor. I 
årsredovisningen beskrivs denna korvhack som korvhackarnas Rolls Royce. Denna 
införskaffades under 2005 och finansierades helt med eget genererat kapital. Nu i början av 
maj 2006 köpte de även upp ett slakteri i syfte att förstärka den lokala förankringen. Även 
detta finansierades helt med det egna genererade kapitalet. Att behålla och förstärka den 
lokala förankringen är viktigt för Nordchark i Luleå AB. De är bland annat aktieägare i 
Norrbottens största jordbruk, Polcirkeln Lantgård AB för att förstärka detta ännu mer. Detta är 
också en del i affärsidén och med detta säkrar de framtida Norrbottniska råvaror.  
 
Finansieringar i företaget görs med eget genererat kapital. Detta för att en finansiering med 
eget kapital anses säkrare än att ta ett banklån. Livsmedelsbranschen är osäker eftersom 
mycket kan hända samt att branschen är utsatt, exempelvis sjukdomar hos djuren. Detta skulle 
kunna påverka branschen negativt. Vid ett banklån skapas ytterligare osäkerhet om företaget 
skulle gå sämre under en period. Banklån skulle i sådant skede innebära att pengar till 
amorteringar och ränta kanske inte finns tillgängligt i företaget. För att klara en sådan 
nedgång är det istället enklare att finansiera med eget genererat kapital och ha en stabil kassa. 
Detta för att vara mer förberedd och låta företaget växa i takt med de pengar som finns och de 
inkomster som inkommer i framtiden. Därmed är kontrollen över företaget den faktor som 
väger tyngst vid val av finansieringsform. Tilläggas bör att Per – Olov inte har gjort speciellt 
stora ansträngningar för att ta reda på om banklån i vissa fall skulle vara mer fördelaktiga. 
Per- Olov sade vid vårt besök ”vi försöker finansiera allt med eget kapital, fast det kanske inte 
alltid är bäst?”. Han använder sig av sitt motto att företaget ska växa säkert efter de pengar 
som finns i företaget, det vill säga det egna genererade kapitalet. Nordchark i Luleå AB har 
aldrig använt sig av någon bootstrapping metod, de har inte heller några planer på att göra 
detta. 
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I intervjun hade vi en exempelfråga (se bilaga 1) där aktören skulle välja finansieringsform till 
en mycket viktig investering som skulle kosta 200 000 kronor. Nordchark i Luleå AB som nu 
befinner sig i tillväxtfasen skulle i nuläget finansiera en sådan investering med eget genererat 
kapital. Skulle denna investering vara tvungen att göras under lanseringsfasen hade läget sett 
annorlunda ut eftersom det egna kapitalet var litet så skulle företaget vara tvunget att ta ett 
banklån. Per – Olov hoppas att företaget även i framtiden ska kunna finansieras med eget 
genererat kapital.  
 
Vi bad Per - Olov att rangordna fyra finansieringssätt (se bilaga 1) oavsett förutsättningar och 
oberoende av investeringens storlek eller företagets ekonomiska ställning. Om Per- Olov 
skulle få välja fritt så skulle han i första hand välja att finansiera sitt företag med eget 
genererat kapital, sen banklån, checkräkningskredit och sist leasing.  
 
I början av maj blev Nordchark i Luleå AB nominerade som ett av tre företag till att ha varit 
årets tillväxtföretag i Luleå och denna kategori vann dem.  

4.1.4 Swebor Stål Svenska AB 
Företaget har 22 anställda och har en omsättning på 122 miljoner kronor (2005). Denna 
omsättning medförde en tillväxtökning på 88 procent under 2005. Bolaget bedriver 
försäljning samt värmebehandling, skärning, riktning och stansning av stålprodukter till gruv- 
och entreprenadverksamhet. De är specialiserade att arbeta med tunna material. Försäljningen 
är till stor del, 80 procent, inriktad på export. Bolaget bedriver från och med 2005 också viss 
verksamhet inom trav- och hästhoppning via ägandet, uppfödningen och tävlandet. Swebor är 
ett nischat företag och Swebor ingår i metallbranschen. 
 
