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Sammanfattning 
 

”Ekonomi och miljö” är två områden som påverkar oss oavsett om vi vill eller inte. Det 

är två områden som har debatterats och diskuterats flitigt under de senaste åren. Det har 

diskuterats hur världsekonomin kan stimuleras och miljön har framförallt diskuterats 

utifrån de klimatförändringarna som anses ha uppstått pågrund av mänsklighetens uttag 

av naturresurser och hantering av restprodukter från människans produktion och 

konsumtion. Det finns stora förhoppningar om att vi skall kunna förbättra situationen 

både ekonomisk och miljömässigt på lång sikt. Vi behöver företag som stimulerar båda 

områdena och det är här miljöteknikföretagen kommer in. 

 

Problemet för många nya små miljöteknikföretag är svårigheten med att erhålla 

finansiering i tidigt skeende. Eftersom nya små miljöteknikföretag både kan förbättra 

miljön och stimulera ekonomin har vi utfört en studie där vi undersöker:  

 

Vad påverkar nya små miljöteknikföretags beslut om finansiering och varför använder 

de sig av de valda finansieringsformerna? 

 

Syftet med studien är att genom ett kvalitativt angreppssätt skapa en förståelse för nya 

små miljöteknikföretags val av finansiering. Eftersom vi vill se vad som påverkar deras 

beslut om finansiering och varför de använder sig av de valda finansieringskällorna 

studerar vi också hur de finansierar sig. För att förstå beteendet är det nödvändigt att se 

hur de finansierar sig de första verksamhetsåren. 

 

Vi har utfört en kvalitativ studie för att förstå miljöteknikföretagens val av finansiering. 

Studien kan placeras inom ramen för den kritiska och konstruktivistiska ontologin och 

den konstruktivistiska epistemologin. Det begränsar vår valmöjlighet inom metodologi 

till hermeneutiken som synsätt. Studien har utförts på företagens VD/ägare/grundare 

eller någon annan med en högre befattning i företaget. Den kvalitativa undersökningen 

har genomförts genom åtta telefonintervjuer för att svara på studiens 

problemformulering och syfte. 

 

Slutsatserna i studien är att studiens nya små miljöteknikföretag finansierar sig på ett 

sätt som avviker från hur vanliga företag finansierar sig. Detta beror på kunskapsgapet 

som existerar på marknaden och på företagens teknikintensiva affärsidéer och stora 

kapitalbehov. Studiens nya små miljöteknikföretag kan delas in i två kategorier: Nya 

små tillväxtinriktade miljöteknikföretag och nya små kontrollaverta miljöteknikföretag. 

Tillväxtinriktade företag väljer finansiering utifrån tre olika faktorer när de blir äldre;  

1. Att finansiären er kapitalstark, 2. Att de drar stor nytta av att vara kopplat till 

finansiären och att finansiären kan hjälpa bygga upp bolagets trovärdighet, 3. Att det 

finns en personkemi mellan finansiären och företaget. Kontrollaverta företag väljer 

finansiering baserad på företagarens negativa attityd till att släppa kontrollen och 

företagarens behov av autonomi och självständighet. 
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Förord 
 

Ett speciellt tack vill vi rikta till alla respondenter. Tack för all information ni har 

delgett oss och inte minst för alla trevliga samtal. 

 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Åke Gabrielsson, dina synpunkter 

och idéer har varit ovärderliga för oss. Vi vill också tacka deltagarna i ”Work-In-

Progress” seminarierna och Margareta Paulsson för de synpunkter ni har bidragit med. 

 

 

Marlene Jordbru & Conny Lindahl 

 

Örnsköldsvik/Umeå, Maj 2011 
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1 Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 

Som en följd av den snabba ökningen av produktion och konsumtion har vi ifrån den 

industriella revolutionen konsumerat enorma mängder resurser och energi på 

anmärkningsvärd korttid.  Den industriella produktion som ska tillfredsställa vår 

masskonsumtion har en negativ påverkan på miljön. Vi använder oss av stora mängder 

icke-förnybara resurser som orsakar allvarliga miljöproblem genom att förorena luft, 

vatten och natur. Den försämrade miljö och klimatet på jorden har bidragit till att 

miljöfrågor och klimatfrågan i allmänhet har kommit allt mer i fokus i den offentliga 

debatten. Bland forskare och experter råder det en stor enighet om att det verkligen är 

människans aktiviteter som till stor del ligger bakom de klimatförändringar vi ser idag. 

För varje dag som går ökar den global efterfrågan på varor och tjänster. I samma takt 

som efterfrågan ökar ställs också världen inför hotande klimatförändringar och 

miljöproblem. Men med stora utmaningar kommer också stora möjligheter. Det finns 

många möjligheter att förbättra och minska den industriella produktionens 

miljöpåverkan och det är här miljöteknik blir aktuellt. 

 

Miljöteknik definieras av Sveriges miljöteknikråd (Swentec) som ”all teknik som direkt 

eller indirekt bidrar till en bättre miljö” (Swentec, 2009, s. 2). Miljötekniksektorn är en 

relativt ny sektor som har utvecklats i ett högt tempo de senaste åren, med undantag av 

2009 då finanskrisen hade sin kulmen i Sverige. Detta var första gång sedan 2003 då 

Swentec började ta fram nationell statistisk på svenska miljöteknikföretag, som det var 

en nedgång i sektorns omsättning. Samtidigt som omsättningen minskade med 12 

procent mellan 2008 och 2009 ökade exporten av svensk miljöteknik med 4,8 procent 

(Swentec, 2009, s. 1). Under 2009 var det 41 420 anställda inom sektorn och 84,4 

procent av alla företagen hade mellan noll och tio anställda. (Swentec, 2009, ss. 4-5) En 

stor del av dessa företag är alltså små företag. I studien fokuserar vi på nya småföretag 

inom miljötekniksektorn.  

 
 
Figur 1: Omsättning i mkr, antal anställda oc h total export inom miljöteknik sektorn från 

2003-2009 (Swentec, 2009, s. 4)  
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Ett av de första val som nya småföretag ställs inför är valet av finansiering. Hur 

nyetablerade företag väljer att finansiera sig är enligt Cassar (2004, s. 262) en av de 

mest grundläggande frågor om företagets finansiering. En av de viktigaste resurser ett 

företag behöver för att överleva och utvecklas är finansiellt kapital. Hur företaget 

besluter att finansiera sig har viktiga konsekvenser för ekonomin som helhet med tanke 

på den roll nya företag spelar i sysselsättningstillväxten, konkurrensen, innovationen 

och exporten. Företagets val av finansiering påverkar givetvis inte bara ekonomin utan 

även företagets framtid. Nyetablerade företags beslut om finansiering och användning 

av lån och eget kapital vid uppstart har visat sig ha viktiga konsekvenser för 

verksamheten i framtiden. Rätt eller fel val av finansiering kan leda till succé eller i 

värsta fall konkurs. Även om forskning kring finansiering av nystartade företag har ökat 

så har vi en begränsad förståelse för detta område. Vi har en låg kunskapsnivå i 

jämförelse med kunskapen om finansieringsvalen för större etablerade företag. Detta 

beror troligen på bristen på tillgänglig data och access till respondenterna. (Cassar, 2004, 

s. 263) 

 

Som Cassar påpekade har nya och små företag mycket att bidra med. I Davidsson m.fl. 

(1994, s. 178) studie framgick det att småföretagen skapade sju av tio nya 

arbetstillfällen och att tillväxten inom ekonomin till stor del genererades av dem. 

Johansson (2002, s. 2) argumenterade också för att nya företag spelar en viktig roll för 

sysselsättning såväl, som för den ekonomiska tillväxten. Davidsson och Delmar (2002, s. 

3) styrker Johanssons och Davidssons m.fl. slutsats då de också anser att ”tillväxt i små 

och nya företag utgör den enskilt viktigaste källan till nya arbeten”. De anser vidare att 

det inte längre är de stora multinationella företagen som skapar nya arbetsplatser men 

att det nu är nya företag (därmed oftast små) som står för tillväxten av nya arbeten. Men 

för att nya småföretag ska öka sysselsättningen och stimulera ekonomin så behöver de 

tillförsel av kapital. Nya småföretag har ofta mindre tillgång till nödvändigt kapital och 

för många dessa företag är det begränsade kapitalutbudet ett problem för deras 

utveckling och tillväxt (Berger & Udell, 1998, s. 622). Det är väl dokumenterat att 

många små företag ofta misslyckas på grund av för mycket skulder och för låg 

kapitaltillförsel (Deeds, Mang, & Frandsen, 2004, s. 10). Även om det är svårt i 

perioder argumenterar Berger & Udell för att det blir enklare att få finansiering eftersom 

företagen blir äldre. Detta anser de beror på att företagen blir mindre riskfyllda, har 

längre finansiell historia och mer säkerheter som gör det enklare att attrahera externt 

kapital (Berger & Udell, 1998, s. 622).  

 

Flera nyare studier visar att småföretag har svårare med att erhålla extern finansiering 

än medelstora och stora företag (Beck, Demirgüç-Kunt, & Maksimovic, 2005, s. 157). I 

Beck m.fl. (2005, s. 161)  studie ingick data från 4000 respondenter från 54 olika länder. 

En av slutsatserna från studien var att de små företagen i större grad än de stora 

företagen blev negativt påverkad av finansiärernas krav på säkerhet, byråkrati, höga 

räntor, behovet av särskilda förbindelser med banker och bankernas brist på pengar att 

låna ut. Studiens slutsats var att finansiella och juridiska hinder var större för små och 

mellanstora företag jämfört med stora företag (Beck m.fl., 2005, s.171). En annan 

omfattande studie med liknande slutsatser blev genomförd av Schiffer & Weder. 

Studien visade också att företagets storlek har en betydelse då småföretag har större 

problem med att till exempel erhålla finansiering (Schiffer & Weder, 2001, s. 2). 

 

En annan välkänt förklaring till varför det är svårare för nya småföretag att erhålla 

kapital är att det existerar ett finansiellt gap mellan företagen och finansiärerna. De 
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nyare forskningsrapporterna kring det finansiella gapet rapporterar däremot att det 

snarare är frågan om ett kunskapsgap. Ett kunskapsgap innebär inte att det beror på en 

obalans i utbud och efterfrågan, utan att företagare och finansiär inte har tillräcklig 

kunskap om varandra. (Landström, 2003, s. 12). Oavsett vad detta gap beror på, så är 

det en utmaning som många småföretagare måste komma över för att överleva. I slutet 

av 1990-talet genomförde Olofsson och Berggren en studie som visade att 

kapitalförsörjningsproblemet på den svenska marknaden inte uppfattades som ett lika 

stort problem som vid tidigare studier vilket i stor grad berodde på att marknaden då var 

i en period av uppåtgående konjunktur med ett ökat flöde av riskkapital på marknaden 

(Olofsson & Berggren, 1998, s. 21). Situationen på marknaden idag är inte som den var 

i sluten av 1990-talet, trenden i dag visar en vikande riskkapitalmarknad och mindre 

offentliga medel till företag som befinner sig i tidiga faser. På grund av förändringar på 

marknaden under de senaste åren är finansieringsproblematiken återigen aktuell för 

många företag (Svenska Riskkapitalforeningen, 2010, s. 4). 

 

En utmaning för nya små teknikbaserade företag är som för många andra nystartade 

småföretag på marknaden att i tidigare stadier få tillräcklig tillförsel av kapital. Deeds 

m.fl. (2004, s. 13) argumenterar för att det är svårare att erhålla finansiering för nya 

teknikbaserade företag eftersom de ofta är resurssvaga, har få materiella tillgångar och 

kan ge väldigt få konkreta uppgifter som bevisar företagets potential. Eftersom 

miljöteknikföretag är teknikintensiva företag så är detta också ett problem för 

miljötekniksektorn. Enligt Teppos (2006, s. 72) studie av miljöteknikföretag anser 

miljöteknikföretagare att en av de störste utmaningarna med att ha en verksamhet är 

kapitalanskaffningen. De ansåg det var svårt att få en tillräckligt stor kapitaltillförsel 

och att det är särskilt svårt att bli accepterat av finansiären som ett företag som utövar 

miljöteknik. Randjelovic m.fl. (2003, s. 240) stödjer både Deeds m.fl. och Teppos 

forskning då de också anser att många nystartade miljöteknikföretag fortfarande är 

underfinansierade.  

 

Bristen på riskkapital i de tidiga faserna kallas ibland Dödens dal, eftersom så många 

företag får problem med kapitalanskaffningen de första verksamhetsåren. På grund av 

finansieringsproblem får många företag aldrig introducera sina produkter på marknaden. 

Dödens dal är ett vanligt fenomen inom alla branscher, men är kanske en extra stor 

utmaning inom miljötekniksektorn enligt Energimyndigheten (2010, s. 33). Detta kan 

bero på att miljötekniksektorn är relativt ny och kunskapsgapet mellan företagen och 

finansiärerna är större än i andra branscher samtidigt som det är kostbart att ta fram 

fungerande prototyper för att introducera produkten på marknaden (Energimyndigheten, 

2010, s. 33). En studie utförd av Pricewaterhousecoopers (PWC) visar att en tredjedel 

av miljöteknikföretagen har behov av stora kapitaltillskott, men att det främst är företag 

i de tidiga faserna samt expansionsfaserna som har stora kapitalbehov. 67 procent av 

bolagen i fasen sådd/uppstart respektive 39 procent av företagen i expansionsfasen har 

ett kapitalbehov överstigande två miljoner kronor (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 12). 

Enligt tillväxtverket (2010, s. 60)  efterfrågar miljöteknikföretagare hjälp med att få 

kontakt med finansiärer då de anser de har för låg kapitaltillförsel.  

 

Trots att många nya småföretag ofta har problem med finansieringen finns det 

naturligtvis ett antal olika möjligheter att öka kapitaltillgången i företaget. Några 

exempel på att öka kapitalet är intjäning i företaget, tillskott av ägarkapital, stöd och 

bidrag från statliga organisationer, krediter från leverantörer eller lån från banker och 

andra kreditgivare. Enligt Myers och Maljufs (1984, s. 209) pecking order teori föredrar 
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företag internt genererade medel, sedan olika låneformer eller hybridformer av lån och 

eget kapital, och i sista hand väljer de nytt eget kapital som finansieringskälla. Den 

finansiella tillväxtcykeln är en modell som ligger relativt nära pecking order teorin. 

Denna teori försöker också att förklara nya småföretags finansiella preferensordning. 

Företag i uppstartsfasen kommer i första hand att utnyttja småföretagarens egna 

besparingar och lån från familj och släktingar. Andra finansieringsformer som också 

kan vara aktuella i denna fas är bidrag från statliga institutioner och finansiering från 

affärsänglar (Berger & Udell, 1998, s. 622). Många småföretag använder sig också av 

mer okonventionella metoder som finansiell bootstrapping där företag till exempel 

sparar pengar genom att köpa begagnad utrustning (Winborg, 2003, s. 34). Det finns 

också många modeller och teorier förutom pecking order teorin som försöker att 

förklara hur ägare beslutar kring de olika finansieringsalternativen vid behov av 

finansiering. En av dessa teorier som försöker förklara småföretagens val av 

finansiering är Michaelas, Chittenden & Poutziouris teori. Vi kommer senare i den 

teoretiska referensramen att se närmare på de modeller och teorier som vi har nämnt i 

detta avsnitt. 

                                      
Figur 2: Modell som tydliggör kunskapsluckan som ligger till grund för vår studie  

 

Tidigare studier om miljöteknikföretag koncentrerar sig till mesta dels på systemnivå 

och politiska perspektiv (Teppo, 2006, s. 70). Exempel på denna typ av 

forskningsrapporter är Kemp m.fl. (1998), Jacobsson m.fl. (2000), Russo (2003), 

Tsoutsos m.fl. (2005) och Foxon m.fl. (2008). Dessa och andra liknande studier har 

bidragit till att ge en bättre bild av miljötekniksektorn, men studier på företagsnivå lyser 

fortfarande med sin frånvaro. Enligt Teppo (2006, s. 70) är det ett stort behov av 

ytterligare forskning av miljöteknikföretag, särskild på en företagsnivå. Vi har därför 

genomfört en studie där vi har fokuserat på nya små miljöteknikföretag och 

entreprenören för att få en bättre förståelse av företagens vardag.  Det finns många 

studier om både miljöteknikföretag, finansiering och om finansiering av nya små 

företag. Däremot finns det lite forskning kring varför nya små miljöteknikföretag 

finansierar sig som de gör, och det är denna kunskapslucka vi har försökt fylla. Denna 

lucka illustreras i modellen ovanför där kunskapsluckan utgör det mörkaste området i 

centrum där alla tre forskningsområden förenas. Vi tror att nya småföretag inom 

miljötekniksektorn i tidiga skeden, finansiärer och beslutsfattare är intresserade att ta del 

av denna information då denna studie belyser nya små miljöteknikföretags val av 

finansiering, finansieringsproblematiken och hur den kan minimeras och effektiviseras. 

 

 

Miljöteknik

Finansiering
Nya små 
företag
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1.2 Problemformulering 
 

Vad påverkar nya små miljöteknikföretags beslut om finansiering och varför använder 

de sig av de valda finansieringsformerna? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att genom ett kvalitativt angreppssätt skapa en förståelse för nya 

små miljöteknikföretags val av finansiering. Eftersom vi vill se vad som påverkar deras 

beslut om finansiering och varför de använder sig av de valda finansieringskällorna 

studerar vi också hur de finansierar sig. För att förstå beteendet är det nödvändigt att se 

hur de finansierar sig de första verksamhetsåren. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

I enlighet med studien syfte avgränsas studien till små företag verksamma inom 

miljötekniksektorn som är tio år eller yngre. Dessa avgränsningar var självklara 

eftersom det endast är dessa företag som kan ge oss svar på studiens 

problemformulering och syfte. Vi valde att avgränsa oss till småföretag som var tio år 

eller yngre på grund av att äldre företag i senare faser inte har varit relevanta att ta upp 

då finansieringsproblematiken ofta minskar när företaget mognas. Det finns redan 

relativt mycket forskning kring små äldre företag som också gör det mindre intressant 

för oss att studera dessa företag. Dessa avgränsningar innebär att företagen som ingår i 

studien är verksamma inom miljötekniksektorn, är tio år eller yngre, har mindre än 50 

anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner 

euro per år.  

 

Studien har också avgränsats till bolag som är registrerade i Sverige. Det var ett 

naturligt val för oss eftersom det var enklare för oss att genomföra intervjuer på svenska 

och på grund av att vi ställde frågor om svensk lagstiftning som företag utanför Sverige 

mest sannolikt inte har möjlighet att svara på. 

 

 

1.5 Definitioner 
 

Miljöteknik 

 

Vi använder oss av Sveriges miljöteknikråds (Swentec, 2009, s. 3) definition: 

 

”Miljöteknik är all teknik som direkt eller indirekt bidrar till en bättre miljö. 

Miljöteknik innefattar sådana varor, system, processer och tjänster som ger tydliga 

miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar, sett ur ett 

livscykelperspektiv. Det rör sig om tekniker som minskar utsläpp av föroreningar, som 

renar vatten och luft, som använder energi och naturresurser mer effektivt” 
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Nya företag 

 

Företag som är tio år och yngre definieras som nya företag. 

 

Små företag 

 

I studien följer vi Europeiska kommissionens (2006, s. 36) definition av små företag 

som säger att: 

 

”Små företag definieras som företag med mindre än 50 medarbetare och med en 

årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro per år.”  

 

Kontrollaversion 

 

Personer som är kontrollaverta har ett stort behov av autonomi. Vi använder oss av 

Berggrens (2003, s. 46) definition som säger att kontrollaverta personer är ”tveksamma 

till att etablera relationer i vilka de är kontrollerade av någon annan”. Ett exempel på 

detta är att göra en ägarspridning som leder till minskade ägarandelar och minskad 

kontroll i företaget för den ursprungliga ägaren. 

 

1.6 Disposition 
 

En studie delas oftast in i olika delar och kapitel. Det går att presentera uppsatsen på 

många olika sätt, men vi har valt att redovisa studie enligt följande indelning, då vi 

tycker det ger en bra och tydlig översikt över arbetsgången. Studien är indelad i åtta 

kapitel där varje del beskriver vårt forskningsarbete. Detta avsnitt markerar slutet på det 

första kapitlet, nedan redovisar vi innehållet i de kommande kapitlen.     

 

I Kapitel 2: Vetenskapligt förhållningssätt redogör vi för vilket vetenskapligt 

förhållningssätt vi intar. I kapitlet beskrivs faktorer som kan ha inverkat på arbetet och 

därmed den slutliga framställningen. Vi har valt att ha detta som andra kapitel eftersom 

det är viktigt for läsaren att ha en uppfattning om vilken roll teorin har i studien innan 

läsaren fortsätter med studiens tredje kapitel. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram syftar till att ge läsaren en bättre förståelse av ämnet 

som studeras. Detta kapitel är utgångspunkten för intervjuguiden som i sin tur resulterar 

i empirisk data.  

 

Kapitel 4: Tillvägagångssätt lyfter fram det praktiska tillvägagångssättet som är använt 

för att visa hur vi direkt arbetat för att finna svar på problemområdet. Här redovisas 

tillvägagångssättet eftersom vi anser att tillförlitlighet styrks genom en beskrivning av 

hur vi har gått tillväga. Dessutom tror vi det är nödvändigt för läsaren att få en insikt i 

hur vi har gått tillväga för att förstå empirin och hur vi har tolkat den.  

 

Kapitel 5: Empiri beskriver följaktligen de viktigaste resultat från den kvalitativa 

datainsamlingen som är genomfört. I detta kapitel lyfter vi fram respondenternas svar, 

åsikter och uppfattningar på ett systematiskt sätt.  
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Kapitel 6: Analys och diskussion använder vi oss av det som vi funnit empirisk och 

tolkar detta med stöd av den teoretiska referensramen. Materialet är kopplat till det 

tidigare teoretiska materialet som är redovisat i kapitel 4 där jämför de olika 

respondenternas verkligheter.  

 

Kapitel 7: Slutsatser redovisar några slutliga synpunkter och rekommendationer, samt 

reflektioner över studiens begränsningar och förslag till framtida forskning. Här 

diskuterar också studiens teoretiska och praktiska värde. 

 

I Kapitel 8: Utvärdering av studien tas studiens sanningskriterier upp och vi 

argumenterar för giltigheten, intersubjektiviteten och den praktiska användbarheten av 

studiens resultat.  
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2. Vetenskapligt förhållningssätt  
 

2.1 Forskningsparadigm 
 

Bara för att själva termen paradigm är ett begrepp som är vanligt inom 

samhällsvetenskapen, så är det inte enkelt att förstå. Termen kan ha många olika 

innebörder och Masterman (1970, ss. 61-65) kunde urskilja hela 21 olika tolkningar av 

Kuhns definition av paradigm. Kuhn definition av ett paradigm är ”ett kluster av åsikter 

och påbud som för en vetenskapsman inom en viss disciplin påverkar vad som ska 

studeras, hur forskningen ska utföras och hur resultaten ska tolkas” (Bryman, 1988, s. 

4). Enligt Guba & Lincoln (1994, s. 107) är paradigm ett system av grundläggande 

uppfattningar som är baserad på ontologiska, epistemologiska och metodologiska 

antaganden. Vidare säger de att paradigmet utgör en världsbild som definierar, för 

innehavaren, vilken typ av värld, individens plats i den, och utbudet av möjliga 

relationer till denna värld och dess delar. Guba & Lincoln (1994, s. 107).  urskiljer fyra 

paradigm, det positivistiska, det postpositivistiska, det kritiska och det 

konstruktivistiska. Valet av paradigm kommer i sin tur påverka hur studien utformas 

och vilken datainsamlingsmetodik vi väljer att använda oss av. Inom varje paradigm är 

det enligt Guba & Lincoln (1994, s. 108) en kompletterande forskningsontologi, 

epistemologi och metodik.  

 

Genom att använda detta ramverk för att strukturera studien kan sambandet och 

kompatibiliteten mellan dessa tre frågeställningar säkerställas mer effektivt, eftersom 

beslut som fattas på en nivå utesluter beslut som fattas på en annan. Vidare anser 

författarna att det är bäst att först söka svar på den ontologiska frågan, därefter den 

epistemologiska och tillslut den metodologiska frågan. (Guba & Lincoln, 1994, s. 108). 

I detta kapitel kommer det att redogöras hur vi har använt denna metod för att välja det 

vetenskapliga förhållningssättet. 

 

2.2 Våra utgångspunkter 
 

Bryman & Bell (2003, s. 33) säger att frågor som rör ontologi handlar om de sociala 

entiteternas art eller natur och enligt Denzin & Lincoln (1994, s. 245) väcker ontologin 

grundläggande frågor om verklighetens natur och människans natur i världen. Det 

handlar om vad som kan utforskas och om det finns någon verklighet att gå ut i och 

utforska. De fyra paradigmen har olika uppfattning av verkligheten. Vi valde att inte 

använda oss av det positivistiska och postpositivistiska uppfattningarna då de anser att 

det finns en verklighet. Vi tror att verkligheten är mer komplex än detta. I likhet med 

konstruktivisterna anser vi att verkligheten är relativ. Konstruktivister anser att 

verkligheten är konstruerad, både lokalt och specifikt. Till slut har vi det kritiska 

perspektivet som tror det finns en materiell verklighet som är etablerad utifrån sociala, 

politiska, kulturella, ekonomiska, etniska värden. (Guba & Lincoln, 1994, ss. 108-111).  

 

Vi tror alla individer har en egen uppfattning av världen och därför individuella 

verkligheter. Detta påverkar studien genom vårt sätt att intervjua, tolka, analyser och 

presentera data. Eftersom alla individer har en egen uppfattning av verkligheten är det 

viktig att vi får fram varje miljöteknikföretags perception av verkligheten. Oavsett om 

det endast är en person som har annan uppfattning av världen och miljöteknikföretagens 
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situation på marknaden, än de andra respondenterna så är denna verklighet lika viktig 

som alla de andra uppfattningarna. Genom studien ska vi försöka förstå hur nya 

småföretag inom miljötekniksektorn finansierar sig de första verksamhetsåren och 

varför de väljer de olika finansieringsformerna. Om syftet hade varit att försöka förklara 

istället för att förstå hade detta varit lämpligare att använda sig av positivismens eller 

postpositivismens ontologi. Detta på grund av att positivismens syn är att det finns en 

sann verklighet, medans postpositivismen dessutom anser att den är ofullständig. (Guba 

& Lincoln, 1994, s. 109).  

 

Vår erfarenhet säger oss däremot att verkligheten är relativ och att studien därför kan 

placeras inom ramen för det kritiska och konstruktivistiska ontologin. Dessutom anser 

vi att dessa ontologier bäst kan ge oss svar på problemet då vi vill utforska varje enkelt 

miljöteknikföretags verklighet och vad som har påverkad deras finansiella val.  

 

Bryman & Bell (2003, s. 27) använder termen epistemologi eller kunskapsteori om 

en ”ståndpunkt som rör vad som ska accepteras som kunskap”. Enligt Guba & Lincoln 

(1994, ss. 108-111)  är det väsentligt att förhålla sig till den andra frågan om vilka roller 

forskaren och forskningsobjektet har. Epistemologin inom det positivistiska och det 

post-positivistiska paradigmet är inte lämpligt att använda i denna studie då de beskriver 

forskaren och forskningsobjektet som två oberoende parter. De anser också att forskaren 

är neutral och i stånd till att studera objektet utan att bli påverkad/influerad av det. Den 

kritiska och konstruktivistiska epistemologin har en annan syn på denna fråga, då 

forskningsprocessen ses som en dialog mellan forskaren och forskningsobjektet. Vidare 

säger författarna att enligt den konstruktivistiska epistemologin antas forskare och 

objektet att vara interaktivt länkade så att ”iakttagelser” bokstavligen skapas eftersom 

undersökningen fortskrider. Den kritiska epistemologin antar att forskare och objektet 

har ett interaktivt samband, och att det är oundviklig att forskarens värderingar kommer 

påverka forskningen. Därför är iakttagelserna det förmedlade värdet. (Guba & Lincoln, 

1994, s. 111).  

