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Sammanfattning 
Under de senaste åren har det varit kris på den globala finansmarknaden. Finanskrisen har 
skapat en lågkonjunktur där banker skärpt sin kreditpolicy, vilket inneburit att företag har fått 
allt svårare att anskaffa lånekapital. 

När förutsättningarna till banklån förändras, kan företag som är beroende av lånekapital 
hamna i svårigheter. Åkerinäringen är en kapitalkrävande bransch, där just lånekapital är en 
viktig hörnsten i verksamheten. I denna studie tar vi reda på hur finanskrisen har påverkat 
småföretag inom åkeribranschen vad gäller deras möjligheter till kapitalanskaffning. Studien 
utgörs av intervjuer med sex mindre åkeriföretag i Umeå, som analyserats och bearbetats 
utifrån en teoretisk referensram bestående av teorier om och kring kapitalanskaffning. 

Resultatet av studien visar att åkeriföretagen främst vill använda eget kapital när de 
investerar. Till större investeringar måste de dock använda sig av externt kapital och då har de 
äldre och mognare företagen inte några problem att få fortsatta banklån, trots bankernas 
skärpta villkor. Företagen som inte hunnit bygga upp en stabil grund i sin verksamhet har 
däremot svårigheter att bli beviljade kredit från de större bankerna. De sistnämnda företagen 
söker sig därför ofta till finansbolag och lastbilstillverkarnas egna banker, som inte har lika 
strikta lånevillkor. Slutsatsen är således att finanskrisen har medfört ett tuffare låneklimat för 
nystartade företag, medan de etablerade företagen har samma möjligheter som tidigare att låna 
kapital. Vissa av de etablerade företagen menar till och med att de gynnats av finanskrisen, 
tack vare att den låga styrräntan har sänkt räntan på banklån. 

Vi har även försökt avgöra vilka faktorer som styr företagen i valet av finansieringsform. 
Resultatet visar här att lättillgänglighet är betydelsefullt och även att räntan är en avgörande 
faktor. Skatteaspekter har däremot ingen väsentlig betydelse för de lite mindre företagen, 
medan de lite större företagen tar mer hänsyn till dem.  
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1.0 Inledning 

1.1 Begreppsförklaring 

Ett antal begrepp kommer genomgående att användas i denna uppsats och för att läsaren skall 
förstå innebörden av dessa har vi valt att inleda uppsatsen med en förklaring av dessa ord. 
Anledningen till detta är att det inte skall uppstå några missförstånd från läsarens sida på 
grund av att tolkningen av begreppen skiljer sig mellan läsaren och författarna. 

Först vill vi beskriva ordet finanskris. En finanskris uppstår då efterfrågan på kapital ökar 
kraftigt i förhållande till utbudet av kapital. Det här medför att pengar i omlopp försvinner då 
tillgängligt kapital tas ut från banker och dessa i sin tur tvingas att sälja investeringar för att 
kompensera för underskottet. Vi menar att det råder en finanskris i världen för tillfället, vilken 
bland annat har orsakat en lågkonjunktur i Sverige och även vissa åtstramningar på 
finansmarknaden.1 

Vår målgrupp för denna studie är småföretag inom åkerinäringen hemmahörande i Umeå. 
Enligt EU:s definition av företagsstorlekar har ett småföretag mellan 10-50 anställda och ett 
mikroföretag mellan 1-10 anställda.2 Vi har i denna studie valt att inkludera båda dessa 
företagsstorlekar när vi använder begreppet småföretag. Med begreppet småföretag menar vi 
således ett företag som har mellan 1-50 anställda. 

1.2 Problembakgrund 

Den utlösande faktorn för den nu rådande internationella finanskrisen var den så kallade 
subprime-krisen som inträffade på den amerikanska marknaden under 2007. Subprime var 
namnet på en särskild typ av bolån som bankerna gav till personer som hade en dålig 
ekonomisk situation. För att finansiera denna långivning paketerade bankerna ihop sina 
fordringar och sålde dem vidare i form av obligationer till internationella investerare.3 Denna 
process kallas värdepapperisering och grundas i ett kassaflöde från en tillgång, i detta fall från 
subprime-lånen utgivna av de amerikanska bankerna.4 

Under våren 2007 uppdagades det att kunderna med subprime-lån började få bekymmer med 
sina amorterings- och räntebetalningar. Detta ledde till att många av subprime-låntagarna fick 
lämna över sina hus till bankerna för att lösa ut sig själva ur lånen. I och med detta 
överlämnande fick bankerna chansen att få tillbaka sitt utlånade kapital genom försäljning av 
fastigheten. Problemet var dock att priserna på den amerikanska bostadsmarknaden var på väg 

                                                           
1 http://www.businessdictionary.com/definition/financial-crisis.html (2009-04-05). 
2 http://europa.eu/scadplus/glossary/sme_sv.htm (2009-03-27). 
3 Larsson, Fredrik (2008-10-21), ”Vad är finanskrisen?”, 
http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2008/Oktober/Vad-ar-finanskrisen/ (2009-04-06). 
4 Dafgård Ohron, Elin, Värdepapperisering med ett svenskt specialföretag, Juridiska fakulteten vid Lunds 
universitet, Examensarbete, 2005. 
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utför, vilket medförde att intäkterna från husförsäljningen inte täckte de belopp som husen var 
belånade till.5  

Fram till och med 1995 hade huspriserna växt i takt med inflationen. Men efter detta började 
priserna skena iväg i snabbare takt än inflationen, vilket skapade en spekulativ bubbla. När 
detta väl uppdagades i och med bankernas försäljningar av husen under 2007 började man 
förstå att detta skulle innebära förödande konsekvenser för finansmarknaden.6 

Bankernas fordringar som hade värdepapperiserats och sålts vidare världen över saknade nu 
täckning vilket gjorde dem värdelösa. Eftersom dessa värdepapper hade sålts i kolossala 
mängder internationellt kunde inte krisen längre begränsas till endast den amerikanska 
marknaden, utan den var nu utbredd även på en global nivå. Vissa banker hade köpt in stora 
mängder av dessa obligationer, vilket ledde till att de fick skriva ner sina tillgångar. Dock 
framgick det inte för utomstående vilka banker som var värst drabbade av krisen, vilket 
resulterade i att finansmarknadens aktörer inte längre ville låna ut kapital till varandra, då de 
inte visste om det skulle få tillbaka sina pengar. Detta gjorde att kostnaden att anskaffa kapital 
gick upp och det var svårt att få finansiering för större projekt.7 

Krisen på den amerikanska bostadsmarknaden gjorde att efterfrågan på nya hus minskade, 
vilket slog hårt mot den amerikanska byggindustrin, men detta påverkade inte bara de 
inhemska leverantörerna utan även de utländska. Dessa faktorer, tillsammans med en minskad 
efterfrågan på varor relaterbara till husköp, gjorde att tillväxten i USA hämmades. Samtidigt 
kunde en nedåtgående trend skådas på de internationella börserna.8 

Framåt våren 2008 började en del analytiker tro på att botten var nådd, men de blev 
motbevisade då en av USA:s största investmentbanker, Bear Stearns, fick likvida problem och 
blev övertagna av finansbolaget JP Morgan, med hjälp från den amerikanska staten. Detta var 
dock bara början. Under hösten samma år, lämnade även investmentbanken Lehman Brothers 
in en ansökan om att få konkursskydd efter att ha redovisat stora förluster. Dagen därpå 
köptes stora delar av Lehman Brothers upp av den brittiska banken Barclay’s.9 Detta skedde 
samtidigt som att Bank of America köpte det amerikanska finansbolaget Merrill Lynch som 
också drabbats av stora problem.10 Inom ett halvår hade således tre av USA:s största 
finansjättar antingen gått under eller blivit sålda på grund av akuta finansiella problem.11 

Krisen hade än så länge in märkts av i Sverige, men nu började det spekuleras i om inte 
Swedbank var inblandade i krisen på grund av investeringar i de baltiska staterna. Värdet på 

                                                           
5 Larsson, Fredrik (2008). 
6 Baker, Dean, “The Housing Bubble and the Financial Crisis”, Real-world economics review, no. 46, 20 May, pp. 
73-81, 2008. 
7 Larsson, Fredrik (2008). 
8 Ibid. 
9 Mamudi, Sam (2008-09-15), Lehman folds with record $613 billion debt, Market Watch, 
http://www.marketwatch.com/story/lehman-folds-with-record-613-billion-debt?siteid=rss (2009-03-27). 
10 Karnitschnig, Matthew, Mollenkamp, Carrick, Fitzpatrick, Dan (2008-09-15), Bank of America to Buy Merrill, 
The Wall Street Journal, http://online.wsj.com/article/SB122142278543033525.html (2009-03-27). 
11 Ibid. 
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bankens aktie gick ned och kunder började lämna banken. De svenska exportföretagen 
drabbades extra hårt av den internationellt nedåtgående konjunkturen samt den sjunkande 
dollarn. Utöver detta var Riksbanken tvingade att höja styrräntan på grund av en ökad 
inflation, vilket medförde en ökad kostnad för svenska låntagare, både företag och 
privatpersoner.12 

1.3 Problemdiskussion 

Finanskrisen under de senaste åren har skapat ett tuffare klimat när det gäller att låna kapital. 
Låneinstitut har skärpt sina regler och är inte villiga att ta lika stora risker som tidigare, då de 
är rädda att kunderna inte ska kunna betala tillbaka på sina lån. För många aktörer, inklusive 
småföretagen, har detta skapat ett problem, eftersom de nu fått stora bekymmer att anskaffa 
nytt kapital. 

En skärpt kreditpolicy har inte minst märkts hos bankerna, då de har stramat åt och skärpt 
kraven för utlåning. Många banker kräver även i dagsläget större säkerheter för sina lån än 
vad de gjorde tidigare. Anledningen till bankernas ökade försiktighet beror på deras ansvar 
gentemot sina kunder som har pengar i banken. Dessa pengar kan gå förlorade om bankerna 
inte får tillbaka sina utlånade pengar. Därför kan man inte ta lika stora risker som övriga 
finansiärer, eftersom man måste visa att man är ansvarsfulla för att inte skrämma bort sina 
kunder.13   

I och med den rådande lågkonjunkturen minskar arbetstillfällena i takt med att efterfrågan på 
tjänster och produkter går nedåt. Småföretagen har dock fortfarande utgifter som måste täckas 
och när arbetsmöjligheterna minskar måste man i större utsträckning än tidigare få in kapital 
på annat vis. Det här blir i synnerhet ett problem för de yngre företagen eftersom att banker 
och andra kreditinstitut är återhållsamma gentemot dessa företag när riskmedvetenheten ökar. 
Risken att ge dessa företag lån anses nämligen vara större, då de är nystartade, obeprövade 
och inte har en fast grund att stå på.14 

En viktig faktor som bankerna har som underlag till sin kreditbedömning är företagets 
soliditet.15 I tider då bankerna skärper sin kreditpolicy kan det alltså betyda problem för 
företag att anskaffa kapital om de har en mindre bra soliditet, vilket ofta blir resultatet när 
omsättningen sjunker under tuffare tider. 

1.4 Problemformulering 

Vi är intresserade av att fastställa om ett småföretag inom åkeribranschen måste förändra sina 
metoder gällande anskaffning av kapital under en pågående finanskris. Och i sådana fall, på 
vilket sätt detta sker? 

                                                           
12 Karnitschnig et al (2008). 
13 Garmer, Fredrik, Kyllenius, Mats, Finansiering för små och nystartade företag, Liber Ekonomi, Kristiansstad, 
2004, s. 60. 
14 Broomé, Per, Nylén, Bertil, Kreditgivning till företag, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 90. 
15 Larsson, Claes-Göran, Företagets Finanser, Studentlitteratur, Umeå, 2008, s. 160. 
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1.5 Syfte 

Syftet är att ta reda på hur lokala småföretag inom åkeribranschen anskaffar kapital samt 
fastställa om deras val av finansieringsform förändrats i och med den rådande finanskrisen. Vi 
är intresserade av att se vilka faktorer som har störst betydelse i dessa företags val av 
finansieringsform och vill försöka fastställa hur möjligheterna till finansiering förändras under 
en finanskris. 

1.6 Disposition 

Nedan visas ett schema (se figur 1) för hur uppsatsens disposition ser ut. I den teoretiska 
metoden visar vi på vilket sätt vi valt att utföra denna studie. Under rubriken teoretisk 
referensram kommer vi presentera de teorier vi angriper problemställningen utifrån. I den 
praktiska metoden beskriver vi hur vi gått tillväga i informationsinsamlingen. Under 
empiri/analys presenteras svaren från de intervjuer vi gjort, vilka sedan analyseras grundligt i 
samma kapitel. Efter detta kapitel följer våra egna slutsatser från studien. Till sist beskriver vi 
hur vi arbetat för att uppfylla sanningskriterierna samt ger förslag till lämpliga områden till 
vidare forskning. 

 

Figur 1 - Eriksson och Freme (2009) 

2.0 Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera tillvägagångssättet vi använt under denna studie. Vi 
kommer att förklara vilka ställningstaganden vi gjort samt motivera varför vi tyckt att de varit 
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lämpliga. Vidare kommer vi att klargöra varför vi valt att skriva om detta ämne samt beskriva 
vad vi har för förkunskaper inom området. Med hjälp av detta kapitel ska läsaren kunna sätta 
sig in i vår situation och således förstå motivet till varför vi gör denna studie. 

2.1 Ämnesval  

Vi väljer att skriva denna uppsats om hur små åkeriföretag anskaffar kapital och hur den 
nuvarande finanskrisen påverkar kapitalanskaffningen. Anledningen till ämnesvalet grundar 
sig i vårt intresse för småföretagande och entreprenörskap samt att ämnet är mycket aktuellt i 
det rådande ekonomiska klimatet. Eftersom vi studerar företagsekonomi med finansiering som 
inriktning blir ämnet relevant för våra studier och det teoretiska området känns extra 
intressant då vi i framtiden vill arbeta med liknande frågor. Vi kommer att göra studien i 
Umeå, eftersom det är i den geografiska sektor vi har för avsikt att påbörja våra 
yrkeskarriärer. 

Skälet till att vi har väljer små åkeriföretag som undersökningsobjekt beror på ett antagande vi 
gör om att denna typ av företag gör stora investeringar i förhållande till sin egen storlek. 
Utifrån vår problemformulering anser vi att en studie av dessa företag kommer att ge oss en 
bra grund för att besvara vår problemformulering. 

Vårt intresse för just finansiering har varit en drivande faktor i valet av ämne och 
tillvägagångssätt. Vi är väldigt angelägna om att bredda våra kunskaper inom ämnet genom 
att utföra denna studie. 

2.2 Förförståelse 

I utgångsläget för en vetenskaplig studie, måste man ha insikt i hur vår förförståelse inom 
ämnet kommer att påverka själva arbetsprocessen. Våra enskilda åsikter och värderingar 
kommer att speglas i vårt tolkande av den informationen vi får, även om vi har som 
utgångspunkt att vara helt objektiva.16 

Vi har studerat på Civilekonomprogrammet i Umeå under två och ett halvt år och har precis 
avslutat den teoretiska delen av C-kursen i finansiering. Detta innebär att vi besitter mer 
kunskaper än bara grunderna i ämnet finansiering, men att vi ändå har mycket kvar att lära. I 
ämnet kapitalanskaffning anser vi oss dock endast inneha grundläggande kunskaper, då vi 
känner till vilka olika finansieringsmöjligheter ett företag har samt hur finansiärer hanterar 
risk. Vi har inte någon uppfattning om vilka finansieringsmetoder som kan anses bättre än 
andra och vi känner heller inte till i vilken utsträckning de olika metoderna används. 

Att vi har vissa förkunskaper inom ämnet ser vi som något positivt, då det underlättar vår 
förståelse samt även minskar risken för eventuella feltolkningar. Viktigt att nämna är dock att 
vi inte har någon praktisk förförståelse inom ämnet utan endast en teoretiskt, som vi fått från 
vår pågående utbildning. 

                                                           
16 Bryman, Alan, Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Stockholm, 2005, s. 42. 
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2.3 Kunskapssyn 

Utifrån den bakgrund vi har och med grund i vår förförståelse har vi en hermeneutisk 
kunskapssyn. Denna kunskapssyn bygger på tolkning av information och hur vi som individer 
uppfattar en särskild situation. Vår undersökning kommer att göras med hjälp av intervjuer 
och därför passar denna kunskapssyn väldigt bra, då den bidrar till att frambringa en så 
detaljerad bild av verkligheten som möjligt.17 

Resultatet av en undersökning som bygger på den positivistiska kunskapssynen svarar ofta på 
frågan hur den utvalda gruppen agerar i en viss situation och används ofta vid kvantitativa 
studier.18 Vi anser att hermeneutiken är bättre lämpad för denna studie då vi med hjälp av den 
inte bara få svar på hur företagen agerar i en viss situation, utan även varför de agerar på det 
sättet de gör. Vad som är viktigt att poängtera är att den hermeneutiska kunskapssynen kräver 
en förståelse och tillit mellan forskare och respondent, för att få fram så autentiska svar som 
möjligt. Detta kräver att vi under intervjutillfället är väl förberedda och ställer passande 
följdfrågor beroende på vilka svar respondenten ger oss. Det är även viktigt att vi följer upp 
svaren för att förstå bakomliggande motiv till de olika beslut som respondenten tagit. Under 
våra intervjuer kommer det att vara centralt att den tillfrågades egna åsikter kommer fram och 
att vi genom våra frågor minskar den tillfrågades benägenhet att svara på ett socialt önskvärt 
sätt, vilket kan vara vanligt vid en pressad situation som ett intervjutillfälle.19 

2.4 Perspektiv 

Vi anser att denna studie skulle kunna göras i två perspektiv, nämligen från småföretagens 
respektive från finansiärernas synvinklar, då dessa är de aktörer som påverkas av den 
problematiken vi identifierat. Vi har dock valt att endast hålla oss till småföretagens 
synvinkel, eftersom vårt intresse ligger i att analysera deras ekonomiska situationer snarare än 
finansieringsinstitutens. Ett småföretag har inte samma möjligheter som ett större företag att 
påverka finansiärerna, vilket gör att de måste anpassa sig efter den situation som för tillfället 
råder. 