Vid vårt besök pratade vi med Bengt- Olov Hedman, han är VD och var med när företaget 
grundades på 1980-talet. Från början var de tre stycken som startade företaget, men numera så 
är det bara Bengt- Olov kvar. Bengt- Olov sköter arbetet mot kunder och marknaden. Hittills 
så är det i stort sett bara produktmixen som är ändrad genom åren. Inför framtiden så har 
företaget som mål att fylla produktionsanläggningarna med arbete dygnet runt, företaget 
arbetar idag i femskift.  
 
Tillväxt och val av finansieringsform 
Bengt- Olov tycker att hans företag har hög tillväxt men tror inte att företaget kommer att 
växa speciellt mycket mer i framtiden, eftersom att produktionen är maximerad i nuläget. 
Detta medför att Swebor ligger i slutet av tillväxtfasen i företagets livscykel i nuläget. 
Företaget har även utgått från vinsten för att kunna se att tillväxten varit positiv för företaget. 
Enligt Bengt- Olov så har tillväxten i företaget varit så stor på grund av världsläget, 
konsumtionen på denna sorts varor har ökat runt 5-7 procent världen över. Tillväxten har 
finansierats främst genom användningen av factoring. Dock medför factoring mycket 
administrativt arbete, men är ett måste för att företaget ska klara långa leveranstider och 
kredittider (80-90 dagars kredittid) och ändå upprätthålla en bra kassalikviditet. Företaget har 
jobbat hårt med att nå den ekonomiska ställning de har idag och Bengt- Olov sade nöjt ”i jul 
är vi ju skuldfria”.  
 
När företaget var i lanseringsfasen så finansierades det mesta med banklån och 
checkräkningskredit, visst bidrag fanns för att betala de anställdas löner. Under tillväxtfasen 
så fick företaget däremot ett kommunalt bidrag på 70 procent för lokaler och utrustning från 
Jokkmokks kommun och Nutek, resten finansierades helt med banklån återigen. 
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Det var 10-15 år sen företaget gjorde en riktigt stor investering, det var en riktanläggning som 
köptes av SSAB för 2 miljoner kronor. Denna investering finansierades med eget genererat 
kapital.  
 
Eget kapital är att föredra som finansieringsform, det är lugnare när nedgångarna kommer och 
gör att kontrollen finns kvar i företaget. Skulderna skapar problem för förr eller senare så 
kommer en nedgång. Begagnade maskiner är den form av bootstrapping som företaget 
använder sig av.  
 
Vid vår exempelfråga (se bilaga 1) så skulle en investering på 200 000 kronor i nuläget 
finansieras med eget genererat kapital. Som en parantes så skulle även en investering på 2 
miljoner finansieras med eget kapital. I lanserings- och tillväxtfasen så skulle en sådan 
investering varit tvungen att finansieras med banklån eftersom att det egna kapitalet var för 
litet. 
 
Vi bad Bengt- Olov att rangordna finansieringssätt (se bilaga 1) oavsett förutsättningar och 
oberoende av investeringens storlek eller företagets ekonomiska ställning. Om Bengt- Olov 
skulle få välja fritt så skulle han i första hand välja att finansiera sitt företag med eget 
genererat kapital, sen banklån, checkräkningskredit, factoring och sist leasing. Anledningen 
till att factoring är med i Bengt- Olovs rangordning av finansieringssätt är att Swebor 
använder sig mycket av detta och ville därför ha detta som alternativ. 
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5. Analys och tolkningar 
I detta kapitel kommer vi att jämföra vår teori med de resultat vi fick från den empiriska 

undersökningen av våra valda fallstudieföretag. Analysen grundas på de teorier som vi 

behandlar i teorikapitlet. I analysen kommer även likheter och olikheter mellan företagen att 

beröras. Sist kommer vi att undersöka om det finns några skillnader mellan branscherna. 