 

Vi anser att kunskap skapas i interaktion mellan forskare och respondent, och att vi 

därför kan anta att kunskapen är subjektiv då parterna inte är oberoende enligt den 

positivistiska skolan. Det vi kan se är att vår studies epistemologi igen passar inom 

ramen för det konstruktivistiska paradigmet. Den kritiska och konstruktivistiska 

epistemologin blir kritiserad av forskare från det positivistiska och det post-

positivistiska paradigmen, då de anser subjektiviteten i deras studier är den största 

svagheten inom dessa paradigm. Även om den kritiska och konstruktivistiska 

epistemologin blir kritiserad på grund av sin subjektivitet, anses fortfarande de 

kunskaper som uppnås genom forskningen som godtagbara. Studien kräver en subjektiv 

kunskapssyn eftersom vi försöker förstå miljöteknikföretagens handlingar och val av 

finansiering. Vi försöker lyfta fram varje miljöteknikföretags subjektiva verklighet. 

Genom att använda oss av en subjektiv kunskapssyn kan vi enklare studera och tolka 

miljöteknikföretagens verklighet. Det är svårt att tolka resultaten utifrån en objektiv 

kunskapssyn då vi anser att varje individs verklighet är relaterat till den kontext och det 

sammanhang som de verkar i. Företagens val och handlingar borde tolkas ut ifrån den 

kontext och sammanhang som de verkar i eftersom deras val och handlingar blir 

påverkat av det.  

 

Även om vi har valt att förhålla oss till den konstruktivistiska epistemologin, där 

kunskap skapas genom interaktion mellan forskare och objekt, är det oavsett viktigt att 
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notera att vår uppgift genom denna process inte bara är att återge utan också tolka 

intervjuobjektens beskrivningar och iakttagelser. Under genomförande av till exempel 

intervjuer är det fortfarande viktigt att komma ihåg att forskaren och objektet har olika 

positioner och att vi måste vara vaksam på att inte styra undersökningen för mycket. 

Även om en forskare är subjektiv och interaktivt kommunicerar med objektet är det 

viktigt att kunna distansera sig så att det ska vara möjligt att kunna reflektera och tolka 

det som diskuteras under intervjun. Den konstruktivistiska epistemologin är den bästa 

metoden för att ge oss de svar vi söker då det kan hjälpa oss ha en öppen dialog med 

intervjuobjektet.  

 

2.3 Metodologi 
 

Ontologin frågar vad verkligheten är, epistemologin frågar ”hur känner jag världen?” 

och metodologin fokuserar på det bästa sättet att skaffa kunskap om världen. (Denzin & 

Lincoln, 1994, s. 245). Valet av metodologi är nu begränsad eftersom vi anser att 

studien kan placeras inom ramen för det kritiska och konstruktivistiska ontologin och 

den konstruktivistiska epistemologin. Den metodologi som hör hemma i det 

konstruktivistiska paradigmet är hermeneutiken. Bryman och Bell (2003, s. 443) 

argumenterar för att detta synsätt från början var utformat för tolkning eller förståelse av 

texter och att forskaren som analyserar en text genom en hermeneutisk synsätt försöker 

få fram textens budskap utifrån upphovsmannens perspektiv.  Ett hermeneutiskt synsätt 

beskrivs av Patel och Davidsson (1994, s. 25) som en vetenskaplig riktning där 

forskaren ska studera, tolka och försöka förstå. Vi anser utifrån beskrivningarna av 

synsättet att studien har starka drag av hermeneutik då vi i stor utsträckning försöker 

skapa en förståelse för hur små nya miljöteknikföretag finansierar sig de första 

verksamhetsåren och varför de väljer de olika finansieringsformerna. Enligt Patel och 

Davidsson (1994, s. 25) blir ofta det hermeneutiska synsättet kopplat samman med 

kvalitativa, förståelse- och tolkningssystem där forskaren är öppen, subjektiv och 

engagerad. Detta stämmer bra överens med Guba & Lincolns beskrivning av det 

konstruktivistiska paradigmet. Diskussion kring val av studiens forskningsstrategi 

diskuteras senare i detta kapitel. 

 

Vi har försökt att lyfta fram varje miljöteknikföretags verklighet i denna studie och 

definierar därför vårt perspektiv som företagsperspektiv. Forskningen som finns kring 

miljöteknikföretag är i huvudsak genomförda utifrån ett politiskt perspektiv. Denna 

studie ämnar öka förståelsen till de nya små miljöteknikföretagen och vi anser därför att 

det bäste perspektivet för att få fram det är att använda ett företagsperspektiv. Vi 

redogör perspektivet eftersom att läsaren av denna studie med samma data kan komma 

fram till olika slutsatser beroende på vilket perspektiv de har. Det händer enligt 

Johansson-Lindfors (1993, ss. 37-38) på grund av att författarna och läsaren väljer att 

fokusera på olika saker. Perspektivet vi har valt är därför avgörande för studiens resultat. 

 

Den ontologi, epistemologi, metodologi och perspektiv som vi har valt påverkar hela 

arbetet. Det påverkar hur vi tolkar den teori vi har tagit fram, vilken roll teorin och 

empirin spelar i arbetet och inte minst hur vi genomför intervjuer och tolkar empirin. 

Det konstruktivistiska synsättet vi har hjälpar oss att hitta de svar som vi söker. Den 

öppna kommunikationen mellan oss och respondenterna och ett tolkningssätt där vi 

försöker få fram respondentens verklighet är det bästa sättet att få en förståelse för små 

nya miljöteknikföretags finansiering. 
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2.4 Forskningsansats 
 

Den vanligaste uppfattningen om teorins och praktikens förhållande inom 

samhällsvetenskapen kallas för deduktiv teori. Jacobsen (2002, s. 34) anser att forskare 

använder sig av ett deduktivt angreppssätt när de börjar med att undersöka de teorier 

som finns inom ett område för att sedan jämföra med de empiriska resultaten. Målet 

med den empiriske granskningen är att förkasta eller bekräfta de antagna hypoteserna. 

Däremot följer inte alla forskare denna process, många forskare uppfattar sambandet 

mellan teori och praktik som något induktivt. Enligt det induktiva synsättet genereras 

teorin utifrån praktiken. Den deduktiva teorin förknippas ofta med en kvantitativ 

strategi, medans den induktiva teorin kopplas till den kvalitativa strategin. (Bryman & 

Bell, 2003, ss. 23-25) 

 

Även om detta är två olika synsätt som ofta använder sig av olika forskningsstrategier 

så rymmer både metoderna drag av varandra. Enligt Bryman & Bell (2003, s. 25) kan 

det vara bra att själv tänka över teorins och praktikens förhållande, men det kan också 

vara svårt. Vidare anser författarna att det kan vara bättre att uppfatta den deduktiva och 

den induktiva teorin som tendenser och inte som uttryck för en entydig distinktion som 

alltid gäller. För att svara på syftet har vi genomfört en kvalitativ studie av nya små 

miljöteknikföretag. Vi har i första hand använt oss av studier som finns inom området 

för att sedan urskilja relevanta teorier som vi sedan lyfter fram i den teoretiska 

referensramen.  

 

Den teori som vi utgår ifrån är inte baserad på nya småföretag inom miljötekniksektorn 

eftersom det inte finns särskilt mycket litteratur som innefattar finansiering av denna typ 

av företag. Därför har vi i huvudsak försökt att hitta stöd genom att använda oss av 

litteratur om finansiering av företag eller generellt om företag inom miljötekniksektorn. 

Vi använder teorin som stöd i studien, men eftersom den inte innefattar samma typ av 

företag som ingår i vår studie anser vi att vi går ut i världen utan förväntningar om 

området. Ett deduktivt angreppssätt baseras på att forskaren gör hypoteser utifrån teorin 

för att hitta empiriska resultat som kan förkasta eller bekräfta de antagna hypoteserna. I 

studien använder vi oss inte av detta angreppssätt då vi utgår från verkligheten, empirin, 

för att framkalla ny kunskap om området. Det angreppssätt vi använder oss av kan 

beskrivas som induktivt.  

 

2.5 Forskningsstrategi 
 

De två vanligaste forskningsstrategierna inom samhällsvetenskaplig forskning är den 

kvalitativa och den kvantitativa strategin.  Den kvantitativa strategin lägger vikt på 

kvantifiering vid insamling och analys av data medan den kvalitativa strategin betonar 

ord och inte kvantifiering. Vid en första anblick kan det ses som om skillnaden mellan 

den kvantitativa och den kvalitativa metoden avgörs efter vilken insamlingsteknik som 

används. För många forskare och författare så bestäms forskningsstrategin mer av de 

kunskapsteoretiska grundvalen eller epistemologin än av vilken teknik som används i 

praktiken för insamling av data (Bryman & Bell, 2003, s. 40).  Valet av 

forskningsstrategi har därför påverkads av de val som vi har tidigare redogjort i detta 

kapitel. Det är inte endast det vetenskapliga förhållningssätt som har påverkad valet av 

forskningsstrategi. Eftersom syftet med studien handlar om att förstå framför att 
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generalisera, så anser vi även att problemformuleringen och syftet har påverkat valen av 

forskningsstrategi.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 98) produceras kunskap socialt i ett samspel 

mellan intervjuare och intervjupersonen i en kvalitativ forskningsintervju. Detta anser vi 

som den mest uppenbara fördelen med en kvalitativ strategi. En kvalitativ intervju ger 

oss möjligheten att föra en dialog och komma närmare respondenten. En ytterligare 

orsak till att vi har valt att göra intervjuer är att vi har möjlighet att kunna följa upp 

frågor med följdfrågor och även kunna ställa kompletterande frågor. En annan fördel 

med att inte ha en standardiserat enkät är att vi kan avgöra hur mycket tid vi vill 

använda till att diskutera de ämnen som vi finner intressanta och relevanta för studien.  

 

En kvalitativ forskningsstrategi är den lämpligaste strategin för arbetet då denna strategi 

är förenlig med både det vetenskapliga förhållningssätt och med problemformuleringen 

och syftet. En kvantitativ forskningsstrategi kan inte ge oss det djup och den förståelse 

som vi söker då det är svårt att få fördjupande svar på varför företagen finansierar sig 

som de gör genom en kvantitativ strategi. En kvantitativ strategi hade däremot varit en 

bra forskningsstrategi om vi endast hade tänkt studera hur företagen finansierar sig. På 

grund av detta har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. 

 

2.6 Insamling av sekundärkällor 
 

När vi startade att söka litteratur för att använda som ett ramverk för vidare 

efterforskning började vi upptäcka de luckor som finns inom forskningen, vilket 

bekräftade att forskningen kring finansiering av nya små miljöteknikföretag är lite 

utforskat. Vi har inte hittat någon forskning kring den kombination av områden som vi 

har studerat. Eftersom forskningen kring nya små miljöteknikföretag var begränsad har 

vi fokuserat på att söka efter litteratur generellt om finansiering, nya småföretag och 

miljöteknik. Vi har försökt att hitta kombinationer av dessa men det har varit svårt att 

hitta relevant litteratur om miljöteknik i kombination med de två andra områden. På 

grund av den bristande forskningen kring miljöteknikföretag valde vi att söka litteratur 

och forskningsartiklar om finansiering av nya små teknikintensiva företag. Vi valde att 

använda oss av forskning kring nya små teknikintensiva företag då vi anser att denna 

typ av företag liknar miljöteknikföretag mer än vanliga nya småföretag då de också är 

teknik- och kapitalintensiva.  

 

För att få en uppfattning om forskningsområdet och en bakgrund till forskningsfrågan 

har vi använt båda svensk och utländsk litteratur. Tidigare forskning och publikationer 

kring ämnet har använts för att få en klarare bild av problematiken som nya små företag 

ställs inför. Svensk litteratur och forskning har vi huvudsakligen sökt via Umeå 

Universitets sökmotor för litteratur album. Vi har också sökt svensk litteratur i DIVA, 

S-WoBA och Google Scholar. Utländsk litteratur har vi i huvudsak sökt genom 

sökmotorn Business Source Premiere, Emerald, Google Scholar och Science Direct med 

sökord som: small, business, financing, new, clean tech, high-technology, clean 

technology, green technology, decision making process, renewable energy. Vi har också 

studerat rapporter, analyser samt publikationer från myndigheter som Swentec och 

Tillväxtverket för att få en bild av den svenska miljöteknikmarknaden.  
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Förutom att vi har sökt litteratur genom olika sökmotorer har vi också studerat 

referenslistor. När vi hittade relevanta artiklar för studien gick vi igenom och studerade 

referenslistan för att se efter annat betydelsefullt material för att fördjupa oss i ämnet.  

 

2.7 Källkritik 
 

I litteratursökandet var den främsta strategin att hitta relevant litteratur som senare 

kunde användas som underlag för att fördjupa efterforskningen till studien. Eftersom vi 

har prioriterat att hitta grundkällorna finns det några äldre forskningsartiklar bland 

litteraturen.  Detta var en strategisk val då vi ville använde oss av forskningen som 

genererade modellerna och teorierna. En av dessa källor är till exempel Berger och 

Udell som är ifrån 1998. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 89) är det acceptabelt att 

använda äldre källor som teori om källan kan anses berömd.  De äldre källorna vi har 

använt som teori är alla berömde och väletablerade teorier inom sina områden. Även om 

det går att använda sig av äldre källor anser Johansson-Lindfors (1993, s. 89) också att 

det är viktigt att söka nyare artiklar för att visa var forskningen befinner sig i dag. Vi har 

försökt att uppnå båda dessa kriterier då vi anser det är viktigt att belysa båda 

grundkällan och forskningens utveckling.  

 

En kritik till litteratursöket är att vi har använt oss av andrahandskällor när vi har 

diskuterat MacMillian- och Bolton rapporten. Detta beror på att vi själv inte har hittat 

dessa rapporter och vi ansåg att det inte var värt att lägga ned onödigt mycket tid på att 

ta fram dessa källor. Det var en strategisk val som vi gjorde då vi redan hade lagt ner en 

del tid på att hitta rapporterna utan resultat och insåg att sökandet skadat oss mer än det 

gynnat oss. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 89) kan andrahandskällor användas när 

källan är baserad på erkända forskare eller grundverk. Vi anser att båda rapporterna 

fyller dessa kriterier. Som andrahandskälla har vi använt oss av utgivningar av Hans 

Landström som är en erkänd forskare inom småföretagande och finansiering. Vi anser 

dessutom att Landström är en tillförlitlig källa och vi har tilltro till att han speglar 

rapporternas innehåll på ett rättvist sätt.   

 

För att säkerställa studiens trovärdighet har vi försökt att i hög grad använda oss av 

forskningsartiklar som är peer reviewed. Vi har förutom detta också använt oss av en 

del svenska rapporter som handlar om miljöteknikföretags finansiering för att få en 

bättre bild av företagens verklighet. Rapporter har vi valt att använda oss på grund av 

bristen av forskning kring området. Rapporterna är genomförda av Energimyndigheten, 

Sveriges miljöteknikråd, Pricewaterhousecoopers och Tillväxtverket som vi för övrigt 

anser är tillförlitliga rapporter även om det inte är forskningsrapporter.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Val av teorier 
 

I studien försöker vi skapa en förståelse för hur nya småföretag inom miljötekniksektorn 

finansierar sig de första verksamhetsåren och varför de väljer att finansiera sig på detta 

sätt. De teorimodeller vi har valt att använda oss av har en stark koppling till 

problembakgrunden, syftet och problemformuleringen. Studien som vi har utfört 

baseras utifrån den teoretiska referensramen. Den första teorin vi redogör för är teorin 

om det finansiella gapet. Teorin beskriver gapet som existerar mellan finansiärer och 

små företag, och då i form av en kunskapslucka mellan båda parterna. Båda parterna 

skapar luckan genom att vara otydliga i att både ge och kräva information av varandra 

vilket skapar problem när framför allt små företag söker finansiering. Vi har valt att ta 

med denna teori då den innehåller några generella frågeställningar som ökar förståelsen 

till varför små företag har svårigheter med att erhålla kapital och vad som kan vara 

anledningen till detta.   

 

Vi vill också se vilket förhållande och uppfattning nya små miljöteknikföretag har till 

extern finansiering och om det är möjligt att de begränsar sin tillväxt genom att undvika 

att söka externa finansiärer. En teori som illustrerar vilka finansieringsalternativ många 

företag föredrar är pecking order teorin. Teorin beskriver också hur företagarens 

beteende kan begränsa företagets tillväxt. Detta är en mycket intressant modell att ha 

med då det är intressant att se om små nya miljöteknikföretag föredrar samma 

finansieringskällor som vanliga företag. (Myers & Majluf, 1984, s. 209) 

 

Vidare har valet fallit på teorin om den finansiella tillväxtcykeln. Modellen visar hur 

företaget finansierar sig beroende på vart i den finansiella cykeln företaget tillhör. 

Modellen förklarar skillnaderna mellan hur till exempel ett nytt företag finansierar sig 

och hur ett äldre företag väljer att finansiera sig. Denna modell är relativt lik pecking 

order teorin. Vi valde att också ha med denna teori då vi anser att den finansiella 

tillväxtcykeln går närmare in på hur företag finansierar sig i olika stadier och hur 

finansieringen förändras när företaget blir äldre. Denna modell illustrerar också bättre 

än pecking order teorin hur många nya företag väljer att finansiera sig under sin 

utveckling som företag.  (Berger & Udell, 1998, ss. 622-627) 

 

För att se hur nya småföretagare finansierar sin verksamhet utan att ta hjälp av externa 

finansiärer, har vi använt en teori som visar hur företagen på ett okonventionellt eller på 

ett mindre traditionellt sätt ökar kapitaltillgång genom finansiell bootstrapping. 

Finansiell bootstrapping handlar om att skapa ekonomiskt utrymme genom att använda 

sin kreativa sida och utnyttja utrymmena som finns för egen finansiering utan att 

involvera externa finansiärer.  (Winborg, 2000, s. 30) 

 

Till slut har vi tagit med Michaelas, Chittenden & Poutziouris modell om hur olika 

faktor påverkar småföretagens val av finansiering och kapitalstruktur. Denna modell har 

vi valt att ta med då den tar för sig hur ägarens/företagsledarens egenskaper kan påverka 

valet av finansieringskälla. Eftersom studiens syfte är att förstå varför företagen väljer 

de finansieringskällor som de gör anser vi att denna modell kan hjälpa oss att förstå vad 

som ligger bakom deras val. (Michaelas m.fl., 1998, s.257) 
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Figur 3: Modell som tydliggör sambandet mellan teori och problemformulering 

 

Teorierna vi har valt att ta med har en stark koppling till problemformuleringen. Ingen 

av modellerna i vår teoretiska referensram är fullt anpassade mot miljöteknikföretag 

eller mot nya småföretag. Eftersom forskningen om finansiering av små nya 

miljöteknikföretag är relativt begränsad har vi tagit stöd av teori som tar för sig 

finansiering av små företag, miljöteknik generellt och andra teknikintensiva företag. 

 

3.2 Det finansiella gapet 
 

Inom finansieringsområdet har det sedan 1930-talet funnits en debatt om svårigheterna 

för småföretag att anskaffa externt kapital. MacMillian rapporten var en av de första att 

uppmärksamma finansieringsproblemet för småföretagen. Inom området finns flera 

olika modeller som påvisar problematiken för småföretags tillgång på externt kapital. 

En av modellerna som vi valt att använda oss av är det finansiella gapet. Denna teori 

tillkom under 1970-talet i en av de mer kända rapporterna om småföretags problem vid 

kapitalanskaffning. Rapporten kallas Bolton-rapporten och utfördes på småföretag i 

Storbritannien. Den generella slutsatsen från Bolton-rapporten var att det var fråga om 

en ”kunskapsgap” i mellan företagaren och finansiären. Parterna förstod inte varandra, 

och problemet uppstod framför allt på grund av en brist på information och 

informationskravet mellan företagen och finansiären. I rapporten kom det också fram att 

både företagaren och finansiären hade svårt att sätta sig in i den andras situation och 

därmed blev det svårt att hitta lämpliga lösningar på finansieringen av företagen. 

(Landström, 2003, s. 12).  

 

Det finns även publicerat ett antal liknande studier på den svenska marknaden där det 

finns stöd för samma tendenser, nämligen att det råder ett gap mellan företagaren och 

finansiären. I Olofsson och Berggrens studie från 1998 går det att se att det inte bara är 

det finansiella gapet som påverkar den externa finansieringen utan även företagarens 

hållning till extern finansiering. Det visade sig att flera ägare var kontrollaverta. Det vill 
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säga att de begränsar sitt intag av externt kapital då de inte vill riskera att tappa eller 

minska kontrollen över sitt företag. (Landström, 2003, s. 12). I och med ”kunskapsgapet” 

mellan företaget och finansiären så uppstod det finansiella gapet mellan småföretagen 

och finansiärerna, det kan beskrivas som följande. 

 

 
Figur 4: Det finansiella gapet  (Landström, 2003, s.  14)  

 

 

Teorin beskriver var och hur det finansiella gapet uppstår mellan företagaren och den 

externa finansiären. Den beskriver också vilka delar som ingår när en företagare söker 

kapital hos en extern finansiär. I den vänstra delen av modellen har vi företagaren som 

är i behov av externt kapital för att utveckla sin verksamhet. I den högra delen återfinns 

finansiärer som har tillgång till kapital som de kan investera i företag. Mellan dessa två 

finns det så kallade finansiella gapet eller ”kunskapsgapet”. Det innebär att företaget har 

tillgång till all information som berör företaget medans den externa finansiären saknar 

och inte fått tillräkligt med information av företaget. Informationen behövs för att kunna 

ge finansiären en tydlig bild av företaget. När finansiären inte erhåller tillräckligt med 

information så skapas ”gapet”.  

 

För finansiären är det viktigt att få tillgång till all väsentlig information då det har visat 

sig att investera i nya företag är förenat med hög risk, då många av dessa går i konkurs, 

läggs ner eller avvecklas (Parhankangas & Hellström, 2007, ss. 185-187). Risken att 

förlora pengar är alltså en av orsakerna till att finansiärerna vill ha en så bra bild som 

möjligt av företaget. När de inte erhåller tillräcklig med information hamnar de i något 

som benämns som informationsasymmetri mellan företagen och finansiären. 

Finansiären har inte fått tillräckligt med information och företagaren har inte gett den 

nödvändiga informationen till finansiären. Det är så denna lucka mellan parterna skapas 

och det är detta informationsöverläge som igen skapar osäkerhet för finansiären. Det är 

inte alltid företagaren som är i informationsöverläge då finansiären kan inneha annan 

information än just den företagsprecisa information som då ger finansiären 

informationsöverläge. Enligt Hans Landströms (2003, s. 13) tycks 

informationsasymmetri vara dubbelriktad och inte alltid till företagarens fördel, utan 

kan även ligga till finansiären fördel. Detta kan tillsammans leda till att finansiering av 

nya företag försvåras.  
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En studie utfört av PWC visar att en tredjedel av miljöteknikföretagen har behov av 

stora kapitaltillskott, och att det främst är företag i de tidiga faserna samt 

expansionsfaserna som har stora kapitalbehov (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 12). 

Är utbudet av externt kapitalt för lågt eller är det ett så kallat kunskapsgap som är 

grunden till att miljöteknikföretagen har svårt att erhålla finansiering? I PWC’s rapport 

kom det fram att riskkapitalbolagen visar ett stort och ökande intresse för 

miljötekniksektorn men att miljötekniksektorn däremot är relativt ointresserad av 

finansiering via riskkapital (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 16).  Dessutom visade det 

sig att ingen av de svenska företagen inom miljötekniksektorn såg kapitaltillskott från 

utländskt riskkapitalbolag som en finansieringsmöjlighet. Detta kan tyda på att utbudet 

av kapital finns där ute men att flera företag inom miljötekniksektorn inte är 

intresserade av denna typ av finansiering (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 16).  

 

Om gapet inte beror på utbudet av kapital kan det bero på en kunskapsbrist mellan 

miljöteknikföretagen och finansiären. PWC anser att en av förklaringarna till att 

miljötekniksektorn och riskkapitalisterna inte möts kan bero på till exempel bristande 

kunskaper hos både investerare och miljötekniksektorn och för få eller dåligt 

fungerande nätverk. Enligt PWC’s rapport är problemet att ”Parterna förstår helt enkelt 

inte varandra” (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 16).  I en studie genomförd av 

Tillväxtverket visade det sig att många miljöteknikföretagare anser att de har för låg 

kapitaltillförsel och att det är svårt att hitta finansiärer. På grund av detta problem var 

det också många av företagen som efterfrågade hjälp för att få kontakt med finansiärer. 

(Tillväxtverket, 2010, s. 60) 

 

Energimyndigheten har liknande uppfattningarna som PWC då de också anser att 

företagare och finansiärer har bristande kunskap och förståelse för den andra parten och 

att detta sannolikt påverkar investeringsviljan. Det framgår också från 

energimyndighetens rapport att riskkapitalisterna är intresserade av att investera i 

miljötekniksektorn. (Energimyndigheten, 2010, s. 33) PWC påvisade också i sin studie 

att många av miljöteknikföretagen ansåg att finansiärerna har dåliga kunskaper inom 

både forskning och teknik. (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 19) Enligt 

Energimyndigheten är det inte bara miljötekniksektorn som har svårt att få in kapital i 

de tidiga faserna. Andra branscher har också svårt att attrahera kapital, till exempel life 

science som liknar miljötekniksektorn i många avseenden, då de också har långa 

utvecklingstider, reglerade marknader och stort investeringsbehov i samband med 

industrialisering. Trots likheterna attraherar life science avsevärt fler riskkapitalister än 

vad miljötekniksektorn lyckas göra. Detta tror energimyndigheten kan förklaras i att 

miljötekniksektorn är en ny sektor som inte har lika gott med ”track record” som life 

science branschen. Kunskapen hos både företagsledningar och investerare är betydligt 

högre i denna bransch och det finns dessutom ett bra samarbete och nätverk mellan 

parterna (Energimyndigheten, 2010, ss. 33-34).  

 

Internationella studier indikerar också att det finansiella gapet är större för nya 

teknikbaserade företag då det är svårare för dem att erhålla kapital. Studier av Hogan & 

Hutson (2005, ss. 373-374), Deeds m.fl. (2004, s. 13), Randjelovic m.fl.  (2003, s. 240) 

och Teppo (2006, s. 72) anser alla att teknikbaserade företag är underfinansierade och 

att företagen i större grad rammas av informationsasymmetri.  

 

Utifrån de studier genomförda i Sverige ser det ut som om det finansiella gapet mest 

sannolikt beror på en brist på kunskap mellan parterna och inte på låg investeringsvilja. 
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Rapporterna visar att finansiärerna är intresserade av och villiga i att investera i 

miljöteknik. Miljöteknikföretagen säger själv att de inte är intresserade av till exempel 

riskkapital men argumenterar även att det är svårt att erhålla finansiering. Vi anser i 

likhet med den internationella forskningen att informationsasymmetrin är större för 

miljöteknikföretagen och att det är svårare att erhålla till exempel banklån.  Vi tror det 

finansiella gapet beror på en kunskapsbrist mellan parterna och inte en brist på kapital 

då miljöteknikföretagen själv undgår att söka vissa typer kapital. 

3.3 Pecking order teorin – POT 
 

Det är inte bara den externa finansiären som påverkar möjlighet till kapital för tillväxt 

av bolaget, ägaren har stor betydelse för hur företaget agerar i 

kapitalanskaffningsprocessen. Nya småföretag kan ha svårt att släppa in externa 

finansiärer i sitt företag, vilket kan beror på att de vill behålla sin handlingsfrihet i 

företaget. Därför kan det argumenteras för att företagen följer den finansiella 

preferensordningen för att anskaffa kapital. Denna preferensordning benämns ofta som 

pecking order. Teorin visar hur företagen föredrar att söka finansiering för vidare 

tillväxt och utveckling (Myers & Majluf, 1984, s. 187). POT är en äldre teori och det är 

lätt att tror att beteendet bland företagen har ändrats under åren. Men det finns flera 

studier som är gjorda i nutid, bland annat av Watson & Wilsson (2002, s. 572) som visar 

att POT fortfarande är applicerbar. Teorin 

har framför allt fått stöd när det gäller 

medelstora och stora företag, med det 

finns även studier som pekar på att den är 

applicerbar på små företag (Ghosh & Cai, 

1999, s. 37). 