Valet att endast se på problematiken från småföretagens synhåll ser inte vi som något 
negativt. I en studie med större omfattning och fler perspektiv riskerar man att gå miste om 
viktiga detaljer. Genom att angripa problemet från endast ett perspektiv får vi möjligheten att 
analysera ämnet på djupet, vilket kommer att generera en mer detaljerad bild av 
småföretagens verklighet. Vi ser detta som gynnsamt för vår studie då vårt mål inte är att 
skapa en bred bild av problemet, utan snarare en djupgående bild som kan bidra till en ökad 
förståelse för småföretagens ekonomiska situationer och möjligheter. 

                                                           
17 Bryman (2005), s. 442-444. 
18 Silverman, David, Qualitative Research: Theory, Method and Practice, SAGE Publications Ltd, London, 1997, s. 
99-100. 
19 Bryman (2005), s. 157-160. 
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2.5 Angreppssätt 

Vi kommer att använda oss av en deduktiv forskningsansats, vilken innebär att vi utgår från 
ett antal utvecklade teorier för att sedan betrakta hur saker och ting fungerar i praktiken.20 För 
att få svar på vår problemformulering kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod, som 
består utav en intervju med ett dussintal frågor utformade utifrån vår teoretiska referensram. 
Efter datainsamlingen kommer vi att jämföra vårt empiriska resultat med de valda teorierna 
för att se hur de förhåller sig till svaren som intervjuerna har genererat. 

Tack vare att undersökningen är av en kvalitativ typ kommer vi få ökade möjligheter till en 
mer djupgående analys av svaren.21 Vid en kvantitativ undersökning skulle vi få 
generaliserade svar, medan vi i denna undersökning istället kommer att få svar på hur de 
utvalda företagen agerar i den rådande finanskrisen.22 

Vi kommer att utföra en aktiv intervju där vi vill få fram ett så grundligt svar som möjligt 
ifrån respondenten.23 Intervjuerna kommer att göras med sex stycken lokala småföretag inom 
åkeribranschen som alla inriktar sig på godstranssport. Genom detta val avgränsar vi oss 
samtidigt till endast en bransch, vilket hjälper oss att smalna av ämnet och det bidrar samtidigt 
till en ökad möjlighet att ge en detaljerad och djupgående bild av deras verklighet. 

Vi har beslutat att avgränsa vårt undersökningsområde till Umeå. Detta gör vi eftersom vi är 
intresserade att starta våra yrkeskarriärer på denna marknad i framtiden. Att söka företag inom 
ett större geografiskt område ser vi inte som en nödvändighet för att besvara vår 
frågeställning, då vi anser att företagen inom den utvalda regionen kommer att kunna bistå oss 
med tillräcklig information för att slutföra denna studie på ett tillfredsställande sätt. Vi tror 
även att det geografiska läget kan vara en bidragande faktor till hur pass hårt man drabbas av 
en finanskris, då arbetstillfällena är färre i Norrland än i södra Sverige, vilket borde betyda en 
ökad konkurrens i Umeå. 

2.6 Teorival 

Vår referensram inleds med en beskrivning av en rad olika finansieringsmetoder som är 
aktuella för de företagen som denna studie riktar sig mot. Utöver dessa tar vi upp trade-off 
teorin som inriktar sig på skatteaspekter och beskriver hur förhållandet mellan eget kapital 
och skulder skall se ut för att man skall uppnå en optimal kapitalstruktur.24 Vi tar sedan en titt 
på pecking order teorin som visar hur företaget prioriterar mellan intern och extern 
finansiering vid anskaffandet av kapital till en investering.25 Utöver dessa teorier tittar vi på 
nyckeltalet soliditet som beskriver hur mycket av företagets tillgångar som är finansierat via 

                                                           
20 Bryman (2005), s.23-25. 
21 Silverman (1997), s. 63-64. 
22 Bryman (2005), s. 100. 
23 Silverman (1997), s. 120-125. 
24 Myers, Stewart C, “Capital Structure”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, pp. 81-102, 2001. 
25 Myers, Stewart C, Majluf, Nicholas S, "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have 
Information That Investors Do Not Have", Journal of Financial Economics, Vol. 13, No. 2, pp. 187-221,1984. 
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eget kapital, således hur förmöget företaget är. Sist i teoridelen tar vi en titt på småföretagets 
livscykel, som är en teori som beskriver i vilken livsfas företaget befinner sig i.26 

För att koppla ihop teorierna med vår problemformulering har vi tagit hjälp av vetenskapliga 
artiklar och studier som testat teorierna i olika sammanhang. Vi har i så stor utsträckning som 
möjligt försökt att använda oss av artiklar som går att överföra till de förhållanden som råder 
på den svenska marknaden, eftersom det kan finnas skillnader i hur problem ter sig i olika 
länder och på olika typer av marknader. 

Litteraturen vi använt oss av är både svensk och utländsk. Vi har försökt att använda den 
utländska litteraturen på områden där principerna kan anses vara generella för olika typer 
marknader, medan vi använt svensk litteratur på områden där specifika svenska regler och 
förordningar styr. Detta har vi gjort för att kunna ge en så korrekt bild av verkligheten som 
möjligt. 

2.7 Källkritik mot sekundärkällor 

I den litteratur vi använt till denna studie är det viktigt att poängtera att det den beskriver är 
högst teoretiska resonemang. Med utgångspunkt från detta kan man inte säga att fallet i 
verkligheten kommer att vara detsamma. Teorierna kan dock ge en tydlig antydan om vad 
man kommer att beskåda när man omsätter dem i praktiken, men de kan inte beskrivas som ett 
faktum.  

Man bör alltid tänka på att litteraturen är en bearbetning av primärkällan.27 Att det smugit sig 
in subjektivitet i litteraturen ser vi inte som en omöjlighet, då det ofta är svårt att hålla sig helt 
objektiv. Det framgår inte heller om litteraturen har granskats av något oberoende organ, 
vilket gör att vi höjer varningens finger gentemot innehållet i böckerna. Vi vet inte heller i 
vilket syfte böckerna är skrivna och därför har vi valt att se med kritiska ögon på all den 
litteratur vi har valt att använda.28 

Ingen av de vetenskapliga artiklar vi använt oss av använder svenska småföretag som 
underlag för sina studier. Detta kan innebära att deras iakttagelser inte är helt generaliserbara 
på en svensk målgrupp. En annan skillnad är att vissa studier har tagit hänsyn till flera 
faktorer än vi gör i vår studie. Detta tror vi kan bidra till olikheter mellan de slutsatser vi drar 
från vår egen studie och slutsatserna författarna till artiklarna har dragit.29 

Vad gäller Internet-källor har vi försökt att endast använda oss av kända hemsidor som vi ser 
som tillförlitliga. Problemet med Internet är att källorna sällan är objektiva och författaren 
ofta okänd, därför bör man återge dessa med stor varsamhet. Vi har i största möjliga mån 
försökt att använda oss av rena fakta när vi angett en Internet-källa och försökt sålla bort den 
vinklade informationen. Det finns dock ändå risk att vinklade åsikter kan ha legat till grund 

                                                           
26 Broomé et al (1996), s. 90. 
27 Thurén, Torsten, Källkritik, Liber, Stockholm, 1997, s. 34. 
28 Ibid, s.34. 
29 Ibid, s.63. 
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för något avsnitt i denna studie, men förhoppningsvis ska detta inte ha någon effekt på det 
slutgiltiga resultatet.30 

3.0 Teoretisk referensram 
I följande kapitel kommer de teorier vi valt att presenteras. Först beskriver vi olika sätt att 
anskaffa kapital, sedan trade-off teorin, pecking order teorin, nyckeltalet soliditet och till sist 
småföretagets livscykel. Varje teori beskrivs grundligt under respektive avsnitt och vi 
kommer även att skriva ut våra egna åsikter om teorierna. 

3.1 Finansieringsformer 
Ett företag kan genom ett flertal olika sätt anskaffa kapital, båda genom främmande kapital 
men även genom eget kapital.31 Vi tänker här gå igenom former av kapitalanskaffning som vi 
anser vara användbara för småföretag inom åkeribranschen som vi valt att inrikta denna studie 
mot. 

3.2 Eget kapital 

3.2.1 Aktiekapital 

Aktiekapitalet är vid starten av ett företag den del som ägarna själva har investerat i 
verksamheten. Detta belopp måste minst uppgå till 100 000 SEK för att företaget ska kunna 
teckna sig som ett aktiebolag.32 Andelarna kan kategoriseras som A-aktier och B-aktier där 
skillnaden innefattar röstetalet för respektive aktie. I regel så väger en A-aktie tyngre i detta 
sammanhang.33  

Aktierna kan även kategoriseras som stamaktier och preferensaktier. De sistnämnda har 
fördelen av företrädesrätt vid utdelning och likvidation. Detta innebär att preferensaktien ger 
en bättre förmån till aktieinnehavaren av företagets tillgångar vid en eventuell konkurs. 
Samtidigt som ägaren av en preferensaktie har företrädesrätt vid utdelning så kan denna dock 
vara begränsad till ett visst belopp medan utdelningen på en stamaktie är obegränsad. 
Aktiebolaget kan dock till en stor del skräddarsy villkoren för en preferensaktie, vilket 
innebär att reglerna för en sådan knappast är generaliserbar för alla företag. Beslut om 
villkoren görs i bolagsordningen.34 

3.2.2 Internfinansiering 

Detta är den del av kapitalbehovet som täcks genom internt genererade medel. En hög 
internfinansieringsförmåga innebär alltså att företaget inte behöver söka lika mycket 

                                                           
30 Leth, Göran, Thurén, Torsten, Källkritik för Internet, Styrelsen för psykologiskt försvar, Stockholm, 2000. 
31 Hallgren, Örjan, Finansiell metodik, Ekonomibok förlag AB, Helsingborg, 2003, s. 290. 
32 Aktiebolagslagen (2005:551), kap 1, 5§. 
33 Hallgren (2003), s. 290. 
34 Howells, Peter, Bain, Keith, The Economic of Money, Banking and Finance, Pearson Education Ltd, Harlow, 
2008, s. 357. 
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utomstående kapital för att kunna finansiera sin verksamhet. Denna del resulterar i 
obeskattade reserver såsom periodiseringsfond och överavskrivningar. I de mest lönsamma 
företagen kan man klara av att finansiera investeringar för verksamheten utan externt 
tillskott.35 

När det gäller åkeriföretag kan det vara mycket svårt för dessa att endast förlita sig på interna 
medel då de ska investera. Anledningen är att många åkeriföretag måste investera i stora och 
dyra fordon för att kunna bedriva sin verksamhet. Åkeriföretag gör dock likt andra företag och 
investerar även i mindre tillgångar. Vid dessa investeringar kan de interna medlen räcka och 
vara en lämplig finansieringsform.   

3.2.3 Ökning av aktiekapital 

Nyemission är en vanlig förekommande metod för att förvärva nytt kapital. Metoden kan 
dock vara svår för en småföretagare att genomföra då det kan vara problematiskt att hitta 
utomstående köpare och att ägaren själv saknar kapital vid sidan om företaget. Större 
börsnoterade företag kan däremot rikta nyemissionen mot allmänheten genom 
Stockholmsbörsen och på så sätt hitta utomstående köpare.36 En nyemission går till så att ett 
företag beslutar om att släppa fler aktier för att öka sitt aktiekapital. De nya aktierna släpps till 
ett rabatterat pris. De som har aktier i företaget sedan tidigare ska här enligt svensk lag ha 
företrädesrätt till de nyemitterade andelarna.37 

En annan metod för att öka sitt aktiekapital är fondemission, vilket innebär att man 
konverterar företagets vinst till nya aktier. Det innan fria egna kapitalet omvandlas här till 
bundet eget kapital.38 

3.3 Främmande kapital 

3.3.1 Checkräkningskredit 

Ett företags betalningsströmmar, både in- och utbetalningar, kan variera kraftigt under ett år 
på grund av säsongsmässiga skillnader. Checkräkningskrediten kan här vara en lämplig metod 
för att jämna ut dessa skillnader och stabilisera betalningsströmmarna.39 Krediten fungerar så 
att företaget kan överskrida sina tillgångar på bankkonto till en utsatt gräns som banken i 
fråga bestämmer. En säkerhet utfärdas oftast i dessa sammanhang på bankens begäran för att 
låta bevilja krediten. Säkerheten kan till exempel vara ett pantbrev eller borgensåtagande.40 

En checkräkningskredit kan både betraktas som kortfristig och långfristig. Den är kortfristig i 
den aspekten att företaget betalar av kostnaden och brukar krediten löpande under årets gång 
med en bestämd årskostnad. Dock, så förnyas ofta krediten från år till år, vilket kan få den att 

                                                           
35 Hallgren (2003), s. 291. 
36 Ibid. 
37 Aktiebolagslagen (2005:551), kap 4, 3§. 
38 Hallgren (2003), s. 293. 
39 Ibid, s. 296. 
40 Thomasson, Jan, Arvidson, Per, Lindquist, Hans, Larson, Olov, Rohlin, Lennart, Den nya affärsredovisningen, 
Liber, Stockholm, 2003. 
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betraktas som långfristig. Kostnaden för en checkräkningskredit är vanligtvis 1 - 2 procent, 
plus en räntekostnad på det lånade beloppet som tillkommer.   

Checkräkningskrediten är en viktig kapitalanskaffningskälla och trygghet för företagen, 
eftersom de då kan betala sina fakturor i tid även fast betalningsströmmarna från den egna 
verksamheten är ojämnt fördelade under året.41 

Denna finansieringsform kan lämpa sig bra i dessa tider då betalningsströmmarna kan vara 
ännu svårare att förutspå än tidigare på grund av den rådande finanskrisen. 
Checkräkningskrediten lämpar sig bäst för åkeriföretagen när det gäller köp av 
omsättningstillgångar, till exempel bensin. Då det gäller investeringar av fordon så behövs 
dock en kraftigare finansieringsform som kan bistå med mer likvida medel än denna kredit.    

3.3.2 Leverantörskrediter 

Leverantörskrediter är en viktig del i den kortfristiga finansieringen hos ett företag. Löptiden 
för en leverantörskredit är i vanliga fall 30 dagar där en dröjsmålsränta tillkommer vid 
försenad betalning. I längre kundförhållanden så kan dock leverantörer understödja med 
långfristiga leverantörskrediter till sina kunder. Detta sker genom att leverantören går i borgen 
för kundens banklån. I annat fall så är dessa leverantörsskulder i regel kortfristiga.42  

Vanligtvis så lämnas inte någon säkerhet för denna typ av kredit. Hanteringen av 
leverantörskrediter utgör en väsentlig del av ekonomiavdelningens arbete i dagens företag vad 
gäller bevakningar av förfallodagar, bokföring och betalning. Allt för att effektivisera 
processen.43 

Leverantörskrediten kan lämpa sig och vara aktuell för åkeriföretag då det gäller 
omsättningstillgångar såsom bränsle. Åkeriföretagen kan alltså härigenom gynnas genom att 
ha en god relation till sin leverantör av bränsle.  