5.1 Positioner i varianten av Bostonmodellen 
I dagsläget ligger samtliga av våra fyra fallstudieföretag bland utvecklingsföretagen i 
Landströms (1988) variant av Bostonmodellen (se figur 6). De fallstudieföretag som vi valt är 
små med en hög tillväxt och har mellan 10-30 anställda.  
 
I framtiden kan det tänkas att dessa företag kan komma att bli framgångsföretag eller 
levebrödsföretag. GeoVista AB kommer med största sannolikhet att ligga kvar bland 
utvecklingsföretagen då det är vanligt att just företag i konsultbranschen befinner sig inom 
denna kategori. Hans Lindström, delägare i GeoVista AB, tror också att företaget kommer att 
ha en fortsatt tillväxt. GeoVista AB har unika produkter i sitt utbud samt att riskerna i deras 
bransch är höga. Riskerna är stora eftersom att kunderna är nyckelpersoner och dessa är få till 
antalet men ger stora jobb och höga intäkter. Hans Lindström berättade också att företaget 
ofta bara har arbete planerat för några veckor framåt, vilket leder till hög osäkerhet till hur 
beläggningen kommer att se ut längre fram. I enlighet med Landströms (1988) variant av 
Bostonmodellen så är de höga riskerna ett kriterie för att vara ett utvecklingsföretag.   
 
Mycket talar också för att Nordchark i Luleå AB kommer att ligga kvar bland 
utvecklingsföretagen. Detta baseras främst på att det är ett litet företag som har sina egna 
produkter. Vi tror även att företaget kommer att ha en ökad tillväxt de närmaste åren då 
intresset för lokalproducerade råvaror ständigt ökar.  
 
Om JPAB fortsätter växa ett tag till så kommer företaget att ligga kvar bland 
utvecklingsföretagen. Eftersom att JPAB är ett kundorienterat företag kommer efterfrågan 
från kunderna öka i takt med tillväxten, därmed bör företaget expandera och anställa fler 
personer för att kunna uppfylla kundernas krav. Om detta skulle ske så skulle JPAB i 
framtiden kunna gå från att vara ett utvecklingsföretag till att bli ett framgångsföretag. Kravet 
är enligt Landström (1988) att företaget närmar sig den övre gränsen för småföretag och att de 
har en färdigutvecklad produkt eller tjänst.  
 
VD:n för Swebor Svenska Stål AB anser att företaget redan idag har en maximerad 
produktion och kan i nuläget inte växa mer. Detta talar för att Swebor Stål Svenska AB kan 
tänkas bli ett levebrödsföretag i framtiden. Att Swebor skulle kategorisera sig som ett 
levebrödsföretag stämmer också in då andra faktorer vägs in. Till exempel stämmer kriteriet 
att företaget bedrivs i begränsad skala in, företaget har 10 – 30 anställda samt att företaget har 
en given inriktning och en trogen kundkrets. Möjligheterna finns också för Swebor att bli ett 
framgångsföretag men då krävs stora investeringar för att kunna öka produktionen och antalet 
anställda. 
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Figur 6. Fallstudieföretagens framtida position i varianten av Bostonmodellen 

5.2 Fallstudieföretagens position i livscykeln och finansieringsval 
Valen av finansieringsform i lanseringsfasen grundar sig i våra fallstudieföretag på att 
företaget ska komma igång, överleva samt försörja ägarna och deras familjer. Grundarna av 
företagen hade inte många alternativ vid starten, utan utnyttjade de alternativ som fanns 
tillgängliga. 
 