 

Företagare som är kontrollaverta kommer 

att välja finansieringsalternativ som ger 

dem fortsatt handlingsfrihet som primär 

kapitalkälla. Enligt POT väljer dessa 

företagare att i första hand finansiera sin 

tillväxt med internt genererade medel som 

tidigare vinster, för att behålla sin 

handlingsfrihet. Orsaken till det tros vara 

informationsasymmetrin mellan företaget 

och den externa finansiären, där 

finansiären är i ett informationsunderläge 

i förhållande till företagaren. Detta gör att 

aktierna riskerar att bli undervärderade av 

finansiären och företagaren inte får 

tillräckligt attraktiva villkor (Berggren, 

2003, s. 50). Det leder igen till att 

företaget väljer att använda sig av internt 

genererade medel i första hand. I studien 

fokuserade vi på företag som har använt 

extern finansiering för sitt företag, och 

hur vägen dit varit.    

 

 

1. Internt 
genererade 
medel 

2. Olika 
låneformer och 
använda eget 
kapital 

3. Ta in nytt 
eget kapital

 

Figur 5: Pecking order teorin  
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Som ett andra val av finansieringskällor väljer företag oftast sådana som inte inkräktar 

på deras handlingsfrihet. Då är det till största del olika former av lån från banker och 

kreditinstitutioner som företagen använder sig av för att få ett passivt ägande i de flesta 

fallen.  Men företagen använder sig även av eget kapital som en alternativ 

finansieringskälla eftersom det inte påverkar deras handlingsfrihet. Men detta alternativ 

gäller framför allt de nya småföretagen som inte har några krav på utdelning enligt 

(Watson & Wilson, 2002, s. 576). De kan då använda sina tidigare vinster som tillväxt- 

och utvecklingskapital i företaget. 

 

Enligt POT väljer företagen som tredje och sista alternativ att ta in nytt eget kapital som 

finansieringskälla. Detta alternativ skulle däremot påverka deras handlingsfrihet 

eftersom de då kommer att ta in en ny ägare i företaget. Några småföretagaren har också 

tveksamheter till att skapa relationer med externa finansiärer då relationer med 

finansiärerna tros påverka företag negativt, med mindre handlingsfrihet och större krav 

på sig från sina finansiärer (Wiklund, Davidsson, & Delmar, 2003, s. 264). Det har dock 

visat sig att de flesta företag som tagit in externa finansiärer varit nöjda med resultatet 

av utveckling av företaget och den resurs som finansiärerna varit, inte bara i form av 

kapital utan även med tillförsel av kunskap till företaget. De som redan har erfarenhet 

med externa finansiärer är ofta positiva till att skapa nya relationer med andra externa 

finansiärer. (Berggren, 2003, s. 60) 

 

En intressant observation inom nyare forskning är att nya teknikbaserade företag 

föredrar att ta in nytt eget kapital i företaget framför att ta lån. Med andra ord strider 

denna forskning kring nya teknikbaserade företag mot den traditionella POT. Det finns 

flera förklaringar till varför nya teknikbaserade företag förlitar sig till nytt eget kapital 

framför externa lån. För det första drabbas teknikbaserade företag i större grad av 

informationsasymmetri med banker än vad medelstora företag gör.  De blir associerade 

med ökad informationsasymmetri än andra företag eftersom tekniken ofta kan vara svår 

att förstå för icke-tekniska personer. Bankerna har alltså svårare att förstå och bedöma 

högteknologiska företag. Bristen på säkerhet i teknikbaserade företag kan också vara en 

av anledningarna till varför de föredrar nytt eget kapital framför lån. Det finns också 

bevis för att ägare av nya teknikbaserade företag är mer villiga att överlåta kontrollen i 

företaget än ägare av vanliga små och medelstora företag. Detta kan vara ännu en 

förklaring till varför teknikbaserade företag inte följer den samma finansiella 

preferensordningen som andra företag. (Hogan & Hutson, 2005, ss. 373-374) 

 

Hogan & Hutsons forskning stöds också av Deeds m.fl.  (2004, s. 13) som anser att det 

svårare att erhålla finansiering för nya teknikbaserade företag eftersom de ofta är 

resurssvaga, har få materiella tillgångar och kan ge väldigt få konkreta uppgifter som 

bevisar företagets potential. Det ser alltså ut som att det är en utmaning för nya små 

teknikbaserade företag som för många andra nystartade småföretag på marknaden att 

det i tidigare stadier få en tillräcklig tillförsel av kapital. I Teppos (2006, s. 72) studie av 

miljöteknikföretag framgick det också att en av de störste utmaningarna med att ha en 

verksamhet är kapitalanskaffningen. De ansåg det var svårt att få en tillräckligt stor 

kapitaltillförsel och att det är särskilt svårt att bli accepterade av finansiären som ett 

företag som utövar miljöteknik. 

 

PWC’s studie visar däremot att svenska miljöteknikföretag föredrar kapitaltillskott från 

grundarna eller i andra hand vända sig till banker eller andra låneinstitut framför att ta in 

nya ägare i företaget. Ingen av företagen väljer utländskt riskkapital i första hand och 
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endast sex procent av miljöteknikföretagen föredrar svenska riskkapitalbolag när det 

uppstår ett kapitalbehov. (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 16). Dessa resultat stämmer 

bra överens med POT, i motsättning till den nyare forskningen av nya teknikbaserade 

företag. Skillnaderna mellan dessa två studier kan bero på att PWC studie handlar om 

svenska miljöteknikföretag medans Hogan & Hutsons studie är utförd på nya irländska 

teknikbaserade företag. 

 

Det är möjligt att de nya svenska miljöteknikföretagen visar samma tendenser som de 

teknikbaserade företagen i Hogan & Hutsons studie då miljöteknikföretagen är mer lik 

denna typ av företag än vanliga. Däremot tyder rapporterna från Sverige på att 

miljöteknikföretag följer den traditionella preferensordningen. En förklaring till att 

dessa två studier skiljer sig kan också bero på företagens storlek. Hogan & Hutsons 

studie tar för sig nya företag medan PWC’s undersökning studerar alla storleker. Det är 

därför möjligt att de nya små miljöteknikföretagens preferensordning skiljer sig från 

PWC’s resultat. 

3.4 Den finansiella tillväxtcykeln 
 

Det finns flera teorier om företagens olika tillväxtfaser och kapitalbehov. Ett företag 

passerar många olika faser genom sin livscykel och företagets kapitalbehov avgörs av 

vilken fas företaget befinner sig i. För att kunna gå igenom dessa tillväxtfaser krävs ofta 

kapitaltillförsel genom intern och extern finansiering. En teori som används för att 

återge företagens tillväxt och kapitalbehov är den finansiella tillväxtcykeln. Denna teori 

utvecklar och beskriver Berger & Udell i deras studie (1998, ss. 622-627). Teorin 

används för att förklara små och medelstora företags kapitalbehov beroende i vilket 

tillväxtssteg de befinner sig i (Gregory, Rutherford, Oswald, & Gardiner, 2005, s. 383). 

Företagen kategoriseras utifrån deras storlek i antal anställda, omsättning och hur länge 

de har funnits dvs. ålder, vilket då relaterar till den information som finns tillgänglig för 

den externe finansiären. Den finansiella tillväxtcykeln ligger relativt nära pecking order 

teorin (Berggren, 2003, s. 50) när det gäller att förklara hur och var företagen söker 

kapital för deras tillväxt. Teorin om den finansiella tillväxten bygger på att företagen 

befinner sig i uppstarten på den vänstra delen av modellen, där det förutsätts vara nya 

småföretag. Företagen har då lite eller är inga säkerheter för investerarna, de saknar 

också ofta historia i form av resultat eller likvärdig finansiell data som kan ge 

investeraren en bättre bild av företagets lönsamhet eller framtidsutsikter. När företagen 

saknar resultat eller finansiell information begränsas tillgången på externt kapital då 

investeringsviljan hos externa finansiärer begränsas. Detta är givetvis en nackdel för 

företagaren när de söker kapital. 

 

I första hand är kapital ifrån ägarna än vanlig finansieringskälla, vilket ofta benämns 

som finansiell bootstrapping (Winborg, 2000, s. 30). Det är också vanligt i tidigare 

skeden att andra finansiärer med relation till ägaren bidrar med kapital, eller också 

affärsänglar (Berger & Udell, 1998, ss. 622-623). Affärsänglarna är privatpersoner som 

bidrar med och lånar ut kapital till företagets verksamhet under den första tiden då 

företaget är litet och nytt. Nya småföretag innebär ofta en högre risk för den som 

investerar, men det har också visat sig att företag som får in externt kapital från 

riskkapitalister har en högre tillväxt (Romano, Tanewski, & Smyrnios, 2001, s. 304). 

Det är under den första tiden det är viktigt att få tillgång till kapital.  Företaget behöver 

det för sin fortsatta expansion för att de ska kunna växa och övergå från att vara ett litet 
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företag till att bli ett medelstort företag. För att gå över till denna fas behöver företagen 

ofta ett kapitaltillskott. 

 

Under denna fas har företaget rört sig till mitten av figuren, där det antas vara ett 

medelstort företag, med några års finansiell historia och en del säkerheter. Företaget har 

också utvecklat sin omsättning och vuxit i antal anställda. Figuren ger en bild av vilka 

steg ett företag tar under sin tillväxtprocess som företag från när det startas upp och 

sedan hur det utvecklas som företag.  Under den andra fasen är det vanligt att företagen 

börjar använda sig av andra finansieringsformer. Eftersom företaget är mer etablerat får 

det också möjligheten till att finansiera sig genom andra källor som till exempel 

riskkapital och lånefinansiering. (Berger & Udell, 1998, s. 622) 

 

Den finansiella tillväxtcykeln 
 

 

 

Företags storlek 

 

Företags ålder 

 

Företags information 
 

 

 

 

  Nya små företag, som saknar       Mellanstora företag         Stora företag,  

   säkerheter och finansiell                  Har säkerheter och              Har säkerheter, flera  

   historia. Svåra att riskbedöma.        några års finansiell              år av finansiell historia     
                                            historia. Går att               Kända risker.  

                                                riskbedöma 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

När företaget växer alternativt vill växa ifrån att vara ett medelstort företag till ett stort 

företag krävs utökade ekonomiska resurser för företaget. När företag växer till ett stort 

företag kommer företaget att förflytta sig i modellen mot den högra sidan där företaget 

har båda säkerheter och flera års finansiell historia. När företaget har existerat ett antal 

år kommer det innebära att risknivå i företaget är känd för investerarna, vilket innebär 

utökade möjligheter för företaget att erhåll externt kapital från marknaden. Vid den här 

Ägarfinansierat Riskkapital 

Affärsänglar 

Bidrag 

Publikt bolag 

Mellanfristiga 

Finansiella 

institutioner 

Långsiktiga 

Finansiella 

institutioner 

Figur 6: Den finansiella tillväxtcykeln (Gregory, Rutherford, Oswald, & Gardiner, 2005, 

s. 384) 
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nivån i modellen innebär det oftast att företaget går till att bli ett publikt företag och 

noteras för handel på någon börs. (Berger & Udell, 1998, s. 622) 

 

Den sista tillväxtfasen är inte väldig relevant för i studien eftersom den handlar om stora 

företag däremot har vi valt att förklara den sista fasen då den förtydligar hela teorin 

kring den finansiella tillväxtcykeln. Vi fokuserar på de två första faserna även om 

företagen i den andra fasen beskrivs som mellanstora företag. Det finns en möjlighet för 

att nya små miljöteknikföretag använder sig av de finansieringsformer som beskrivs i 

den andra fasen även om de inte har samma egenskaper som mellanstora företag. 

 

Enligt Teppos (2006, s. 74) studie av miljöteknikföretag var de tre viktigaste 

finansieringsformerna ägarfinansiering (37 procent av alla respondenter), riskkapital (33 

procent av alla respondenter) och affärsänglar (24 procent av alla respondenter). Alla tre 

finansieringsformerna återfinns i den finansiella tillväxtcykelns två första faser. Det är 

därför sannolikt att nya små miljöteknikföretagen använder sig av alla dessa tre 

finansieringsformer och de två första fasernas övriga finansieringsformer. 

 

3.5 Finansiell Bootstrapping 
 

Några okonventionella eller mindre traditionella sätt för företag att anskaffa kapital går 

under benämningen finansiell bootstrapping. Den engelska betydelsen av bootstrapping 

är att ”ta sig själv i kragen” samt att se till att bli självförsörjande. Ur ett finansiellt 

perspektiv innebär finansiell bootstrapping att genom kreativt tänkande anskaffa 

resurser utan att låna pengar eller att erhålla finansiering via traditionella lånekällor. 

(Winborg, 2003, s. 30)  

 

Som teorierna vi diskuterat tidigare i detta kapitel understryker, så är det svårare för små 

företag än för stora att erhålla externt kapital. Vid belåning ställer bankerna ofta höga 

krav på säkerhet, vilket mindre företag kan ha svårt att säkerställa. På grund av de höga 

krav som bankerna har är det besvärligt för småföretag att erhålla det kapitaltillskott 

som företaget behöver genom banklån. Svårigheterna och kostnaderna associerad med 

extern finansiering gör det båda attraktivt och nödvändigt för småföretag att använda sig 

av finansiell bootstrapping. Detta stämmer överens med pecking order teorin som 

fastslår att småföretag föredrar internt genererat kapital framför att söka extern 

finansiering (Ebben & Johnson, 2006, s. 854). Eftersom den typiske enskilde 

näringsidkaren har en allmänt negativ attityd till att finansiera sin verksamhet via 

banklån, bidrag eller riskkapital, anser vi det är naturligt att finansiell bootstrapping är 

relevant för småföretag (Andersson, 2006, s. 85). Anderssons påstående om den typiska 

enskilda näringsidkaren negativa attityd kan diskuteras, då en del annan forskning 

argumenterar för att detta är en typisk missuppfattning (Gilmore, Carson, & O'Donnel, 

2004, s. 358). 

 

Den traditionella synen på finansiering är att företagens resursanskaffning ska ske med 

finansiella medel. Vad kan företag göra om det är svårt att erhålla extern finansiering? 

Svaret är att de kan bli kreativa, det finns flera lösningar till att skaffa resurser förutom 

traditionella lånekällor. Kreativa företag kan använda sig av olika metoder för att få 

tillgång till eftertraktade resurser utan att synligt belasta balansräkningen eller belasta 

den i liten grad. (Winborg, 2003, s. 30). Enligt Winborg (2000, s. 18) syftar finansiell 

bootstrapping på metoder för att minimera och/eller helt eliminera behovet av 
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finansiella medel för att anskaffa olika resurser. Detta utan att resursernas värde minskar 

i motsvarande mån. Att minimera finansieringsbehovet kan betyda att köpa begagnad 

utrustning eller att dela resurser som lokal eller annan utrustning med andra företag. 

(Winborg, 2003, s. 30). 

 

Winborg (2003, s. 36) har i en studie kategoriserat företag efter vilka 

bootstrappingmetoder de använder sig av. Han identifierade fem olika kategorier av 

företag som alla visar tydliga skillnader i användningen av bootstrapping. I den första 

kategorin Fördröjande bootstrappers ingår företag som genom olika metoder försöker 

fördröja utbetalningar från företaget. I den andra kategorin ingår företag som i stor 

utsträckning använder sig av metoder för att låna och dela resurser med andra företag. 

Denna kategori företag kallas Relationsorienterade bootstrappers. I den tredje kategorin 

ingår företag som är Bidragsorienterade bootstrappers. Dessa företag utnyttjar olika 

former av bidrag i stor utsträckning. Företagsledare aktiva i den fjärde kategorin, 

Minimerande bootstrappers, består av företag som försöker minimera resurser bundna i 

kundfordringar genom olika metoder. I den sista kategorin hittar vi företag som är 

mycket beroende av resurser som tillförs direkt och/eller indirekt från företagets VD för 

sin överlevnad. I denna kategori finns det huvudsakligen omogna företag utan 

långfristig bankfinansiering. Denna kategori benämns Ägarfinansierade bootstrappers. I 

figur 5 sammanfattas alla fem grupperna av bootstrappers och vad som är karaktäristiskt 

för dessa företag. 

 

 
     Kategori      Bootstrappingmetoder      Karaktärsdrag 

 

    

    Fördröjande                   Fördröja utbetalningar               Låg vinstmarginal  

    Bootstrappers     Minimera lager                 Mogna/omogna företag 

          Behov av ytterligare finansiering 

          Har ingen långfristig bankfinansiering 

 

    Relationsorienterade     Gemensam användning              Hög vinstmarginal 

    bootstrappers                                                                    Mogna Företag 

           Ej behov av ytterligare finansiering 

           Har långfristig finansiering 

 

    Bidragsorienterade        Bidragsfinansiering                  Låg vinstmarginal 

    bootstrappers           Expanderande företag 

           Behov av ytterligare finansiering 

           Har långfristig bankfinansiering 

 

    Minimerande                 Minimera kundfordringar           Låg vinstmarginal 

    bootstrappers      Minimera lager       Expanderande/Mogna företag 

            Ej behov av ytterligare finansiering 

            Har långfristig bankfinansiering 

 

    Ägarfinansierade           Ägarfinansiering       Låg vinstmarginal 

    bootstrappers                       Omogna företag 

            Behov av ytterligare finansiering 

            Har ej långfristig bankfinansiering      
           

 
  
Figur 7: Olika grupper av bootstrappers  (Winborg, 2000, s. 140)   
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Enligt PWC’s (2010, s. 11) studie av svenska miljöteknikföretag var den klart 

vanligaste finansieringskällan kapitaltillskott från ägarna. Sex av tio företag uppgav att 

de täcker mellan 76 och 100 procent av sitt finansieringsbehov genom att grundarna 

skjuter till kapital. Det ser alltså ut som om många av svenska miljöteknikföretag är 

ägarfinansierade bootstrappers. Det visade sig också att offentlig finansiering var 

vanligt i alla faser men att det förekommer mest i de tidigare faserna. De företag som 

fick offentlig finansiering täckte inte mer än hälften av sitt finansieringsbehov genom 

denna typ av finansiering. Utifrån denna information ser det också som att många av de 

svenska miljöteknikföretagen, särskild de nya och unga, är bidragsorienterade 

bootstrappers. 

 

En fördel med bootstrapfinansiering är enligt Van Auken & Neeley (1996, s. 2) att det 

ofta är en enkel finansieringsform att utnyttja. Exempel på detta är lättillgängliga 

kreditkort och lån från livsförsäkringar. Dessutom kräver inte dessa finansieringskällor 

någon typ av affärsplan från företagen. Enligt Winborg (2003, s. 41) finns det många 

fördelar med bootstrapfinansiering där några är mer uppenbara än andra. Den kanske 

mest uppenbara fördelen är att metoderna minskar den finansiella belastningen på 

företaget, samtidigt som företagets mål kan åstadkommas. Eftersom den typiska 

enskilda näringsidkaren är kontrollavert kan det ses som en fördel att småföretagare 

med hjälp av finansiell bootstrapping inte behöver ta in nya ägare som skulle kunna 

inverka negativt på företaget. Nya ägare kan ha en negativ inverkan på företagets 

utveckling, särskilt i företagets tidiga skede, eftersom de inte nödvändigtvis har samma 

mål som existerande ägare. Ytterligare en fördel med bootstrapping i jämförelse med att 

ta in nytt kapital utifrån är att det blir bättre tid till att utveckla företagets 

kärnverksamhet. Småföretagaren riskerar inte att använda så mycket tid på finansiärerna 

att de inte har tillräcklig med tid till att utveckla företaget. Genom att använda sitt 

nätverk kan företaget få tillgång till resurser som inte kan köpas för pengar; exempelvis 

unik kompetens genom kontakt med kunder och forskare. 

 

Finansiell bootstrapping kan också medföra potentiella nackdelar. En nackdel med 

boostrappfinansiering kan enligt Van Auken & Neeley (1996, s. 2) vara de höga 

kostnaderna som det medför. Winborg (2003, s. 42) säger också att vissa metoder kan 

innebära att utvecklingstakten kan bromsas. Det kan ta längre tid och resultatet är 

osäkert om företagen förlitar sig på andra i sin kompetensutveckling, i förhållande till 

om företaget skulle ha utfört det själv. Om företaget inte har självklar och säker kontroll 

över alla resurser som används kan nyttjanderätten försvinna utan förvarning. Slutligen 

så finns risken att du förstör dina personliga relationer genom att t.ex. ensidigt utnyttja 

motparten. 

 

Eftersom vi inte har läst några studier kring nya små miljöteknikföretag och finansiell 

bootstrapping vet vi inte vad vi kan förvänta oss för resultat. De nya små 

miljöteknikföretagen använder sig nog av de bootstrappingmetoder som är vanliga för 

omogna företag. Det innebär att de är ägarfinansierade bootstrappers och fördröjande 

bootstrappers. Utöver det kan en del av de nya små miljöteknikföretagen vara 

bidragsorienterade bootstrappers då det finns många olika typer av bidrag att erhålla för 

företag verksamma inom miljötekniksektorn. Det är inte osannolikt att vi får liknande 

resultat som PWC rapporterade om.  
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3.6 Michaelas, Chittenden & Poutziouris modell 
 

Michaelas, Chittenden & Poutziouris (1998) försöker genom sin modell att förklara 

vilka faktorer som påverkar små företags val av finansiering och kapitalstruktur. Denna 

modell är baserad på en kvalitativ studie som genomfördes av författarna. Modellen 

redogör de faktorer som påverkar attityden och därmed valet av finansiering. De 

upptäckte att småföretagare inte endast blir påverkat av olika finansiella variabler i sina 

val av kapitalstruktur, men att de också anser att icke-finansiella faktorer som 

kontrollbehov, kunskap, erfarenhet, mål och riskbenägenhet påverkar deras val. 

Författarna menar att kapitalstrukturen i småföretag, oavsett finansieringsform alltid 

kommer påverkas av företagsledaren, företagets karaktär och den marknad de opererar 

på. Andra interna och externa faktorer påverkar också val av kapitalstruktur, som den 

finansiella situationen, utbudet av finansiella medel och lagstiftning, såväl som industri- 

och företagsegenskaper. Efter att ha valt finansieringskällor börjar en kapitalstruktur ta 

form, den valda kapitalstrukturen kan emellertid i sin tur påverka företagets interna 

egenskaper. Dessutom kan både interna och externa faktorer influera ägarens 

uppfattning och attityd till extern finansiering. På grund av detta kan det argumenteras 

för att denna process, valet av finansiering och kapitalstruktur, i själva verket är 

cirkulär. (Michaelas m.fl., 1998, s. 257) 

 

3.6.1 Kontrollbehov 

 

En faktor som kan påverka näringsidkarens val av finansiering är den attityd som kallas 

kontrollaversion. Flera studier visar att många småföretagare är kontrollaverta, det vill 

säga att de är tveksamma mot extern kontroll. Alltså har den typiske enskilde 

näringsidkaren en allmänt negativ attityd till att finansiera sin verksamhet via banklån, 

bidrag eller riskkapital (Andersson, 2006, s. 85). Detta anser vi till en viss grad är en 

stereotypisk uppfattning eftersom inte alla enskilda näringsidkare har denna attityd till 

extern finansiering. Flera av de studier och artiklar vi har läst indikerar däremot att flera 

småföretagare föredrar intern finansiering framför att finansiera sig via extern 

finansiering och ägarspridning, se till exempel Ghosh & Cai (1999, s. 37) och Hogan & 

Hutson (2005, s. 369) En rapport som indikerade den kontrollaverta attityden är PWC’s 

studie av miljöteknikföretagares syn på kapitalförsörjning. Den visade att intresset för 

extern finansiering där företaget samtidigt gör en ägarspridning var relativt ointressant 

för de flesta respondenterna. Ingen av företagen visade heller något större intresse för 

svenskt eller utländskt riskkapital. (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 13) 

 

Enligt Cressy & Olofsson (1996, s. 186) beror de enskilda näringsidkares negativa 

attityd till extern finansiering på det faktum att de betraktar dessa finansieringsvägar 

som en risk att förlora kontrollen över det egna företaget. Vidare menar de också att 

företagare föredrar att inte ta order från någon annan och att de därför vill vara sin egen 

chef.  Dessa slutsatser verkar trovärdiga eftersom en av de viktigaste drivkrafterna 

bakom nyetablerade företag är behovet av oberoende eller autonomi (Sexton & 

Bowman, 1985, s. 132). Den kontrollaverta attityd som många småföretagare har 

påverkar därför valet av finansiering (Michaelas m.fl., 1998, s. 249).  
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3.6.2 Kunskap 

 

En företagares attityd till finansiering påverkas även av vilken kunskap som ägaren eller 

företagsledare har om vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga. (Michaelas 

m.fl., 1998, s. 257). Genom deras studie av det finansiella gapet identifierade Tucker 

och Lean (2003, ss. 57-58) en stor kunskapsbrist hos ägarna kring vilka 

finansieringsalternativ som finns tillgängliga. Majoriteten kände inte till andra 

finansieringskällor än banker. En förklaring till kunskapsbristen kan vara att 

småföretagen är tillfreds med bankfinansiering och inte känner behov för någon annan 

Ägarens/Företagsledarens egenskaper 

Kontrollbehov 

 

Mål Kunskap Erfarenhet Riskbenägenhet 

Förväntningar, uppfattningar och attityder mot 

extern finansiering (både skuld- och ägarkapital) 

 

Andra externa faktorer: 

 

Finansiell situation 

Utbud av finansiella medel 

Lagstiftning 

 

Andra interna faktorer: 

 

Företagets egenskaper:  

Ålder, storlek, risk, tillväxt, 

lönsamhet, tillgångar, 

kunder, leverantörer, 

ägarförhållanden 

Beslut om kapitalstruktur 

Kapitalstruktur i småföretag 

Figur 8: Faktorer som påverkar beslut om företagets kapitalstruktur  (Michaelas, 

Chittenden, & Poutziouris, 1998, s.  258)  
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typ av finansiering. Dessutom anser Tucker och Lean (2003, s. 53) att småföretag inte 

kan förmedla företagets kvalitet till finansiärer på grund av för liten kunskap om det 

finansiella området.  

 

PWC’s studie av svenska miljöteknikföretag ifrågasätter också företagens kunskap om 

vilka finansieringsformer som finns eftersom många av företagen inte använder sig av 

de möjligheter som finns på marknaden. Respondenterna var inte särskild öppna för att 

finansiera sig av andra finansieringsformer än de som de redan har och var inte alls 

intresserade av att finansiera sig av till exempel privat riskkapital. 

(Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 13). Generellt indikerade också studien att både 

investerare och miljötekniksektorn har bristande kunskaper om varandra och att detta 

kanske är förklaringen till att parterna inte möts. (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 16) 

 

Enligt Berggren (2003, s. 51) kan företag erhålla andra typer av resurser som anses 

viktiga för företaget förutom kapitaltillskott. Det kan till exempel vara kapitaltillskott 

där finansiären bidrar med kunskap som företaget saknar kännedom om.  En studie 

genomfört av Cressy & Olofsson (1996, s. 186) har visat att företag ofta anser 

kompetenstillskott ha en större betydelse för företaget än ett kapitaltillskott.  De positiva 

effekterna som den externa finansiären bidrar med kan ha en inverkan på företagarens 

attityd till finansiering. Berggrens studie konstaterade att företag som lärt sig att arbeta 

med externa finansiärer tenderar att se relationen med finansiären i ett mer positivt ljus 

(Berggren, 2003, s. 60). 

 

3.6.3 Erfarenhet 

 

Val av finansiering och kapitalstruktur avgörs även av ägarens tidigare erfarenheter 

(Michaelas m.fl., 1998, s. 253). De med bra erfarenheter från tidigare externa finansiärer 

är ofta mer positiva till denna typ av finansiering, medans de med negativa erfarenheter 

väljer att finansiera sig på andra sätt. De med mindre bra erfarenheter kan välja att inte 

använda sig av extern finansiering på bekostnad av företagets tillväxttakt. Gilmore m.fl. 