3.3.3 Leasing 

Med hjälp av leasing kan ett företag hyra maskiner och utrustning mot en viss kostnad. På 
detta sätt slipper företaget själv göra en investering. Ett leasingavtal tecknas ofta som ett 5-
årskontrakt, men förekommer även som 3- och 4-årskontrakt.44  

Begreppet kan även delas in i operationell leasing och finansiell leasing. Det sistnämnda 
syftar till att leasingföretaget köper maskinen av leverantören först när kundföretaget har 
bestämt sig om varan. Maskinen hyrs sedan ut till företaget mot en hyra. Kundföretaget och 
leverantören får här själva förhandla om service och underhåll. Eftersom leasing innebär att 
hyra en vara och inte köpa, slipper man härigenom belasta balansräkningen. Företaget äger 
alltså inte maskinen och behöver därför inte göra avskrivningar. När den avtalade perioden för 

                                                           
41 Hallgren (2003), s. 296. 
42 Ibid. 
43 Larsson, Claes-Göran (2008), s. 154. 
44 Hallgren (2003), s. 297. 
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hyran går ut så har företaget chansen att köpa loss maskinen eller att fortsätta hyra den till ett 
reducerat pris.45 

Operationell leasing innebär å andra sidan att leasingföretaget står för åtgärderna om 
underhåll och förekommer oftast när det gäller fordon, såsom tjänstebilar. I många fall sker 
operationell leasing direkt mellan företaget och säljaren som i sin tur har anlitat ett 
leasingföretag.46 Denna typ av leasing kan ha en betydligt kortare löptid där man snarare 
betalar för ett utfört arbete än själva produkten. Operationell leasing är att föredra då 
tillgången behövs under en kortare period, eftersom den kan bli dyr i längden.47 

Leasing kan vara en fördelaktig finansieringsform för företag som expanderar. Anledningen 
är att när många och stora investeringar måste göras så slipper företaget binda upp kapital i 
inventarier och maskiner. Så länge som maskinerna generar mer kapital än kostnaden för 
leasingavtalet är detta att föredra. Detta måste naturligtvis kalkyleras innan, huruvida avtalet 
är fördelaktigt eller ej.48 Den kanske största fördelen med operationell leasing är dock att 
företaget själva inte behöver stå för underhåll och reparationer. Istället sköts detta av 
leverantören, som har god kunskap om maskinen, till en låg kostnad. Leasing har även 
fördelaktiga momsregler för köparen, då halva momsen vid leasing är avdragsgill enligt 
svensk lag.49 

Leasing kan i allra högsta grad vara en lämplig finansieringsform för åkeriföretag när de 
investerar i fordon. I synnerhet för de nystartade företagen som inte vill binda upp kapitalet i 
tillgångar och har svårt att exempelvis få ett banklån. Det alternativ som bör ligga närmast till 
hands för åkeriföretagen är den operationella leasingformen där service och underhåll ingår i 
tjänsten, vilket annars skulle vara en stor kostnad för företaget. Våra svenska 
lastbilstillverkare, Scania och Volvo lastvagnar, erbjuder både finansiell leasing och 
operationell leasing som finansieringsform vid köp av deras lastbilar. Den finansiella 
mellanhanden i detta fall blir deras egna banker, Volvo Finans och Scania Finans.50 51 

3.3.4 Avbetalning 

Avbetalning som finansieringsform är väldigt likt leasing i sin funktionalitet. Den enda stora 
skillnaden är att du äger maskinen under hela avbetalningen och inte hyr den som är fallet vid 
leasing. Avbetalning innebär att du köper utrustningen i fråga och sedan styckar upp 
betalningen i olika delar mot en viss ränta. Hur lång perioden för avbetalning är avtalas från 
fall till fall. Avbetalningen kan antingen ske direkt från leverantören eller genom en finansiell 
mellanhand.52 

                                                           
45 Garmer och Kyllenius (2004), s. 47. 
46 Ibid, s. 48. 
47 Larsson, Claes-Göran (2008), s. 380. 
48 Ibid. 
49 Garmer och Kyllenius (2004), s. 53. 
50 http://www.scania.se/tjanster/finansiering/ (2009-04-10). 
51 http://www.volvofinans.se/foretag/lastbilar/ (2009-04-10). 
52 Garmer och Kyllenius (2004), s. 53. 
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Avbetalning är likt leasing en bra finansieringsform för nystartade företag eftersom du som 
företagare slipper binda upp kapital i tillgångar. Dock så har avbetalning en nackdel gentemot 
leasing. Du som tecknar ett avbetalningsavtal måste oftast gå in med en kontantinsatts direkt 
efter köpet. Detta är inte fallet vid leasing eftersom du då till en början bara hyr 
utrustningen.53 För åkeriföretag kan avbetalning vara ett alternativ som finansieringsform. 
Dock så kan en kontantinsats vid stora investeringar i lastbilar bli hög och då tvingas de ändå 
att binda upp kapital som de gärna vill ha fritt. 

3.4 Kreditinstitut 

3.4.1 Banklån 

Detta är en mycket vanlig form av lån som sker genom ett avtal mellan långivare och 
låntagare. Villkoren för löptid och ränta förhandlas fram parterna emellan. Säkerheten för 
lånet sker genom real- eller namnsäkerheter där den förstnämnda till exempel kan vara 
pantbrev i fastigheter eller obligationer, alltså en säkerhet i fysisk form. Namnsäkerheter 
innefattar å andra sidan borgen från juridiska personer eller privatpersoner.54 

Räntan för ett banklån är som skrivet ovan förhandlingsbar mellan de båda parterna, men 
bestäms även utifrån vilken risk banken tar för långivningen. Banken gör här en bedömning 
av företagets lönsamhet, soliditet, likviditet, företagsledningens kompetens samt 
utvecklingsmöjligheter. När en längre relation finns mellan banken och företaget kan en kredit 
upprättas med kort varsel. Det gäller dock för banken att vara väl insatt i företagets 
verksamhet. Låntagaren kan även få bättre villkor genom att ge banken en bra säkerhet. Att ha 
en bra bankkontakt kan vara skillnaden mellan att lyckas och misslyckas för mindre företag.55 

Banker försöker ofta att rikta sig och ge lån till de mer lönsamma segmenten. Detta mer 
lönsamma segment är ofta stora och mogna företag, i större städer, där man anser att risken är 
mindre. I sin tur leder detta till att småföretagare på landsorten blir lidande då dessa får 
betydligt svårare att få banklån. Även nystartade företag kan ha svårt att anskaffa kapital 
genom banklån. Detta beror på att banken anser segmentet som riskfyllt om inte deras 
affärsidé är tillräckligt bra. Banker uppskattar heller inte att kompensera risk med en högre 
ränta utan avstår då hellre att ge ut lån.56 

I ett fungerande samhälle måste både privatpersoner och företag kunna lita på att deras pengar 
är säkra på banken. För att inte äventyra detta måste dagens banker sätta upp hårda 
kreditvillkor, så att det utlånade kapitalet inte går förlorat. Det räcker inte för banker att de 
tror på en affärsidé som underlag för att bevilja ett lån, utan de måste ha starkare grunder till 
varför den lånande parten inom en viss tid skall kunna återbetala skulden. Banker har således 
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ett mycket större ansvar än andra finansiärer och tackar därför hellre nej till förfrågningar än 
att chansa.57 

Banklån kan likt leasing vara en lämplig finansieringsform för åkeriföretagen då de investerar 
i dyra fordon. Som sagt så kan det dock vara svårt för de små yngre företagen att få ett 
banklån i dessa tider. För de företag som trots detta lyckas få ett banklån kan de snarare 
gynnas eftersom lågkonjunkturer ofta förknippas med låga räntor på lån.58 

3.5 Trade-off teorin 
Denna teori bygger på Modigliani och Millers teori om kapitalstrukturens irrelevans. De 
menade att i en situation där inte företagsskatt existerar och marknaden fungerar optimalt, 
spelar inte skuldsättningsgraden någon roll för företagsvärderingen. De ansåg således att ett 
företag kan göra lika stora investeringar oberoende av hur stora delar av verksamheten som är 
finansierad med eget kapital respektive upplånat kapital.59 

Teorin blev dock kritiserad eftersom den förutsätter att det inte förekommer någon 
företagsskatt, en skatt som i allra högsta grad är aktuell för företagen och som gör att 
kapitalmarknaden inte kan ses som en optimal marknad. Detta gjorde att Modigliani och 
Miller reviderade sin teori några år senare där man nu tog hänsyn till företagsskattens 
betydelse. Denna modifikation gjorde att teorin blev mer verklighetstrogen och man menade 
nu inte längre att kapitalstrukturen var irrelevant, då man upptäckte att man med 
företagsskatten inblandad fick möjligheter att uppnå positiva skattefördelar vid lånande av 
externt kapital eftersom bland annat räntebetalningar är avdragsgilla.60 

Utifrån Modigliani och Millers reviderade modell skapades sedan den så kallade trade-off 
teorin som säger att företag av olika storlekar ofta finansieras av en blandning av lån och eget 
kapital. Den beskriver även för- och nackdelar med olika kapitalstrukturer. Tidigare teorier 
rationaliserade ibland kapitalstrukturens betydelse, vilket kunde leda till problem, då empirin 
visade att den optimala uppbyggnaden kan skilja sig åt mellan olika företag och branscher.61 
Trade-off teorins kärna är att ett företag ska låna kapital i den utsträckningen att 
skattefördelarna av skulden är lika stora som nuvärdet av eventuella kostnader vid ett 
ekonomiskt trångmål. Med ett ekonomiskt trångmål menar vi till exempel en omorganisation 
inom företaget, en konkurssituation eller ett tillfälle då företagets betalningsförmåga betvivlas 
av långivaren. I vilken punkt skattefördelarna tangerar nuvärdet av kostnaderna är beroende 
av olika faktorer som bransch, skattenivå och storlek på företaget.62 
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Trade-off teorin visar vilket värde företaget har vid olika kapitalstrukturer och vilken struktur 
som behövs för att nå en optimal nivå. Ju högre skuldsättningsgrad, desto större är dock 
chansen att företaget ska hamna i ekonomiska svårigheter. Eventuella kostnader vid ett 
ekonomiskt trångmål stiger när man har en hög skuldsättning, vilket medför att värderingen 
på företaget sjunker. Företagets värde ökar så länge kostnaden vid ett finansiellt trångmål är 
lägre än skattefördelarna från skulderna och värderingen når sin pik när skattefördelarna är 
lika med kostnaden för de ekonomiska svårigheterna.63 

Vi tror att det finns ett intresse bland småföretagen att utnyttja skattefördelar som man kan få 
genom att ta banklån. Vi tror dock inte att det utnyttjas i en sådan utsträckning som skulle 
behövas för att uppnå en optimal kapitalstruktur. Eftersom företagen är små finns det nog en 
ovilja att skuldsätta sig alltför mycket eftersom företaget löper större risk för konkurs när det 
har mer skulder. Småföretagen har ofta redan svårt att överleva och därför kan det bli 
problematiskt med alltför höga ränte- och amorteringskostnader. 

3.6 Pecking order-modellen 
Även denna modell har sina rötter i Modigliani och Millers teori om kapitalstruktur. Modellen 
innehåller två viktiga antaganden, nämligen att marknaden är perfekt (och saknar 
störningsmoment så som skatter och tullar) samt att företagen sitter på mer information än vad 
de externa investerarna gör. Grundstommen i teorin består av att företag använder sig av en 
viss turordning när de skall anskaffa kapital i investeringssyfte. Turordningen i sig har 
uppstått tack vare att informationen är asymmetriskt fördelad mellan företag och investerare, 
till företagens fördel.64 

Modellen menar att företag i första rummet väljer kapital som är internt genererat när de skall 
göra investeringar. Om detta inte är möjligt, utan man måste söka extern finansiering, väljer 
företag i första hand att låna pengar, för att i andra hand ta in nytt eget kapital (se figur 2). 65 

 

Figur 2 - (Myers and Majluf (1984) - Omarbetad av Eriksson och Freme (2009)) 

Anledningen till denna följdordning beror på att företag först och främst anses vilja 
tillfredställa de befintliga ägarna. Ett företag som tror att deras aktie är undervärderad 
kommer inte att ge ut några nya aktier, eftersom detta är ogynnsamt för aktieägarna. Detta 
eftersom att det innebär att de nya investerare får köpa aktien till ett för lågt pris, vilket gör att 
värde från de existerande aktieägarna överförs till de nya aktieägarna. Tror man däremot att 
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aktien är övervärderad, blir en nyemission mer lämplig, då värdet istället går den motsatta 
riktningen och de existerande aktieägarna får värde överfört från de nya investerarna.66 

Eftersom vi antar att företaget vill ta beslut som är fördelaktiga för de nuvarande aktieägarna 
finns stor risk för att externa investerare blir misstänksamma vid nyemissioner. Företaget 
uttrycker en möjlighet till tillväxt, men motivet kan även vara att de ser aktien som 
övervärderad. Eftersom investerare är rädda för att göra en dålig affär kommer deras 
misstankar således att höjas när företaget ger ut nya aktier. Detta har gjort att nya aktier måste 
ges ut till ett reducerat pris, eftersom investerarna inte med säkerhet kan veta anledningen till 
nyemissionen, då de sitter på asymmetrisk information.67 

En investerare blir intresserad av att köpa aktier i ett företag när den anser att aktien är 
undervärderad. Detta gör att aktieägarna hellre ser att företaget väljer att låna pengar vid 
nyinvesteringar än att ta in nytt externt eget kapital, då nyemissionerna kan innebära att deras 
egna aktier förlorar i värde. Att låna kapital, istället för att ta in nytt eget kapital, har dessutom 
en mindre påverkan på företagsvärderingen.68 

Kritik som riktats mot denna modell menar att den är missvisande, då faktorer så som skatter 
och konkurskostnaders påverkan inte är inräknade i modellen.69 Man menar även att 
antagandet som säger att företaget vill göra aktieägarna nöjda i första hand, kan skapa 
problematik i småföretag, där ledning och ägare ofta är samma personer.70 

För just småföretag anser man ibland att det kan finnas en motsträvighet att följa turordningen 
som pecking order-modellen förespråkar. Detta beror på att småföretag har ett större 
kontrollbehov än stora företag och att man är rädda för att förlora kontrollen över 
verksamheten. En kritiker menar därför att pecking order-modellen kan finnas i en avkortad 
form bland småföretag, där man antingen bara använder sig av de två första stegen, eller 
endast det första (se figur 2). Detta beror på i vilken mån ledningen är villiga att söka extern 
finansiering. Vissa kan exempelvis vägra att skuldsätta företaget och då kommer man inte att 
använda sig av några långfristiga lånelösningar överhuvudtaget. Som vi nämnde tidigare finns 
det även ett motstånd att ta in nytt eget kapital, då man riskerar att förlora kontroll över 
företaget.71 

Våra egna reflektioner om denna teori är att det nog sällan uppstår en större 
investeringssituation för småföretag i åkeribranschen där man endast använder sig av eget 
kapital. För att finansiera exempelvis en ny lastbil finns det olika finansieringsmöjligheter där 
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man slipper binda upp en stor mängd kapital. Därför tror vi att köp av nya transportfordon 
sällan görs kontant, utan istället med hjälp banklån, leasing och avbetalning. 

Vi tror även att det tredje steget i modellen, externt eget kapital, sällan kommer att användas i 
de småföretag vi har valt att granska i denna studie. Detta grundar vi i tron att ledningen i 
företagen ofta kommer vara samma personer som äger företaget. För att få in nytt externt eget 
kapital måste de i sådana fall ta av sitt eget privata kapital, vilket kan anses som ofördelaktigt 
då det kan påverka dem negativt på det privata planet. Hos ledningen i småföretag med 
externa finansiärer finns det nog också en rädsla av att tappa kontrollen genom att ta in nytt 
eget kapital, då ett ökat aktiekapital innebär ett ökat ägandeskap av utomstående. Detta skulle 
förändra ledningens situation, då de inte längre skulle vara ensamt ansvariga om att ta 
besluten. Ett tredje problem med externt eget kapital är att det kan vara svårt att hitta 
finansiärer eftersom företagen inte är börsnoterade och måste i så fall försöka få tag i 
investerare på egen hand. 

3.7 Soliditet 
Företagets soliditet visar hur stor del av verksamhetens tillgångar som är finansierade av eget 
kapital. För att räkna ut soliditeten dividerar man justerat eget kapital med den totala 
balansomslutningen, det vill säga justerat eget kapital genom summan av företagets tillgångar 
(se figur 3). Uträkningen visar hur pass förmöget företaget är och uppvisar samtidigt 
företagets långsiktiga betalningsförmåga. Den summa av företagets tillgångar som inte är 
finansierad av eget kapital är bekostad med externt kapital i form av lån.72 

 

Figur 3 - (Larsson, Claes-Göran (2008) – Omarbetad av Eriksson och Freme (2009)) 

Att finansiera tillgångar med eget kapital är förhållandevis dyrt i jämförelse med banklån, 
eftersom ägarnas avkastningskrav på det egna kapitalet är högre än räntan på banklånen. Man 
brukar därför säga att en soliditetsnivå mellan 30-40 procent är att föredra, medan en soliditet 
under 20 procent anses som svag.73 För att bankerna ska ge ut nya långfristiga lån krävs ofta 
en soliditet på minst 25 procent, men denna siffra kan skilja sig åt mellan olika branscher och 
konjunkturlägen.74 

Förändringen i soliditet mellan två år visar om företaget har varit tillräckligt lönsamt i 
förhållande till tillväxten. Växer ett företag väldigt snabbt, kan det hända att soliditetsmåttet 
inte hänger med i svängarna, detta är dock inget större problem. Vad som däremot kan ses 
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som oroväckande är om företaget uppvisar en dålig tillväxt och samtidigt får en försämrad 
soliditet.75 

För att förbättra sin soliditet finns det ett antal åtgärder företaget kan vidta. Den första är att 
återinvestera verksamhetens vinster i företaget, den andra är att amortera på sina skulder och 
den tredje är att ta in nytt eget kapital från ägarna genom en nyemission. 