Under lanseringsfasen så skiljde sig våra fallstudieföretag något åt. GeoVista AB och 
Nordchark i Luleå AB använde sig av starta eget bidrag i denna fas. Dessutom så fick 
GeoVista AB ytterligare ett bidrag från förra arbetsgivaren då denne lade ner sin verksamhet. 
Både GeoVista AB och Nordchark i Luleå AB började i liten skala och med stor osäkerhet 
kring sina affärsidéer. Enligt Berger (1998) så är starta eget bidrag en vanlig 
finansieringsform under lanseringsfasen och detta i enlighet med teorier om hur företag väljer 
i olika livsfaser. Detta bidrag är till för att ägarna ska få någon slags lön. Bidraget är också till 
för att eventuella vinster ska kunna gå tillbaka in i företaget under denna fas. Därmed 
förenklar bidraget den kritiska lanseringsfasen. Nordchark i Luleå AB använde även eget 
kapital samt att ett banklån togs i lanseringsfasen. Företaget var tvunget att ta ett banklån 
eftersom att det egna kapitalet och starta eget bidraget inte räckte till. Svårigheter att få extern 
finansiering kan bero på det finansiella gap som anses föreligga enligt Landström och 
Winborg (2000). Det finansiella gapet har till största del handlat om utbudssidan, det vill säga 
finansiärerna. Banker och kreditinstitut bedömer nya företag efter vissa normer. Däremot 
finns det mycket lite information om hur problemen ser ut ur företagens perspektiv. Detta kan 
kopplas till Nordchark i Luleå AB som hade problem med att få ett banklån då företaget 
startades. Detta på grund av att Nordcharks affärsidé ansågs som gammal och att det var hög 
konkurrens i branschen. Därför trodde inte banken att företaget skulle komma att överleva på 
marknaden, så Nordchark i Luleå AB hade svårt att bli beviljade ett banklån. Detta medförde 
att VD:n för Nordchark i Luleå AB var tvungen att lämna säkerhet för banklånet i form av 
privat egendom, därefter beviljades banklånet. En koppling kan ses till Myers och Maljufs 
(1984) Pecking order modell, när Nordcharks egna kapital inte räckte till så var företaget 
tvunget att ta ett steg ner i modellen till extern finansiering, i detta fall banklån. 
 
JPAB använde sig endast av eget kapital i lanseringsfasen, eftersom att denna möjlighet fanns 
samt de ansåg att riskerna minimerades på detta sätt. Enligt Berger (1998) så är eget kapital 
den form av finansiering som är vanligast i just denna fas, eftersom att ägarna är de som har 
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mest information och tror på sin affärsidé. Även Myers och Maljufs (1984) Pecking order 
modell påvisar också att det är ledningen, i detta fall då det rör småföretag är ägaren 
densamma som ledningen, som förmodas ha mest information om företagets verksamhet. 
 
Swebor Stål Svenska AB skiljer sig mot våra andra fallstudieföretag, de finansierade sin 
lanseringsfas med banklån och checkräkningskredit. De fick också ett visst bidrag från 
kommunen som betalade de anställdas löner. Starta eget bidrag var inget alternativ då detta 
ännu inte fanns i början av 80-talet när företaget startades.  
 
Samtliga av våra fyra fallstudieföretag är i nuläget i tillväxtfasen (se figur 7), vilket inte är så 
konstigt eftersom att de valda företagen hade högst tillväxt i Luleåregionen under 2005. Enligt 
Berger (1998) är produktionen igång då företagen befinner sig i tillväxtfasen, därmed behövs 
mer eget genererat kapital för att kunna finansiera exempelvis produktutveckling. 
 

 
 