(2004, s. 352) bekräftar denna slutsats. I deras studie kom det fram att många 

småföretag som tidigare hade finansiella svårigheter och stor skuldsättning är ovilliga 

att involvera sig i aktiviteter som kan hota den säkerhet och självständighet de arbetat så 

hårt för att uppnå.  Som vi beskrev i avsnittet om kunskap antydde också PWC’s (2010, 

s. 13) studie att svenska miljöteknikföretag ofta föredrar att söka kapital från källor som 

de tidigare använt sig av. 

 

3.6.4 Mål 

 

Michales m.fl. (1998, s. 254) menar också att företagets mål är en viktig faktor som 

påverkar valet av kapitalstruktur. Detta styrks av Chaganti m.fl. (1995, s. 9) som säger 

att små företags kapitalstruktur i hög grad blir influerad av ledningens värderingar och 

ägarens mål som i sin tur vill påverka finansieringsmönstret. Vidare anser författarna att 

för småföretag vill ägarens målsättning och strategier vara den samma som för 

företaget. Detta gör att finansieringen i nystartade företag delvis kommer påverkas av 

entreprenörens motiv till att starta företaget. En annan målsättning som många 

teknikbaserade företag har är innovation, där innovation är det primära motivet för 27 % 

av studieobjekten för att starta ett teknikbaserat företag enligt Hogan & Hutsons (2005, 

ss. 380-381) studie. Ett annat motiv för att starta upp eget företag var att få vara 
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självständig. Vidare argumenterar författarna för att företaget ska kunna lyckas så måste 

de vara villiga att ge upp en del av kontrollen av företaget. En annan intressant 

observation i studien är att ägare/företagsledare i teknikbaserade småföretag har andra 

mål och motiv än ägare/företagsledare i små och medelstora företag. Målen för de 

teknikbaserade företagen är bättre anpassat till att ta in nytt eget kapital än att använda 

sig av lån. Därför kommer kanske ägare till teknikbaserade småföretag att föredra att ta 

in nytt eget kapital framför att ta upp lån. 

 

Tillväxtambitionen i företaget har stor inverkan på om företaget kommer att växa eller 

inte. Enligt Cressy & Olofsson (1996, s. 192) är småföretagares kontrollaversion nära 

relaterad till deras tillväxtambition, och det finns uppenbarligen ett negativt samband 

mellan dessa två parter. Småföretagare med låg eller ingen kontrollaversion är ofta mer 

positiv till extern finansiering, medans kontrollaverta småföretagare föredrar andra 

former av finansiering. Därmed kan de kontrollaverta småföretagarna gå miste om 

kapital, tillväxt och andra positiva effekter som en extern finansiär kan bidra med. 

 

3.6.5 Riskbenägenhet 

 

En annan viktig faktor som påverkar företagarnas attityd till finansiering i Michaelas 

m.fl. (1998, s. 254) modell är ägarens/företagsledarens grad av riskbenägenheten. 

Därför blir också finansiella beslut i små företag starkt påverkade av ägarens och 

ledningens riskbenägenhet. Vidare har de som är mer riskbenägna i en större grad 

använt sig av extern finansiering. Enligt Gilmore m.fl. (2004, s. 358) är det en 

stereotypisk uppfattning att entreprenören är mer riskbenägen än genomsnittet. I deras 

studie kom de fram till motsatsen; att entreprenören inte är mer riskbenägen än andra. 

Vidare anser författarna att entreprenören inser att de måste bemöta en del situationer 

som de uppfattar som riskfyllda. Situationerna hanteras genom att de försöker minimera 

riskerna i så stor utsträckning som möjligt. En slutsats vi kan dra också här är att de 

småföretag som undgår risk kan gå miste om betydelsefullt kapital och 

kompetenstillskott. 

 

Vi anser att alla faktorerna påverkar alla företags val av finansiering. Däremot tror vi 

nya små miljöteknikföretag i hög grad kan bli påverkad av företagarens mål och 

kontrollbehov. Grunden till att dessa två faktorer är extra intressanta är på grund av den 

forskning som visar att teknikbaserade företag har andra mål som gör de bättre anpassad 

till att enklare ge ifrån sig kontrollen i företaget. Därför finns det en möjlighet för att de 

nya små miljöteknikföretagen inte finansierar sig på samma sätt som vanliga företag 

och att dessa faktorer kan vara avgörande för företagens val av finansiering. 
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3.7 Sammanfattande teoretisk referensram 
 

 
Företags storlek 

 

Företags ålder 

 

Företags information 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Företags finansiering och företagets beslut om finansiering kan påverkas av en mängd 

olika faktorer. För att få en tydligare bild av vad som kan påverka företagets 

Pecking Order 

teorin 
Förväntningar, 

uppfattningar och 

attityder mot 

extern finansiering 

(båch ägarkapital) 

Finansiella gapet 

Beslut om  

finansiering 

Finansiell 

Bootstrapping 

Figur 9: Modell av den sammanfattande teoretiska referensramen  

1. Internt 

2. Skuldsätta 

3. Ägarfinansiering 

- Kontrollbehov 

- Kunskap 

- Erfarenhet 

- Mål  

- Riskbenägenhet 

 Externa faktorer: 

- Finansiell situation 

- Utbud av finansiella 

medel 

- Lagstiftning 

Företagets 

finansiering 

Fas 1 

Nya småföretag 

Fas 2 

Mellanstora 

företag 

Fas 3 

Stora 

företag 
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finansiering har vi sammanfattat de teorier som vi diskuterat i detta kapitel i en 

egenkonstruerad modell.  

 

Enligt teorin om den finansiella tillväxtcykeln kommer företag att välja olika 

finansieringskällor beroende på företagets storlek, ålder och tillgänglig information. 

Nya småföretag med lite information tillgänglig får som oftast inte möjligheten att 

använda sig av samma typ av finansiering som äldre företag. Detta beror i stor grad av 

att nya småföretag ofta inte har någon säkerhet, resultat eller finansiell historia att 

referera till. Företagen kommer alltså att uppleva olika problem vad gäller dess 

kapitalförsörjning beroende på var i tillväxtcykeln de befinner sig. Eftersom vi 

fokuserar på nya små miljöteknikföretag inriktar vi oss på de två första faserna av 

modellen då den senaste delen inriktar sig på stora företag. De vanligaste 

finansieringskällorna för företag inom de två första faserna är ägarfinansiering, 

affärsänglar, bidrag, riskkapital och lån från finansiella institutioner. Detta är alltså 

några av de finansieringsformer som är aktuella för de nya små miljöteknikföretagen i 

vår studie.  

 

Vi diskuterade i avsnitt 3.2 att det anses existera ett finansiellt gap på marknaden som 

gör det svårare för företag att erhålla extern finansiering. Det finansiella gapet uppstår 

på grund av informationsasymmetri mellan finansiären och företagaren. Denna 

informationsasymmetri anses vara större, särskilt för nya småföretag och för företag 

inom miljötekniksektorn. Eftersom de företag vi studerar i större grad drabbas av denna 

informationsasymmetri är det möjligt att det finansiella gapet påverkar deras val av 

finansiering.  

 

Enligt pecking order teorin föredrar företag internt genererade medel framför att 

skuldsätta sig och att ta in nytt eget kapital i företaget. Det är många studier som stöder 

denna teori och företagens finansiella preferensordning är definitivt en faktor som kan 

påverka företagets val av finansiering. Enligt pecking order teorin föredrar företag att 

finansiera sig genom internt genererade medel, nämligen att företaget kollar inom 

företaget efter finansieringsmöjligheter, framför att finansiera sig via extern finansiering 

eller vid att ta in nya ägare. Eftersom denna modell i första hand beskriver hur företagen 

finansierar sig anser vi att denna modell är mer inriktad mot kvantitativ forskning än 

kvalitativ. Även om vi har en kvalitativ inriktat studie har vi valt att ta med denna teori 

då vi anser att den visar hur företag väljer att finansiera sig som de gör och vi har som 

avsikt att studera hur företagen finansierar sig. Däremot är det inte denna modell vi 

lägger störst fokus på i vårt arbete då vi inte tror att den kan ge oss den förståelse och 

det djup som ligger bakom företagens val av finansiering. 

 

En speciell form av intern finansiering kallas för finansiell bootstrapping. Tidigare 

forskning indikerar att finansiell bootstrapping ser ut att ha en stor betydelse för 

finansieringen av båda små och nya företag. Att använda sig av bootstrappingmetoder 

innebär att företaget reducerar det totala kapitalbehovet och förbättrar kassaflödet. De 

olika metoderna kan delas upp i fem olika grupper: fördröjande, relationsorienterade, 

bidragsorienterade, minimerande och ägarfinansierade bootstrappers. Användningen 

av de olika metoderna beror ofta på vart i livscykeln företaget befinner sig. Omogna 

företag är ofta ägarfinansierade och/eller fördröjande bootstrappers. Eftersom de företag 

som ingår i studien är nya småföretag antar vi att en del av respondenterna kan använda 

sig av finansiell bootstrapping som till exempel ägarfinansierade och/eller fördröjande 

bootstrappingmetoder. 
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En väldigt viktig komponent i denna modell som också påverkar företagets beslut om 

finansiering är företagets förväntningar, uppfattningar och attityder mot extern 

finansiering.  Michaelas, Chittenden & Poutziouris modell blev konstruerad genom 

kvalitativa studier och är därför bättre anpassad till studien än till exempel pecking 

order teorin. I motsättning till pecking order teorin inriktar sig denna modell på frågor 

om varför företag väljer att finansiera sig på det sätt som de gör. Eftersom modellen går 

mer på djupet om vad som påverkar företagens val av finansiering är denna modell 

viktig för vår studie då vi vill skapa en förståelse för varför nya småföretag inom 

miljötekniksektorn finansierar sig som de gör. Företagets förväntningar, uppfattningar 

och attityder mot extern finansiering påverkas igen av ägarens/företagsledarens 

personliga egenskaper. Småföretagare blir alltså inte endast påverkad av olika 

finansiella variabler som till exempel räntor i sitt val av finansiering. Icke-finansiella 

faktorer som kontrollbehov, kunskap, erfarenhet, mål och riskbenägenhet påverkar 

också deras val.  

 

Alla dessa icke-finansiella faktorer bidrar med en förklaring och en förståelse till varför 

företag väljer den finansiering som de gör. En företagare med ett stort kontrollbehov 

kan till exempel undgå att finansiera företaget via extern finansiering för att behålla 

kontrollen i företaget. Detta kan påverka företaget negativt eftersom företaget går miste 

om både kapital och eventuell kunskap som finansiären kan bidra med.  Dessutom kan 

företagarens kunskap om finansieringsalternativ vara med att förklara företagets val av 

finansiering då de med liten kunskap om vilka finansieringsalternativ som finns på 

marknaden lätt begränsar sig till endast vissa typer av finansiering. Företagarens 

erfarenhet är också med att skapa en förståelse till varför företag finansierar sig som de 

gör. Företagare med positiva erfarenheter till extern finansiering är oftare mer positivt 

inställda till att använda sig av denna finansieringsform i framtiden. Vidare anses vilka 

mål som företagaren har kunna förklara hur företaget finansieras. Studier visar att 

företagare med mål om till exempel innovation är mer öppna till att använda sig av 

extern finansiering då de anser det kan bidra till att nå deras mål. Vi tror denna punkt är 

speciellt intressant för denna studie eftersom en del av företagarna inom denna sektor 

kan ha bildat företaget med mål av innovation eller att förbättra miljö. Den sista icke-

finansiella faktor som förklarar företagens val av finansiering är företagarens 

riskbenägenhet. De företagarna som är mer riskbenägna har i en större grad använt sig 

av extern finansiering. 

 

Externa faktorer som den finansiella situationen på marknaden, utbudet av finansiella 

medel och aktuell lagstiftning är också med att påverka företagets förväntningar, 

uppfattningar och attityder mot extern finansiering. En recession eller en period med lite 

tillgängliga finansiella medel på marknaden kan leda till svårigheter för nya småföretag. 

Detta kan påverka företagets beslut om finansiering till att använda sig av till exempel 

mer otraditionella finansieringskällor då det inte är så lätt att få tillgång på det 

traditionella sättet. Den sista extern faktor som kan påverka företagets beslut om 

finansiering är aktuell lagstiftning. 

 

Alla de teorier vi har diskuterat är faktorer som påverkar företagens beslut om 

finansiering som i sin tur kan vara avgörande för att forma företagets finansiering. När 

företaget har valt finansieringskällor börjar företagets finansiering att ta form. 

Företagets finansiering kan i sin tur påverka företagets interna egenskaper (storlek, 

ålder, tillgänglig information). Det nya tillskottet av kapital kan bidra till tillväxt inom 
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företaget, som kan påverka företagets interna egenskaper som igen kan leda till utökade 

möjligheter för företaget att erhåll externt kapital från marknaden. Det vi kan se är att 

företagets interna egenskaper kan påverka företagets finansiering medan de valda 

finansieringskällorna också i sin tur kan påverka företagets interna egenskaper. Detta 

illustreras av de två pilarna som går i mellan företagets finansiering och företagets 

storlek, ålder och information. 
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4. Tillvägagångssätt 

4.1 Val av primärkällor 
 

Vi har via problemformuleringen inriktat studien mot att ta reda på vilka val som styr 

nya små miljöteknikföretag vid deras kapitalanskaffning. För att begränsa studiens 

omfattning har vi valt att välja ut respondenterna enligt olika kriterier. I den här 

urvalsprocessen var det första kriteriet att företagen skall vara verksamma inom 

miljötekniksektorn. Vi valde att studera denna sektor då vi anser att miljötekniksektorn 

är en relativt ny och intressant sektor. Eftersom studiens problemformulering och syfte 

inriktar sig mot miljöteknikföretag är det naturligt att vi gör denna avgränsning också i 

valet av respondenter. Respondenterna i studien är företag anslutna till Organisation X. 

Organisation X är ett fiktivt namn vi använder för att säkerställa företagens anonymitet. 

Organisation X är en icke vinstdrivande organisation som bistår med rådgivning och 

andra tjänster till sina medlemmar. Vi tyckte att den organisation var bra att ha som 

utgångspunkt för att få ett mindre urval att välja mellan då det i Sverige finns ca 6 530 

miljöteknikföretag (Swentec, 2009, s. 4). Att intervjua alla dessa ca 6 530 företag måste 

ses som en omöjlig uppgift under ett examensarbete på grund av tidspannet och 

accessen till företagen. Alla företag som är medlem av Organisation X måste vara 

verksamma inom miljötekniksektorn. Det var därför en fördel för oss att använda 

Organisation X medlemslista då dessa företag är godkänt eller accepterade som 

miljöteknikföretag, därmed säkerställs det första kravet om att företaget måste vara 

verksamma inom miljötekniksektorn. 

 

Eftersom studien inriktar sig på nya företag avgränsade vi oss till företag som var tio år 

eller yngre. Alla företag som var över tio år eliminerade vi från urvalsgruppen eftersom 

tio år eller yngre var kriteriet för att klassificeras som ett nytt företag. Den tredje 

avgränsning var att endast studera de företag som passar inom EU kommissionens 

definition av små företag. Enligt EU kommissionen (2006, s. 36) definieras små företag 

som företag med mindre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning 

som inte överstiger 10 miljoner euro per år. Alla företagen inom urvalsgruppen är enligt 

EU kommissionens definition att räkna som små företag. 

 

Eftersom alla företagen i urvalsgruppen nu gick inom ramen för studien var nästa steg 

att försöka identifiera företagen som vi ansåg hade möjligheten att ge oss den bästa 

informationen. Vi valde alltså respondenterna utifrån en informationsutgångspunkt.  Vi 

anser det är mest sannolikt att de företagen som har varit verksamma längst kan ge oss 

den bästa och mest relevanta informationen då vi tror de har mest erfarenhet. Eftersom 

vi ansåg att de äldsta företagen hade mest erfarenhet från finansiering valde vi att dela 

urvalet upp i grupper efter ålder. Vi delade företagen in efter ålder och kontaktade 

företagen som var mellan sju och tio år först och därefter företagen som var mellan fem 

och sju år. Respondenterna var väldigt villiga till att ställa upp till intervju och vi fick 

därmed sex företag från den första urvalsgruppen och två företag från den andra 

urvalsgruppen. 

 

En annan viktig källa för studien och resultatet av studien var att identifiera personen 

med den rätta information som vi ville komma åt. Vi ville först och främst intervjua 

företagets ägare, grundare eller VD. Vi ville intervjua dessa personer också utifrån en 

informationsutgångspunkt. Eftersom grundaren/ägaren/VD ofta har varit med sedan 

starten kan de företagets finansiella historia, de kan berätta vilka val de gjorde och vilka 
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utmaningar företaget har mött under årens gång. Dessutom var det viktigt för oss att få 

tag på en ägare/grundare/VD eftersom att några av frågorna behandlar ägarens/ 

företagsledarens egenskaper. Vi ansåg att dessa personer skulle kunna ge oss bästa 

möjliga informationen för att svara på studiens problemformulering och syfte. 

 

Då vi valt lämpliga företag för studien kom nästa utmaning vilket givetvis då var att 

komma i kontakt med rätt person inom företaget. Eftersom företagen i urvalet var 

aktiebolag fanns det tillgänglig offentlig information om vem som var företagets VD. Vi 

valde att kontakta företagets VD eftersom denna person var enklast att identifiera av de 

tre önskade respondentgrupperna; VD, ägare eller grundare. Sex av de åtta 

respondenterna var grundare och VD, en av respondenterna kom in som VD efter några 

år och den sista respondenten var marknadschef. De två respondenterna som inte var 

grundare eller ägare hade varit med nästan från start och ansåg själva att de besatt den 

informationen vi sökte. 

 

Enligt Trost (2005, s. 117) skall urvalet vara heterogent inom en given ram; det ska 

finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem 

eller ”avvikande”. Vi anser att vårt urval har varit relativt heterogent men inom vissa 

ramar som vi själv fastställt innan urvalet påbörjades för att få ett möjligt svar på 

problemformuleringen. 

 
Tabell 1: Företagsöversikt  

 
Översikt Titel Ägare/Grundare Tid i 

minuter 
Ålder på företagen 

Företag 1 VD/Ägare Ja 29 7 

Företag 2 VD/Ägare Ja 54 6 

Företag 3 VD/Ägare Ja 56 9 

Företag 4 Marknadschef Nej 49 10 

Företag 5 Extern VD Nej 47 7 

Företag 6 VD/Ägare Ja 54 8 

Företag 7 VD/Ägare Ja 46 6 

Företag 8 VD/Ägare Ja 48 8 
 

4.2 Kritik till urvalet 
 

För att spegla miljöföretagens verklighet skulle vi kunnat välja fler och andra 

organisationer där miljöföretag återfinns. Men vi tror inte att det skulle ha påverkat 

studiens resultat i någon större utsträckning. Att valet föll på Organisation X var på 

grund av att de var en oberoende och inte vinstdrivande organisation med ett stort urval 

av möjliga respondenter.  

 

En annan kritik till urvalet är att eftersom företagen vi har intervjuat har varit 

verksamma mellan sex och tio år finns det en möjlighet för att de problem de upplevde 

som nystartat företag inte längre är aktuella i dag.  

 

4.3 Studiens etiska riktlinjer 
 

I denna studie har vi valt att använda oss av fiktiva namn på företagen som har deltagit 

då vi inte vill gå ut med företagens riktiga namn. Orsaken till att vi har valt att behandla 
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respondenterna anonyma är på grund av att finansiering som ämne kan uppfattas som ett 

känsligt område. Vi tror att några respondenter kan tycka att det är enklare att öppna 

upp sig och prata om företagets finansiering om de på förhand blir informerat om 

anonymiteten. För att förstå de subjektiva åsikterna hos respondenterna har vi valt att 

presentera några av företagets egenskaper. Vi har till exempel valt att beskriva 

företagets ålder, affärsidé och vilken utbildning och erfarenhet företagets representant 

hade. Även om vi presenterar några aspekter kring företagen anser vi att företagen blir 

behandlade anonyma då inget av det vi tar upp i texten enkelt kan avslöja respondentens 

identitet.   

 

Vi har också valt att använda oss av ett fiktivt namn på organisationen alla företagen är 

kopplat till då organisationens namn kan komprimera företagens anonymitet.   

4.4 Konstruktion av intervjumall  
 

Som undersökningsmetod valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer. En 

semistrukturerad intervju är en intervju där forskaren har en lista över specifika teman 

som ska beröras genom intervjuns gång. Intervjuobjektet har också större frihet till att 

formulera sitt eget svar än vid strukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2003, s. 363). 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjumall eftersom vi då hade frihet 

till att till exempel ställa kompletterande frågor som inte nödvändigtvis var med i 

intervjumallen. Det tyckte vi var bra ifall vi kände att det var någon fråga som saknades 

eller som var lämplig att ställa vid särskilda intervjutillfällen.  

 

En annan fördel med intervjuer är att vi hade möjligheten att ändra på intervjumallen i 

fall vi under studiens gång skulle upptäcka att den behövde förbättras och att det gick att 

kontakta intervjuobjekten senare om vi hade glömt att ställa några frågor. Eftersom 

ingen av oss hade särskild mycket erfarenhet från intervjuer valde vi att skriva en del 

följdfrågor som stöd i fall vi inte fick svar på det vi ville i huvudfrågan. Ett exempel på 

detta är på fråga ett: ”Vilken bakgrund hade du när du startade företaget? Berätta om 

dig själv!”. Som följdfråga har vi ”Vilken utbildning har du?”. I de flesta tillfällen 

berättar respondenten vilken utbildning och vilken yrkesbakgrund han/hon har. Men vi 

ansåg att det var bättre för oss att ha stödfrågor förberedda ifall någon av 

respondenterna hade svårt för att öppna upp sig. Med andra ord gjorde vi följdfrågor för 

att säkerställa att vi fick svar på frågorna i fall respondenten inte svarade på frågan 

första gången. Dessutom anser vi att chansen för att ställa ledande eller ja/nej frågor var 

större om vi skulle improvisera eftersom att vi inte hade så mycket erfarenhet med att 

genomföra intervjuer. 

 

Vid konstruktionen av själva intervjumallen utgick vi ifrån den sammanfattande 

teoretiska referensramen. Med utgångspunkt i den sammanfattande modellen 

konstruerade vi teman som vi ville diskutera under intervjuns gång. Under varje tema 

gjorde vi också underfrågor och diverse följdfrågor i fall intervjuobjektet inte svarade på 

frågan. Vi försökte med andra ord att konstruera en intervjumall i enlighet med studiens 

problemformulering och syfte.  
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Teman för intervjumallen: 

- Bakgrund 

- Företagets kapitalbehov och val av finansiering vid start 

- Företagets kapitalbehov och val av finansiering genom åren 

- Företagets framtida kapitalbehov och val av finansiering 

- Finansiell bootstrapping 

- Förhållande och attityder till extern finansiering 

- Förhållande och attityder till att ta in nytt eget kapital 

- Externa faktorer 

 

4.5 Genomförande av intervjuerna   
 

Intervjuerna genomfördes genom att vi bokade en tid med respondenten per telefon 

några dagar innan vi skulle utföra intervjun. Vid telefonsamtalet presenterades studiens 

syfte och vi gav samtidigt en förklaring till varför en intervju skulle vara av intresse. 

Respondenten fick själv välja en tid som passade för att genomföra intervjun. Vi valde 

att ge respondenterna en övergripande bild av vad som skulle diskuteras, men vi 

skickade inte ut intervjumallen och diskuterade så lite som möjligt av innehållet av 

intervjun eftersom vi ville undvik att få förberedda svar under intervjutillfällen.  

 

Eftersom respondenterna befann sig geografiskt utspridda över hela Sverige 

genomfördes intervjuerna via telefon och på för respondent i en känd lokal vilket är till 

fördel för intervjun då respondenten känner sig trygg (Trost, 2005, s. 44). Vi 

genomförda intervjuerna i ett grupprum som vi bokat för ändamålet. Orsaken till att vi 

valde att göra endast telefonintervjuer är mestadels på grund av avståndet till 

respondenterna, vilket skulle ha gett oss avsevärt fördyrade produktionskostnader för 

studien. Dessutom hade tidsförlusten för resorna påverkat oss negativt.  

 

Fördelarna för oss med att genomföra telefonintervjuer är att det är enkelt och 

ekonomiskt. Men samtidigt blir intervjun mer anonym och en del författare anser att 

intervjueffekten minskas när vi använder oss av denna intervjuform. Att 

intervjueffekten minskas innebär att intervjuarens fysiska närvaro inte påverkar 

respondentens svar i lika hög grad som vid personliga intervjuer. Interaktionen blir 

annorlunda vid en telefonintervju än vid en personlig intervju. Eftersom vi inte såg 

respondenten förlorade vi också kroppsspråket. På det sättet kan vi tyvärr ha gått miste 

om en del av den omedvetna kommunikationen (Krag Jacobsen, 1993, s. 159).  

 

Vi genomförde åtta stycken intervjuer med olika företag och respondenter som är 

verksamma inom miljötekniksektorn. De åtta telefonintervjuerna genomfördes över fem 

dagar i Örnsköldsvik. Första dagen genomförde vi två testintervjuer för att undvika 

missförstånd och misstag i intervjuguiden. Dessutom var vi intresserade av att se hur 

långa intervjuerna skulle bli. Vi ville försäkra oss om att vi hade tillräckligt mycket att 

diskutera och att vi fick den nödvändiga informationen. Vi bestämde att ändra i guiden 

om det uppstod problem under de två första intervjuerna. Intervjuerna var lyckade och 

inga ändringar gjordes i intervjuguiden då vi ansåg att vi fick den information vi var 

intresserade av. De resterande sex intervjuerna genomförde vi på fyra dagar, två dagar 

med två intervjuer och två dagar med en intervju. Intervjuerna inleddes med att vi 

presenterade oss och studien syfte, sedan berättade vi att vi spelade in intervjun och att 
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den sedan skulle skrivas ut. De blev försäkrade om att de skulle behandlas anonymt och 

att ingen företagskoppling skulle presenteras i studien. Respondenterna ombads att vara 

så beskrivande och noggrann i deras svar som möjligt. De informerades om att vi skulle 

gå igenom olika teman i intervjun, vilket gjordes. Vi avslutade med att tacka för att de 

ställt upp på intervjun. 

 

Tidsramen på intervjuerna varierade från 29 till 56 minutter. Anledningen till de 

varierande intervjutiderna var att några hade kortfattade svar medan andra respondenter 

var väldigt beskrivande. Vi anser att intervjuernas kvalitet överlag var mycket bra och 

att vi fick den informationen vi sökte.  

 

Vi valde att ge varje intervju ett betyg efter hur bra vi ansåg att intervjun var och hur 

mycket information vi fick ut av de olika intervjuerna.  Vi delade in intervjuerna i tre 

olika grupper: godkänd, bra och väldigt bra kvalitet.  

 

I den första gruppen godkänd kvalitet var det endast en intervju. Intervjun som vi ansåg 

inte gav oss lika mycket som de andra var den kortaste intervjun. Respondent 1 

uppfattades som lite stressad även om vi hade bokat tiden med honom på förhand. Han 

var kortfattat och vi tror att det påverkade intervjun negativt. Respondenten utvecklade 

inte sina svar och vi fick inga längre svar oavsett om vi ställde alla följdfrågorna eller 

bad honom att utveckla svaret.  Vi fick verkligen se innebörden av hur viktigt det är att 

vara noga med att välja respondent. Tyvärr är det svårt att på förhand ha någon 

uppfattning om vilka respondenter som utvecklar sina svar och vilka som svarar 

kortfattat. 

 

Företagen 5, 6 och 7 återfinns i den andra gruppen där vi anser att intervjuernas kvalitet 

var bra. Alla respondenter var lugna genom intervjuns gång och de svarade utförligt på 

de frågor som blev ställda. Respondenterna utvecklade sina svar och gav oss generellt 

mycket information. 