Beroende på behov av lån och andra faktorer så varierar normen av soliditeten från bransch 
till bransch. I åkeribranschen finns det en tumregel som säger att man ska ha en soliditet på 
ungefär 20 procent.76 I dagens hårda låneklimat där banker skärper sin kreditpolicy bör dock 
åkeriföretagen ha en soliditet på över 20 procent, eftersom bankerna inte tar lika stora risker 
som tidigare i sin kreditgivning.77 

3.8 Småföretagets livscykel 
Ett småföretag förväntas enligt teorin om småföretagets livscykel att genomgå fyra olika steg 
under sin levnadstid (se figur 4). Under dessa fyra steg så är vissa finansieringsalternativ 
lämpligare än andra beroende på företagets storlek, ålder och tillväxt.78 

 

Figur 4 - (Berger and Udell (1998) – Omarbetad av Eriksson och Freme (2009)) 

Det första steget som en småföretagare genomgår är lanseringsfasen. I detta skede så arbetas 
en affärsidé eller produkten fortfarande fram av entreprenören för att sedan testa 
slagkraftigheten av konceptet på marknaden. Under denna period är det viktigt att 
verksamheten kan finansieras med interna medel, det vill säga genom internfinansiering. 
Externt kapital kan under denna tidpunkt vara svårt att anskaffa eftersom risken för ett 
nystartat företag är stor och tillgångarna immateriella. Det är därför också svårt att rekrytera 
investerare. Den interna finansieringen är associerad med att möjliggöra skapandet av en 
affärsplan som sedan kan skickas ut för att locka externa intressenter.79 
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Den interna finansieringen är även något som småföretaget får lov att förlita sig på då 
produktionen börjar rulla igång i liten skala samt när de första mindre 
marknadsföringsaktionerna äger rum. Teorin menar att småföretagen bör hålla en jämn 
risknivå i lanseringsfasen genom att finansiera sin verksamhet med eget kapital, snarare än att 
skuldsätta sig för mycket, eftersom framtida kassaflöden vid detta skede fortfarande är 
osäkra.80  

Nästa steg i småföretagets livscykel är tillväxtfasen. Under denna period expanderar företaget 
i takt med att produktionen ökar. Här räcker inte eget kapital längre till för att finansiera 
verksamheten, utan företaget blir i behov av externa medel. Det är även här företaget börjar få 
tillgång till banklån och krediter eftersom tillgångarna har börjat bli materiella och kan ställas 
som säkerheter mot lånen. Som ett alternativ till lån kan småföretagaren här även anskaffa 
nytt kapital från investerare genom att sälja andelar för att dela risken. En annan 
finansieringsform som kan vara att föredra under tillväxtfasen är leasing. Anledningen är att 
företaget slipper ha stora delar av kapitalet uppbundet i tillgångar vilket kan vara fördelaktigt i 
en expansion.81  

När småföretaget har passerat tillväxtfasen kommer mognadsfasen. Denna fas karaktäriseras 
av att företagets produkter har börjat få fäste på marknaden och genererar ett mer stabilt 
kassaflöde. Under mognadsfasen bör företaget ha en så pass bra räntabilitet på kapitalet att 
man vågar ha en högre skuldsättingsgrad. Detta innebär med andra ord att företaget under 
denna fas kan använda sig av lån och övrig extern finansiering som de i sin tur kan investera 
till en högre avkastning än vad räntan är för lånet. En fördel med just banklån är också att 
räntebetalningarna är avdragsgilla.82  

Eftersom en produkt kan ha en evig livslängd kan naturligtvis även ett företag ha det, dock så 
möter många företag ett så kallat nedgångsstadium där de till slut tvingas lägga ner sin 
verksamhet. Denna fas inleds med att företagets lönsamhet avtar och att den ursprungliga 
affärsidén har kopierats av andra. Företag i detta stadium kan dock relativt lätt anskaffa 
kapital genom banklån eftersom de har visat en tidigare god utveckling och har sedan dess 
bankkontakter. Dessa banklån är högst nödvändiga eftersom företaget blir inkapabelt att 
finansiera sin verksamhet med egna medel. Företaget börjar därefter gå med förlust och får 
mycket dålig likviditet. Det avslutande scenariot i livscykeln är att företaget blir till salu.83 

Utifrån denna teori bör de nystartade åkeriföretagen i denna undersökning ha svårt att beviljas 
kapital genom banklån. Det bör även vara svårt för de unga företagen att expandera och 
investera. Bankernas ökade riskmedvetenhet som finanskrisen bidragit till sätter käppar i 
hjulen på de unga småföretagen, eftersom de inte längre har möjlighet att få renodlade 
banklån. De nya småföretagen måste därför istället söka andra finansieringsformer, såsom 
leasing eller avbetalning. De företag som däremot har uppnått en mognad i sin verksamhet 
och som har bankkontakter, har enligt denna modell en klar fördel vad gäller 
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kapitalanskaffning genom banklån och bör därför inte drabbas lika hårt av ett tuffare 
låneklimat. 

4.0 Praktisk metod 
I detta avsnitt kommer vi att utförligt beskriva det praktiska tillvägagångssätt vi använt oss av 
under arbetets gång. Vi kommer bland annat att redogöra hur urvalet gick till, hur 
intervjumallen utformades samt hur datainsamlingen gick till och hur bearbetningen av den 
genomförts. 

4.1 Urval 

I valet av företag ställde vi först upp en urvalsram med tänkbara företag att kontakta. Denna 
ram tog vi fram via gula sidorna på Eniro.se, genom att göra en sökning med termerna ”åkeri” 
samt ”Umeå”. Detta gav oss 34 träffar, det vill säga 34 möjliga intervjuobjekt att välja 
emellan. Vi valde sedan att ringa upp hälften var, där en av oss började på företag nummer ett 
och den andra på företag arton. Vi ringde samtalen samtidigt och bestämde oss för att använda 
de sex första företagen som var villiga att ställa upp på att bli intervjuade av oss. 

Urvalet ser vi som en typ av bekvämlighetsurval, då vi saknar bakgrundsfakta om företagen 
och valde de företag som var lättast att komma i kontakt med.84 Det enda problemet vi ser 
med detta urval är att företagen som blev utvalda kanske inte är helt representativa för 
målpopulationen. Detta antagande gör vi då merparten av de företag som inte ville ställa upp 
på en intervju, menade att de hade brist på tid, eftersom de sade sig ha mycket att göra för 
tillfället. Mycket att göra anser vi betyda att de har många jobb på gång för stunden och det 
skulle i så fall betyda att de företag som kunde prata med oss tillhör de företag som inte får 
lika många arbetstillfällen som snittet. Huruvida företagen som inte ställde upp hade brist på 
tid eller inte låter vi vara osagt. Att skylla på tidsbrist är annars en bra ursäkt för att slippa 
ställa upp på en intervju. Hur som helst menar vi att en skevhet kan ha smugit sig in i 
urvalet.85 

4.2 Utformning av intervjumall 

När vi utformade intervjumallen utgick vi från teorierna i vår teoretiska referensram. Vi 
operationaliserade sedan begreppen från teorierna för att göra dem tillämpbara på 
verkligheten.86 Detta gjorde vi eftersom vi ville att svaren som intervjuerna genererade lätt 
skulle kunna analyseras med hjälp av teorierna i referensramen. Att ställa samma frågor till de 
olika intervjuobjekten är väldigt relevant och vi försökte därför att i så stor utsträckning det 
var möjligt göra detta.87 

4.3 Datainsamling och bearbetning 

Telefonsamtalen som våra intervjuer bestod i spelades in med hjälp av en funktion på våra 
mobiltelefoner. Intervjuerna transkriberade vi sedan för att kunna se dem konkret framför oss, 
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vilket underlättade analysen av dem. Vi märkte under intervjuerna att de kunde te sig väldigt 
olika och respondenten svävade ofta ut i sina resonemang och besvarade inte bara den frågan 
vi ställde utan även någon annan fråga i formuläret. För att intervjuerna skulle gå lättare att 
analysera använde vi en mall, där vi flyttat respondentens svar till den frågan som svaret 
passade in bäst under. 

Vi såg det som en risk att intervjuerna skulle bli svåra att jämföra, om de såg alltför olika ut. 
Trots att vi frågat samma saker kunde vi se en variation, som inte egentligen existerade. 
Denna variation hade uppstått på grund av skillnader i våra intervjuer, men detta löste vi 
genom användandet av samma mall. Därför bör inte skillnader i hur intervjuerna utfördes 
påverka denna studie på något signifikant sätt. Detta hade kunnat vara en faktor som indirekt 
påverkat våra tolkningar om vi inte varit medvetna om den.88 

För att få reda på företagens soliditet använde vi oss av databasen Affärsdata, där man kan 
hitta alla Sveriges företags årsredovisningar. Detta gjorde vi eftersom vi inte trodde att 
respondenterna kunde ge oss denna siffra på rak arm under intervjuerna. 

4.4 Access 

Att vara öppna inför respondenterna om vad intervjun handlar om och i vilket syfte svaren ska 
användas anser vi vara nödvändigt för att visa att vi är seriösa och trovärdiga. Genom att inte 
hymla med vårt intresse av intervjuerna minskar man även risken för missuppfattningar från 
respondentens sida.89 

I en studie är det ofta viktigt för respondenterna att deras svar behandlas anonymt och 
konfidentiellt.90 Inget av företagen vi intervjuade påpekade dock att de inte ville bli nämnda 
med namn i vår uppsats, vilket torde tyda på att våra frågor var så pass generella att de inte på 
något sätt kan påverka företaget negativt om de når allmänheten. Av den anledningen tror vi 
inte heller att informationen i intervjuerna förvanskades av respondenterna på något sätt. 

Vi ansåg även att intervjuerna inte skulle göras alltför långa, då respondentens tålamod 
eventuellt kunde börja tryta. Frågorna var därför ställda på ett sådant sätt att den tillfrågade 
lätt och koncist kunde svara, samtidigt som vi fick den informationen vi sökte. Vi märkte 
aldrig av några tendenser att intervjuobjekten besvärades av intervjuerna, vilket bör tyda på 
att intervjuerna var väl strukturerade och frågorna genomtänkta. 

4.5 Källkritik mot primärkällor 

Nedan kommer vi att bedöma våra primärkällor utifrån ett antal kriterier som kan påverka 
trovärdigheten i källorna. 

De primärkällor vi använt anser vi uppfylla äkthetskriteriet, då personerna vi intervjuat varit 
individer ansvariga för ekonomifrågor inom de specifika företagen. Vi förutsätter att de har 
den största insikten i företaget finansieringssituation och därför bör den information de lämnar 
vara trovärdig. Eftersom vi gjorde intervjuerna per telefon kan vi dock inte med säkerhet säga 
                                                           
88 Bryman (2005), s. 144. 
89 Ibid, s. 338. 
90 Ibid, s. 557. 
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att personen vi pratade med var den som den utmärkte sig för att vara, men med tanke på hur 
detaljerade svar vi fick från samtliga respondenter så ser vi ingen anledning att ifrågasätta 
deras tillförlitlighet.91 

Intervjuerna gjordes under sista veckan i april månad och därför bör den information som 
samlades in vara högst aktuell och följaktligen uppfylla samtidighetskriteriet, som säger att 
information från en källa är mer pålitlig ju mer samtida den är.92 

Som vi nämnt tidigare ser vi ingen anledning till att företagen skulle förvanska sanningen i 
svaren de gett oss, eftersom frågorna kan anses som generella. En risk med att göra intervjuer 
är dock att respondenterna inte förmedlar den verkliga situationen, utan ger ett förskönat svar 
för att framställa sig själv och företaget i bättre dager.93 Vi utesluter därför inte att det på ett 
undermedvetet plan kan finnas tendenser att framhäva det egna företag och den egna 
förmågan, vilket gör att vi till viss del är kritiska till att tendenskriteriet är uppfyllt för våra 
primärkällor. Intervjuobjekten är trots allt företrädare för det egna företaget och lär undanhålla 
information som kan skada deras rykte.94 

Vi anser att det kan förekomma en typ av internt beroende mellan de primärkällor vi använt 
oss av. Detta grundar vi i det faktum att några av dem är etablerade på samma marknad och 
således även konkurrerar om samma kundgrupp. Detta skulle kunna göra så att ett företag 
exempelvis förlorar inkomster på grund av ett annat företags framgång, vilket påverkar dem 
att göra en anpassning till följd av det andra företagets agerande.95 

Vad gäller urvalet av källor, så har vi försökt att göra ett slumpmässigt val. Målet var att få 
fram sex företag som passade in i vår urvalsram, vilket kunde göras med hjälp av den 
procedur vi använde. Vi tror inte att vårt urval har påverkat trovärdigheten i källorna, 
eftersom vi anser att slumpen har avgjort valet. Vi tror dock inte att dessa företag är 
representativa för små åkeriföretag i hela landet, då situationen här uppe i norr är lite 
annorlunda än den är i södra Sverige, främst på grund av befolkningsmängden. Företagen bör 
dock vara karakteristiska för Norrland och kunna ge en fingervisning om läget i små 
åkeriföretag i resten av Sverige.96 

5.0 Empiri/Analys 

5.1 Egen modell 
Vi tänkte här redogöra för de finansieringsformer som vi tror passar de mindre åkeriföretagen 
bäst utifrån de teorier vi har gått igenom. Modellen visar ett urval av de finansieringsformer 
som vi anser vara mest relevanta för småföretag inom åkeribranschen (se figur 5). Hur pass 
lämpliga vi anser att varje alternativ är, utifrån teorin, indikeras med storleken på cirkeln.   

                                                           
91 Thurén (1997), s. 12. 
92 Ibid, s. 26. 
93 Bryman (2005), s. 157-160. 
94 Thurén (1997), s. 6. 
95 Ibid, s. 34. 
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Figur 5 - (Eriksson och Freme (2009)) 

Banklån har lika stor cirkel som leasing i modellen ovan och är en av de bäst lämpade 
finansieringsformerna för åkeriföretag enligt teorierna. Anledningen är att företagen med 
hjälp av banklån slipper binda upp sitt egna kapital i tillgångar vid större investeringar. Detta 
möjliggör i sin tur att företagen kan ha mer kapital fritt i verksamheten. Man ska dock ha i 
åtanke att bankerna idag har skärpt sin kreditpolicy och många företag har svårt att få lån.97 
Om ett företag trots detta lyckas teckna ett banklån kan de gynnas av dagens ekonomiska 
klimat, då lågkonjunkturer ofta förknippas med låg ränta. 

Nästa finansieringsform är leasing och den har tilldelats lika stor cirkel som banklån. Denna 
form gör det möjligt, likt banklån, för företagen att slippa binda upp kapital i tillgångar. 
Leasingavgiften är dock oftast dyrare än räntan för banklån, eftersom risken som 
finansbolaget tar är större då den enda säkerheten är leasingobjektet. En fördel med leasing är 
att halva momsen är avdragsgill vid exempelvis leasing av ett fordon.98 Även service- och 
reparationsavtal ingår i hyran för många leasingavtal, vilket gör det förmånligt för 
åkeriföretagen vid leasing av lastbilar. 

Avbetalning är den tredje största ringen i modellen. Metoden fungerar likt leasing att man 
löpande betalar av varan i mindre belopp. Problemet med avbetalning är att företaget vid 
köpet måste lägga en kontantinsats, som vid större investeringar kan vara väldigt hög.99 Detta 
innebär att det köpande företaget måste binda upp kapital i tillgången precis som de skulle 
behöva göra om de köpt den med egna medel. Detta ger banklån och leasing, som 
finansieringsform, en klar konkurrensfördel gentemot avbetalning. 

Att finansiera sin verksamhet med egna medel är för vissa företag med god likviditet att 
föredra. Dock kan det vara mycket svårt för unga åkeriföretag att göra sina investeringar 
kontant, då till exempel lastbilar kan vara mycket kapitalkrävande. Med denna 

                                                           
97 http://www.sr.se/norrbotten/nyheter/artikel.asp?artikel=2749480/ (2009-04-17). 
98 Larsson, Claes-Göran (2008), s. 382. 
99 Ibid, s. 163. 
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finansieringsform är du också tvungen att binda upp ditt kapital i tillgångar. De företagen med 
så pass god likviditet att de kan investera kontant får dock en fördel i att slippa betala ränta. 

Den sista finansieringsformen i modellen är aktiekapital. Att försöka öka aktiekapitalet kan 
för småföretagare vara svårt, eftersom de kan ha problem att nå ut till nya köpare. För större 
företag är denna metod lättare att använda, då de är noterade på Stockholmsbörsen och 
därigenom når allmänheten.100 En nackdel med att öka aktiekapital är även att man tar in nya 
ägare i företaget, vilket får den ursprungliga entreprenören att tappa rösträtter. Ett annat 
problem med en ökning av aktiekapital är att ledningen och ägarna ofta är desamma i 
småföretag, vilket betyder att de måste ta av sina privata medel för att uppnå en ökning i 
aktiekapitalet. 

5.2 Empiripresentation och analysmetod 
Vi kommer i detta avsnitt att presentera våra intervjuer i tur och ordning. Avsnittet om varje 
företag inleds med en faktaruta med kort generell information om företaget. Därefter kommer 
en sammanfattad intervju, där vi redogör för respondentens svar på våra frågor. Efter 
intervjun analyserar vi svaren utifrån från vår teoretiska referensram. När vi har gått igenom 
alla sex företag, gör vi en korsanalys där vi analyserar och jämför allas svar. 