Figur 7.  Fallstudieföretagens position i livscykeln 

 
GeoVista AB har vid två tillfällen under tillväxtfasens början tagit in nya ägare, detta var en 
kostsam och komplicerad process, eftersom att GeoVista AB båda gångerna har varit tvungna 
att sälja sitt företag till koncernen. När dessa förändringar skedde så har företaget varit 
tvungna att ta en stor del banklån, resten finansierades med eget genererat kapital. När det 
egna genererade kapitalet inte räckte till för att täcka kostnaderna så kan en koppling göras 
mot Myers och Maljufs (1984) Pecking order modell och företagets livsfas. Företaget hade 
inte nog med eget genererat kapital vid dessa tillfällen och var då tvungen att ta ett steg ner i 
Pecking order modellen till extern finansiering. GeoVista AB anser att finansiering med eget 
genererat kapital är det bästa och säkraste finansieringssättet för att klara en nedgång eller en 
sämre period för företaget. De är dock inte helt emot banklån utan ser detta som en alternativ 
finansieringsform om företaget inte skulle ha så hög beläggning. Anledningen till att företaget 
är emot banklån är att de i dagsläget anser att det inte finns tillräckligt förmånliga lån. Företag 
som har denna motivering anser Howorth (1999) att om förhållandena kring banklån skulle 
förbättras så kan företaget ta steget ner till extern finansiering. I dagsläget väljer företaget att 
avbryta sitt finansiella sökbeteende på första steget i Pecking order modellen, alltså en 
tillfälligt avbruten Pecking order modell. Chirinko och Singha (2000) anser att modellen The 
Static Trade off model förklarar att småföretag väljer finansieringsform efter de för- och 
nackdelar som finns med alternativen. GeoVista AB funderar kring vilka faktorer som ska 
vägas in, bland annat hur stor, hur kostsam och hur nödvändig investeringen anses vara. Då 
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investeringen inte är speciellt dyr kan leasing ses som ett bra finansieringssätt eftersom 
underhåll och service ingår vid ett operationellt leasingavtal.  
 
Även JPAB anser att finansiering med eget genererat kapital är det bästa 
finansieringsalternativet i tillväxtfasen, detta också i enlighet med Pecking order modellen. 
Med eget genererat kapital har företaget möjlighet att styra tillväxten i den riktning de själva 
önskar. JPAB är det företag som är mest skeptisk av våra fallstudieföretag till att ta ett 
banklån. Detta motiverades främst med att företaget vill vara så ekonomiskt oberoende som 
möjligt och att ägarna till JPAB vill kunna styra företagets tillväxt i den mån de kan. Här kan 
en koppling återigen göras mot Howorths (1999) förenklade Pecking order modell som pekar 
på att småföretag har ett större kontrollbehov och är rädd att tappa kontrollen över sitt företag. 
Här gäller en avbruten Pecking order modell där ägarnas preferenser och motviljan mot 
skuldsättning gör att företaget troligen aldrig kommer att röra sig nedåt till extern 
finansiering. Enligt Frielinghaus (2005) finns det ett negativt samband mellan extern 
finansiering och lönsamhet. JPAB anser också att ett banklån skulle hämma tillväxten för 
företaget eftersom att det är det egna genererade kapitalet som styr tillväxten menar företagets 
VD. En hög andel eget genererat kapital gör att företaget kan styra tillväxten som de önskar.  
 
I enlighet med Mayers och Maljufs (1984) Pecking order modell har också Nordchark i Luleå 
AB valt att främst finansiera sin verksamhet i tillväxtfasen med eget genererat kapital. Att 
finansiera en investering med eget genererat kapital anses som det bästa alternativet eftersom 
det anses säkrare än att ta ett banklån. Detta innebär att Nordchark avbryter sitt finansiella 
sökbeteende på första steget i Pecking order modellen i enlighet med Howorths (1999) 
tillfälligt avbrutna Pecking order modell. Att de avbryter sitt sökbeteende redan här kan ha att 
göra med att de inte vill tappa kontrollen över sitt företag. Detta skulle innebära att om 
förhållandena kring externa finansieringsalternativ ändras kan företaget välja att ta steget ner i 
Pecking order modellen. Nordcharks VD nämner dock att om det skulle behövas pengar så 
skulle banklån vara ett alternativ, men han anser vidare att han inte riktigt har den kunskap 
som krävs för att göra en bedömning. 
 