 

Företagen 2, 3, 4 och 8 är med i den tredje och sista gruppen där intervjuernas kvalitet 

beskrivs som väldigt bra. Alla respondenterna var i likhet med den andra gruppen lugn 

under intervjuns gång. Ingen var stressade och de svarade också utförligt på frågorna. 

Vi anser ändå att dessa respondenter gav oss mer information än de andra företagen och 

har därför valt att klassificera dem som väldigt bra intervjuer. Respondenterna var 

tillmötesgående och villiga att prata och berätta om sina erfarenheter, vi anser att den 

information som vi erhöll här har bidragit med mycket till studien.  

 

Under själva intervjun delade vi upp ansvaret så att en av oss utförde intervjun medan 

den andra hade ansvaret över att föra anteckningar och försäkra oss om att vi fick svar 

på alla frågor. Under intervjuerna använde vi oss av en diktafon, för att kunna 

transkribera intervjuerna i sin helhet senare. Efter slutförd intervju så tillfrågades 

respondenten om de ville ha en utskrift av intervjun för att bekräfta vad som sagts, men 

ingen av respondenterna var intresserade av att kontrollera transkriberingen. Varav ingen 

intervjuutskrift skickades ut till respondenterna. Vi valde att inte intervjua mer än åtta 

respondenter då vi ansåg att flera företag inte skulle tillföra vårt arbete någon ny 

information då vi kunde se i sammanställningen att vi fått fram information som skulle 

kunna ge oss ett bra underlag för studien.  Efter att ha genomfört åtta intervjuer ansåg vi 

att vi hade tillräcklig med data för att kunna göra en intressant analys och att fler 

intervjuer inte skulle tillföra särskilt mycket mer till vår analys och slutsatser.  
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4.6 Sekundär data 
 

För att vi skulle få en bra övergripande bild av respondenterna använde vi oss av 

sekundärdata från databasen Affärsdata i första hand. Detta för att inte belasta 

respondenten med onödiga frågor om lättillgänglig information, som t.ex. företagets 

omsättning, resultat, företagsålder, antal anställda, och övrig information. Den 

information som vi använt oss av i databasen är företagsregistreringens underlag och 

den offentliga årsredovisningen för flera perioder som skattemyndigheten scannat in och 

granskat och sedan haft som underlag för beskattningen av företagen. Som en andra 

källa har vi använt oss av företagens hemsidor för att få en bild av deras produkter och 

företaget i allmänhet. Detta gjorde vi också för att inte behöva lägga någon större tid 

under intervjun till den informationen. Dessutom ansåg vi att det var viktig att vi hade 

en viss insikt i vad företaget gjorde innan intervjun. Den informationen vi använt har 

företaget själv varit utgivare av både i form av årsredovisningen och vad som står på 

deras hemsidor. Vi anser att den ger oss en lika bra bild av företaget som att införskaffa 

den information via intervju, en stor fördel var att vi istället fick fokusera på att få fram 

den informationen vi sökte vid intervjutillfället.  

4.7 Källkritik 

4.7.1 Primärkällor 

 

Studiens primärkällor är åtta olika miljöteknikföretag som vi har intervjuat via telefon. 

Det finns en risk för att respondenterna till exempel har missuppfattat frågorna som vi 

ställt och därigenom svart på något annat. Det skulle innebära att vi fick ett sämre 

material till studien. Vi har försökt att vara så tydliga som möjligt när vi ställde frågorna 

och förklarat om det behövts för respondenten hur vi menat för att undvika 

missuppfattningar. Eftersom vi valt att göra en studie utifrån företagens perspektiv och 

deras verklighetsuppfattning innebär det att vi inte får någon bild från den andra parten i 

valen av finansieringskällor dvs. finansiärerna som kanske har en helt annan 

verklighetsuppfattning om problemet.  

 

En annan kritik var att ett av intervjuobjekten var en aning stressad under intervjun 

vilket kan ha påverkat de svar vi fick. Respondenten svarade kortfattad och utvecklade 

inte sina svar i hög grad. Detta upplevde vi endast vid ett intervjutillfälle och vi anser 

därför att det inte har påverkat studiens resultat i någon stor grad. 

 

Respondenten informerades innan intervjun om att de kommer vara anonyma då vi tror 

att det är lättare för respondenterna att prata om finansiering av företaget då detta för 

vissa kan vara ett känsligt tema. Genom att behandla alla respondenter anonyma har vi 

förhoppningsvis fått trovärdiga svar av respondenten. Då vi har lovat respondenterna 

anonymitet anser vi att det är viktig att det löftet hålls, mycket för att inte skada eller 

utsätta respondent för någon risk. Men även för att respondenterna ska kännas sig 

trygga i framtiden om de blir kontaktade av andra studenter för studier. Vi anser inte 

hellre att företagsnamnen och respondents namn skulle ha tillfört något till resultatet av 

studien. Utan det skulle troligtvis istället begränsa respondent i sina svar till att vara mer 

neutrala och försiktiga, och inte gett oss access till informationen på samma sätt som en 

anonym intervju gör. Vi anser därför att vi har fått tillgång till den information vi sökte 

som enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 135) är väldigt viktigt.  
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4.7.2 Sekundärkällor 

 

De sekundära källor som vi haft är i första hand information som företagen själva 

publicerat vilket gör att företagen har haft stor påverkan på informationen. Det har varit 

information från företagens egna hemsidor vilket innebär att företagen styr och ansvarar 

för information som publiceras där. Vidare har vi även använt oss av boksluten som 

företagen publicerat som är granskade av två externa parter, revisor och 

Skattemyndigheten. Detta ger en relativt opartisk bild av företaget, men även där är det 

företaget som påverkar siffrorna som granskas och publiceras. Sekundärkällorna 

använde vi för att förbereda oss innan intervjuerna genom att skapa en bild av företaget 

och vad de sysslar med. Sekundärkällorna har inte blivit använda på något annat sätt i 

studiens gång och kommer inte att presenteras i några av de kommande kapitlen.  

 

4.8 Bearbetning av intervjuerna 
 

Under själva intervjutillfället använde vi en diktafon som hjälpmedel för att spela in 

samtalet som har förts över högtalartelefon. Vi har även fört stödanteckningar och 

protokoll under intervjuerna för att kunna notera intressant information och ha en bra 

struktur på intervjun under dess gång. Hela intervjun var en lärande aktivitet där vi lärde 

och tog fasta på nya grejer hela tiden, framför allt blev vi mycket bättre på att lyssna och 

utveckla följdfrågor.  

 

Efter intervjun har vi utfört en transkribering av det inspelade materialet i sin helhet.  

Det transkriberade materialet sammanställdes därefter i en tabell som vi senare använde 

för att analysera den stora mängden med material. Vi valde att transkribera intervjuerna 

eftersom att det skulle bli lättare att få en tydligare översikt av svaren, även om det finns 

en viss kritik till att transkribering kan påverkas av den som transkriberar intervjun. 

Men då vi tycker att fördelarna överväger nackdelarna framför allt då det förenklar 

redovisningen av vad som sagts under intervjuerna valde vi att transkribera alla 

samtalarna. Intervjusammanställningen med transkribering och anteckningarna 

genomfördes stort sett direkt efter utförd intervju för att minnet av intervjun skulle vara 

friskt. Vi valde att göra det på detta sätt då minnet är en viktig ingrediens vid tolkning 

och analys (Trost, 2005, s. 55).  

 

Till hjälp för att få en bra överblick av det empiriska materialet konstruerade vi som 

sagt upp våra intervjuer i en tabell där vi delade in företagen i en rubrikrad och sedan i 

teman för intervjun i kolumner under företagen. Denna tabell skapades för att underlätta 

redovisningen av empirin och analysen av materialet. Med den sammanställningen fick 

vi möjligheten att se likheter och skillnader mellan företagen och jämföra företagens 

olika svar både horisontellt och vertikalt, Vi ansåg att detta var ett enkelt sätt att få en 

bra bild över intervjumaterialet. Sammanställningen skapades för att vi skulle få en 

bättre översikt av empirin men också för att hjälpa oss i fortsättningen med vår analys 

och våra slutsatser under senare delar av examensarbetet.  

 

Efter att ha sammanställt det empiriska materialet började olika teman att formas. Vi 

valde att presentera all empiriska data genom teman istället för att presentera fråga efter 

fråga eller intervjutillfälle efter intervjutillfälle. Detta val gjorde vi då vi anser att denna 

indelning kommer att förbättra analysen då vi enklare kan använda de resultat som vi 

ansåg vara intressanta. Dessutom kan bli svårare för läsaren att jämföra de olika 
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respondenternas svar och uppfattningar om vi presenterar det empiriska resultatet efter 

intervjutillfällen. Vi valde att dela in empirin efter liknande teman som intervjumallen 

med några ändringar. Det empiriska materialet delades in i tio olika teman i motsättning 

till de åtta teman i intervjumallen. I analysen diskuteras och granskas det empiriska 

resultatet i sex olika teman som vi ansåg lämpliga. I analysdelen är också teman 

närmare relaterat till studiens teoretiska referensram. Slutsatserna har vi däremot valt att 

presentera enligt studiens problemformulering och syfte.  

 

Empirin blir presenterat i följande teman: 

 

- Företagspresentation 

- Företagens kapitalbehov och finansiering vid start 

- Företagets kapitalbehov och finansiering genom åren 

- Avgörande faktorer i val av finansiering 

- Problem med finansieringen 

- Finansiell bootstrapping – otraditionell finansiering 

- Förhållande och attityder till extern finansiering 

- Förhållande och attityder till att ta in nytt eget kapital 

- Företagarens egenskaper 

- Externa faktorer 
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5. Empiri 

5.1 Företagspresentation 
 

Eftersom vi har valt att behandla alla respondenterna anonymt kommer vi mycket kort 

att presentera företagens affärsidé då vi inte vill avslöja för mycket om företagen. Vi 

anser att några av dessa företag inte behandlas anonyma om vi presenterar företagets 

affärsidé för ingående och att det strider mot våra etiska riktlinjer. Företagen är 

verksamma inom många delar av sektorn och ingen är verksamma inom samma 

områden. En röd tråd för de här miljöteknikföretagen är att de är företag som bedriver 

forskning och produktutveckling av sina uppfunna produkter och har en affärsidé som 

gör att det kan kallas för miljöteknikföretag. I tabellen nedanför presenteras företagens 

affärsidé. Eftersom vi har valt att behandla respondenterna anonyma kommer vi att 

referera till företagen som företag 1, 2, 3 etc. Även om de är anonyma vill vi att ni ska 

kunna se vilka företag som tycker vad och se sambanden mellan de olika ämnena.  

 
Tabell 2: Sammanställning av affärsidéer  

 
Företag 1 2 3 4 

Affärsidé Solfångare Biometrik Plattvärme 

-växlare 

Småskaligt 

kraftvärmekoncept 

Företag 5 6 7 8 

Affärsidé Barriärmaterial 

till förpackningar 

Avancerade 

kontrollprodukter till 

den kommersiella 

biogas industrin 

Mjukmagnetisk-

lödesledande 

material 

Brännarsystem för 

mobila applikationer 

 

 

Sju av våra åtta respondenter är verksamma på marknader utanför Sverige. Företag 7 

jobbar endast på den svenska marknaden. Detta val förklarade de som: 

 

”Vi är nationella och det beror främst på att vi i dag är ett litet företag som säljer 

industrisystem och till det kommer installationer. Vi har en begränsning utifrån vår 

nuvarande position. Därför har vi valt att koncentrera oss om det nationella området” 

 

Det företaget som i urvalet bedriver mest verksamhet utomlands är företag 6 som 

estimerar att 90 procent av försäljningen kommer från den utländska marknaden.  

Företaget producerar produkter i världsklass, de har 15 globala partners och försäljning 

till 25 olika länder.  ”Vi är väldigt aggressiva när det gäller exportförsäljningen av 

teknologi och den svenska marknaden är rätt och slätt för liten”. Företaget ansåg att 

den svenska marknaden och kundbasen var för liten och att de därför var väldigt 

aggressiva när det gäller export. 

5.2 Företagens kapitalbehov och val av finansiering vid start 
 

När ägarna startade företaget hade de ett kapitalbehov. Hur mycket företaget behövde 

eller vad de behövde pengarna till var olika beroende på hur mycket företaget hade 

utvecklats. Genomgående behövde alla respondenterna kapital till produktutveckling. 

Några företag var fortfarande på rent forskningsnivå medan andra redan hade en teknik 

som behövdes utvecklas ytterligare.  
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Företag 3 förklarade att de ”behövde kapital för att kunna bevisa produktens kapacitet 

och potential”. Det var inte endast produkten som skulle bevisas. Respondent 4 

behövde också kapital för att kunna genomföra en marknadsanalys för att se om det 

fanns en tillräckligt stor marknad och plats för företagets produkter. Företaget behövde 

också kapital till att bygga en pilotanläggning som skulle kunna bevisa precis detta. ”Vi 

behövde stöd för att genomföra en riktigt bra marknadsanalys och för att bygga en egen 

pilotanläggning”. En sammanfattning av vad företagen behövde kapitalet till kan ni se i 

tabell. 3. 

 
Tabell 3: Sammanställning av kapitalbehov  

 
Företag 1 2 3 4 

Kapitalbehov Produktutveckling 

och lön 

Produktutveckling Produktutveckling Marknadsanalys 

och 

pilotanläggning 

Företag 5 6 7 8 

Kapitalbehov Produktutveckling Produktutveckling Finansiera 

försäljnings-

verksamheten 

Forskning 

 

 

Eftersom respondenterna hade olika kapitalbehov valde de också att finansiera sig på 

olika sätt. Hälften av företagen var ägarfinansierade till en början, företag 2 var till 

exempel självfinansierad de första verksamhetsåren: 

 

”De fyra första åren var vi självfinansierade med egna insatta pengar . Vi använde 

löner från de andra jobben som vi hade för att kunna köpa det vi behövde. Sen tog vi 

inte ut löner från början” 

 

Eftersom många av företagen inte genererade särskilt mycket intäkter till en början var 

det också många som i likhet med företag 2 valde att inte ta ut lön. Företagen 1, 2, 3 och 

4 var ägarfinansierade i hög grad medan företag 5, 6, 7 och 8 i perioder hade valt att inte 

ta ut egen lön eller marknadsmässig lön. Den vanligaste finansieringsformen förutom 

ägarfinansiering var bidragsfinansiering. Företagen 1, 3, 4, 5, 6 och 8 var 

bidragsfinansierade i företagens tidigare år.  

 

Företag 8 var det enda företaget som använde sig av bankfinansiering:  

 

”Vi fick som startup-bolag ett banklån i en kommersiell bank. Det var för att vi kunde 

visa upp fakturering till kunder. Banker är ju intresserade av att ha ett cashflow i 

bolaget så det har gjort att vi kunnat komplettera kundfinansiering med 

bankfinansiering” 

 

De två vanligaste finansieringsformerna vid starten var alltså ägarfinansiering och 

bidragsfinansierig medan att finansiera sig genom banklån var mer ovanligt. Andra 

finansieringsalternativ som respondenterna använt sig av vid starten var 

kundfinansiering, affärsänglar och riskkapital. 

 

Respondenterna hade också olika förklaringar till sitt val av finansiering. Företag 3 var 

ett av de ägarfinansierade företagen och han valde att själv belåna sitt hus med sin frus 

godkännande. Han förklarade varför han hade valt denna finansieringsform som: 
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”När jag startade år 200X så hade jag ändå den uppfattningen att jag inte kommer att 

få några pengar för att utveckla den här produkten därför att jag inte hade bevisats 

produktens kapacitet och potential.”  

 

Företag 6 förklarade varför de valde att använda sig av finansiering från affärsänglar 

och riskkapitalister som ”Man har inget val egentligen, man är i det läget att man 

behöver kapital för att utveckla bolaget och produkterna. Så i dagsläget har man inget 

annat val om man inte vill ha andra jobb på sidan om”. 

 

De flesta respondenterna ansåg som företag 3 att det var svårt att få finansiering utifrån 

och att de därför var öppna för att använda sig av alla typer av finansiering. Vår 

uppfattning är att de flesta av företagen använda sig av de finansieringsformerna som 

fanns tillgängliga eftersom de var i behov av kapital.  

 

Av de som sökte stöd så var det inget av företagen som till en början valde att söka stöd 

utanför Sverige. Företag 4 förklarade varför de valde att endast söka stöd i Sverige 

som ”Problemet är ju att man ofta är en väldigt liten organisation och man klarar helt 

enkelt inte av belastningen att sätta sig ned med tungrodda ansökningar mot EU” 

 

Företag 5 var kopplad till en av landets högskolor och valde därifrån att använda sig av 

en lokal inkubator som var kopplad till högskolan. Respondenten förklarade sitt val 

som ”detta alternativ var mest naturligt” 

 

Företag 8 valde att finansiera sig via banklån, statliga stöd och kundfinansiering. 

Respondenten skilde sig i sitt val av finansiering och hade också en annan förklaring till 

sitt val av finansiering än de andra respondenterna. Företag 8 valde att finansiera sig på 

detta sätt eftersom: 

 

”Det var min plan att inte ta in något riskkapital i tidigt skeende, utan växa och få 

ordning på bolaget och ett värde på bolaget innan vi gör det. Nu går vi in i mot 

bilindustrin på bred front och vi kommer självklart behöva riskkapital framöver och då 

räknar vi med att kunna ha en värdering på bolaget som gör att vi kan göra en rejäl 

nyemission utan att förlora kontrollen. Det är inte så att jag inte vill ha riskkapital 

generellt sett utan jag är bara i mot det i tidiga skeenden för att oftast finns det dålig 

förståelse och kunskap bland riskkapitalister för miljöteknikbranschen. Det finns liksom 

ingen kompetens.” 

 

5.3 Företagens kapitalbehov och val av finansiering genom åren 
 

Några år efter företagsstarten upplevde många av respondenterna ett större kapitalbehov 

än tidigare och att det var svårt att hitta finansiärer som var villiga att investera. 

Respondenterna var också här i olika faser och hade också därför olika kapitalbehov. 

Det var i huvudsak tre områden respondenterna behövde pengar till: lön, optimera för 

volymproduktion och bygga pilotanläggning. 

 

Företag 5 var ett av de företagen som behövde pengar till lön: ”Det har väl varit ett litet 

mellansteg när man skulle anställa personer förutom grundarna. Då behövs mer pengar 

förstås. De anställda kan inte leva på samma villkor som grundarna och delägarna”. 
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Företag 2 berättade att ”Vi insåg om vi ska få detta att lyfta då måste vi ha in pengar så 

att alla kan börja jobba fullt”. Företag 1 behövde också mer kapital för att betala ut lön. 

 

Det var också en del av respondenterna som behövde pengar för att utveckla teknikerna 

ytterligare, förbättra produktionstekniken och optimera för volymproduktion. Även om 

en del av företagen nu hade klarat att framställa sin produkt så ställdes de inför en ny 

uppgift som gick ut på att optimera produktionen för större volymer. Företag 5 ansåg att 

det var viktigt då företaget måste vara stor leveransmässigt, han förklarade ”Antingen 

har du en leveransförmåga som är stor eller så har du ingen alls”. Företagen 1, 5, 7 

och 8 behövde alla mer kapital för produktutveckling och för att optimera 

volymproduktionen. 

 

Företag 4 och 5 behövde mer kapital för att bygga pilotanläggningar. Företag 5 beskrev 

det som ”Det stora steget var när vi beslutade att bygga en pilotanläggning, en liten 

fabrik då för optimering av produktionsprocessen. Då behövde vi mycket pengar. Så det 

var ju ett riktigt stort steg” 

 

När företagen har mognat så hade de också använt sig av flera olika finansieringskällor 

än tidigare. Företagen 2 och 1 finansierades via affärsänglar respektive lån från 

Energimyndigheten och riskkapital.  Företag 1 beskrev sitt val av finansiering som ”Vi 

var i kontakt med ganska många riskkapitalbolag. Till slut ingick vi avtal med det 

bolaget där personkemin stämde.” Företag 2 förklarade sitt val av finansiering som ”Vi 

valde helt enkelt finansiär på grund av människan”. Företag 1 och 2 baserade sitt val av 

finansiering på personkemi. 

 

Det var endast företag 6 som använde sig av utländsk riskkapital. Respondenten beskrev 

sitt val som: 

 

”Det var brist på kompetens i Sverige, det är en paradox. Marknaden i Sverige är så 

liten, du får en lägre värdering på bolaget för kundbasen här är mindre. Det är därför 

mycket bättre för svenska bolag att söka pengar utanför Sverige eftersom man får en 

högre värdering i relation till marknaden som investerarna jobbar inom. Det var bättre 

från den synvinkeln och det faktum att det saknades kompetens i Sverige och att 

industrin inte var lika het här som i andra länder” 

 

Till sist hade vi företagen 5 och 7 som finansierade sig via finansiella finansiärer 

respektive industriella finansiärer. Företag 5 beskrev varför de valde att finansiera sig 

via finansiella finansiärer som:  

 

”Det var väl tydligt att vi inte villa ta in en industriell investerare. Det fanns en 

riskkapitalist med i ägarna och riskkapitalister vill ju sällan ta in en industriell 

finansiär för tidigt. Du kan ju begränsa tillväxtmöjligheterna om du tar in fel industriell 

finansiär. En industriell finansiär kan vara bra om det är rätt. Men man måste vara 

väldigt noga och tänka vad man får för begränsningar om du tar in en. Det kan vara 

bra att på kort sikt ta in någon som kan hjälpa dig bygga en fabrik. Men om det sen tre 

år senare innebär att de inte vill eller att de kontrollerar bolaget som gör att en inte kan 

växa mot en viss kund till exempel då är det sämre på sikt”.  

 

Företag 7 förklarade varför de hade valt att finansiera sig via en industriell partner 

som ”De är mer intressanta än ett finansbolag, då de har mer att erbjuda”.  
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Företag 8 finansierade sin verksamhet med hjälp av banklån, sina egna genererade 

vinster, kundfinansiering och EU-anslag. Förklaringen till valet av finansieringskällor 

var fortfarande ” Vi ville inte ta in riskkapital för tidigt”. 

 

5.4 Avgörande faktorer i val av finansiering 
 

Vilka faktorer som har varit avgörande för valet av finansiering var mycket individuellt.  

Men att finansiären var kapitalstark ansåg flera av företagen var en viktig och 

avgörande faktor.  

 

Företag 3 berättade ”I början är man tacksam om någon vill lyssna på en och ännu mer 

om de vill finansiera i företaget. Men nu när vi har kommit så långt som sista omgången 

då har man valt mycket medvetet partners som man skulle prata med. För nu har vi 

blivit så etablerade, intressanta och riskfria så nu kan vi tillåta oss att ha egna 

synpunkter på finansiärerna. Då valde jag en mycket kapitalstark finansiär som kan 

fortsätta att växa med bolagets kapitalbehov.” 

 

Företag 4 beskrev ”Det är ganska enkelt när det kommer till finansiering, det är samma 

som att sälja vad som helst. Vi säljer en del av ett bolag, så den som förhandlar bäst 

vinner. Det betyder att med en hög värdering så behöver vi släppa ifrån oss mindre 

aktier och behålla en stor del av ägandet själv och med en låg värdering så blir det 

tvärtom. Svårare än så är det ju inte” 

 

Företag 5 förklarade ” Något som är viktig i och med att vi är ett företag som vet att vi 

kommer att behöva ytterligare finansiering är om man får in en kapitalstark ägare som 

har möjlighet att finansiera flera gånger.” 

 

Företagen 3 och 6 ansåg också att det var viktigt att finansiären hade möjligheten att 

erbjuda företaget mer än pengar, till exempel kompetens eller nätverk. 

 

Flera andra respondenter menade att den mest avgörande faktorn för val av finansiering 

var personkemin mellan finansiären och företagsledningen. Företag 6 berättade ”De 

flesta har inte en valmöjlighet, det handlar helt enkelt om personkemi och intresse 

precis då det är de faktorer som är mest avgörande. Men jag tror inte företaget får 

välja i slutändan, det är mest att nu har vi hittat en bra möjlighet och det finns en bra 

personkemi mellan företagsledningen och investerare.” Företagen 1 och 2 ansåg också 

att personkemi var en avgörande faktor.  

 

Respondenterna föredrog kapitalstarka finansiärer, finansiärer som kan erbjuda något 

mer än pengar till exempel i form av kompetens eller nätverk och sen var det viktigt att 

personkemin stämde. 

 

Företag 8 som finansierade sig annorlunda än de andra företagen också i de senare åren 

berättade om den mest avgörande faktorn till företagets val av finansiering ”Det har 

varit att inte späda i för tidigt skede och att ta in kapital vid för låg värdering. Det var 

viktigt att behålla kontrollen tills man vet att företaget är på den vägen man vill att det 

ska vara. Sedan är det okej att späda och släppa kontroll lite mer.” 
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5.5 Problem med finansieringen 
 

Företagen hade upplevt olika problem när de sökte finansiering och det var inget 

problem som var mer frekvent bland företagen. Företagen 1, 7 och 8 ansåg att de inte 

hade upplevt några problem med finansieringen. Företag 8 beskrev: 

 

”Jag måste säga att jag har varit lyckligt lottad på det sättet, jag har inte upplevt den 

klassiska entreprenörsituationen där man inte kan ta ut någon lön och måste belåna sitt 

hus. Det har jag sluppit. På så sätt har inte den personliga risken varit så hög 

egentligen.”  

 

Företag 1 ansåg att ”Det har gått ganska bra, det har dock funnits en god förståelse 

från ägarna att de måste pytsa in lite mer pengar längre fram”. En del av de andra 

företagarna ansåg däremot att det var svårt att hitta tillräckligt långsiktiga investerare 

som företaget behöver för att utvecklas. Företag 3 berättade:  

 

”Det som jag tycker har varit det svåraste är att det är svårt att hitta tillräckligt 

långsiktiga investerare. Dom är oerhört känsliga för att ting tar längre tid och att ting 

inte fungerar som de skall göra. Det finns ett stort problem i det” 

 

Företagen 6 och 7 upplevde att det kan ta lång tid att erhålla finansiering. Företag 6 

förklarade ”Det tar tid. Ska du hitta pengar från affärsänglar kan det ta tre månader, 

men snackar man om riskkapitalbolag så upptill nio månader. De har en mer formell 

process som de måste följa” 

 

Företag 5 tyckte generellt att det var svårt att hitta finansiärer. Respondenten förklarade: 

 

”Vi är ett bolag där det är långa processer. Det är mycket enklare att hitta finansiärer 

om man har intäkter och kan visa upp ett kassaflöde. Vi var även mitt i finanskrisen när 

vi sökte och då var de ännu mer rädd som finansiär och letade efter bolag som hade 

kassaflöde. Det var tufft för bolag som oss.” 

 

Företag 6 ansåg att det största problemet var finansiärernas bristande kunskaper om 

miljötekniksektorn. Respondenten berättade ”Det saknades kompetens. Vi hade ett rätt 

bra nätverk vad gällde olika typer av finansiering, men att sälja in bolaget var rätt svårt 

på grund av kompetensbrist och erfarenhetsbrist.”  

 

Företag 4 hade problem med att finansiärerna inte ville ta risker. Företaget hade inte 

ännu bevisat någonting utan de hade byggd en pilotanläggning med verifierade resultat. 

Efter det ville företaget bygga en fullskalig anläggning och det var här de stötte på 

problem. ”Investerarna säger det här är kanon, jätteintressant! Bygg klart, visa att det 

funkar, sen är vi med. Det är inte riktigt det svaret vi vill höra. Den dagen vi har byggt 

klart då kommer de att stå i kö” 
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Ett av de mer speciella problemen som ett av företagen hade upplevt var när företaget 

försökte att erhålla finansiering från en statlig fond. Respondent 2 beskriver: 

 

”Investerare X är en statlig fond, som man har oerhörd tro till. Tyvärr var det en kille 

som het X som jobbade där. Den killen var ju fullständigt katastrof. Han kom in och 

skulle lägga tio miljoner i vår verksamhet och satte upp horribla ägaravtal och stal 

idéer.  I avtalet ville han skriva in sig själv och sin son. Då tänkte jag att nu är det stopp, 

här går gränsen. Vi kan inte ha avtal med människor som är sex-sju år gamla.” 