Vi väljer att inte skriva ut företagens namn eftersom de uppgifter de lämnat ut till oss i 
intervjuerna kan ses som affärshemligheter. Vi kommer heller inte att nämna vilka specifika 
banker och finansbolag företagen använder sig av. 

5.2.1 Företag 1 

Svarspersonens position i företaget Transportledare 

Typ av företag Åkeri  

Antal anställda 35 fast anställda 

Årtal då företaget startades 1986 

1. Hur finansierar ni era investeringar? 
Respondenten svarar att de finansierar stora delar av sina investeringar genom en bank. Han 
förklarar vidare att de har en bra och lång kontakt med banken. 

2. Vilken finansieringsform använder ni helst? 

Svarspersonen svarar att de helst vill ha en blandning av finansieringsformer när de 
investerar. 

3. Använder ni olika finansieringsformer när ni gör olika typer av investeringar? 

Här får vi berättat för oss att de betalar sina mindre investeringar kontant samtidigt som de 
använder sig av sin bank till de större investeringar, såsom köp av lastbilar med mera. 
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4. Hur motiverar ni er finansieringsform? För- och nackdelar? 

Respondenten berättar för oss att de inte ser några nackdelar alls hos sin nuvarande finansiär, 
en bank. Eftersom de har så god kontakt med just denna bank sker allt väldigt snabbt och 
enkelt. Han berättar vidare att om man använder sig av lastbilstillverkarnas egna banker, till 
exempel Volvo Finans eller Scania Finans, så blir man lätt bunden till ett visst märke vilket de 
helst vill undvika. 

5. Använder ni samma finansieringsformer nu som innan finanskrisen startade? 

Svarspersonen berättar att deras källor för kapitalanskaffning och finansiering inte har 
förändrats i och med finanskrisen. 

6. Har ni märkt av någon skillnad i finansieringsklimatet sedan finanskrisen började? 

De har inte märkt någon större skillnad i finansieringsklimatet menar respondenten. De har 
snarare gynnats med lägre räntor på deras banklån. Han tillägger även att Företag 1 kör 
livsmedel och anser inte att deras bransch är särskilt missgynnad av finanskrisen som sådan. 

7. Har ni tänkt göra någon investering inom snar framtid? Om ja, hur ska den finansieras? 

Han svarar att de till hösten ska göra en större investering där de planerar att fortsätta med 
nuvarande finansiär. 

8. Har skattemässiga aspekter inflytande på ert val om finansieringsform? 

Här berättar han att skattemässiga aspekter inte direkt har något inflytande på vilken 
finansieringsform de använder. Dock kan denna aspekt ha inflytande på när de gör 
investeringar. Vid köp av ett flertal vagnar så brukar de till exempel vänta och plocka ut de 
beställda vagnarna under årets gång så de slipper redovisa för alla utgifter på en och samma 
gång. 
 
9. I vilken fas av livscykeln anser ni befinna er just nu? 

Han svarar här att de under längre tid har befunnit sig i en mognadsfas, men att de nu ökar i 
storlek och därför befinner sig i en tillväxtfas.  

5.2.1.1 Analys 

5.2.1.1.1 Finansieringsform 

För att analysera den första frågan ser vi att Företag 1 fortfarande får stöd i form av kapital 
från deras bank. Detta trots att bankerna har skärpt sin kreditpolicy och inte är lika villiga att 
låna ut pengar på grund av rådande finanskris. Faktum är att det är lättare att anskaffa sig 
banklån om man har en bra bankkontakt, vilket fallet är här.101 En faktor till att Företag 1 
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fortfarande kan anskaffa kapital via banklån är sannolikt deras goda kontakt med banken, då 
gamla kunder favoriseras framför nya.102 

En annan faktor till att detta åkeriföretag fortfarande beviljas banklån är deras ålder. Företaget 
har funnits sedan 1986 och har tidigare genomgått mognadsfaser i företaget även fast de just 
nu anser sig befinna i en tillväxtfas. Detta innebär att företaget bör ha ett stabilt kassaflöde 
och mycket materiella tillgångar som kan ställas som säkerheter till banklån, vilket är en 
viktig faktor som ligger till grund för bankernas kreditgivning.103 

På frågan om de använder sig av olika finansieringsformer vid olika typer av investeringar 
svarar vår svarsperson att de använder sig av internt genererade medel till mindre 
investeringar och banklån till de större. Teorin säger här att de mest lönsamma företagen kan 
finansiera sin verksamhet enbart med internt genererade medel.104 Vad det gäller åkeriföretag 
kan detta dock vara väldigt svårt och för många en utopi, då de tvingas göra väldigt stora 
investeringar i vid köp av lastbilar och vagnar. I dessa fall måste de oftast förlita sig till 
externt kapital. 

Vad det gäller för- och nackdelar med företagets finansieringsformer så svarar respondenten 
att han inte alls ser några nackdelar med deras nuvarande finansiär, en bank. Anledningen är 
att han tycker att Företag 1 alltid snabbt och enkelt får lån av banken. Här kan en parallell 
göras till teorin som visar att företag med en god bankkontakt kan tilldelas ett lån med kort 
varsel.105 Man kan även här säga att en god bankkontakt är att föredra, allra helst i det 
nuvarande finansieringsklimatet.  

Vår respondent tillägger dock att han ser nackdelar i att använda sig av lastbilstillverkarnas 
egna banker, då företaget blir bundna att köpa ett visst märke, vilket de helst vill undvika. Att 
man binder sig till ett och samma märke kan helt klart ses som en nackdel med leasing, 
avbetalning eller lån direkt från lastbilstillverkarnas egna banker. Bara för att 
lastbilstillverkaren exempelvis har den bästa räntan och avtalet för finansiering behöver de 
inte vara det bästa alternativet, då lastbilen i sig kan vara mindre bra. 

När vi kommer fram till frågorna om finanskrisen så berättar vår svarsperson att Företag 1 
använder sig av samma finansieringsform nu som innan krisen, alltså lån från sin bank. De har 
heller inte märkt av något hårdare finansieringsklimat. En anledning till detta beror på att 
Företag 1 kör livsmedel och att denna bransch enligt vår svarsperson inte drabbats lika hårt av 
finanskrisen. Vidare betyder det här att bankerna fortfarande kan låna ut pengar till företag 
inom denna bransch eftersom de söker kreditgivning till lönsamma segment som inte ses som 
riskfyllda.106 Eftersom en god kontakt mellan företaget och banken här även har upprättats, 
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bör banken ha god kännedom om åkeriföretagets verksamhet och produkter, vilket hjälper till 
i bedömningen om vilka ekonomiska förutsättningar företaget har.107 

Företag 1 tycks inte ha några planer på att byta finansieringsform. Då vi frågar hur de ska 
finansiera sin nästa investering får vi svaret att det med all sannolikhet återigen lånar pengar 
från sin bank. Även det här är en indikation på att åkeriföretaget inte har märkt av 
finanskrisen ur finansieringssynpunkt. 

5.2.1.1.2 Pecking order-modellen 

Företag 1 säger att deras mindre investeringar görs med eget genererade medel, medan man 
använder sig av banklån till de större investeringarna. Detta är helt i enlighet med pecking 
order-modellens två första steg, som säger att man främst vill använda internt genererat eget 
kapital, för att sedan ta banklån i första hand när man söker extern finansiering.108 

Respondenten nämner inte det tredje steget i modellen, det vill säga nytt eget kapital, som ett 
möjligt finansieringsalternativ för företaget. Detta ser vi inte som någon konstighet eftersom 
respondenten menar att företaget har en sådan bra bankkontakt att de inte har några problem 
med att få lån i nuläget. 

Så länge företaget har lätt att få banklån kommer det inte att vara i behov att söka någon 
ytterligare extern finansiering och vi kan därför inte svara på om de vid en situation där 
banken ifrågasätter deras betalningsförmåga, skulle ta in nytt eget kapital. Faktumet att 
företaget har lätt att få banklån styrker dock satsen att pecking order-modellen förkommer i en 
avkortad version bland småföretag, i detta fall med endast de två första stegen.109 

5.2.1.1.3 Trade-off teorin 

Företag 1 menar att skatteaspekter till viss del styr deras val av finansieringsform. Man tar till 
exempel inte in alla nya fordon vid samma tillfälle under året, utan sprider ut dem för att inte 
få hela påverkningen vid samma tidpunkt. 

Detta företag tar hänsyn till skatter och försöker i en liten omfattning vända dem till sin egen 
fördel. Trade-off teorin säger dock att företaget skall låna pengar så länge skattefördelarna 
från skulden överskrider kostnaderna vid en eventuell konkurs.110 Vi får inte bekräftat från vår 
intervju med Företag 1 att de lånar kapital i en utsträckning som är tillräcklig för att man 
skulle nå vad trade-off teorin menar är en optimal kapitalstruktur. Företaget tar dock hänsyn 
till skatteaspekter, vilket borde innebära att de ligger närmare en optimal kapitalstruktur än ett 
företag som inte tar hänsyn till skatteaspekter. Anledningen till att detta företag är medvetna 
om skatteaspekter tror vi beror på deras storlek, som är större än snittet av de intervjuade 
företagen, samt att det har en god lönsamhet. 
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5.2.1.1.4 Småföretagets livscykel 

På frågan om vilken fas företaget befinner sig i livscykeln får vi svaret att de just nu planerar 
att expandera och därför befinner sig i en tillväxtfas, dock har de tidigare genomgått 
mognadsfaser. Eftersom en tillväxtfas karakteriseras av att företaget expanderar och att 
produktionen ökar behöver företaget i detta skede tillskott av externt kapital.111 Vi anser att 
det inte kommer att vara något problem för Företag 1, då de i dagsläget tycks ha 
lättillgängliga källor för kapitalanskaffning. 

5.2.1.1.5 Soliditet 

En annan faktor som bankerna har som underlag för kreditgivning är soliditeten.112 Under året 
2007 hade Företag 1 en soliditet på 23,84 procent.113 Inom åkeribranschen får det ses som en 
helt godkänd siffra då denna bransch är kapitalkrävande, vilket innebär att den har en högre 
skuldsättningsgrad än andra branscher.  

5.2.2 Företag 2 

Svarspersonens position i företaget Delägare  

Typ av företag Åkeri  

Antal anställda 4 fast anställda 

Årtal då företaget startades 2007 

 1. Hur finansierar ni era investeringar? 

Svarspersonen på Företag 2 berättar här att de använder sig av finansbolag när de gör sina 
investeringar, både från lastbilstillverkarnas egna finansbolag, men även från andra som inte 
är de stora bankerna. 

2. Vilken finansieringsform använder ni helst? 

Vår respondent svarar här att de helst använder sig av internt genererade medel, när de gör 
sina investeringar. 

3. Använder ni olika finansieringsformer när ni gör olika typer av investeringar? 

Här berättar han att de använder sig av internt genererade medel då de gör mindre 
investeringar, medan de större investeringarna finansieras med externa medel. 

4. Hur motiverar ni er finansieringsform? För- och nackdelar? 

Fördelarna med att använda lastbilstillverkarnas egna finansbolag anser vår svarsperson vara 
att kapitalanskaffning från dessa är väldigt tillgängligt och går snabbare och lättare än hos de 
större bankerna. Samtidigt berättar han också att dessa finansbolag oftast håller samma ränta 
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som bankerna. Nackdelarna menar han är att de oftast är dyrare om man vill teckna ett avtal 
med kort varsel. Lastbilstillverkarnas egna banker tar då ut mer ränta för utlåningen. 

5. Använder ni samma finansieringsformer nu som innan finanskrisen startade? 

Svaret vi får här är Företag 2 använder sig av samma finansieringsform nu som innan 
finanskrisen. 

6. Har ni märkt av någon skillnad i finansieringsklimatet sedan finanskrisen började? 

Respondenten svarar här att han tycker att bankerna har skärpta sina villkor och därför blivit 
svårare att få lån utav. 

7. Har ni tänkt göra någon investering inom snar framtid? Om ja, hur ska den finansieras? 

Företag 2 har tänkt göra nya investeringar till hösten. Vilken finansieringsform som blir 
aktuell får dock tiden utvisa. Först och främst beror det på vad bankerna säger. 

8. Har skattemässiga aspekter inflytande på ert val om finansieringsform? 

Svarspersonen svarar här att de inte har skattemässiga aspekter i åtanke då de väljer 
finansieringsform. Det är enligt honom bara räntan och tillgängligheten som styr. 

9. I vilken fas av livscykeln anser ni befinna er just nu? 

Eftersom Företag 2 startades i april år 2007 är företaget bara två år gammalt och därmed 
fortfarande ungt. Det tillsammans med att de expanderar och investerar gör att företaget 
befinner sig i en tillväxtfas. 

5.2.2.1 Analys 

5.2.2.1.1 Finansieringsform 

På frågan om hur Företag 2 finansierar sina investeringar fick vi svaret att de använder sig av 
finansbolag, bland annat lastbilstillverkarnas egna banker. De tar inte renodlade banklån från 
de större bankerna. Detta beror sannolikt på att Företag 2 endast är två år gammalt och att 
bankerna anser kreditgivning till dem som riskfyllt, i synnerhet i dessa tider av lågkonjunktur. 
Dock så kan detta åkeriföretag anskaffa kapital från andra finansiärer, då dessa inte har lika 
stort ansvar mot samhället som bankerna.114 

Fördelarna med kapitalanskaffning från finansbolag anser vår svarsperson vara 
lättillgängligheten. Han menar att bankerna tar längre tid på sig i sin kreditgivningsprocess 
samtidigt som att han uppfattar dem som krångligare. Anledningen till att Företag 2 uppfattar 
bankerna som krångliga har sannolikt att göra med avsaknaden av en bankkontakt. Med en 
god bankkontakt kan en kreditansökan behandlas snabbt och smidigt. I detta fall måste 
bankerna istället gå igenom alla underlag för kreditgivning hos företaget samt utvärdera om 
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företaget är kapabelt till återbetalning, vilket kan dröja. Detta eftersom banken vill undvika 
risktagande.115 

Personen vi pratade med på Företag 2 tillägger även att finansbolagen ofta håller samma 
räntor som bankerna. Dock så kan de vara dyrare, då en kredit ska utfärdas på kort varsel. En 
av anledningarna till att priset för lånet stiger då låntagaren behöver pengarna snabbt, är för 
att gäldenären är i ett försämrat förhandlingsläge. Med andra ord hinner inte åkeriföretagaren 
förhandla med och jämföra olika finansbolag för att få det bästa avtalet. 

Vidare så berättar respondenten på Företag 2 att de i dagsläget använder sig av samma 
finansieringsform nu som innan finanskrisen startade, det vill säga finansiering från 
finansbolag. Företag 2 har därmed inte drabbats direkt av finanskrisen ur aspekten av 
kapitalanskaffning. 

När vi frågar om de har märkt av något hårdare finansieringsklimat efter finanskrisens början 
berättar svarspersonen att han tycker att bankerna har dragit åt sig och blivit svårare att 
förhandla med. Återigen är anledningen till detta fenomen att bankerna har ett större ansvar 
mot samhället än vad andra finansiärer har, exempelvis finansbolag. Bankerna vågar inte ta 
lika stora risker eftersom de måste värna om privatpersoners tillgångar i banken. 
Finansbolagen däremot har en större frihet att ta risker och kan därför, även i dessa tider, 
fortsätta att bevilja Företag 2 lån.116 

Till hösten har Företag 2 planerat att göra nya investeringar och expandera sin verksamhet. 
Vilken finansieringsform som då ska användas är inte i dagsläget klart och det beror på vad 
bankerna säger. Vi anser att om detta ekonomiska klimat fortsätter så kommer inte Företag 2 
till hösten heller att beviljas banklån. Anledningen är att företaget tycks sakna relationer med 
bankerna och dessa inte anser dem som ett lönsamt företag att satsa på. En annan negativ 
faktor hos Företag 2 ur denna synvinkel är att företaget är litet och hittills obeprövat.117 

5.2.2.1.2 Pecking order-modellen 

Företag 2 finansierar sina investeringar med kontanta medel, samt lån från 
lastbilstillverkarnas egna banker. Finansieringsmetoden man i första hand väljer är att betala 
med eget kapital, medan man i andra hand söker extern finansiering genom lån.  

Denna ordning i valet bekräftar de två första stegen i pecking order-modellen, men styrker 
inte det tredje steget, då man kan tillgodose sina behov med hjälp av lån från 
lastbilstillverkarnas finansbolag.118 Deras val av finansiering verifierar dock att det 
förekommer en avkortad form av pecking order-modellen hos småföretag.119 

Företag 2 meddelar under intervjun med dem att man inte har något större intresse av 
skatteaspekter, när det gäller val av finansieringsform. Den viktigaste faktorn för dem är 
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räntan de kan få på lånen, och den blir således helt avgörande för om de skall låna kapital eller 
inte. 

5.2.2.1.3 Trade-off teorin 

Att inte utnyttja möjliga skattefördelar som kan dras genom att låna innebär enligt trade-off 
teorin att företaget inte är nära att uppnå en optimal kapitalstruktur.120 Vi tror att detta företags 
ointresse för möjligheten till positiva skattefördelar återfinns i storleken på företag. En högre 
skuldsättning innebär en större risk för företaget. Är man ett litet företag vill man undvika risk 
och således kanske man väljer att gå på den säkra sidan och vara försiktig i skuldsättningen av 
verksamheten. 