Swebor Stål Svenska AB tror inte att de kommer att växa speciellt mycket mer eftersom att 
produktionen nu är maximerad. Därmed befinner sig Swebor Stål Svenska AB i slutet av 
tillväxtfasen och kommer troligen in i mognadsfasen inom en snar framtid. Enligt Berger 
(1988) så har ett företag nått mognadsfasen då produkterna säljer på marknaden och 
kassaflödena är säkrare. Detta gör att finansieringsmöjligheterna ser annorlunda ut. Swebor 
Stål Svenska AB anser att eget genererat kapital är den finansieringsform som lämpar sig bäst 
då en investering ska anskaffas. Detta motiveras med att det blir lugnare för företaget om det 
skulle komma nedgång i ekonomin och detta gör också att kontrollen finns kvar inom 
företaget. Berger (1998) anser att det under mognadsfasen är lämpligt att låta en större del av 
finansieringarna bestå av banklån. Swebor Stål Svenska AB är dock motvilliga till banklån, 
för företaget vill vara skuldfritt så snart som möjligt. Motviljan mot att skuldsätta sig kan 
kopplas till Howorths (1999) avbrutna Pecking order modell. I denna modell visas motvilja 
mot att röra sig nedåt i Pecking order modellen. Dock är företaget inte helt främmande för att 
använda sig av andra finansieringsformer då Swebor Stål Svenska AB tidigare använt sig av 
bland annat checkräkningskredit. I nuläget sker en stor del av företagets finansiering med 
factoring. Enligt Garmer et al (2004) så är factoring lämpligt då företaget är lönsamt men har 
en ansträngd likviditet. Swebor Stål Svenska AB har långa kredittider som ofta uppgår till 90 
dagar. Factoring underlättar den ansträngda likviditeten och jämnar ut inflödet av intäkterna. 
Factoring är inte det ultimata finansieringssättet för Swebor Stål Svenska AB men nu anses 
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det vara det enda alternativet för att nå företagets mål det vill säga att vara skuldfria inom en 
snar framtid.  

5.3 Fallstudieföretagens användning av bootstrapping 
Två av våra valda fallstudieföretag har använt sig av bootstrapping. GeoVista AB har ett nära 
samarbete med Luleå Tekniska Universitet och engagerar därmed studenter. Swebor Stål 
Svenska AB har också använt sig av bootstrapping. Detta skedde då Swebor Stål Svenska AB 
köpte en begagnad maskin av SSAB. Anledningen till detta köp kan tänkas vara att 
utrustningar är dyra i stålbranschen, därför var detta ett bra alternativ för företaget. Detta kan 
kopplas till den undersökning Landström och Winborg (2000) utförde där de kom fram till att 
framgångsrika bootstrappingföretag ofta finns på mindre orter. Detta eftersom att nätverken 
ofta kan ses som djupare och att företagarna träffas mer naturligt ute i samhället än på de 
större orterna. Även JPAB har planer på att använda sig av bootstrapping i framtiden genom 
att engagera studenter i examensarbeten. Detta medför i framtiden att företaget kan anställa 
personer som redan har rätt kompetens och kostnaden för upplärning minskar. Nordchark i 
Luleå AB har däremot aldrig använt sig av bootstrapping och har heller inga planer på att göra 
det.  

5.4 Skillnader mellan branscherna 
Våra fyra fallstudieföretag vill först och främst finansiera sina investeringar med eget 
genererat kapital numera. Detta kunde utläsas från vår exempelfråga (se bilaga 1) och en fråga 
där aktörerna fick rangordna olika finansieringsformer (se bilaga 1) oavsett om de utgår från 
företagets förutsättningar eller inte. Det enda företag som skiljer sig är Swebor Stål Svenska 
AB som på grund av långa leveranstider som gör att kredittiderna blir långa och därför är 
factoring ett måste för att upprätthålla likviditeten i företaget. Då det gäller våra valda 
fallstudieföretag med hög tillväxt så vill dessa främst ha eget genererat kapital för att 
finansiera tillväxten. Detta eftersom att företagen behåller kontrollen över företaget och kan 
styra tillväxten i den riktning de önskar. Vi kan inte genom vår undersökning se att det skulle 
finnas några skillnader mellan de olika branscherna, våra fallstudieföretag resonerar liknande 
kring val av finansieringsform. 

5.5 Sammanfattning av analys 
I nuläget befinner sig våra fyra fallstudieföretag bland utvecklingsföretagen i varianten av 
Bostonmodellen. I framtiden kan det tänkas att GeoVista AB och Nordchark i Luleå AB 
stannar kvar som utvecklingsföretag, eftersom att de antas fortsätta växa ett tag till. JPAB kan 
komma att gå mot att vara ett framgångsföretag, då det finns potential för att expandera 
verksamheten. Swebor Stål Svenska AB anses inte växa speciellt mycket mer och kan därför 
tänkas bli ett levebrödsföretag i framtiden. 
 