 

Tillslut fick fondens representant sparken Men respondenten var oavsett besviken 

eftersom detta var en statlig fond som ska företräda ett intressekapital av skattemedel. 

5.6 Finansiell Bootstrapping – Otraditionell finansiering 
 

Alla respondenterna var antingen ägarfinansierade, bidragsfinansierade eller båda delar. 

Detta var de vanligaste bootstrappingmetoderna vi observerade. Företag 6 som hade 

använt sig av bidragsfinansiering berättade: 

 

”Det är fördelar med de statliga organen. De är där för att stötta ny innovation och 

varför ska man inte söka pengar hos dem? Det gäller också för EU-pengar. Men det är 

mer omfattande och bökigt att få de. Finns det en möjlighet att få in bidrag så ska man 

definitivt söka. Det finns inga stora nackdelar med de svenska organisationerna. 

Däremot är EU mer omfattande och byråkratisk.” 

 

Det var också vanligt att reducera ägarnas lön. Respondent 8 förklarade ”Jag har inte 

haft en marknadsmässig lön, men jag har haft en bra lön. Det finns inget incitament för 

mig som huvudägare att ta ut marknadsmässig lön, då jag har ägarskapet” 

 

Förutom bidragsfinansiering och ägarfinansiering var det många relationsorienterade 

bootstrappers. Många av respondenterna ansåg också att kundfinansiering och 

projektfinansiering var en mycket viktig del av deras sätt att finansiera sig.  Företag 3 

beskrev de positiva sidorna med att jobba med kundfinansiering som ”Det är en stor 

fördel att ha arbetat med större företag och fått godkännande av dessa kända företag. 

Det ger många fördelar, inte minst utifrån en finansieringssynpunkt”. Företag 8 ansåg 

att ”Med en tidig kundfinansiering kan du inte ha en dålig produkt. Om en kund är 

beredd att betala för det du gör, då finns det en marknad.”.  

 

Andra bootstrappingmetoder som företagarna använde var att fördröja betalningar. 

Företag 3 beskrev användande av fördröjda betalningar på detta sätt: ”Vid en tidpunkt 

hade vi ju mer räntekostnader till leverantörer än vi hade till banken. Nackdelen är ju 

att det blir dyrt att göra det på det viset och det finns ju en risk för att man blir mindre 

attraktiv som kund. Men man är där till nöd tvungna”. Företag 8 hade också använt sig 

av denna bootstrappingmetod. 

 

Förutom dessa bootstrappingmetoder var det också en del som hade sparat pengar 

genom att köpa begagnad utrustning. Företag 8 berättade ”Vi har köpt upp 

labbutrustning ifrån ett bolag som la ner verksamheten för en symbolisk summa”.  
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Respondent 2 berättade hur de hade gjort: 

 

 ”I konferensrummet har vi hopskruvade gamla kontorsbord som konferensbord. Vi var 

nere till högskolan som slängde massa möbler och där var vi. De skruvade vi ihop, och 

de funkar bra. Man blir fantastisk duktig på att använda sig av andras oförmåga på att 

vara duktig” 

 

Företag 7 berättade om sin erfarenhet från att hyra och dela utrustning med andra: 

 

”Vi lånar ju av andra om vi behöver utrustning som vi inte har och som vi kanske inte 

använder stadigvarande. Då kan man ju hyra eller låna istället. Nackdelen är ju om det 

är något man behöver och så har man inte tillgång till det. Men annars funkar det ju 

utmärkt. Det går bra att dela utrustning med andra folk utan något större bekymmer.” 

5.7 Förhållande och attityder till extern finansiering 
 

De flesta av respondenterna hade en positiv attityd till extern finansiering. De hade 

positiva erfarenheter och ansåg extern finansiering att vara en nödvändighet. Företag 1 

berättade: 

 

 ”Extern finansiering är positivt. Det är kul att få in finansiering till olika insatser och 

det går inte på något annat sätt om man inte har mycket pengar själv då. Sen så kanske 

man får större nätverk.” 

 

Flera förklarade att för att företaget skulle lyckas så var de tvungen att ta in externt 

kapital. Företag 3 förklarade: 

  

”Vi har en ambition om att gå från X0 miljoner till 300 miljoner i omsättning på fyra-

fem år. Då finns det alltså inget annat val, man måste ha externt kapital. En fördel med 

extern finansiering är att om vi inte har det här kapitalet så kan vi inte utveckla vårt 

bolag och förverkliga vår vision. En nackdel är att man skapar ett beroende. Det är 

också fördyrande räntor och annat.” 

 

Företag 7 hade en annan uppfattning. Respondenten berättade 

 

 ”Hade jag kunnat undvika det så hade jag varit nöjd och glad med det. Men jag tror 

det är svårt att göra det om man har en hyfsad tillväxt för då behöver man extern 

finansiering för att överbrygga de gap som uppstår under resans gång.” 

  

Många av respondenterna hade problem med att erhålla extern finansiering och flera 

förklarade att det inte går att finansiera företaget genom lånade pengar då 

kapitalbehovet är så stort. För att förverkliga och utveckla visionerna behövde de att ta 

in ägarkapital.  
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Företag 8 använde sig i hög grad av lånefinansiering. Han ansåg att företag inom 

miljötekniksektor var för dåliga på att söka extern finansiering och han förklarade det 

som: 

 

”Jag tycker att det i start-upbolags världen är väldigt mycket snack om riskkapital hela 

tiden. Det är nästan unikt att ett företag har banklån. Jag vänder mig imot den synen att 

man ska få kapital och ta in pengar också vidare. Det är väl min sammanfattande syn. 

Men i vissa branscher så går det inte, till exempel inom läkemedelbranschen.  Där vet 

ju alla att det behövs enormt mycket kapital under enormt lång tid. I de flesta branscher 

går det faktiskt att undvika riskkapital.”   

 

5.8 Förhållande och attityder till att ta in nytt eget kapital 
 

Sju av åtta respondenter har gjort en större ägarspridning efter att företaget startade. Det 

är endast företag 8 som inte har gjort några större ändringar sedan start. Respondenterna 

ansåg att det fanns båda fördelar och nackdelar med att ta in nya ägare men de flesta var 

positiva till att ta in nya ägare eftersom de hade gjort det tidigare med goda resultat.  

 

Företag 3 berättade ”det går inte att finansiera via lånade pengar, här måste det ett 

ägarkapital till. För att få möjligheten att utvecklas och förverkliga visionen så måste 

man ha ägarkapital”. Alla företagen som hade gjort en ägarspridning var eniga om att 

det nya kapitaltillskottet var den största fördelen med att genomföra en ägarspridning.  

 

De respondenter som hade genomfört en ägarspridning ansåg att nya ägare ofta bidrog 

med mycket mer än endast kapital. Företag 3 berättade vidare att ”Det är ju också en 

fördel att man kan få in ny kompetens i företaget. Företagen 1, 4, 5 och 7 ansåg också 

att en ny ägare kan tillföra ny kunskap i bolaget. De ansåg att en industriell finansiär 

kan bidra med mycket relevant industriell kunskap, med nätverk och kapital. Företag 5 

berättade:  

 

”Om man tar in en industriell investerare då vill man ju ha den industriella 

kompetensen som kan hjälpa vårt företag. Men om det är en finansiell investerare då är 

det ju först och främst för pengarna och inte så mycket industriell erfarenhet. Jag tror 

inte man ska ha så höga förhoppningar på det. Finansiella investerare jobbar så brett 

att de inte har någon djup kompetens som man kan dra nytta av.” 

 

En annan fördel enligt företagen 3, 5 och 7 är den nya kravbilden som skapas när 

företaget tar in en ny ägare. Företagare 3 förklarade ”Det ställs större krav på 

professionalism i styrelsen som kan leda till en bättre ledning i bolaget”. Företagen 4, 5 

och 6 ansåg att en ny ägare ofta kan bidra med bredare nätverk som kan gynna företaget. 

 

Det största bekymret med att ta in en ny ägare var att de fick ge ifrån sig en del av sitt 

ägande och en del av kontrollen i företaget. Företag 5 ansåg att ”Riskapitalisterna tar 

allt för stora ägarandelar i förhållande till insats från operativa grundare och 

innovatörer. De blir belönade jämfört med de som faktisk driver fram nya bolag och 

tekniker”.  Företagen 4, 5, 7 och 8 upplevde att den största nackdelen med att ta in nya 

ägare var att de fick späda ut ägandet.  
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Även om detta var det största bekymret med att släppa in nya ägare, så var det inte alla 

som tyckte det var jobbigt att släppa från sig kontrollen. Företag 3 ansåg att ”det finns 

en alldeles för stor fixering hos företagare när det gäller procent och ägarandelar”. 

Företag 4 hade samma åsikt och ansåg att ”det är bättre att äga en procent av väldigt 

mycket än att äga 100 procent av ingenting”. 

 

En annan nackdel med att ta in nya ägare var att det kan medföra mer administrativt 

arbete. Företag 1 berättade att ”Många ägare kan innebära mycket administration.” 

Företag 3 var enig med företag 1 och ansåg att ”Nackdelen är ju att man i vissa fall kan 

få en mer komplicerad administration och rapportsystem som egentligen inte ligger i 

företagets intresse.” 

 

Det var endast en respondent som trodde att en ny ägare bara skulle bidra med pengar 

och ingenting annat. Respondent 8 förklarade: 

 

”Egentligen kan man säga så här, eftersom vi har mycket kontakter och kunder och ett 

kundtryck som är större än vi kan hantera så är det så att vi bara vill ha pengar. 

Riskkapitalister pratar ofta om att de har så mycket kompetens och det innebär ofta att 

de ska ha någon slags rabatt på aktierna. Det är vi inte intresserade av, utan vi vill 

bara ha in pengarna. Vi skulle i princip kunna ta in de pengarna via ett noterat bolag 

på någon liten Öresundslista, det är pengarna vi vill ha helt enkelt.”  

 

5.9 Företagarens egenskaper  

5.9.1 Kontrollbehov 

 

Vi anser att de flesta av företagarna inte hade något större kontrollbehov. De flesta var 

positiva till att släppa in nya ägare i företaget och ge upp en del av sin kontroll.  Som vi 

diskuterade tidigare så ansåg respondenterna att den största nackdelen med att ta in en 

ny ägare var att de nuvarande ägarna fick ge ifrån sig delar av ägandet och en del av 

kontrollen. Företag 1 berättade att ”Det finns alltid en oro för att ta in för många 

delägare”. Även om de inte gillade att ge ifrån sig för mycket av kontrollen ansåg de att 

fördelarna med att ta in en ny ägare övervägde de negativa sidorna. Företag 4 

berättade ”Det finns egentlig inga nackdelar hittills i alle fall med att ta in nya ägare. 

Utan fördelarna överväger i form av kompetens”.  Det var endast en av respondenterna 

som hade lite högre kontrollbehov än de andra företagen och det var företag 8. Företag 8 

var noga med att inte ta in nya ägare för tidigt. 

5.9.2 Kunskap och erfarenhet 

 

Alla respondenterna i studien har utbildning som är högre än gymnasienivå. Den med 

lägst utbildning hade en gymnasieutbildning inom el/tv-teknik och programmering 

systemering på högskolan. Den av respondenterna med högst utbildning hade tre 

stycken olika examen, bland annat en magister i miljö och hållbar teknologi och en 

MBA inom finansiering. Av de andra respondenterna var det två som hade utbildning 

inom teknisk fysik, en med universitetsbakgrund inom ekonomi och teknik, en 

civilekonom, en civilingenjör och en med utbildning inom maskin teknik. Generellt kan 

vi se att alla har en stark akademisk bakgrund. Av de åtta respondenterna var det endast 

respondent 3 och 6 som hade startat företag tidigare. Respondent 6 hade startat liknande 

företag inom miljötekniksektorn tidigare. Alla företagen utom företag 8 ansåg att de 
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hade mycket erfarenhet ifrån liknande start-ups och/eller teknikrelaterade företag. Fyra 

av de åtta respondenterna hade inga i närmaste familjkrets som var företagare, medans 

två hade företagare inom sin närmaste familjkrets och två hade familjer med jordbruk. 

 

Tabell 4: Sammanställning av företagarens utbildning och tidigare erfarenhet 

 
Företag 1 2 3 4 

 

 

Utbildning 

Teknisk fysik Teknik och 

ekonomi 

Civilekonom Gymnasieutbildning 

inom el/tv-teknik, 

programmering 

systemering på 

högskolan 

Tidigare jobb 

erfarenhet 

Familjeföretag i 

15 år 

Teknikrelaterade 

företag 

Har startat 

företag tidigare 

Har varit VD och 

delägare 

Företagande 

inom familjen 

Ja Nej Nej Ja, flera  

Företag 5 6 7 8 

 

Utbildning 

Civilingenjör Examen inom 

miljö och MBA i 

finans 

Maskinteknik Teknisk fysik 

Tidigare jobb 

erfarenhet 

Konsult för 

småföretag 

Har startat två 

miljöteknikbolag  

Start-up företag Bilindustrin 

Företagande 

inom familjen 

Familj med 

jordbruk 

Nej Familj med 

jordbruk 

Nej 

 

5.9.3 Mål  

 

Det var flera olika orsaker till varför respondenterna hade valt att starta sin verksamhet. 

Av de åtta respondenterna var det sju stycken som hade bildat företaget av innovativa 

skäl och en som hade bildat företaget av miljöskäl. Företagare 2 förklarade att ”Det 

kändes ganska utmanande. Målet var inte att vi skulle bli rika utan vi ville göra 

industrin ett snäpp bättre”. Respondent 4 hade ett liknande mål, han berättade ”Vårt 

mål var ju att förändra en bransch och kan vi dessutom vara med och förändra 

miljödiskussionen i världen då är det grädde på moset”.  Företagen 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 

hade innovation som sitt högsta mål och sen om deras innovationer skulle kunna gynna 

naturen så var det en bonus. Respondent 3 beskrev sina drivkrafter och mål som: 

 

”I grund och botten är det ju att man har en vision om att komma hem någonstans med 

sin teknik, sin innovation och sitt entreprenörskap. Det är det som oftast driver en. Jag 

har den romantiska tanken till att jag vill vara med att skapa någonting utav ingenting. 

Det är ju ofta så att man har en stark drivfjäder att prestera.” 

 

Företagare 3 nämnde också ett annat mål förutom innovation och miljö ”En annan 

orsak till att jag bildade företaget var att jag kanske är lite svår att styra och att jag 

ville gå min egen väg.”  

 

Tillslut hade vi företag 8 som även sa sig var politisk engagerad. Förutom att han hade 

bildat företaget av innovationsskäl och på grund av att han ville vara mer självständig, 

så ville han även skapa nya arbetstillfällen. Respondenten beskrev det som: 

 

”Det finns ett annat engagemang i det här och det handlar om att skapa arbetstillfällen, 

faktiskt. Det kan låta lite idealiskt men det är faktiskt så det är” 
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Företag 1 som var det enda företaget som hade bildat företaget av miljöskäl 

berättade ”Det var faktisk en tanke med att försöka göra något för att förbättra 

miljösituationen. Det fanns en optimistisk idé från början” 

 

5.9.4 Risk 

 

Vi ställde inga direkta frågor om risk men genom intervjuns gång fick vi en bra 

uppfattning om företagarnas riskbenägenhet. En generell uppfattning bland 

respondenterna var att alla som startar företag är villiga att ta risker eftersom det är 

riskfyllt att starta eget företag. Respondent 3 belånade till exempel sitt hus och flera av 

respondenterna tog egna lån för att finansiera verksamheten. Några av respondenterna 

riskerade alltså sin egen och sin familjs ekonomi för att kunna förverkliga sin dröm och 

innovation. Respondent 8 ansåg vi inte vara lika villig att ta risker som de andra 

respondenterna. Men generellt var majoriteten av företagarna villiga att ta risker. 

 

5.10 Externa faktorer 

5.10.1 Utbud av finansiella medel på marknaden 

 

Det var en del olika uppfattningar om hur bra utbudet av finansiella medel var och om 

det var enklare eller svårare för miljöteknikföretag att erhålla finansiering. Majoriteten 

trodde det var enklare för miljöteknikföretag än för andra företag att erhålla finansiering. 

 

Respondent 5 ansåg att det finns ett finansiellt gap på marknaden. Han berättade: 

 

”Det finns ett glapp rent finansieringsmässigt. Det finns mycket såddfinansiering för de 

tidigare faserna när man behöver göra en affärsplan och en viss teknikutveckling. Sen 

finns det finansiering för de som har ett kassaflöde och som tjänar pengar. Men för de 

som använder lång tid mellan utveckling och kommersialiseringsfasen där man behöver 

bygga någon form av demonstratör, där är det svårt i dag” 

 

Av respondenterna var det tre av de åtta företagen som tyckte det var svårt att erhålla 

finansiering. De som trodde det var enklare för miljöteknikföretag argumenterade för att 

miljötekniksektorn var en väldig hipp och populär sektor som många var intresserad av 

att finansiera. Företag 2 berättade: 

 

”Kapitalet är så dumt. Finansiärerna är flockmänniskor. Nu går vi mot IT, då går hela 

kapitalet mot IT. Så kom miljöteknik, och då ska plötsligt allt kapitalet dit” 

 

Respondent 3 respektive respondent 8 hade liknande uppfattningar: 

 

”Jag tror att det finns en mycket större möjlighet för energi och miljöföretag att erhålla 

finansiering. Det är ju en hipp sektor. Det är precis som under IT-boomen. Bara man 

säger att det är miljöteknik så blir de ju intresserade. Men jag tror ofta att man som 

företagare förvirras lite av det här. Det är ju en sak att alla vill prata med en, men en 

annan sak att det verkligen ger oss någonting. Men det är en fördel” 
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”Ja det är väl egentligen inte svårt att få in kapital idag vill jag säga. För riktiga 

miljöteknikföretag så tror jag inte att de som har en bra affärsidé har svårt för att få in 

kapital nu. Under krisen var det hopplöst för alla men vi har inte haft problem. Vi har 

ju blivit kontaktade av riskkapitalister hela tiden kan man säga. Så jag tror inte att det 

är jättesvårt.” 

 

Alla var inte lika eniga i att miljötekniksektorn fortfarande var en hipp sektor. Företag 5 

förklarade ”Den var väl kanske mer hipp för några år sen, så då var det ju kanske en 

fördel. Så det är som andra branscher tycker jag. Men det är väl ingen nackdel.” 

Företagen 1, 2, 3, 7 och 8 var företagen som ansåg att det var enklare för miljöteknik att 

erhålla finansiering. Företag 5 var det enda företaget som ansåg att det var lika svårt för 

alla företag. 

 

De som trodde det var svårare för miljöteknikföretagen att erhålla finansiering 

argumenterade för att investerarbranschen är för konservativ och att de inte är 

intresserade av att ta risker. Företag 4 berättade ”Jag upplever ju att det är väldigt svårt. 

Investerarbranschen ser strikt på balansräkningar, historiska resultat, rapporter osv. 

Man har sällan visioner. Jag tror att det börjar bli bättre, men just i dag så är det ju 

inte skitenkelt”. Företag 6 ansåg också att det var svårare för miljöteknikföretag att 

erhålla finansiering än för andra företag. 

 

Responden 2 tyckte det var trist att investerarna var så konservativa eftersom det är 

viktigt att investera i miljön. Han berättade vidare att ”Vi måste investera i vår miljö, vi 

måste minska vår energiförbrukning och vi måste få bort kemikalier som fördärvar vår 

miljö. Det kommer ni att märka när ni kommer ut i arbetslivet, om ett företag ska spara 

så kan de titta mellan fingrarna, och det är därför vi har de här miljökatastroferna.” 

Han ansåg att investerarna fokuserade för mycket på att tjäna pengar istället för att 

förbättra miljön och när investerarna endast ser på pengarna och inte på syftet så 

förlorar hela miljötekniksektorn. 

 

5.10.2 Finansiärernas kompetens 

 

Detta var en av frågorna som respondenterna var mest eniga om. Finansiärernas 

kunskaper om miljötekniksektorn är dåliga enligt företagarna. Företag 1 sammanfattade 

det på detta sätt ”Investerarna har generellt ganska låg kompetens och dålig insikt i vad 

miljöteknik handlar om”. Respondent 2 uttryckte också sin besvikelse över 

finansiärernas låga kunskapsnivå. Han ansåg att investerarna borde ha en bredare 

bakgrund än endast ekonomibakgrund, eller som han yttrade sig ”Tyvärr är det så att 

ekonomer inte är ingenjörer”. Respondent 2 berättade att finansiärerna de hade varit i 

kontakt med inte alltid förstod företagets tekniker eller produkter. Vidare uttryckte 

han ”Man kan säga att du skall ha lika smarta människor på kapitalsidan som du har 

på forskarsidan i bolagen, då hittar du harmoni” 

 

Företagare 3 berättade ”Det är ett problem att många av finansiärerna oftast tror att de 

har kompetens om miljöteknik. Men i verkligheten så kan de inte ett dugg om det. Oftast 

är de ju ekonomer också. Så de har generellt oerhört bristande kunskaper om hur det 

fungerar tekniskt och kommersiellt” 
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Respondent 8 ansåg att ”Ett annat bekymmer är att dåliga affärsidéer kan attrahera 

kapital för att riskkapitalisterna är så otroligt obildade på miljöteknik. Det är en massa 

pengar som finansierar skit också”. 

 

Även om respondenterna ansåg att finansiärernas kompetens generellt var låg, var de 

eniga om att det finns en del finansiärer som är specialister på just miljötekniksektorn 

som har bra kompetens. Företag 4 berättade: 

 

 ”De specifika investerarna och fonderna som är inriktade mot förnyelsebar energi de 

har en bra kompetens, tycker jag. Nu tänker jag ur en teknisk synvinkel. Dom har båda 

bra teknisk bakgrund och bra förståelse. Det är inte sällan de kommer från 

teknikintensiva bolag själv, fast de har klivit över till finansieringsindustrin” 

 

Det var endast företag 7 som ansåg att finansiärerna hade bra kompetens när det gäller 

miljöteknik. Han argumenterade för att de svenska finansiärerna var duktiga på att ta in 

experter för att vara med och värdera företaget och tekniken. 

 

5.10.3 Svensk lagstiftning 

 

Det var endast företag 1 och 4 som ansåg att den svenska lagstiftningen hade gynnat 

företaget. Företag 4 var nöjd med att de hade möjligheten att använda sig av olika gröna 

certifikat. Företag 1 hade blivit positivt påverkad av en svensk lag som gjorde det 

billigare för kunden att köpa deras produkter genom att staten ger stöd till de som köper 

produkten. Denna lagstiftning hade bidragit med större försäljning för företaget. Utan 

denna lag hade kanske företaget haft en sämre försäljning och varit tvungen att 

finansiera sig på andra sätt.  Respondenten berättade ”Vi har ett system nu som är 

gynnsamt för oss som gör att vi kan fungera som företag och det är nödvändigt. Så 

svensk lagstiftning och stödsystem för miljöteknik är väldigt viktigt” 

 

De andra respondenterna ansåg att de inte hade blivit påverkade av den svenska 

lagstiftningen i någon större grad. Även om många ansåg att de inte blivit påverkade så 

var det många som hade förslag på hur den svenska staten skulle kunna göra det enklare 

för miljöteknikföretagen att överleva. Företagare 1 ansåg att: 

 

”Det är sorgligt att Sverige inte har en industripolitik som gynnar miljöteknik. Pengar 

finns det alltid men det blir inga svenska företag om det inte finns en svensk marknad. 

Det är tio gångar viktigare än att lansera någon ny strukturfond för att ge riskkapital. 

Man skulle kunna skapa hemmamarknader för produkterna i Sverige genom olika 

subventionssystem på samma sätt som man har gjort i Tyskland och Danmark som då 

byggt upp stora industrier där. Det skulle vara en stor hjälp” 

 

Företagen 2 och 8 tyckte att de svenska miljökraven borde bli strängare och att detta kan 

bidra med att skapa en inre marknad. Företag 8 ansåg att ”Tuffare svenska miljökrav 

kommer att skapa en inre marknad för svensk miljöteknik, som sedan kommer att bli 

exporterbar. Jag tycker vi ska ha tuffare krav för att skapa bättre miljöteknik. Det 

kommer vi att tjäna på i längden.” 
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Respondent 3 ansåg att staten generellt borde försöka att göra det enklare för 

småföretagare och entreprenörer. Han berättade: 

 

 ”Med de lagstiftningar som finns i dag så är det för företagare generellt hål i huvudet 

att starta företag. Det är fruktansvärt riskfyllt, det finns inga sociala skyddsnät som 

fungerar för oss och det finns ingen arbetslöshetsersättning. Man riskerar sin egen och 

sin familjs ekonomi på det här. Det fordras hemskt mycket lagstiftning för att skapa ett 

skyddsnät för företagare. Jag tror man inom arbetsrättslagstiftningen har mycket att 

göra för att varna om småföretagaren och entreprenörerna. Om du är arbetslös så får 

du arbetslöshetsersättning. Du behöver inte belåna ditt hus för att gå till jobbet. Men så 

är det för företagare.” 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Företagen 
 

Bland företagen som intervjuats i studien var det en respondent som skilde sig åt på 

flera olika sätt. Alla företagen utom företag 8 använde sig i hög grad av liknande 

finansieringsformer och kan beskrivas som tillväxtinriktade företag. Dessa företag 

använde sig av många olika finansieringsalternativ och var inte rädda för att använda sig 

av extern finansiering eller att ta in nya ägare. De var villiga att ta in nya partners för att 

få till en större och snabbare utveckling av företaget. 

 

Företag 8 kan beskrivas som den mer kontrollaverta typen.  Företagaren var väldigt 

noga med att inte släppa in riskkapitalister och nya ägare för tidigt. Detta företag var det 

enda företaget som inte hade gjort en ägarspridning sedan start och hade på grund av 

innovatören/ägarens kontrollaverta attityd använt sig av en del andra 

finansieringsmetoder än de tillväxtinriktade företagen. 

 

6.2 Det finansiella gapet 
 
Tabell 5: Sammanställning av externa faktorer  

 
 1 2 3 4 

Ansåg det var 

svårt att hitta 

finansiärer  

 

Nej 

 

Nej 

 

Ja 

 

Ja 

Utbud av 

finansiella medel 

Tror det är bättre 

för MTF 

Många som vill 

investera i MTF 

Enklare för MTF. 

Det är hippt 

Väldigt svårt men 

många är 

intresserade av 

sektorn 

 

Finansiärernas 

kompetens 

Låg. Har dålig 

insikt om vad MT 

handlar om 

Dålig. Den kan bli 

bättre 

Oerhört bristande 

kunskaper 

Har sällan 

kompetens, endast 

de som är 

specialiserade 

 5 6 7 8 

Ansåg det var 

svårt att hitta 

finansiärer  

 

Ja 

 

Nej 

 

Nej 

 

Nej 

Utbud av 

finansiella medel 

Tror det var 

enklare för några år 

sen, anser att det 

finns ett 

finansieringsgap 

Tror det är svårare 

för MTF 

Populärt område. 

Tror det är lättare 

för MTF 

Inte svårt att få in 

kapital, alla vill 

investera i MTF 

Finansiärernas 

kompetens 

Sådär, inte så hög Brist på 

kompetens 

Bra, de tar hjälp 

av experter 

Dålig, de har 

precis fått lära sig 

IT 

 

Det finansiella gapet som finns på den svenska marknaden i dag kan antingen bero på 

dåligt utbud av finansiella medel eller på ett kunskapsgap mellan miljöteknikföretagarna 

och finansiärerna (Landström, 2003, s. 14). Flera av respondenterna hade svårigheter 

med att erhålla finansiering och ansåg att det var svårt att hitta finansiärer. Det verkar 

inte vara ett ovanligt problem då Teppos (2006, s. 72) studie av miljöteknikföretag 

fastställda att den störste utmaningen enligt respondenterna var kapitalanskaffningen. Är 

utbudet av kapitalt för lågt, är det ett kunskapsgap eller är det andra faktorer som är 
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relaterade till miljötekniksektorn som är orsaken till att företagen har svårt att erhålla 

finansiering? 