5.2.2.1.4 Småföretagets livscykel 

I livscykeln anser respondenten vi pratade med att Företag 2 just nu befinner sig en tillväxtfas. 
Detta motiveras med att företaget snart ska expandera och att det är relativt ungt. Företaget 
har dock kommit så pass långt att deras tillgångar hunnit bli materiella. Tillväxtfasen ska 
egentligen kategoriseras med att företaget börjar få tillgång till banklån.121 I detta fall är dock 
teorin inte realiserad än. I och med finanskrisen och att bankerna har skärpt sin kreditpolicy är 
det möjligt att företagen i dagsläget får vänta tills att de uppnår en mognadsfas innan de kan 
beviljas banklån. Företag i mognadsfasen bör ha ett mer stabilt kassaflöde och blir därför mer 
kapabla till återbetalning. 

5.2.2.1.5 Soliditet 

Om vi tittar på soliditeten hos Företag 2 var den under 2008 endast 3,56 procent.122 Denna 
siffra är väldigt låg för ett åkeriföretag, vilket även det kan bidra till att bankerna är försiktiga 
med att ge ut banklån till dessa. Dock så ska man komma ihåg att företaget fortfarande är 
väldigt ungt och de vid starten troligtvis var tvungna att skuldsätta sig hårt för att kunna 
investera i utrustning. 

5.2.3 Företag 3 

Svarspersonens position i företaget Delägare  

Typ av företag Åkeri  

Antal anställda 7 fast anställda 

Årtal då företaget startades 1948 

1. Hur finansierar ni era investeringar? 

Vår svarsperson svarar att de i dagsläget använder sig av banklån. Tidigare berättar han att de 
använde sig av ett märkesbolags finansieringsinstitut och att de då hade attraktiva försäkringar 
om man finansierade lastbilen genom deras bank. Så är dock inte fallet längre. 
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2. Vilken finansieringsform använder ni helst? 

Helst av allt vill Företag 3 använda sig av egna medel då de investerar. 

3. Använder ni olika finansieringsformer när ni gör olika typer av investeringar? 

De berättar att de finansierar allt annat än lastbilar med egna medel, eftersom lastbilarna är för 
dyra. 

4. Hur motiverar ni er finansieringsform? För- och nackdelar? 

Fördelarna med banklån tycker svarspersonen är att de har en relativt förmånlig ränta. Han 
berättar att de uppfattar deras tidigare finansieringskälla som dyrare. 

5. Använder ni samma finansieringsformer nu som innan finanskrisen startade? 

Vår respondent svarar här att de använder sig av samma finansieringsform nu som innan 
krisen, det vill säga banklån. 

6. Har ni märkt av någon skillnad i finansieringsklimatet sedan finanskrisen började? 

Här får vi svaret att företaget snarare gynnats av finanskrisen, då bankerna har sänkt sin ränta 
för utlåning. 

7. Har ni tänkt göra någon investering inom snar framtid? Om ja, hur ska den finansieras? 

Inom 1,5 år så planerar Företag 3 att köpa en ny lastbil. Finansieringsformen blir med all 
sannolikhet återigen banklån. 

8. Har skattemässiga aspekter inflytande på ert val om finansieringsform? 

Skattemässiga aspekter är inget som företaget har i åtanke då de väljer finansieringsform. Det 
är bara räntan som styr. 
 
9. I vilken fas av livscykeln anser ni befinna er just nu? 

Företag 3 startade redan 1948 och även fast de har expanderat de senaste fem åren anser de 
sig just nu befinna sig i en mognadsfas. 

5.2.3.1 Analys 

5.2.3.1.1 Finansieringsform 

I och med denna intervju kan vi klart konstatera att Företag 3 fortfarande har tillgång till 
banklån. En av anledningarna till detta anser vi vara att företaget är väldigt gammalt och 
överlevt länge, vilket anses som förtroendeingivande hos bankerna. Detta innebär även att 
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företaget bör ha ett bra kontaktnät med kunder samt ett stabilt kassaflöde.123 De bör även ha 
hunnit upprätta en god bankkontakt, vilket underlättar kreditgivningsprocessen.124 

I intervjun berättar vår svarsperson att de finansierar alla investeringar utom lastbilarna med 
interna medel.125 Detta beror helt enkelt på att lastbilarna är för dyra för att kunna lösas 
kontant och därför måste Företag 3 söka externa medel till sin verksamhet. 

Respondenten vi pratar med berättar även att han tycker banklån har en mer förmånlig ränta 
än vad lånen från lastbilmärkenas egna finansbolag har. Det här kan anses som märkligt, då 
deras tidigare finansieringskälla, hävdar att även de följer STIBOR (Stockholm Interbank 
Offered Rate) precis som många av de stora bankerna.126 Det är dock troligt att STIBOR här 
endast fungerar som en referensränta och att dessa finansbolag tar ut extra avgifter. Det är 
även sannolikt att det handlar om förhandlingar mellan företag och bank eller finansbolag. 
Om Företag 3 har en god bankkontakt är det möjligt att de ges en lägre låneränta, då regler för 
avtalet förhandlas fritt mellan parterna.127 

Ur aspekten kapitalanskaffning har inte Företag 3 drabbats av finanskrisen. De använder sig 
fortfarande av banklån, precis som före krisen. Även fast bankerna har skärpt sin kreditpolicy 
har alltså detta åkeriföretag tillgång till kredit hos bankerna. Vår svarsperson anser till och 
med att de har gynnats av krisen vad gäller deras kapitalanskaffning. Detta motiverar han med 
att bankerna sänkt sin ränta, vilket innebär en lägre kostnad för lånen. 

Som framtida finansieringsform räknar åkeriföretaget att fortsätta med banklån, då de inom 
1,5 år ska investera i nytt. Att de även då beviljas lån, tvivlar vi inte på. Trots att bankerna 
blivit hårdare i och med nuvarande finanskris tycks det inte drabbat Företag 3. Bankerna anser 
säkerligen att företaget är en säker kund att bevilja kredit.128 

5.2.3.1.2 Pecking order-modellen 

Företag 3 gör alla sina investeringar förutom köpen av lastbilar med egna medel. I första hand 
vill man således betala med pengar från den egna kassan, medan man i andra hand tar banklån 
för att finansiera köpen. Detta bekräftar de två första stegen i pecking order-modellen, men 
säger inget om det sista steget.129 

En förklaring till att nytt eget kapital inte nämns beror på att man fortfarande kan förhandla 
sig till lån med bankerna. Kontentan av företagets val av finansieringsform styrker en 
avkortad variant av pecking order-modellen, en variant som endast innehåller de två första 
stegen.130 
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5.2.3.1.3 Trade-off teorin 

Företag 3 berättar under intervjun att den avgörande faktorn för deras finansieringsval är 
räntan. Skatteaspekter är inget man lägger något större intresse på, utan söker lån där man 
anser sig få en rimlig ränta. 

Eftersom företaget inte försöker dra positiva skattefördelar genom skuldsättning kan vi med 
hjälp av trade-off teorin säga att företaget inte strävar efter att nå en optimal kapitalstruktur.131 
Ointresset för att dra skattefördelar från detta företag tror vi kan finnas i företagets ringa 
storlek. Eftersom företaget bara har ett fåtal anställda vill de inte utsätta företaget för stor risk. 
Risken ökar med en högre skuldsättningsgrad och därför undviker man således en alltför hög 
skuldsättning av företaget. 

5.2.3.1.4 Småföretags livscykel 

Med tanke på företagets höga ålder och att de inte tycks expandera anser vi att företaget är 
inne i en mognadsfas. I denna fas bör företaget ha ett stabilt kassaflöde och därmed ha mindre 
problem att anskaffa banklån.132 

5.2.3.1.5 Soliditet 

Soliditeten i åkeriföretaget är i dagsläget mycket god. Under året 2008 hade företaget en 
soliditet på 31,52 procent, vilket anses som mycket stabilt inom åkeribranschen.133 Även detta 
bör vara en faktor till att Företag 3 inte har några problem att anskaffa banklån, då denna 
siffra indikerar en viss stabilitet. 

5.2.4 Företag 4 

Svarspersonens position i företaget Ägare 

Typ av företag Åkeri  

Antal anställda 2 fast anställda 

Årtal då företaget startades 2004 

1. Hur finansierar ni era investeringar? 

Ägaren av Företag 4 svarar här att de använder sig av finansiering från återförsäljaren, det vill 
säga två större lastbilstillverkares finansbolag.  

2. Vilken finansieringsform använder ni helst? 

På denna fråga svarar han att han allra helst använder sig av leasing som finansieringsform. 
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3. Använder ni olika finansieringsformer när ni gör olika typer av investeringar? 

Då Företag 4 gör mindre investeringar använder de egna medel. Större investeringar görs 
dock med hjälp av externa medel. 

4. Hur motiverar ni er finansieringsform? För- och nackdelar? 

Fördelen med finansiering från lastbilstillverkarnas finansbolag är enligt vår svarsperson att 
de även i dessa tider av lågkonjunktur är lättillgängliga. Nackdelen med dessa tycker han 
samtidigt är att de nästan aldrig preciserar räntehöjningar och sänkningar. 

5. Använder ni samma finansieringsformer nu som innan finanskrisen startade? 

Här svarar han att det använder samma finansieringsform nu som innan krisen. 

6. Har ni märkt av någon skillnad i finansieringsklimatet sedan finanskrisen började? 

Respondenten för Företag 4 tycker här att de märkt av att bankerna har skärpt sina villkor och 
blivit svårare att förhandla med. Dock anser han inte att lastbilstillverkarnas finansbolag har 
förändrats. 

7. Har ni tänkt göra någon investering inom snar framtid? Om ja, hur ska den finansieras? 

Åkeriföretaget har tänkt investera nytt inom en snar framtid. Han säger att han förmodligen 
kommer att använda sig av finansbolag igen. 

8. Har skattemässiga aspekter inflytande på ert val om finansieringsform? 

Ingen skattemässig aspekt styr då Företag 4 väljer finansieringsform. Det är bara räntan som 
är intressant. 
 
9. I vilken fas av livscykeln anser ni befinna er just nu? 

Vår svarsperson anser att de i dagsläget befinner sig i en mognadsfas. Anledningen är att de 
en gång varit större än de är idag. Dock innebar expansionen nackdelar och Företag 4 
minskade då sin verksamhet igen.  

5.2.4.1 Analys 

5.2.4.1.1 Finansieringsform 

Företag 4 finansierar i dagsläget sina investeringar genom två större lastbilstillverkares 
finansbolag. Dessa kreditgivare är mindre konjunkturkänsliga, eftersom de inte innehar 
samma ansvar som de stora bankerna. Detta gör att dessa bolag kan ta större risker.134 

Vår svarsperson berättar även att han upplever lastbilstillverkarnas egna banker och 
finansbolag som mer tillgängliga i dagsläget. Även det kan relateras till ovanstående stycke, 
då bankerna har ett större ansvar än övriga finansiärer. De stora bankerna kan alltså inte ta för 
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stora risker, då det kan äventyra privatpersoners insättningar och bankkonton.135 Ägaren av 
åkeriföretaget tycker dock att nackdelen med deras nuvarande finansieringsform är att de inte 
preciserar räntehöjningar respektive sänkningar. Detta ska dock inte generaliseras för alla 
lastbilstillverkarnas egna banker utan bör variera finansbolagen emellan. 

Eftersom Företag 4 använder sig av samma finansieringsform just nu som före krisen betyder 
detta att de inte direkt har påverkats av krisen ur aspekten av kapitalanskaffning. Dock tycker 
han sig märkt att bankerna blivit hårdare och svårare att förhandla med. Detta faktum torde 
även bero på att Företag 4 är ett ungt och litet företag med endast två anställda, vilket inte ses 
som en fördel i bankernas kreditgivning.136 

Åkeriföretaget har inom kort tänkt investera i nytt. Återigen tycks det bli med hjälp från 
någon av lastbilstillverkarnas finansbolag. Valet får anses som rimligt för ett företag som 
Företag 4, då dessa källor för kapitalanskaffning tycks vara lättillgängliga. 

5.2.4.1.2 Pecking order-modellen 

Företag 4 använder sig av två olika finansieringsmetoder, leasing från återförsäljaren av 
fordon samt eget kapital. De mindre investeringarna betalar man med pengar från kassan, 
medan man helst leasar sina fordon från lastbilsföretagets eget finansbolag. Att egna medel är 
den mest föredragna finansieringsmetoden bekräftar pecking order-modellen, som säger att 
man i första hand använder eget kapital för investeringar.137 

Vid extern finansiering väljer man banklån före nytt eget kapital i pecking order-modellen, 
men Företag 4 använder sig utav leasing, vilket är en finansieringsform som inte behandlas av 
denna modell. Steg två och tre i modellen kan således inte styrkas av detta företags val av 
finansieringsform.138 Valet styrker dock att det kan förekomma en kortare pecking order-
modell bland småföretag, som i detta fall endast består av eget kapital.139 Valet visar även att 
det kan finnas ytterligare finansieringsformer som inte modellen tar hänsyn till. 

5.2.4.1.3 Trade-off teorin 

Företag 4 visar inget intresse för skatteaspekter när de väljer finansieringsalternativ. Räntan 
de kan få vid lån av kapital är den som är avgörande för vilken finansieringsform de kommer 
att välja. 

Trade-off teorin menar att man ska låna kapital i den utsträckningen att fördelarna från 
skuldsättningen täcker kostnaderna vid en konkurs. Eftersom företaget inte ger skattefördelar 
någon uppmärksamhet bör således deras kapitalstruktur inte vara i närheten av optimal enligt 
trade-off modellen.140 Anledningen till att Företag 4 inte lånar pengar i den utsträckning som 
teorin förespråkar tror vi beror på företagets storlek. Eftersom verksamheten är liten vill man 
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inte ta alltför stora risker. Riskerna ökar vid skuldsättning av företaget och genom att hålla 
skuldsättningen låg kan man följaktligen också hålla risken som företaget utsätts för låg. 

5.2.4.1.4 Småföretagets livscykel 

Ägaren av Företag 4 anser att de i dagsläget befinner sig i en mognadsfas. Detta motiveras 
med att de har hittat en balans i hur stora de vill vara. De har dock enligt honom varit större, 
men minskade verksamheten avsiktligt då en större volym innebar nackdelar för företaget. 
Eftersom företaget startades år 2004 har man lyckats nå en mognadsfas relativt snabbt, då 
denna innebär en stabil verksamhet med ett stabilt kassaflöde. 

5.2.4.1.5 Soliditet 

Under år 2007 hade Företag 4 en soliditet på endast 2,35 procent.141 Denna siffra är mycket 
låg för ett företag, även inom åkeribranschen. Detta är även en aspekt som bidrar till att 
bankerna i dessa tider blivit svårare att förhandla med för åkeriföretaget. Dock kan de 
fortfarande erbjudas finansiering från lastbilstillverkarnas egna banker och finansbolag. 

 5.2.5 Företag 5 

Svarspersonens position i företaget VD 

Typ av företag Åkeri  

Antal anställda 35 fast anställda 

Årtal då företaget startades 1987 

1. Hur finansierar ni era investeringar? 
Svarspersonen på Företag 5 säger att finansieringsformen för deras investeringar varierar. 
Ibland så köper de kontant, det vill säga med internt genererade medel, ibland så leasar de 
bilarna och ibland tar de lån. 

2. Vilken finansieringsform använder ni helst? 

Här berättar svarspersonen att det är beroende på momsreglerna. Om ett fordon ger möjlighet 
till fullt avdrag på för momsen så lånar de pengarna. Annars föredrar de leasing, där halva 
momsen är avdragsgill. 

3. Använder ni olika finansieringsformer när ni gör olika typer av investeringar? 

Mindre investeringar görs genom egna medel, medan större investeringar görs genom leasing 
eller banklån.  

4. Hur motiverar ni er finansieringsform? För- och nackdelar? 

För Företag 5 så är det helt enkelt bara momsreglerna som avgör. 
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5. Använder ni samma finansieringsformer nu som innan finanskrisen startade? 

Här svarar de att finanskrisen inte påverkat företaget ur denna aspekt och att de använder 
samma finansieringsform nu som innan krisen. 

6. Har ni märkt av någon skillnad i finansieringsklimatet sedan finanskrisen började? 

Det förändrade finansieringsklimatet har inte påverkat företaget enligt svarspersonen. 

7. Har ni tänkt göra någon investering inom snar framtid? Om ja, hur ska den finansieras? 

Beroende på vilken typ av bil företaget har tänkt köpa i framtiden så kommer de att välja 
mellan leasing och banklån. 

8. Har skattemässiga aspekter inflytande på ert val om finansieringsform? 

Här berättar svarspersonen att skattemässiga aspekter har inflytande och att momsreglerna är 
helt avgörande för valet. 

9. I vilken fas av livscykeln anser ni befinna er just nu? 

Svarspersonen anser att Företag 5 är inne i en tillväxtfas, då de fortfarande växer. 