Samtliga av våra valda fallstudieföretag är i tillväxtfasen, Swebor Stål Svenska AB är det 
företag som är närmast att nå mognadsfasen. Finansiering i lanseringsfasen såg ganska lika ut 
för GeoVista AB, JPAB och Nordchark i Luleå AB.  Dessa tre företag använde sig av starta 
eget bidrag. Alla tre företagen använde eget kapital i lanseringsfasen, utöver detta så valde 
Nordchark i Luleå AB också att finansiera med banklån. Swebor Stål Svenska AB använde 
sig av banklån och checkräkningskredit till skillnad från de andra fallstudieföretagen. I 
tillväxtfasen finansierar alla våra fallstudieföretag med eget genererat kapital vilket följer 
Pecking order modellen. Swebor Stål Svenska AB får ut sitt egna genererade kapital genom 
factoring.   
 



ANALYS OCH TOLKNINGAR 
 

 
ANDERSSON & GROTH 

33 

De undersökta fallstudieföretagen gör det som Howorth (1999) benämner som en avbruten 
Pecking order modell. JPAB:s motvilja mot banklån och att skuldsätta företaget, samt att de 
vill behålla kontrollen gör att de troligen inte kommer att ta steget ner till extern finansiering i 
Pecking order modellen. De andra tre fallstudieföretagen kan vara villiga att använda sig av 
extern finansiering om förhållandena kring dessa finansieringsalternativ skulle förbättras.
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6. Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser vi har kommit fram till i vår undersökning. 

Vi kommer att avsluta kapitlet med att ge förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

6.1 Slutsatser om småföretags finansieringsval 
Utifrån vår analys så kan slutsatsen dras att det egna kapitalet har en stor påverkan under 
lanseringsfasen. Två av våra fyra valda fallstudieföretag använde sig av starta eget bidrag på 
grund av att det egna kapitalet inte räckte till. Ett av våra fyra valda fallstudieföretag hade inte 
ens möjlighet till starta eget bidrag, eftersom att företaget startades på 80-talet och då fanns 
inte denna form av bidrag. Det sista av våra fyra valda fallstudieföretag hade nog med eget 
kapital för att klara av lanseringsfasen. 
 
Ur analysen kan vi också tolka det som att det egna genererade kapitalet är det bästa sättet att 
finansiera tillväxtfasen med för småföretag med hög tillväxt. Ett av de fyra fallstudieföretagen 
använder sig av factoring och får in sitt egna genererade kapital på detta sätt. Eget genererat 
kapital skapar handlingsfrihet och möjligheter att växa efter företagets egen förmåga. Ett av 
våra valda fallstudieföretag angav till och med det egna genererade kapitalet som företagets 
främsta tillväxtmotor. Finns det inte tillräckligt med eget genererat kapital som behövs för att 
företaget ska kunna göra de investeringar som de behöver tar de flesta av våra valda 
fallstudieföretag ett steg ner i Pecking order modellen till extern finansiering. Generellt sett är 
dock våra valda fallstudieföretag negativa till extern finansiering, men tre av 
fallstudieföretagen kan ändå tänka sig att använda extern finansiering vid bättre förhållanden.  
 
Då finansieringsform ska väljas väger fallstudieföretagen de för – och nackdelar som finns 
med de olika finansieringsalternativen mot varandra. Då fallstudieföretagen väljer 
finansieringsformbeaktar de ett antal olika faktorer så som risk, kontrollbehov samt önskad 
tillväxt. Andra aspekter som vägs in då finansieringsform ska väljas är storleken på 
investeringen och nödvändigheten. Den faktor som verkar ha haft störst påverkan vid val av 
finansieringsform är kontrollen, eftersom att eget genererat kapital gör att företaget kan styras 
efter ägarnas målsättning. Extern finansiering anses innebära risker om en nedgång i 
ekonomin skulle komma. Extern finansiering anses också kunna hindra företagets tillväxt. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning inom ämnet 
Vad gäller fortsatt forskning inom ämnet anser vi att det skulle vara intressant att utvidga 
undersökningen till att gälla fler företag och därmed kunna dra mer generella slutsatser. Det 
skulle också vara intressant att se till småföretagens olika ägarkonstellationer. Resultaten kan 
komma att se annorlunda ut om företaget till exempel är familjeägt.  
 