 

Om det är ett dåligt utbud av finansiella medel på marknaden blir det självklart svårare 

för företagen att erhålla finansiering eftersom det är flera företag som konkurrerar om 

samma pengar. Det finansiella gapet som finns på den svenska marknaden beror 

troligtvis inte på ett dåligt utbud av finansiella medel. Respondent 5 ansåg att det 

existerar ett finansieringsglapp på marknaden, men det beror sannolikt mest på faktorer 

som är knutna till miljötekniksektorn och inte på utbudet. Ingen av respondenterna 

antydde att det finns för lite kapital tillgängligt på marknaden. De ansåg däremot att det 

finns mycket kapital, men att det inte nödvändigtvis blir använt på ett optimalt sätt. 

 

Det andra alternativet är att det finansiella gapet beror på bristande kunskaper mellan de 

nya små miljöteknikföretagen och finansiärerna. Alla respondenterna förutom företag 7 

tyckte att finansiärernas kunskaper generellt var för låga inom miljöteknikområdet. 

Kunskapsnivån kan påverka miljötekniksektorn negativt då finansieringsviljan inte är så 

stor på grund av för dålig kompetens. Den generella slutsatsen från Bolton-rapporten 

var att det finansiella gapet berodde på ett kunskapsgap mellan företagaren och 

finansiären (Landström, 2003, s. 12). Rapporten belyste många av de problem som 

respondenter upplevde. De nya små miljöteknikföretagen ansåg att finansiärerna hade 

svårt att sätta sig in i företagets situation och att det bidrar till att det är svårt att hitta 

lämpliga lösningar på finansieringen av företaget. Vår uppfattning efter att ha genomfört 

åtta intervjuer med olika miljöteknikföretag är att det finns en kunskapsbrist mellan 

miljöteknikföretagen och finansiären. Om finansiärerna inte förstår miljötekniksektorn 

blir det svårare för företagen att överbevisa finansiärerna om att de har en bra affärsidé 

som är värt att investera i. Vi ser också många likheter mellan den här studien och 

PWC’s rapport ”Cleantechföretagens syn på kapitalförsörjning”. Det är mycket som 

tyder på att det finns ett finansiellt gap på marknaden som beror på bristande kunskaper 

hos både investerar och miljötekniksektorn. Huvudproblemet enligt PWC är att parterna 

helt enkelt inte förstår varandra (Pricewaterhousecoopers, 2010, s. 16). 

 

Bakgrunden till att finansiärerna och miljöteknikföretagen inte förstår varandra beror i 

huvudsak på att de har olika bakgrund. Finansiärerna är ofta ekonomer medan 

miljöteknikföretagarna ofta har ingenjörbakgrund eller liknande. Ekonomer är inte 

tränade för att värdera tekniska konstruktioner och alla ingenjörer har inte heller 

tillräckliga kunskaper om finansiering. Eftersom parterna inte har liknande bakgrund så 

uppstår detta gap.  

 

Det sista alternativet till det finansiella gapet kan vara att det finns faktorer relaterade 

till miljötekniksektorn som gör det svårt att erhålla finansiering. Deeds m.fl. (2004, s. 

13) argumenterar för att det är svårare för nya teknikbaserade företag än för vanliga 

företag att erhålla finansiering. Vi fick inget klart svar från respondenterna på om det är 

enklare eller svårare för nya små miljöteknikföretag att erhålla finansiering jämfört med 

vanliga företag. Det är svårt för respondenterna att veta hur svårighetsgraden varierar 

från miljötekniksektorn till andra branscher och det kan vara en förklaring till varför vi 

inte har fått ett klart svar. Respondenternas uppfattning av det finansiella gapet kan vi 

istället koppla till miljötekniksektorns för- och nackdelar. Fördelen är att intresset för 

sektor är hög och att många är villiga att finansiera på grund av att sektorn är trendig 

eller hipp. En av nackdelarna är däremot att det är en väldig teknikintensiv sektor som 

bidrar till ett större kunskapsgap. Respondent 5 ansåg att det finns en typ av finansiellt 
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glapp på marknaden. Det är enklare att hitta såddfinansiering och finansiering till 

mognare företag, men det är svårt att hitta finansiering till de företag som behöver lång 

tid till att utveckla produkten och introducera den på marknaden. I vår studie var det 

företagen 4 och 5 som behövde kapital till att finansiera större pilotanläggningar. Både 

företagen hade stora svårigheter med att finansiera anläggningarna då de inte hade 

bevisat produktens kapacitet och potential fullt ut. Det ser ut att vara här många av 

problemen uppstår. De långa utvecklingstiderna och enorma kapitalbehoven gör det 

svårt för företagen att lyckas. De långa utvecklingstiderna och de stora kapitalbehoven 

kan igen relateras till miljöteknikföretagens affärsidéer .  

 

Det finansiella gapet som existerar på den svenska marknaden beror sannolikt mest på 

ett kunskapsgap. Kunskapsgapet förstärks av faktorer relaterade till miljötekniksektorn 

och till sektorns tekniska natur. Faktorer som är relaterade till miljötekniksektorn är till 

exempel sektorns unga ålder och företagens affärsidéer. Finansiärerna har begränsade 

kunskaper och erfarenheter om miljötekniksektorn eftersom sektorn är relativt ny, något 

som bidrar till ett större kunskapsgap. Företagens affärsidéer som ofta är av en teknisk 

natur är också en bidragande faktor då det är svårt för finansiärerna att förstå teknikerna, 

produkterna och utvecklingstiderna.  

 

6.3 Företagens val av finansiering 
 

Tabell 6: Sammanställning av företagens finansiering vid start  

 
Företag 1 2 3 4 

Finansierings 

-former 

Ägar- och 

bidragsfinansiering  

Ägarfinansiering Ägar- och 

kundfinansiering 

Ägar- och 

bidragsfinansiering 

Varför? Använde det som 

fanns 

Använde det som 

fanns 

Ägarfinansiering: 

hade inget val 

Kundfinansiering: 

För att bygga upp 

bolagets 

trovärdighet 

Stöd från EU var för 

mycket arbete, valde 

därför Svensk.  Borde 

kanske kollat på 

andra alternativ 

Företag 5 6 7 8 

Finansierings 

-former 

Bidragsfinansiering Affärs änglar, 

riskkapital och 

bidragsfinansiering 

Kundfinansiering Kundfinansiering, 

lånefinansiering, och 

bidragsfinansiering 

Varför? Det var det som 

kändes mest naturligt 

Hade inget annat 

val. 

Pga. att man får 

godkännande när 

man jobbar med 

större bolag. 

Ville inte ta in 

riskkapitalister för 

tidigt 

 

När företagen startades finansierades flertalet av företagen genom bidrag, egna pengar 

och kundfinansiering. Detta var de oftast förekommande finansieringssätten som 

företagen använda sig av. De offentliga medlen ser ut att spela en viktig roll för de nya 

småföretagen inom miljötekniksektorn eftersom många av företagen använder sig av det. 

Det tyder på att offentliga medel kan vara nödvändigt för att företagen ska överleva och 

lyckas. Det är också tydligt att det satsas mycket pengar på offentlig finansiering av 

miljöteknikföretag eftersom många får stöd, något som kan bero på samhällsnyttan 

företagen bidrar med. En annan orsak kan vara att det är svårt för nya små 

miljöteknikföretag att erhålla andra typer av extern finansiering och att de därför 

använder sig av bidrag- och ägarfinansiering.  
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Enligt den finansiella tillväxtcykeln är det ägarfinansiering, affärsänglar och bidrag som 

är de vanligaste finansieringsmetoderna vid start (Berger & Udell, 1998, ss. 622-623). 

Alla dessa metoder används i olika utsträckningar av de tillväxtinriktade företagen. 

Utöver dessa finansieringsmetoder använde de sig även av riskkapital, som i vanliga fall 

inte är normalt att använda sig av i den andra fasen och av kundfinansiering som inte är 

nämnt i den finansiella tillväxtcykeln. Det kontrollaverta företaget finansierade sig lite 

annorlunda än de tillväxtinriktade företagen då det hade valt att finansiera företaget via 

innovationslån och banklån utöver bidragen och kundfinansieringen. Lånefinansiering 

är också en av de finansieringsformerna som nyetablerade företag inte brukar använda 

sig av. När det kommer till användningen av olika finansieringsformer kan vi se att nya 

små miljöteknikföretag finansierar sig på ett lite annorlunda sätt än vanliga företag då 

de använder finansieringsformer som lånefinansiering och riskkapital tidigare än vad 

som anses vara normalt. 
 

Tabell 7: Sammanställning av företagens finansiering genom åren  

 
Företag 1 2 3 4 

Finansierings 

-former 

Riskkapital och lån 

från 

energimyndigheten 

Affärsänglar Kundfinansiering, 

bidrag från EU, 

projektfinansiering, 

riskkapital 

Kundfinansiering 

Varför? Personkemin som 

stämde 

Personkemi och 

gemensamma 

intressen för 

företaget 

Pga. att man får 

godkännande när 

man jobbar med 

större bolag. 

Kapitalstarka. 

Pga. att man får 

godkännande när man 

jobbar med större 

bolag. Kapitalstarka. 

Företag 5 6 7 8 

Finansierings 

-former 

Riskkapitalbolag och 

finansiella investerare 

Utländskt 

riskkapitalbolag 

Riskkapitalbolag 

och en industriell 

finansiär 

Hälften från 

kundfinansiering och 

hälften från EU-

anslag 

Varför? Ville inte ha in 

industriella 

investerare. 

Kapitalstarka. 

Personkemi och på 

grund av brist på 

kunskap i Sverige. 

Får högre värdering 

i utlandet.  

Stor nytta att vara 

kopplat till dessa 

finansiärer. 

Fortfarande inte redo 

för att ta in 

riskkapital 

 

Eftersom företagen utvecklades och blev äldre förändrade sig finansieringsformerna för 

företagen. Flera av företagen kände nu att de hade större möjlighet att välja vilken typ 

av finansiering de skulle använda sig av. Det speglades också i valet av finansiering då 

det var en mycket större variation bland finansieringskällor nu än vid starten av 

företaget. Efter finansieringsalternativen att bedöma ser det ut som att flera av företagen 

har börjat passa in mer i den andra fasen av den finansiella tillväxtcykeln eftersom de nu 

använder sig av riskkapital i en mycket större grad än tidigare. Däremot är det 

fortfarande bara det kontrollaverta företaget och företag 1 som använder sig av 

lånefinansiering, som anses vara en vanlig finansieringskälla inom den andra fasen i den 

finansiella tillväxtcykeln (Berger & Udell, 1998, s. 622). 

 

Verkligheten för nya små miljöteknikföretag speglar en annan verklighet än den som 

beskrivs i cykelns båda faser. De nya små miljöteknikföretagen finansierar sig på ett 

annorlunda sätt än andra nya småföretag. Detta kan bero på att miljöteknikföretagen har 

mer teknikintensiva affärsidéer än vanliga företag. Eftersom företagen är 

teknikintensiva behöver de stora mängder med kapitaltillförsel. Det tar lång tid att 

utveckla teknikerna och produkterna för de nya småföretagen och det kräver mycket 
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kapital. Det är svårt för företagen att erhålla bankfinansiering då det för många av 

företagen tar lång tid innan de kan introducera produkterna på marknaden, som i många 

fall bidrar till att det tar lång tid innan företagen genererar intäkter. Ett företag utan 

kassaflöde eller säkerheter är inte den mest attraktiva kunden för att få till exempel 

lånefinansiering. Eftersom många av företagen inte är attraktiva kunder för att få 

lånefinansiering tvingas de söka andra finansieringskällor för att erhålla tillräcklig med 

kapital. Företagen använder sig av de finansieringsformer som är vanliga under 

uppstartsfasen, men vi tror att många av företagen tidigare övergår till de 

finansieringsformer som enligt teorin används i senare faser på grund av att det behöver 

mycket kapital. Många företag jobbar till exempel med produktutvecklingen i flera år 

vilket oftast innebär mycket kapital redan tidigt i uppstartsfasen. Det stora 

kapitalbehovet kräver andra finansieringsformer än de som är vanliga i den första fasen. 

För att kunna driva företaget vidare räcker det ofta inte med internt kapital, bidrag och 

finansiering från affärsänglar. Detta är orsaken till att många av företagen redan tidigt 

väljer att använda sig av till exempel riskkapital och att ta in nya ägare än vad som är 

vanligt för småföretag.  

 

Det framkom flera olika förklaringar till varför de nya små miljöteknikföretagen väljer 

de finansieringsformer som de gör, men det var också många förklaringar som gick igen. 

Vid start svarade majoriteten av de tillväxtinriktade företagen att de valde sina 

finansieringskällor på grund av att det var det som var tillgängligt och att de inte hade 

andra val. Det var endast företagen 3, 4 och 5 som upplyste om att de tyckte det var 

svårt att erhålla finansiering, men utifrån respondenternas svar på sina val av 

finansiering så var det flera som hade problem med att få finansiering. I likhet med våra 

resultat är det enligt Berger & Udell (1998, s. 622), Beck m.fl. (2005, s. 171) och 

Schiffer & Weder (2001, s. 2) vanligt att det är svårare för företag när de är mindre. De 

nya små miljöteknikföretagens uppfattningar stöder också Teppos (2006, s. 72) studie 

av miljöteknikföretag som konstaterade att miljöteknikföretag har svårt att få en 

tillräckligt stor kapitaltillförsel. Det kontrollaverta företaget argumenterade för sitt val 

om att han inte ville ta in riskkapital för tidigt. Det beror på att grundaren var mer 

kontrollavert än de andra respondenterna och han begränsade sig därför till vissa 

finansieringsformer. Men även om han var mer kontrollavert än de tillväxtinriktade 

företagen så var han fortfarande öppen till lånefinansiering som är en form för extern 

finansiering. Det vi kan se utifrån de tillväxtinriktade företagens argumentation för sitt 

val av finansiering så är de öppna för att använda sig av de finansieringsformer som 

finns att tillgå vid uppstarten medan det kontrollaverta företaget baserade sitt val av 

finansiering på sitt behov av autonomi. 

 

När de nya små miljöteknikföretagen blir äldre är det andra faktorer som påverkade 

deras beslut om finansiering. Det var tre faktorer som gick igen bland de 

tillväxtinriktade företagen om vad som var viktigt när de skulle välja finansiering; 

1. Att finansiären var kapitalstark. 

2. Att de drar stor nytta att vara kopplat till finansiären och att finansiären kan 

hjälpa till att bygga upp bolagets trovärdighet. 

 3. Att det finns en personkemi mellan finansiären och företaget.  

 

Varför den första faktorn är viktig kan kopplas till företagens stora kapitalbehov. 

Eftersom många av de nya små miljöteknikföretagen behöver hög kapitaltillförsel för att 

förverkliga sin affärsidé baserar de sitt val av finansiering på vem som kan erbjuda mest 

pengar.  
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Den andra faktorn är orsaken till att flera av företagen använder sig av kundfinansiering. 

De nya små miljöteknikföretagen kan dra nytta av att vara verksamma med andra större 

företag så att företagets trovärdighet förstärks. Detta är en finansieringsform som flera 

nya små miljöteknikföretag borde använda sig av då alla respondenterna som hade 

använt sig av kundfinansiering ansåg att det finns många fördelar med att förknippas 

med mer etablerade företag. Eftersom många företag hade problem med att visa 

produktens potential så är kundfinansiering ett bra alternativ. Hittar de nya små 

miljöteknikföretagen rätt företag till att finansiera dem så kan det ge dem mer 

trovärdighet och ett godkännande av marknaden, som i vanliga fall tar mycket längre tid 

att bygga upp själv. Genom att samarbeta med rätt partner blir det enklare att finansiera 

företaget i framtiden.  

 

Den tredje faktorn och kanske den mest intressanta enligt oss är att många av de nya 

små miljöteknikföretagen värdesätter personkemi högt. Det är viktigt för företagen att 

finansiärerna har samma visioner och intressen som företagen. Detta kan kopplas till att 

de nya små miljöteknikföretagen jobbar för att förbättra miljön och att de gärna vill ha 

investerare med miljön som intresse. Inget av företagen som tyckte att personkemi var 

en viktig faktor ansåg att det var viktigt att hitta en kapitalstark finansiär. Vi tror det kan 

bero på att dessa företag anser det är vikigare att finansiären har liknande värderingar 

som dem själv framför att de har stora mängder med kapital utan att de förstår vad de 

finansierar i. Om du investerar i ett miljöteknikföretag så investerar du också i naturen 

och miljön. Detta är en faktor som vi inte har observerat i litteraturen och tidigare 

forskning så det kom därför som en överraskning för oss att många ansåg att detta var 

den mest avgörande faktorn. 

 

Det kontrollaverta företaget valde sin finansiering på det sättet som gjorde att han fick 

behålla ägandet och kontrollen över företaget. Han ansåg att företaget ännu inte var 

tillräckligt moget för att ta in riskkapital. 

6.4 Finansiell Bootstrapping – Otraditionell finansiering 
 
Tabell 8: Sammanställning av finansiella bootstrappingmetoder  

 
Företag 1 2 3 4 

Metoder Ägar och bidrag  Ägar Ägar, bidrag 

relationsorienterad 

och fördröjande 

Ägar, bidrag och 

relationsorienterad 

Företag 5 6 7 8 

Metoder Ägar, Bidrag Ägar, Bidrag Ägar, 

relationsorienterad 

och minimerande 

Ägar, bidrag, 

relationsorienterad, 

fördröjande  

 

En av de mest förekommande bootstrappingmetoderna i studien var att använda sig av 

bidrag och anslag. Denna typ av bootstrappers kallas för bidragsorienterade 

bootstrappers (Winborg, 2003, s. 36). Det finns många olika typer av bidrag för 

miljöteknikföretag och det är många av miljöteknikföretagen som använder sig av de 

här möjligheterna. Bidragsorienterade bootstrappers karakteriseras som expanderade 

företag med låg vinstmarginal som ofta har långfristig bankfinansiering och är i behov 

av ytterligare finansiering (Winborg, 2000, s. 140). Denna beskrivning passar inte så bra 

in på de här respondenterna. Det var endast det kontrollaverta företaget och företag 1 

från de tillväxtinriktade företagen som hade lån. Dessutom beskrivs bidragsorienterade 
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boostrappers som expanderande företag. Många av företagen använde sig av bidrag 

redan när företaget var nytt och omoget. När företaget började expandera gick de också 

mer och mer bort ifrån bidragsfinansiering eftersom de nu hade möjlighet att finansiera 

företaget med andra finansieringsformer. Däremot passar de två andra beskrivningarna 

bra på respondenterna. De flesta företagen hade en låg vinstmarginal när de använde sig 

av bidragsfinansiering och alla företagen var i behov av ytterligare finansiering. Bidrag 

är en viktig del av många nya små miljöteknikföretags finansiering vid start. De har 

svårt att erhålla finansiering från andra institut och många av företagen är beroende av 

denna form av kapitaltillskott för att säkerställa deras överlevnad.  

 

En annan vanlig förekommande form av finansiering bland dessa företag var att 

företagens ägare ofta var medfinansiärer eller huvudfinansiärer till företaget. Denna typ 

av bootstrappers kallas för ägarfinansierade bootstrappers (Winborg, 2003, s. 36). Det 

vanligaste var att ägarna tog ut en låg lön och att de ofta tillförde egna pengar till 

företaget för att klara av kapitalförsörjningen. Det var vanligt att ta ut en egen lön som 

låg under marknadsmässig lön. Genom att betala ut låga löner minskades kassaflödet 

inom företaget och därmed minskades behovet av vanlig finansiering. Ägarfinansierade 

boostrappers är en finansieringsform som inte är särskild unik för miljöteknikföretag då 

det är en bootstrappingmetod som används av många företagare (Winborg, 2000, s. 140). 

Detta är en av de vanligaste bootstrappingmetoderna som används av nya omogna 

företag eftersom det är svårt att låna av externa parter i tidigt skeende. Det innebär i 

korthet att ägaren får agera som en form av bank åt företaget under den första tiden. 

Alla respondenterna hade samma karaktärsdrag som andra typiska ägarfinansierade 

bootstrappers: omogna företag med låg vinstmarginal, inga långfristiga banklån och i 

behov av ytterligare finansiering (Winborg, 2000, s. 140). 

 

Det fanns också några företag som ansåg att det fanns andra alternativ och det var att bli 

kundfinansierade eller ingå samarbeten med större företag istället för att gå via ägaren. 

Flera av respondenterna använder sig av kundfinansiering eller olika samarbeten för att 

kunna ”suga åt sig” förtroende från andra mer etablerade företag. Detta kan bidra till att 

företaget framstår som ett mer etablerat och säkert företag. Denna typ av bootstrappers 

går under namnet relationsorienterade bootstrappers (Winborg, 2003, s. 36). 

Relationsorienterade bootstrappers typiska karaktärsdrag är att det är mogna företag, 

med hög vinstmarginal som har långfristig bankfinansiering och som inte är i behov av 

ytterligare finansiering (Winborg, 2000, s. 140). Inga av dessa karaktärsdrag passar 

speciellt bra in på några av företagen. Det kontrollaverta företaget var ett av företagen 

som använde sig av den relationsorienterade bootstrappingmetoden. Detta företag var 

också det enda som hade banklån, däremot fick han lånet först efter att han hade fått 

kundfinansiering. De respondenterna som var relationsorienterade bootstrappers 

använde alla denna metod från uppstarten. Detta var en av de första 

finansieringsformerna de använde sig av och det var genom det förtroende de fick 

genom att jobba med dessa företag att respondenterna lyckades attrahera mer kapital 

senare.  

 

Respondenterna använde sig också av andra alternativa finansieringsformer. En av 

dessa metoder var att använda sig av begagnad utrustning för att begränsa och minska 

sitt kapitalbehov för företaget. Det var också några som lånade eller delade utrustning 

med andra företag. Bootstrappingmetoder i denna form hjälper med att hålla nere 

företagets negativa kassaflöde och begränsa kapitalbehovet från finansiärer. Företag 

skapar på det här sättet ett utrymme för sitt företag att minska på sina direkta kostnader.  
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De nya små miljöteknikföretagen använder sig alltså av många bootstrappingmetoder 

som vanliga företag inte börjar utnyttja sig av förrän i senare stadier. 

Miljöteknikföretagens verklighet skiljer sig från normala företags bootstrappingmönster 

av samma orsak till att de väljer andra finansieringsformer än andra företag, de har 

teknikintensiva affärsidéer som kräver större kapitalbehov. De nya små 

miljöteknikföretagen lever inom en mycket mer teknisk sektor än vanliga företag och 

det bidrar till högre kostnader. De stora kapitalbehoven bidrar också till att 

miljöteknikföretagen tvingas att hitta kreativa sätt för att spara så mycket pengar som 

möjligt. Orsaken till att flera nya små miljöteknikföretag klarar att attrahera 

samarbetspartners i tidiga stadier är på grund av att de är verksamma i en hipp teknisk 

sektor. Många större bolag är intresserade av att ha ett ”grönt image” och väljer därför 

att samarbeta med nya företag med spännande tekniker. Detta är ett samarbete som båda 

de större företagen och de nya små miljöteknikföretagen drar nytta av. 

 

6.5 Företagens preferensordning 
 

Alla respondenterna ansåg att om företaget ska utvecklas och växa så måste de använda 

sig av extern finansiering. De var positiva till extern finansiering eftersom att företaget 

inte hade haft möjligheten att utveckla sina visioner utan detta kapital. Men ett 

genomgående problem var att det var svårt att erhålla lånefinansierig. Det kontrollaverta 

företaget var det enda företaget som hade fått bankfinansiering medan företag 1 hade 

fått ett innovationslån. Generellt var de tillväxtinriktade företagen mer upptagna av att 

finansiera sig med att ta in nya ägare. I enlighet med pecking order teorin så prioriterar 

majoriteten av företagen internt kapital högst (Myers & Majluf, 1984, s. 187). Men där 

slutar likheten med pecking order teorin för de tillväxtinriktade företagen.  

 

Bland de tillväxtinriktade företagen föredrog majoriteten att först använda sig av internt 

kapital, sen av att ta in nya ägare och till slut att använda sig av extern finansiering. De 

tillväxtinriktade företagen följer alltså inte den traditionella pecking order teorin, 

däremot har de samma preferensordning som de nya teknikbaserade företagen i Hogan 

& Hutsons (2005, ss. 373-374) studie.  En förklaring till att miljöteknikföretagen har 

svårare att finansiera sig med banklån kan vara att de i större grad drabbas av 

informationsasymmetri med bankar än vad vanliga företag gör. Hogan & Hutson (2005, 

ss. 373-374) ansåg att en annan anledning till att de nya teknikbaserade företagen 

föredrog att ta in nytt eget kapital var att de är mer villiga till att överlåta kontrollen i 

företaget än andra småföretagare. Detta är också en trend som vi har sett bland 

respondenterna. De tillväxtinriktade företagen är villiga att ge upp kontrollen i företaget 

för att kunna realisera sina visioner. Den generella uppfattningen var att det är bättre att 

äga en liten andel av ett stort företag än att äga 100 procent av ett obetydligt företag.  

 

Det kontrollaverta företaget följde däremot pecking order teorin eftersom att det först 

föredrog att använda sig av internt genererade medel, sen extern finansiering och som 

sista alternativ att ta in nya ägare (Myers & Majluf, 1984, s. 187). Som vi tidigare har 

diskuterat ville inte företag 8 ta in nya ägare för tidigt och ansåg därför att det var bättre 

att finansiera företaget genom internt genererade medel och annan extern finansiering. 

Orsaken till att det kontrollaverta företaget följer pecking order är på grund av hans 

kontrollbehov och hans negativa attityd till att ta in nya ägare som gör att han föredrar 

extern finansiering.  
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De nya små miljöteknikföretagen har alltså en annan preferensordning än vanliga 

företag. Miljöteknikföretagens preferensordning är mer lik andra teknikbaserade 

företags preferensordning än vanliga. Det är kanske inte ett fenomen som endast är 

förknippad med miljötekniksektorn men generellt med teknikintensiva branscher. 

Orsaken till att nya små miljöteknikföretag skiljer sig från vanliga företag kan vara att 

de har en snabbare tillväxt och ett större kapitalbehov som gör att de är villigare att ta in 

nya ägare. Denna skillnad beror också på att företagaren har andra affärsidéer, mål och 

kontrollbehov än företagare i andra branscher. 

6.6 Företagarens egenskaper  
 

En faktor som kan påverka näringsidkarens val av finansiering är enligt Michaelas m.fl. 

(1998, s. 249) den attityd som kallas kontrollaversion. Flera studier visar att många 

småföretagare är kontrollaverta och tveksamma mot extern kontroll. Endast en av 

respondenterna hade ett högt kontrollbehov, nämligen det kontrollaverta företaget. 

Företagaren hade ett högt kontrollbehov som på många sätt hade påverkat företagets sätt 

att finansiera sig. Denna respondent hade också bildat företaget för att få vara sin egen 

chef. Detta mål kan kopplas till personer som är kontrollaverta, då de väljer att starta 

eget företag eftersom de inte vill bli styrda av andra. Som vi redan diskuterat har denna 

respondent finansierat sig på andra sätt än de tillväxtinriktade företagen och han hade 

också en annan preferensordning än majoriteten av de tillväxtinriktade företagen.  

 

De tillväxtinriktade företagen där majoriteten inte var särskild kontrollaverta har i högre 

grad tagit in flera ägare och mer eget kapital än det kontrollaverta företaget. Däremot 

har inte de använt sig av lånefinansiering i lika hög grad som det kontrollaverta 

företaget.  Enligt PWC’s (2010, s. 13) rapport om svenska miljöteknikföretags syn på 

kapitalförsörjning visade inte företagen något intresse för extern finansiering där 

företaget samtidigt gör en ägarspridning. Ingen av företagen visade heller något större 

intresse för svenskt eller utländskt riskkapital. Detta stämmer bra överens med det 

kontrollaverta företaget i studien, däremot visade majoriteten av de tillväxtinriktade 

företagen ett stort intresse för att ta in nya ägare och av att finansiera sig via riskkapital.  