5.2.5.1 Analys 

5.2.5.1.1 Finansieringsform 

När Företag 5 investerar använder de sig av finansieringsformerna egna medel, leasing och 
banklån. Dock så tycks de använda leasing och banklån när de större investeringarna görs. 
Det här innebär att företaget trots finanskrisen fortfarande får stöd av bankerna i form av 
kapital. En av anledningarna torde vara att företaget har varit verksamma relativt länge och 
därför bör ha någon form av bankkontakt, då dessa favoriseras framför företag utan en 
relation till någon bank, när det gäller banklån.142  

Företag 5 använder sig av olika finansieringsformer till olika investeringar. Då de investerar i 
större tillgångar så används banklån eller leasing. Egna medel använder de till de mindre 
investeringarna. Anledningen är att de stora investeringarna helt enkelt är för dyra för att 
kunna köpas kontant och externa medel blir därför nödvändigt. Möjligheten att betala alla 
investeringar kontant är endast möjligt i de mest lönsamma företagen.143   

För det här åkeriföretaget är momsreglerna helt avgörande då de investerar. När man leasar ett 
fordon får man dra av halva momsen på leasinghyran, vilket innebär att man får 
skattelättnader genom att använda denna metod i de fall då man inte får göra momsavdrag när 
man köper fordonet.144 För företagets framtida investeringar använder man samma 
resonemang och man kommer välja den av metoderna som passar bäst. 

                                                           
142 Hallgren (2003), s. 303. 
143 Ibid, s. 291. 
144 Larsson, Claes-Göran (2008), s. 380. 
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På frågan om Företag 5 har märkt av ett hårdare finansieringsklimat får vi svaret att de inte 
upplevt någon skillnad. Anledningen menar de är att de fortfarande har en god lönsamhet i 
företaget. I och med att man har en god lönsamhet har man även större chans att få tillgång till 
kapital. Den likviditet företaget uppvisar är en faktor som bankerna tittar på när de avgör om 
de skall utfärda en kredit.145 

5.2.5.1.2 Pecking order-modellen 

Företag 5 menar att deras val av finansieringsform är lite olika beroende på situationen, men 
de metoder den använder är egna medel, banklån och leasing. Vid mindre investeringar 
betalar man kontant, medan de större investeringarna finansieras genom lån eller leasing. 
Detta bör således innebära att man i första hand väljer egna medel, medan man vid extern 
finansiering föredrar banklån, vilket bekräftar de två första leden i pecking order-modellen.146 
Att företaget använder sig av leasing i viss utsträckning visar på att det finns möjliga 
finansieringsalternativ som modellen inte tar upp. 

Detta företag anser sig ha en god lönsamhet, vilket gör att de inte har några svårigheter att få 
lån från banken. Det är därför inte något tal om nytt externt eget kapital som en möjlig 
finansieringsmetod. De metoder företaget använder bekräftar dock en förenklad pecking 
order-modell, där endast de två första stegen är representerade.147 Detta kan förklaras med att 
företaget har så pass god lönsamhet att det inte behöver söka sig till något ytterligare 
alternativ än banklån och leasing vid extern finansiering. Om företaget skulle få problem att ta 
lån från banken, skulle nytt eget kapital kanske kunna vara lösningen, men vi kan inte 
bekräfta att denna metod skulle användas utifrån de svar vi fått från respondenten. 

5.2.5.1.3 Trade-off teorin 

Företag 5 säger att skatteaspekterna är helt avgörande i deras val av finansieringsform. De 
gällande momsreglerna gör att de väljer mellan banklån och leasing beroende på vilket fordon 
de investerar i. Som exempel nämner de att en del fordon ger fullt avdrag för momsen, och i 
de fallen väljer de att ta banklån för att köpa fordonet. I andra fall ger inte fordonet i fråga rätt 
till momsavdrag, då väljer företaget istället att leasa fordonet eftersom man har rätt att dra av 
halva momsen vid leasing. 

Detta företag är det av intervjuobjekten som visat på störst intresse att dra positiva 
skattefördelar med hjälp av skuldsättning. Detta betyder enligt trade-off teorin att de med stor 
sannolikhet ligger närmare en optimal kapitalstruktur än de andra företagen vi intervjuat.148 
Anledningen att de har denna inställning tror vi beror på företagets storlek, som är större än 
snittet i målgruppen och även att de är i en tillväxtfas och kan visa upp en lönsamhet från 
verksamheten. 

  

                                                           
145 Larsson, Claes-Göran (2008), s. 380. 
146 Myers and Majluf (1984). 
147 Howorth (2001). 
148 Myers (2001). 
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5.2.5.1.4 Småföretagets livscykel 

Åkeriföretaget anser själv att de befinner sig i en tillväxtfas eftersom de fortfarande investerar 
och växer. Under tillväxtfasen är leasing en lämplig finansieringsform att använda sig av då 
man slipper binda upp kapitalet i tillgångarna, då företaget expanderar och behöver kapitalet 
fritt.149 Företag 5 använder sig också av leasing precis som teorierna förespråkar. Att företag 
anser sig befinna i tillväxtfasen anser vi en aning underligt, då de visar upp en god lönsamhet 
och en stabil verksamhet, egenskaper som är mer signifikativa för mognadsfasen.150 

5.2.5.1.5 Soliditet 

Företag 5 hade under 2008 en soliditet på 22,01 procent, vilken inom åkeribranschen kan 
betraktas som god.151 Det här är även det en bidragande faktor till att företaget inte tycks ha 
problem med kapitalanskaffning i dagsläget. 

5.2.6 Företag 6 

Svarspersonens position i företaget VD 

Typ av företag Åkeri  

Antal anställda 3 fast anställda 

Årtal då företaget startades 1991 

1. Hur finansierar ni era investeringar? 

Svarspersonen i den här intervjun svarar att företaget finansierar sina investeringar med eget 
kapital. 

2. Vilken finansieringsform använder ni helst? 

Den finansieringsform som åkeriföretaget helst använder är eget kapital. 

3. Använder ni olika finansieringsformer när ni gör olika typer av investeringar? 

Eget kapital är den enda finansieringsform som företaget i dagsläget använder. 

4. Hur motiverar ni er finansieringsform? För- och nackdelar? 

Vår respondent berättar här att fördelen med att använda sig av eget kapital är att man slipper 
skuldsätta sig.  

5. Använder ni samma finansieringsformer nu som innan finanskrisen startade? 

VD:n för företaget berättar att Företag 6 har kunnat göra sina investeringar med hjälp av eget 
kapital sedan många år tillbaka. 

                                                           
149 Broomé et al (1996), s. 97. 
150 Ibid, s. 93. 
151 Årsredovisning Företag 5. 



 

47 

6. Har ni märkt av någon skillnad i finansieringsklimatet sedan finanskrisen började? 

Finanskrisen har endast påverkat företagets omsättning och ingenting annat. 

7. Har ni tänkt göra någon investering inom snar framtid? Om ja, hur ska den finansieras? 

Några nya investeringar kommer inte att göras i åkeriföretaget inom den närmaste framtiden. 
Han svarar att de inte investerar om de inte kan göra detta med eget kapital. 

8. Har skattemässiga aspekter inflytande på ert val om finansieringsform? 

Skattemässiga aspekter har inget inflytande på företagets val av finansieringsform. 

9. I vilken fas av livscykeln anser ni befinna er just nu? 

Vår svarsperson berättar att de är i en nedgångsfas just nu då företagets ägare snart går i 
pension. Efter det kommer företaget antingen säljas eller läggas ner. 

5.2.6.1 Analys 

5.2.6.1.1 Finansieringsform 

På första frågan svarar personen vi intervjuade att Företag 6 finansierar sina investeringar med 
eget kapital. Det här betyder att företaget måste ha en hög internfinansieringsförmåga för att 
detta ska vara möjlig. Det är bara de mest lönsamma företagen som kan finansiera sina 
investeringar med eget kapital.152 

Då de flesta åkeriföretag tycks använda sig av eget kapital till de mindre investeringarna och 
externt kapital till de större så använder detta åkeriföretag eget kapital till alla investeringar. 
Vår respondent berättar även att han ser fördelarna med detta då han slipper skuldsätta 
företaget. En åsikt här kan vara att ett företag som är nästan 20 år gammalt bör ha så pass god 
räntabilitet på kapitalet att de skulle kunna öka graden skuldsättning.153  

Eftersom företaget finansierar sina investeringar med eget kapital så har de inte heller märkt 
någon direkt effekt av att finansieringsklimatet har försämrats. Dock bör de märka av en 
indirekt effekt på deras förmåga att investera, då företaget enligt svarspersonen fått en 
försämrad omsättning i och med finanskrisen. En följd av detta är att företaget då får en 
försämrad lönsamhet när omsättningen sjunkit och därmed mindre fritt kapital att investera 
med. 

På frågan om de snart ska göra en investering och hur den då ska finansieras får vi svaret att 
ingen ny investering är planerad i dagsläget och att de inte investerar då externt kapital 
behövs. Det här besvarar delvis ovanstående resonemang. Fallet kan möjligtvis vara så att 
företaget inte har tillräckligt med eget kapital att investera med, då finanskrisen har medfört 
en lägre omsättning. 

  
                                                           
152 Hallgren (2003), s. 291. 
153 Broomé et al (1996), s. 93. 
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5.2.6.1.2 Pecking order-modellen 

Företag 6 gör alla sina investeringar med eget genererat kapital. Både de små och stora köpen 
finansieras således med pengar från kassan och detta styrks av pecking order-modellens första 
steg som säger att egna medel i första hand är att föredra.154 

De två nästa stegen utnyttjas inte av detta företag, vilket betyder att det inte finns ett empiriskt 
stöd från detta företag att man skulle välja i denna ordning. Det man däremot kan säga är att 
en kortare pecking order-modell kan anas av denna intervju, en modell som endast innehåller 
eget kapital som föredragen finansieringsmetod.155 

5.2.6.1.3 Trade-off teorin 

Företag 6 gör alla sina investeringar med eget kapital. Av den anledningen finns det inga 
möjligheter för dem att dra några skattemässiga fördelar, då dessa endast kan göras med hjälp 
av lånat kapital. 

Lånar man inte kapital når man inte heller en optimal kapitalstruktur enligt trade-off 
modellen, en struktur man vill nå för att maximera företagets värde.156 Vi tror att detta företag 
väljer att finansiera sin verksamhet med egna medel för att de sätter säkerhet i första rummet. 
Skuldsättning innebär en ökad risk för verksamheten och den kan man hålla på en låg nivå 
genom att hålla skuldsättningen låg. Företaget har endast en handfull anställda, vilket kan 
bidra till att man väljer en säker väg före en oviss. 

5.2.6.1.4 Småföretagets livscykel 

Då företagets ägare snart går i pension anser de sig i nuläget befinna sig i en nedgångsfas. 
Deras minskande lönsamhet talar också för att Företag 6 är i nedgång. Denna period ska 
egentligen även karaktäriseras av att företaget med lätthet kan anskaffa kapital genom banklån 
då de har goda och lönsamma år bakom sig. För det här företaget är det dock inte aktuellt, då 
de helt förlitar sig på eget kapital. 

5.2.6.1.5 Soliditet 

Soliditeten i Företag 6 var under året 2007 32,2 procent.157 Det är en förhållandevis bra siffra 
inom åkeribranschen. Anledningen till den goda soliditeten är att företaget under de senaste 
åren har finansierat sina investeringar med egna medel och därmed inte behövt skuldsätta sig. 

5.3 Korsanalys 
I det här avsnittet kommer vi att jämföra våra intervjuer för att analysera likheter och 
skillnader utifrån den teoretiska referensramen. Avsnittet kommer senare att ligga till grund 
för de slutsatser som kommer att dras av studien. 
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5.3.1 Finansieringsform 

Under våra intervjuer har det visat sig att åkeriföretagen i Umeå använder sig av många olika 
finansieringsformer. Vissa tar banklån medan andra får finansiering genom finansbolag. 
Ibland görs även vissa investeringar med egna medel. 

Vad som tycks vara genomgående bland de åkeriföretag vi har intervjuat är att de gör sina 
mindre investeringar kontant. Däremot är de flesta i behov av externt kapital då de större 
investeringarna ska göras. Vad som är intressant är att vissa av företagen tycker att bankerna 
har blivit svårare att förhandla med sedan finanskrisens början. Dessa vänder sig därför 
istället till lastbilstillverkarnas egna banker eller till finansbolag, då de tycks vara mindre 
konjunkturkänsliga och i dagsläget mer lättillgängliga.  

En av anledningarna till detta faktum är att finansbolag kan kompensera risk med en högre 
ränta, vilket bankerna vanligtvis är ovilliga till då de har kreditpolicys som måste följas för att 
ta sitt ansvar gentemot samhället.158 Detta innebär att när bankerna betvivlar företagets 
betalningsförmåga, till exempel under en lågkonjunktur, kan finansbolagen istället ta ut en 
högre ränta för utlåningen. Finansbolagen kan därför vara mer riskbenägna, men de är 
samtidigt dyrare än bankerna. Samma princip gäller även leasing, eftersom mellanhanden 
oftast är ett finansbolag.159 

Vissa företag använder sig av de finansieringstjänster som lastbilstillverkarnas egna banker 
tillhandahåller. De tycks vara relativt lättillgängliga i dagsläget. När man lånar av 
lastbilstillverkarnas egna banker vid köp av lastbil, fungerar själva fordonet som en säkerhet 
för lånet. Bland annat våra svenska lastbilstillverkare, Volvo och Scania, använder sig av den 
principen. 160 161 En fördel som lastbilstillverkarnas egna banker har här, är att de bör vara 
mycket insatta i branschen och kan därför med lätthet sälja vidare en dylik säkerhet om 
återbetalningen skulle utebli från låntagarna. Vissa av de åkeriföretag vi pratat med ser dock 
en viss nackdel i att använda lastbilstillverkarnas egna finansieringstjänster, då de menar att 
man blir bunden till ett och samma märke. Får man ett förmånligt avtal på ett banklån kan 
man istället välja lastbilstillverkare efter kvaliteten på själva fordonet. 

En finansieringsform som dock ingen av våra respondenter använder är avbetalning. 
Anledningen bör vara att avbetalning har en nackdel gentemot leasing, eftersom en 
kontantinsats måste göras vid avbetalningens start.162 Inte heller checkräkningskrediten eller 
leverantörskrediten tycks vara aktuella för åkeriföretagen, då de gör sina mindre investeringar 
med internt genererade medel.  

5.3.2 Pecking order-modellen 

Efter att ha gått igenom våra sex intervjuer råder det inget tvivel om att företagen först och 
främst vill använda sig av egna medel när det gör investeringar. När investeringarna är av det 

                                                           
158 Garmer och Kyllenius (2004) s. 61. 
159 Ibid s. 46. 
160 www.volvofinans.se (2009-05-13). 
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162 Larsson, Claes-Göran (2008) s. 163. 
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större slaget minskar dock intresset att betala kontant och man väljer då istället att ta banklån 
för att täcka kostnaden. I endast ett av fallen användes bara internfinansiering, men det anser 
vi hör till ovanligheterna för småföretag inom åkeribranschen. Respondenten för det företaget 
menade även att det hade tagit väldigt lång tid att bygga upp en kassa som kunde klara av 
sådana påfrestningar. 

Pecking order-modellen säger att företag i första hand använder sig av interfinansiering, för 
att sedan söka sig till banklån när interfinansieringen inte räcker till, och i tredje hand ta in 
nytt eget kapital från aktieägarna.163 De två första stegen i denna turordning får vi ett starkt 
empiriskt stöd för i våra intervjuer. Vad vi inte kan säga är man i tredje hand väljer att ta in 
nytt eget kapital, eftersom det inte förkommer i något av fallen. Anledningen till detta kan 
förklaras med hjälp av pecking order-modellen, då företag enligt den tar lån före dem tar in 
nytt eget kapital. Eftersom inget av företagen saknar möjligheten att ta banklån eller lån från 
finansbolag behöver de inte ta in något nytt eget kapital. 

Kritiker av pecking order-modellen menade att modellen bör se annorlunda ut för småföretag, 
eftersom nytt eget kapital inte anses som en självklar finansieringsmetod för dem.164 I våra 
intervjuer har vi fått stöd för att detta kan vara fallet, eftersom inget av företagen använde sig 
av nytt eget kapital som finansieringskälla. Om vi tittar på den ursprungliga pecking order-
modellen anser vi därför att man kan stryka det sista steget när man analyserar småföretag i 
åkeribranschen, eftersom denna finansieringskälla inte används. 

Vi noterar att man i några av fallen använder sig av leasing, vilket vi inte anser kan liknas vid 
någon av punkterna i pecking order-modellen. Leasing är inte en finansieringsmetod som kan 
användas i alla branscher, men den är utbredd i åkeribranschen, eftersom leasing av just 
fordon hör till vanligheterna. Vi anser att leasing är en så pass viktig finansieringsmetod i 
åkeribranschen att en pecking order-modell som endast skulle vara anpassad för småföretag i 
åkeribranschen måste innehålla leasing på ett eller annat sätt. 

Tidigare har vi nämnt att ägarna i småföretag ofta är desamma som ledningen. Vi tror därför 
att det finns en ovilja att ta in nytt kapital i företagen från ledningens sida i många av dessa 
företag, då det är de själva som måste bekosta nyemissionen. Eftersom företagen inte heller är 
börsnoterade finns det svårigheter att hitta intressenter även i de företag som har externa 
ägare. Därför ser vi inte nytt eget kapital som en självklarhet bland småföretag inom 
åkeribranschen. 