En annan intressant aspekt vore att undersöka hur stor kunskap ägarna till småföretagen har 
om olika finansieringsformer. Om besluten grundar sig på rationella eller icke rationella val. I 
vår undersökning visade det sig att några aktörer var mer kunniga än andra på just detta 
område.  
 
Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att undersöka i vilken mån småföretagarnas egna 
värderingar spelar in i valet av finansieringsform och hur detta kan komma att påverka deras 
verksamhet i det stora hela. 
 



SLUTSATSER 
 

 
ANDERSSON & GROTH 

35 

Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att våra resultat från denna 
undersökning jämfördes med en annan region i Sverige. En sådan undersökning skulle vara 
intressant just för att se om det föreligger några större skillnader vid småföretagarnas val av 
finansieringsform i olika delar i Sverige. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Har aktören något att invända om aktörens namn och företagsnamn används i vår uppsats eller 
vill ni vara anonyma? 
  
Intro 

1. Vilken är din befattning och hur många år har du haft denna befattning?  
2. När grundades företaget?  
3. Vad är företagets affärsidé, vision strategi och mål?  
4. Vem äger företaget och hur ser organisationen ut?  
5. Vilken är företagets huvudverksamhet och i vilken bransch anser ni att ert företag 

verkar i?  
6. Hur många anställda har företaget? Uppdelning på avdelningar? 
7. Har företaget förändrats på något väsentligt sätt sedan företagsstarten? (Exempelvis 

bytt ägare, omstruktureringar eller liknande). 
 
Tillväxt 

8. Anser aktören att ert företag har en hög tillväxt? Hur definierar ni hög tillväxt i så fall?  
9. Vad beror ert företags höga tillväxt på? 
10. Hur har ni finansierat er tillväxtökning? 
 

Företagets livscykel 
11. Vart i företagets livscykel anser ni att ni befinner er? Hur finansierade ni tidigare 

faser? Varför gjorde ni det valet? 
 
Pecking order modellen 

12. Vad var er senaste stora investering?  
 

13. Vilken sorts kapital använder ni er av vid finansiering, internt eller externt? (Om de 
bara använder eget kapital varför inte nästa steg ner?  

 
 

Trade off 
14. Hur motiverar ni ert val av finansieringsform? vilka för- och nackdelar vägs in då ni 

ska anskaffa kapital? Varför är de extra viktiga? 
 

15. När företaget grundades, ansökte ni då om starta eget bidrag? Om ni ansökte om det, 
fick ni det i så fall?  

 
16. Har ni använt er av någon sorts bootstrapping? Varför i sådant fall och vilken typ?  
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Exempelfråga 1 
En större investering på 200 000 kronor behöver göras till ert företag. Denna måste göras för 
att ert företag ska kunna fortsätta utvecklas på marknaden.  
 
Hur skulle ni välja att finansiera utifrån ert företags förutsättningar? 
 
Har företagets livsfas betydelse för ert val av finansieringsform? Hade valet sett annorlunda ut 
i företagsstarten, tillväxtfasen eller i mognadsfasen? 
 
 
Kan ni rangordna följande finansieringsalternativ utifrån det ni anser vara 
det bästa valet?  Motivering. 
 
Leasing (finansiell vs. operationell)  
Eget kapital 
Checkräkningskredit 
Banklån 
 

17. Har aktören något ytterligare att tillägga?  
 
18. Om vi glömt att fråga något eller behöver komplettera några frågor är det okej att vi 

kontaktar dig igen? 
 
 
  
 
 
 
 
  
 