Med utgångspunkt i vad vi nämnt i de två tidigare styckena, har vi tagit fram till en pecking 
order-modell som är anpassad för småföretag i åkeribranschen (se figur 6). 
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Figur 6 - (Eriksson och Freme (2009)) 

Det första finansieringsalternativet för dessa småföretag är eget kapital, som sedan följs av 
lånat kapital och i tredje hand hittar vi leasing. Det som skiljer denna modell från dess 
föregångare är det tredje steget, nämligen leasing i stället för nytt eget kapital. Internt 
genererat eget kapital kommer att användas till alla mindre investeringar. I de fall företagen 
inte kan betala kontant, vilket ofta är vid köpa av lastbilar, kommer man i första hand att låna 
pengar från banken. Väljer man att inte låna kommer man istället att vilja leasa fordonet, 
vilket är en bra lösning, men den är inte lika fördelaktig som ett banklån. Huruvida denna 
modell passar in på alla småföretag inom åkeribranschen är svårt för oss att avgöra, då denna 
undersökning endast fått information från sex stycken företag i Umeå. Vi anser dock att denna 
modell är mer applicerbar på undersökningsobjekten än den ursprungliga pecking order-
modellen. Anledningen till detta är att finansieringsmöjligheterna i åkeribranschen skiljer sig 
från många andra branscher, då leasing av fordon är utbrett inom åkeribranschen. 

5.3.3 Trade-off teorin 

För att klargöra hur väl trade-off teorin utnyttjades av våra intervjuobjekt frågade vi hur stor 
inverkan skattemässiga aspekter har på deras val av finansieringsform. Det vi kommit fram 
till är att de två företagen med 35 anställda har ett större intresse av skattemässiga aspekter än 
det fyra företag som har under 10 anställda. Anledning till detta tror vi beror på att en ökad 
skuldsättning inte har lika stor effekt på de större företagen som för de mindre, eftersom de 
har en större omsättning. En ökad skuldsättning innebär också en högre risk för företaget. 
Denna risk tror vi de mindre företagen vill hålla så låg som möjligt och därför väljer de att 
inte skuldsätta sig så hårt, vilket betyder att de inte heller anammar möjligheterna i trade-off 
modellen. 

Fördelarna man kan dra från lånat kapital tror vi inte är lika stora för ett litet företag som för 
ett större företag. Eftersom skatteaspekter handlar om procent betyder det att vinsten ett litet 
företag kan tjäna på denna möjlighet blir mycket lägre än för ett företag med större 
omsättning. Självfallet blir den procentuellt lika stor, men man kan också anta att ett litet 
företaget måste lägga ned lika mycket arbete för att dra fördelar som ett större företag och att 
de därför inte har lika mycket att tjäna på mödan. 

Vi trodde i teorigenomgången att företagen skulle ha en ovilja att skuldsätta sig själva i en 
alltför hög grad. Intervjuerna visar att fem av sex företag använder sig av banklån, men vi 
tycker oss skåda ett litet motstånd från de mindre företagens respondenters sida att låna för 
mycket pengar. En respondent menar till exempel att man är ”tvingade” att ta banklån vid köp 
av transportfordon. 
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Vi anser att trade-off modellen inte används till den grad som den skulle kunna användas. 
Detta tror vi beror på att den finansiella risken man utsätter företaget för vid ökad 
skuldsättning. En faktor som indirekt förklarar detta val tror vi kan vara den rådande 
finanskrisen. Eftersom en lågkonjunktur innebär minskade kassaflöden för företagen, kan man 
inte vara lika säker på kontinuerliga intäkter som tidigare. Därför väljer man också att lägga 
sig på den säkra sidan och inte utsätta företaget för alltför stora risker. Ett sätt att hålla risken 
på en låg nivå är en låg skuldsättningsgrad och genom att inte ta in lånat kapital i en alltför 
stor utsträckning kan man hålla denna nere. 

5.3.4 Småföretagets livscykel 

De åkeriföretag som vi intervjuade har befunnit sig i olika skeenden av livscykeln (se figur 7), 
bland annat beroende företagets ålder. Var de befunnit sig har även inverkat på deras förmåga 
att anskaffa kapital, i synnerhet när det gäller banklån. De äldre företagen som har kommit in i 
någon slags mognad tycks ha haft lättare att beviljas banklån än de yngre företagen. I och med 
att företaget har mognat bör det även innebära att de på något sätt har upprättat en 
bankkontakt, vilket underlättar kreditprocessen.165 

 

Figur 7 – (Berger and Udell (1998) – Omarbetad av Eriksson och Freme (2009)) 

I fallet med Företag 3, som startades 1948 framkommer av intervjun att de inte har några 
problem att anskaffa kapital genom banklån och att de i dagsläget använder det som 
finansieringsform. Företaget har även gått in i en mognadsfas och har passande kriterier för 
denna kategori. Företag 2 däremot är väldigt ungt och startades 2007. Det är i dagsläget inne i 
en tillväxtfas och upplever bankerna som krångliga att förhandla med. Någon bankkontakt 
tycks inte finnas här. Även i fallet med Företag 4, som startades 2004, gäller i princip samma 
sak. De tycker precis som Företag 2 att bankerna idag är svåra att förhandla med. Dock anser 
sig Företag 4 befinna sig i en mognadsfas då de tidigare var större, men nu hittat en balans. 

Tillväxtfasen ska enligt teorin innebära att företaget börjar få tillgång till banklån.166 Vad som 
framgår i de fallen vi har undersökt är bland annat att ett relativt ungt företag i mognadsfasen, 
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Företag 4, har svårt att få banklån. Det här kan troligtvis innebära att dagens finanskris har 
rubbat och förskjutit småföretagets livscykel ur den aspekten att bankerna i dagsläget kräver 
en större mognad i företaget för kreditgivning. Det ska dock tilläggas att företag som Företag 
1, som startades 1986, och Företag 5, som startades 1987, även de anser sig befinna i en 
tillväxtfas, men att de har en fördel i att vara större än de företag som nyss diskuterats, när det 
gäller att bli beviljad kreditgivning från banker.167 

5.3.5 Soliditet 

Något mer som har varierat mellan de företag som vi intervjuat är soliditeten. Normen för vad 
som är normalt att ha i soliditet kan även variera kraftigt mellan olika branscher. Inom 
åkeribranschen bör den ligga runt 20 procent på grund av att åkeriföretag kan tvingas ta stora 
lån då de investerar i lastbilar.168 Rent generellt bör småföretag ligga över 20 procent.169   

Soliditeten är ett mått som bankerna tittar på innan de utfärdar banklån.170 Teorin stämmer 
även bra överens på de företag vi har intervjuat. De företag som under den senaste tiden visat 
upp en väldigt låg soliditet har beskrivit bankerna som svåra att förhandla med när det gäller 
lån. I denna skara så ingår Företag 2 och Företag 4 som haft en soliditet på runt 3 procent det 
senaste året. Att ha i åtanke här är att båda dessa företag är väldigt unga och har tvingats 
skuldsätta sig vid starten av verksamheten för att kunna investera. Skuldsättningen påverkar 
soliditeten negativt. 

De åkeriföretag som de senaste året uppvisat en god soliditet tycks däremot inte ha några 
problem i att anskaffa banklån. Dessa är Företag 1, Företag 5, Företag 3 och Företag 6. Inget 
av de nämnda åkeriföretagen tycks ha märkt någon skillnad vad gäller kapitalanskaffning av 
bankerna efter finanskrisens början. Dock är Företag 6 ett undantag, då skuldsättning inte är 
aktuellt för dem. 

6.0 Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram de viktigaste slutsatserna vi kunnat dra från vår studie. 
Vi kommer även att besvara vår problemformulering och vårt syfte, som legat till grund för 
hela denna studie. 

6.1 Kapitalanskaffning för åkeriföretag 

Vad som tycks ha påverkat de små åkeriföretagens kapitalanskaffning mest under den rådande 
finanskrisen är att bankerna har blivit svårare att förhandla med om lån. Det här gäller främst 
de unga företagen som saknar en bankkontakt. Bankerna fortsätter dock att bedriva sina 
affärer med de äldre åkeriföretagen, som nått en viss mognad och stabilitet i verksamheten. 
Det här kan innebära stora problem för de yngre åkeriföretagen i Umeå, då deras möjligheter 
till kapitalanskaffning försämrats på grund av bankernas åtstramning i och med finanskrisen. 
Detta kan ses som ett särskilt stort problem i denna bransch, då åkeribranschen är väldigt 

                                                           
167 Garmer och Kyllenius (2004), s. 61. 
168 Löthberg (2007). 
169 Larsson, Claes-Göran (2008) s. 81. 
170 Ibid s. 160. 
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kapitalkrävande eftersom man måste göra dyra investeringar årligen i tillgångar, såsom 
lastbilar. 

Finansbolagen och lastbilstillverkarnas egna banker tycks däremot inte stramat åt sin 
kreditgivning märkbart gentemot de små åkeriföretagen i Umeå. Här finns det fortfarande 
potential för åkeriföretagen att beviljas kredit, även för de unga och sämre etablerade 
företagen. Leasing som finansieringsform är således också möjlig då detta ofta sker via ett 
finansbolag. 

Soliditet har visat sig vara en faktor som avgör hur kapabla åkeriföretaget har varit att 
anskaffa kapital genom banklån. De som har haft en högre soliditet har också haft minst 
problem med att anskaffa banklån. I och med finanskrisen kan man alltså säga att de företagen 
med god soliditet har drabbats mindre, när det kommer till kreditgivning från banker. Något 
att ha i åtanke här är dock att yngre företag kan ha en lägre soliditet då de tvingats skuldsätta 
sig för att ha råd med de kostnader en företagsstart innebär. Detta innebär att vi inte med 
säkerhet kan avgöra om det är de undersökta företagens unga ålder eller låga soliditet som är 
den avgörande faktorn till att de inte kan få banklån. 

6.2 Avgörande faktorer vid kapitalanskaffning 

I studien har det visat sig att det är olika faktorer som åkeriföretagen i Umeå beaktar innan de 
väljer finansieringsform. En viktig faktor för företagen tycks vara tillgänglighet. Eftersom 
banker har skärpt sin kreditpolicy och blivit svårare att förhandla med har åkeriföretagen 
istället vänt sig till mer lättillgängliga källor för kapitalanskaffning, såsom olika finansbolag 
och lastbiltillverkarnas egna banker. En annan viktig faktor för anskaffande av kapital är 
räntan. Flertalet av de åkeriföretag vi studerat letar endast efter den lägsta räntan när de 
anskaffar kapital. 

Genom att använda trade-off teorin ville vi ta reda på hur skatteaspekter påverkade företagens 
val av finansieringsform. Det vi kom fram till genom våra intervjuer var att intresset för att 
dra positiva skattefördelar inte var särskilt utbrett inom urvalsgruppen. Vi kunde dock se 
tendenser som visade på att det två största företagen bland de vi intervjuade hade ett större 
intresse av skatteaspekter än de fyra mindre företagen. Anledningen till denna skillnad tror vi 
kan förklaras med att de positiva skatteeffekterna blir större ju högre omsättning man har. För 
de riktigt små företagen, med låg omsättning, är förtjänsten låg varför det inte finns skäl att 
utnyttja skatteaspekter till sin egen fördel. Risken man utsätter företaget för vid skuldsättning 
uppfattas vara för stor i förhållande till de möjligheter man har att tjäna på det. Vår slutsats 
blir därför att skatteaspekter blir mer intressanta ju större och stabilare företaget är och att de 
inte brukas nämnvärt av små företag inom åkeribranschen. 

6.3 Turordning för kapitalanskaffning 

Vi använde oss av pecking order-teorin för att reda ut i vilken turordning småföretag inom 
åkeribranschen väljer mellan finansieringsformer. Teorin menar att företag i första hand vill 
finansiera sina investeringar med eget kapital, vilket vi fick bekräftat i våra intervjuer. Alla 
företag vi pratade med använde främst internfinansiering och vi anser därför att teorin 
bekräftar att eget kapital är den populäraste finansieringsformen. Teorin menar vidare att 
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lånekapital kommer som nummer två efter internfinansieringen. Även detta fick vi bekräftat i 
vår undersökning, då företagen tog lån från banker och finansbolag när det gjorde 
investeringar som inte kunde finansieras med egna medel. Vad vi däremot inte fick bekräftat 
var om företagen skulle ta in nytt eget kapital om de inte fick lån. Vi tror dock att nytt eget 
kapital är en utväg som småföretag sällan utnyttjar, då de ofta själva är aktieägare, men även 
för att de inte vill förlora kontroll till utomstående aktörer. Slutsatsen vi drar utifrån pecking 
order-teorin blir att den inte är fullt applicerbar på småföretag inom åkeribranschen. Vi anser 
dock att det finns skäl att säga att den i en avkortad form, där endast de två första stegen finns 
med, passar in på de företag vi intervjuat. 

7.0 Sanningskriterier 
I detta kapitel kommer vi att redovisa för hur väl denna studie uppfyller sanningskriterierna. 
Sanningskriterier i en kvalitativ studie används för att bedöma trovärdigheten i 
undersökningen och ligger till grund för studiens kvalitet.171 

7.1 Giltighet 

Vi anser att vi samlat in tillräckligt med information för att kunna besvara vår 
problemställning på ett tillfredsställande sätt och således också uppnå vårt syfte. Ytterligare 
informationsinsamling hade inte varit meningsfullt, då det skulle bidragit till fler aspekter och 
nya infallsvinklar, men vi anser att det inte som någon nödvändighet då vi tror att slutsatserna 
ändå skulle bli desamma. Vi tycker alltså att de sex intervjuerna vi gjorde gav oss tillräckligt 
med information för att genomföra denna studie.172 

7.2 Intersubjektivitet 

För att minska intersubjektiviteten har vi gett våra respondenter möjligheten till att bekräfta 
den transkriberade versionen av intervjuerna. Ingen av våra respondenter ansåg detta 
nödvändigt med motiveringen att den informationen de lämnat till oss inte sågs som särskilt 
personlig. Vi har inte förvanskat eller ändrat på den informationen vi samlat in på något sätt 
och har inte heller haft något fog att göra det, då vi gjort en objektiv studie där resultatet inte 
har någon personlig betydelse för oss båda. Det är dock upp till läsaren att avgöra om våra 
tolkningar av materialet är korrekt, men vi har försökt att förhålla oss så objektiva som 
möjligt till det.173 

7.3 Användbarhet 

Denna studie anser vi främst kunna vara användbar för nya företag inom åkeribranschen. 
Studien belyser framförallt finanskrisens påverkan på finansieringsformer och hjälper således 
företag att anpassa sig till ekonomiskt svårare tider. Vi tror även att företag som är i liknande 
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situationer som åkeriföretagen kan ha hjälp av denna uppsats för att se hur andra företag 
agerar och resonerar kring kapitalanskaffning.174 

7.5 Överförbarhet 

Vi tror att denna uppsats går att överföra till liknande studier som utförs i Norrland eller 
platser där förutsättningarna är desamma som i Norrland. Att denna studie är överförbar på 
utländska marknader ser vi inte som någon omöjlighet, men vi tror dock att den marknaden 
måste ha många gemensamma nämnare med den svenska marknaden för att uppsatsen skall 
bli relevant för dem. Vi anser även att åkeribranschen har några specifika egenskaper som inte 
andra branscher har, och därför kan denna studie bli missvisande om den används för att 
beskåda en bransch allt för olik åkeribranschen.175 

8.0 Förslag till vidare forskning 
Efter att ha utfört denna studie har vi märkt att det är de nystartade företagen som har svårt att 
få finansiering från bankerna under lågkonjunktur. Att titta vidare på vilka 
finansieringsalternativ det finns för nystartade företag under lågkonjunktur vore därför ett 
intressant område att utforska vid vidare forskning. 

Vidare anser vi att leasing är väldigt utbrett inom åkerinäringen och detta är ett 
finansieringsalternativ som vi tror skulle kunna användas i större utsträckning inom många 
andra branscher, då det på många sätt kan vara fördelaktigt för företagen. Att försöka reda ut 
hur leasing kan användas inom branscher där det inte är redan är utbrett skulle således vara ett 
intressant alternativ till forskningsområde. 
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10.0 Bilagor 

10.1 Frågeformulär 

Introduktion: 

Vilken är din position i företaget? 

Vad är ni för typ av företag? 

Hur många anställda är ni? 

Hur gammalt är företaget? 

Finansieringsform, pecking order och trade-off: 

1. Hur finansierar ni era investeringar? 

2. Vilken finansieringsform använder ni helst? 

3. Använder ni olika finansieringsformer när ni gör olika typer av investeringar? 

4. Hur motiverar ni er finansieringsform? För- och nackdelar? 

5. Använder ni samma finansieringsformer nu som innan finanskrisen startade? 

6. Har ni märkt av någon skillnad i finansieringsklimatet sedan finanskrisen började? 

7. Har ni tänkt göra någon investering inom snar framtid? Om ja, hur ska den finansieras? 

8. Har skattemässiga aspekter inflytande på ert val om finansieringsform? 

Livscykeln: 

9. I vilken fas av livscykeln anser ni befinna er just nu? 