 

En annan faktor som enligt Michaelas m.fl. (1998, s. 257) kan påverka företagets val av 

finansiering är företagarens kunskaper. Vi hittade inget stöd för Tucker & Lean (2003, 

ss. 57-58) och PWC’s (2010, s. 13) påstående om att många företag har dåliga 

kunskaper om vilka finansieringsalternativ som finns tillgängliga och att de därför 

begränsas eftersom de endast finansierar sig via några särskilda finansieringsformer. 

Alla respondenter i den här studien uppvisade bra kunskaper om vilka alternativ som 

finns på marknaden. De hade använt sig av många olika finansieringsformer och de 

diskuterade också andra finansieringsformer som kan vara aktuella i framtiden.  

Dessutom var de flesta öppen för många typer av finansiering, särskild vid uppstart när 

det var svårt att erhålla finansiering. 

 

Tucker & Lean (2003, s. 53) anser att många småföretag inte kan förmedla företagets 

kvalitet till finansiären på grund av för liten kunskap om det finansiella området. Det är 

svårt för oss att avgöra om respondenterna var dåliga på att förmedla företagets kvalitet, 

de hade en tendens till att säga att det är finansiärerna som har för dålig kompetens om 

deras område och inte andra vägen. Däremot är det fullt sannolikt att några av 

respondenter inte hade tillräckligt med kunskaper om hur de kan förmedla företagets 
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kvalitet på bästa möjliga sätt och att detta bidrog till att de inte fick finansiering. Men 

det är som sagt svårt för oss att värdera om respondenter inte får finansiering på grund 

av för dåliga affärsidéer eller på grund av att de inte har tillräcklig med kunskap om att 

förmedla företagets kvalitet.  

 

Företagarens tidigare erfarenheter kan också påverka företagets val av finansiering 

(Michaelas m.fl., 1998, s. 253). I den här studien var det endast två av respondenterna 

som hade startat företag tidigare. Och de ansåg att det absolut var en fördel när de skulle 

gå ut och söka kapital. Eftersom både hade bildat lyckade företag tidigare var det 

enklare när de skulle söka finansiering senare eftersom de redan hade en viss 

trovärdighet som företagare. Michaelas m.fl. (1998, s. 253) ansåg också att företag som 

har positiva erfarenheter med en särskild finansieringsform ofta väljer att använda 

samma finansieringsform senare. Detta bekräftades också av PWC’s rapport (2010, s. 

13).  Detta observerade också vi i studien då många var positiva till att använda sig av 

de finansieringsformerna de redan hade erfarenhet ifrån om ytterligare kapitalbehov 

skulle uppstå. De tillväxtinriktade företagen som hade gjort ägarspridning var positiva 

till att ta in nya ägare i framtiden. Det kontrollaverta företaget visade samma typ av 

tendenser då han svarade att han i framtiden först och främst var intresserat av att 

använda sig av samma finansieringsformer som han gjorde nu. Men han var också 

öppen för att någon gång i framtiden använda sig av riskkapital. De flesta 

respondenterna var alltså positiva till att använda sig av de finansieringsformer som de 

hade erfarenhet av. 

 

En annan faktor som kan påverka företagets val av finansiering är företagarens mål 

(Michaelas m.fl., 1998, s. 254). Sju av åtta respondenter bildade företaget av 

innovationsskäl medan företag 1 bildade företaget av miljöskäl. Vi förväntade att flera 

av respondenterna hade bildat företaget för att förbättra miljön och göra världen till en 

bättre plats, men så var det alltså inte. Majoriteten bildade företaget på grund av att de 

hade en vision och en innovation som de ville realisera. Enligt Hogan & Hutsons (2005, 

ss. 380-381) studie av nya teknikbaserade företag startade 27 procent av studieobjekten 

företag där det primära motivet var innovation. De observerade också att målen för de 

teknikbaserade företagen var bättre anpassat till att ta in nytt eget kapital än att använda 

sig av lånefinansiering. De ansåg därför att denna typ av företag kanske kommer att 

föredra att ta in nytt eget kapital framför att ta lån. Många av respondenterna nämnde 

under intervjuns gång att de var villiga till att ta in nya ägare för att kunna utveckla och 

se sin dröm och innovation realiseras. Det finns ett samband mellan företagarens mål 

och företagets finansiering eftersom majoriteten av respondenter som hade innovation 

som mål föredrog att ta in nytt eget kapital framför att finansiera sig via lån. Detta 

baserade de på att det inte gick att erhålla tillräckligt med kapital genom 

lånefinansieringen. Om de gjorde en ägarspridning fick de in mer kapital än vid 

lånefinansiering vilket gjorde att företaget hade större möjligheter till att realisera 

visionerna. De var villiga att ge upp en del av kontrollen i företaget för att kunna lyckas 

med sitt företag.  

 

Den sista av företagarens egenskaper som kan påverka företagens val av finansiering är 

företagarens riskbenägenhet (Michaelas m.fl., 1998, s.254). Alla företagen var villiga 

till att ta risker, men det kontrollaverta företaget var inte lika villig att ta risker som de 

tillväxtinriktade företagen. Hur kontrollaverta de är har en större påverkan på hur 

företaget finansierar sig än hur villiga de är till att ta risk. Det var ingen av 

respondenterna som argumenterade för att de valde en särskild finansieringsform på 
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grund av att den var förknippad med mindre risk till exempel. Det var heller ingen av 

företagarna som nämnde risk som en viktig faktor i valet av finansiering. Däremot 

ansåg flera att det är riskfyllt att starta företag och att företagare generellt är villiga till 

att ta risker. Oavsett om företagarna är mer riskbenägna än genomsnittet eller inte, så 

kan vi inte se att det har påverkat deras val av finansiering i särskild stor grad. En 

förklaring till varför ingen av respondenterna tog upp risk som en avgörande faktor kan 

vara att det endast påverkar valet av finansiering på ett undermedvetet plan. 

 

De av företagarens egenskaper som påverkade företagets finansiering i störst grad var 

företagarens mål och företagarens kontrollbehov.  

6.7 Svensk lagstiftning 
 

Enligt Michaelas m.fl. (1998, s. 257) är den aktuella lagstiftningen också en av 

faktorerna som kan påverka företagets val av finansiering. Majoriteten av 

respondenterna ansåg ändå att den svenska lagstiftningen i liten eller ingen grad har 

påverkat deras val av finansiering. Det var endast två av företagen som ansåg att den 

svenska lagstiftningen hade gynnat företaget. En förklaring till varför lagstiftningen inte 

spelar en större roll för företagen kan vara att det finns för lite lagstiftning. Även om 

många ansåg att den svenska lagstiftningen inte påverkat företagets finansiering hade de 

flera förslag på vad den svenska staten kan göra för att förbättra de nya små 

miljöteknikföretagens situation på marknaden. De flesta respondenterna önskade sig en 

större svensk marknad. De ansåg att en inhemsk marknad kan skapas genom olika typer 

av subventioner, genom strängare miljökrav som gynnar miljöteknikföretagen och ett 

bättre skyddsnät för entreprenörer.  
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7. Slutsatser 
 

7.1 Slutsatser  
 

Innan vi avslutar denna rapport återvänder vi till problemformuleringen, ”Vad påverkar 

nya små miljöteknikföretags beslut om finansiering och varför använder de sig av de 

valda finansieringsformerna?” Enligt syftet ska vi också utöver detta se hur nya små 

miljöteknikföretag finansierar sig.  

 

Innan vi besvarar studiens problemformulering och syfte presenterar vi två nya 

kategorier av miljöteknikföretag. Studiens nya små miljöteknikföretag kan delas in i två 

olika kategorier: tillväxtinriktade miljöteknikföretaget och kontrollaverta 

miljöteknikföretaget.  

 

Tillväxtinriktade miljöteknikföretag använder sig av många olika finansieringsformer 

och är inte tveksamma till att använda sig av extern finansiering. De är också villiga till 

att ta in nya ägare för att möjligöra en större och snabbare utveckling av sitt företag.  

 

Kontrollaverta miljöteknikföretag har en negativ attityd till att använda sig av 

finansieringsformer där ägaren måste ge ifrån sig kontrollen som till exempel att ta in 

nya ägare och riskkapitalister. Företagens höga kontrollbehov begränsar företagen i 

valet av finansiering.  

 

För att besvara studiens syfte diskuteras först ”Hur finansieras nya små 

miljöteknikföretag?” 

 

Studiens nya små miljöteknikföretag sätt att finansiera sig avviker från hur vanliga 

företag finansierar sig. Respondenterna hade en tendens att ta in riskkapital och nya 

ägare tidigare än det som är vanligt enligt den finansiella tillväxtcykeln (Berger & Udell, 

1998, s. 622). Detta beror i huvudsak på två faktorer. Den ena faktorn är att nya små 

miljöteknikföretag ofta har teknikintensiva affärsidéer som kräver ett stort kapitalbehov 

redan när företaget är nytt. Det stora kapitalbehovet pressar miljöteknikföretagen att 

söka kapital utanför de finansieringsformer som är vanliga för nystartade företag. Den 

andra faktorn som bidrar till att respondenterna använder sig av andra 

finansieringsformer beror på att majoriteten har stora svårigheter med att erhålla 

traditionell lånefinansiering. Miljöteknikföretagen i studien uppfattade det som svårt att 

erhålla lånefinansiering på grund av informationsasymmetrin mellan företagen och 

bankerna och på grund av de långa utvecklingstiderna av företagens produkter som i sin 

tur leder till att företaget inte genererar intäkter. 

 

Förutom de traditionella finansieringsmetoderna var det också många av företagen som 

använde sig av olika bootstrappingmetoder. Majoriteten av respondenterna var antingen 

ägarfinansierade, bidragsfinansierade och/eller relationsorienterade bootstrappers. 

Studiens nya små miljöteknikföretag använder sig alltså av flera bootstrappingmetoder 

som vanliga företag inte börjar använda sig av förens i senare stadier (Winborg, 2000, s. 

140). Respondenternas verklighet skiljer sig från normala företags 

bootstrappingmönster av samma orsak som att de väljer andra finansieringsformer än 

vanliga företag. Nämligen att de tidigare har stora kapitalbehov och att de har 

svårigheter med att erhålla till exempel lånefinansiering på grund av företagens 
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teknikintensiva affärsidéer. Det bidrar till att företagen måste använda sig av 

otraditionella finansieringsformer som finansiell bootstrapping för att överleva.  

 

Studiens tillväxtinriktade miljöteknikföretag föredrar efter intern finansiering att 

finansiera sig genom att ta in nya ägare framför extern finansiering. Detta strider mot 

den traditionella preferensordningen. De tillväxtinriktade miljöteknikföretagen har alltså 

en annan preferensordning än vanliga företag. Deras preferensordning är mer lik andra 

teknikbaserade företags preferensordning än vanliga (Hogan & Hutson, 2005, ss. 373-

374). Det finns tre förklaringar till detta beteende. Den första förklaringen är att det 

beror på att studiens nya små tillväxtinriktade miljöteknikföretag i större grad drabbas 

av informationsasymmetrin med banker än vad vanliga företag gör, som bidrar till at det 

är svårare att finansiera sig via banklån. En annan förklaring till att preferensordningen 

skiljer sig från vanliga företags beror på att de har en snabbare tillväxt och ett större 

kapitalbehov som gör att de är villigare till att ta in nya ägare i företaget. Den sista 

förklaring till varför studiens tillväxtinriktade företag föredrar att ta in nytt eget kapital 

är att de är mer villiga till att överlåta kontrollen i företaget än andra småföretagare. 

Företagarnas kontrollbehov och mål är bättre anpassat till att finansiera sig genom att ta 

in nytt eget kapital. Företagarnas låga kontrollbehov och mål om innovation är två 

viktiga faktorer till varför studiens nya små tillväxtinriktade miljöteknikföretagen väljer 

att ta in nytt eget kapital framför extern finansiering. Det kontrollaverta 

miljöteknikföretaget följer den traditionella preferensordningen då det har en negativ 

attityd till att ta in nya ägare. 

 

Den andra uppgiften var enligt problemformuleringen att svara på ”Vad påverkar nya 

små miljöteknikföretags beslut om finansiering?” 

 

Ett övergripande problem för många av respondenterna att få tillgång till kapital under 

deras första år. Uppfattningen bland studiens miljöteknikföretag är att det finns ett gap 

på marknaden. Detta gap beror på en kunskapsbrist mellan de nya små 

miljöteknikföretagen och finansiärerna. Respondenternas uppfattning är att det finns ett 

bra utbud med kapital på marknaden men att finansiärerna har för dålig kompetens om 

miljöteknik som leder till detta finansiella gap. Kunskapsgapet förstärks av 

miljötekniksektorns unga ålder och sektorns tekniska natur.  Informationsasymmetrin 

mellan företagarna och bankerna påverkar alltså deras val av finansiering. Företagens 

teknikintensiva affärsidéer gör det svårt för företagen att använda sig av vanliga 

finansieringsformer som banklån. Det stora kapitalbehovet som studiens 

miljöteknikföretag har är också en av de faktorerna som bidrar till att de tidigare börjar 

använda sig av finansieringsformer som inte är normala först i senare faser. De 

använder sig av till exempel riskkapital och olika bootstrappingmetoder som oftast 

används av mognare företag. Studiens nya små miljöteknikföretag använder sig av 

andra finansieringsformer än vanliga företag på grund av företagens teknikintensiva 

affärsidéer som bidrar till kunskapsgapet, informationsasymmetrin och det stora 

kapitalbehovet som många av företagen upplever.   

 

Företagarens egenskaper påverkar också företagens val av finansiering. Företagarens 

kontrollbehov, mål och erfarenhet är de egenskaperna som påverkar företagets val av 

finansiering i högst grad. Målet om att lyckas med sin innovation var ofta ett argument 

till varför företagen hade valt att finansiera sig genom att ta in nya ägare och riskkapital. 

Dessutom var det en stor skillnad på hur företagen finansierade sig beroende på hur 

kontrollavert företagaren var. Den sista egenskapen som påverkade valet av finansiering 
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var företagarens egen erfarenhet. Det var tydligt att företagets finansiering blev 

påverkad av hur företaget hade finansierat sig tidigare då företagen i framtiden ville 

finansiera sig på samma sätt som de redan gjorde.  

 

Den sista uppgiften var enligt problemformuleringen att svara på ”Varför använder nya 

små miljöteknikföretag sig av de valda finansieringsformerna?” 

 

Det var många olika skäl till varför studiens nya små miljöteknikföretag väljer att 

använda sig av de finansieringsformerna som de gör. Vid bildandet av företaget 

använder inte de tillväxtinriktade företagen särskilt mycket tid på att värdera vilken 

finansieringsform som de ska använda sig av. De tillväxtinriktade företagens mål om att 

växa, utvecklas och realisera sin vision bidrar till att de är villiga att använda sig av de 

finansieringsformer som finns tillgängliga. Det kontrollaverta företaget väljer 

finansiering baserad på företagarens negativa attityd till att släppa kontrollen och 

företagarens behov av autonomi och självständighet. 

 

Studiens tillväxtinriktade företag väljer finansiering utifrån tre olika faktorer när de blir 

äldre; 1. Att finansiären är kapitalstark, 2. Att de drar stor nytta av att vara kopplad till 

finansiären och att finansiären kan hjälpa bygga upp bolagets trovärdighet, 3. Att det 

finns en personkemi mellan finansiären och företaget. Den tredje faktorn är mest 

intressant att studera då detta är en faktor som vi inte har sett omtalad i tidigare 

forskning. Det är viktigt för studiens nya små tillväxtinriktade miljöteknikföretag att 

finansiärerna har samma mål, intressen och ambitioner för företaget som företaget själv 

har. De vill att finansiärerna ska förstå att de investerar i miljön när de investerar i 

bolaget. Det kontrollaverta företaget väljer sin finansiering utifrån samma kriterier som 

tidigare.  

 

Då vi har besvarat studiens problemformulering och syfte redovisar vi en faktor som 

tyvärr inte påverkar studiens nya små miljöteknikföretags val av finansiering, eller 

företagen som helhet: den svenska lagstiftningen. Det är ett problem att den svenska 

lagstiftningen inte påverkar respondenternas val av finansiering då Sverige borde sträva 

efter att hjälpa nya små miljöteknikföretag och inte minst sträva efter att förbättra 

miljön. Vi anser precis som respondenterna att både miljön och de svenska 

miljöteknikföretagen kan gynnas av strängare miljökrav. Strängare miljökrav kan vara 

starten på att bilda en inhemsk marknad som i längden skulle vara bra för 

miljöteknikföretagen, miljön och Sverige.  

 

7.2 Studiens bidrag och förslag till fortsatt forskning 
 

I studiens inledning redovisade vi studiens syfte som var att genom ett kvalitativt 

angreppssätt skapa en förståelse för hur nya småföretag inom miljötekniksektorn 

finansierar sig, vad som påverkar deras beslut om finansiering och varför de finansierar 

sig på detta sätt. Detta har vi gjort genom hela studien.  

 

Genom vårt kvalitativa angreppssätt har vi bidragit med att skapa en förståelse för nya 

små miljöteknikföretags finansiella situation. Vi har i denna studie redogjort vilka 

problem nya små miljöteknikföretag har med att erhålla finansiering, hur de finansierar 

sig, varför de föredrar vissa finansieringsformer framför andra och vilka faktorer som 

påverkar företagens val av finansiering. Vi bidrar med information om ett område som 
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är relativt outforskat, och vi anser att denna studie har ett teoretiskt bidrag då den 

hjälper till att ge en bättre bild av hur situationen är i dag för nya små 

miljöteknikföretag. Förutom att vi har bidragit med resultat som ökar förståelsen för 

området har vi också bidragit med två nya begrepp: Nya små tillväxtinriktade 

miljöteknikföretag och Nya små kontrollaverta miljöteknikföretag. De nya begreppen 

syftar till att öka förståelsen för företeelsen ”finansiering av nya små miljöteknikföretag 

ur företagens perspektiv” på ett bättre sätt än vad existerande teori belyser.  

 

Studien har också ett praktisk värde då denna information är intressant för nya 

småföretag inom miljötekniksektorn i tidiga skeden, finansiärer och beslutsfattare. 

Studien är intressant för nya småföretag inom miljötekniksektorn eftersom de kan se 

och inspireras av hur liknande företag finansierar sin verksamhet, vilka problem de 

stöter på under resans gång och vilka åtgärder som hjälper företaget att överleva. 

Dessutom är denna information intressant för finansiärerna då studien redogör vilken 

syn nya små miljöteknikföretag har på den typiska investeraren och vad de tror måste 

förbättras för att överbrygga det finansiella gapet. Till slut tror vi att denna information 

är intressant för beslutsfattare då studien belyser små nya miljöteknikföretags 

finansieringssituation och det kunskapsgap som idag existerar på marknaden. Dessutom 

borde de finna det intressant att ta del av företagens uppfattningar av den svenska 

lagstiftningen och hur de anser att den kan förbättras till fördel för miljön och svenska 

miljöteknikföretag. 

 

Eftersom vi studenter har begränsat med tid när vi utför en studie så är det begränsat hur 

mycket och hur djupt vi kan studera ett ämne. Efter färdigställande av studien sitter vi 

kvar med många flera frågor och funderingar än vad vi hade när vi började skriva på 

denna studie. Nu sitter vi här med ett nära stående terminsslut och många obesvarade 

frågor, därför har vi några förslag till fortsatt forskning inom området. 

 

En intressant infallsvinkel skulle vara att göra en undersökning utifrån finansiärernas 

perspektiv. De nya små miljöteknikföretagen var alla eniga om att finansiärernas 

bristande kompetens bidrar till kunskapsgapet som finns idag. Det skulle därför vara 

intressant att se hur finansiärerna ser på miljötekniksektorn och hur de själv värderar 

finansiärernas kunskap och miljöteknikföretagens förmåga att presentera företagets 

värde. Detta hade varit en intressant infallsvinkel eftersom det kan ge en tydligare bild 

av varför detta kunskapsgap finns. Är det endast finansiärerna som har bristande 

kunskaper eller är det ömsesidigt? En större utredning av det finansiella gapet mellan 

miljöteknikföretag och finansiärerna skulle kunna gynna miljötekniksektorn.  

 

Till slut skulle det vara intressant att göra en studie som ser på hur den finansiella 

situationen kan förbättras för de svenska miljöteknikföretagen. Många av 

respondenterna önskar sig en inhemsk marknad och det behövs en utredning av hur den 

Svenska staten kan skapa en inhemsk marknad för miljöteknikföretagen. Flera andra 

nationer har lyckats med detta och då borde också att Sverige kunna skapa en inhemsk 

marknad som kan gynna båda miljön och de svenska miljöteknikföretagen.  
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8. Utvärdering av studien 

8.1 Sanningskriterier 
 

Med den här forskningsinriktningen innebär en upptäckt inom det 

samhällsvetenskapliga området att vi får ett resultat som ger en förklaring eller ökar 

förståelsen för ett problem. I det här fallet innebär det att studien ger en förklaring och 

en ökad förståelse för finansiering av nya små miljöteknikföretag. Den yttersta 

målsättningen vid teorigenerering är teoriupptäckten, antingen i form av en förklaring 

alternativt en förståelse (Johansson-Lindfors, 1993, s. 164). Eftersom den upptäckta 

teorin kan motsäga vad andra anser vara sanningen och verkligheten är det viktigt att vi 

granskar resultatet utifrån vissa sanningskriterier. Vi har valt att granska studien utifrån 

tre olika kriterier: giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet. Vi har valt de 

kriterierna för att ge läsaren en möjlighet att bedöma och granska studien och resultatet. 

Om forskaren har följt forskningsgrundregler så kan alltid forskningen förklaras och 

rättfärdigas (Denscombe, 2004, s. 10). Vi har strikt följd de grundregler som är 

etablerade inom det samhällsvetenskapliga området, vilket då innebär att studien 

resultat kan förklaras och rättfärdigas. 
 

8.1.1 Giltighet 

 

Syftet med studien var att se hur nya små miljöteknikföretag finansierar sin verksamhet 

under de första åren och skapa en förståelse eller förklaring till det. Vi har utfört 

intervjuer på utvalda företag och respondenter för att komma åt den information som vi 

eftersträvar att upptäcka. Giltighet i en kvalitativ undersökning är det kriterium som 

motsvarar kvantitativ undersökningens validitets kriterium (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

165). För att säkerställa studiens giltighet har vi samlat in data ifrån olika källor. Vi 

valde de källor vi ansåg hade mest relevant information för att besvara studiens syfte 

och problemformulering. Detta val kan förklaras genom att vi valde de respondenter 

som skulle kunna utveckla teorin och på så sätt få en god eller mycket god giltighet. Vi 

valde att intervjua företagens VD, ägare och eller/grundare då vi ansåg att det var dessa 

personer som på bäst sätt säkerställde studiens giltighet då de med största säkerhet 

innehar den information vi sökte. Att använda sig av dessa respondenter innebar att vi 

fick ett bra stöd för studiens slutgiltiga resultat. Vi anser också att vi nått en teoretisk 

mättnad då ytterligare respondenter inte hade tillfört någon ny information till studien. 

Teoretisk mättnad innebär att ytterligare datainsamling inte tillför någon ny information 

och/eller utvecklar begreppen/teorin (Johansson-Lindfors, 1993, s. 165).  

 

8.1.2 Intersubjektivitet 

 

Efter vi utfört undersökningen anser vi att vi har speglat den verklighet som 

respondenter lever i och att den också kan accepteras av andra bedömare. Vi är dock 

medvetna om att resultatet inte ger acceptans hos alla granskare och bedömare, men vi 

anser att vi fått en bra trovärdighet i studien och att den är därmed intersubjektiv. Det är 

viktigt att vara medveten om att det inte är så lätt att få acceptans för gjorda tolkningar 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 167). Genom att använda oss av diktafon och genom att 
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transkribera intervjuerna har vi bidragit till en större grad av intersubjektivitet. 

Transkriberingen bidrar till att vi mer effektivt kan förmedla den verklighet som 

uppfattades av respondenterna.  Användandet av dessa hjälpmedel har gett oss 

möjligheten att visa upp företagarens verklighet på ett mer rättvist sätt med bättre 

precision . Dessa åtgärder har bidragit till att styrka studiens intersubjektivitet.  

 

8.1.3 Praktisk användbarhet 

 

Att bedöma den möjliga praktiska användbarheten ligger egentligen hos andra än de 

som har skrivit studien. Teorins praktiska tillämplighet kan först avgöras genom att 

andra individer eller grupper som den är lämpad för tar till sig den och använder den för 

att förstå eller hantera sin verklighet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 168). Resultatet i 

studien speglar respondenters verklighet och det borde vara fullt möjligt att denna 

information också kan hjälpa andra nya små miljöteknikföretag att förstå eller hantera 

sin verklighet och situation i att välja finansieringsformer. Även om resultatet endast är 

baserat på åtta respondenter anser vi att andra nya små svenska miljöteknikföretag 

kommer att känna sig igen i deras beskrivningar och uppfattningar. Målet med denna 

uppsats är inte att generalisera resultatet, men vi anser ändå att resultatet är praktisk 

användbart. Vi anser att resultat är praktisk användbart då resultat utgår ifrån praktiken 

och verkligheten som respondenterna befinner sig i. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrund: 
 

1. Vilken bakgrund hade du när du startade företaget? Berätta om dig själv!  

a. Vilken utbildning har du? 

b. Vilken tidigare arbetslivserfarenhet har du? 

c. Vilken tidigare erfarenhet av företagande har du?  

- Har du startat företag tidigare?  

- Inom vilka verksamhetsområden?  

d. Vilka erfarenheter har du företagande inom din närmaste familjekrets?  

 

2. Beskriv företagets affärsidé i termer av produkter, marknader etc. 

a. Varför valde du att starta ett företag inom miljötekniksektor?  

 

3. Varför bildade du företaget och vad ville du uppnå? 

a. Hur har målen förändrats? 

b. Varför har det förändrats/inte förändrats?  

 

Företagets kapitalbehov och val av finansiering vid start: 
 

4. Vilka kapitalbehov hade företaget vid starten? Exemplifiera! 

a. Hur finansierades dessa kapitalbehov? Ge exempel 

b. Varför finansierade ni dem så? Ge exempel och motivera! 

 

Företagets kapitalbehov och val av finansiering genom åren: 
 

5. Vilka större kapitalbehov har företaget mött senare? Exemplifiera! 

a. Hur finansierades dessa kapitalbehov? Ge exempel! 

b. Varför finansierade ni dem så? Ge exempel och motivera! 

 

6. Vilka faktorer anser du varit mest avgörande för ert sätt att finansiera företaget?  

 

Företaget framtida kapitalbehov och val av finansiering 
 

7. Vilka möjligheter känner du till för att idag finansiera en verksamhet som er? 
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8. Om du skulle anskaffa mer kapital i nuläget vart vänder du dig då? 

Exemplifiera! 

a. Varför föredrar du det alternativet?  

b. Vilka andra möjliga alternativ finns det? Ge exempel och motivera! 

 

Finansiell bootstrapping 
 

9.  När ni inte har finansierat er verksamhet genom de vanliga 

finansieringskällorna hur har ni då gått tillväga? Ge exempel och motivera 

varför! 

a. Vilka för- och nackdelar ser du med att använda dessa metoder? 

 

Förhållande och attityder till extern finansiering 
 

10. Vilka fördelar och nackdelar ser du med extern finansiering? Exemplifiera! 

a. Varför anser du att det är en fördel/nackdel? Motivera! 

 

11. Vilka problem har du haft med att erhålla finansiering över åren? Förklara och 

exemplifiera! 

 

Förhållande och attityder till att ta in nytt eget kapital 
 

12. Hur ser den nuvarande ägarstrukturen ut, och vilka förändringar har skett över 

tid?  

a. Vilka ingår? 

b. Varför har den förändrats/inte förändrats? 

  

13. Vilka för och nackdelar finns det med att ta in nya ägare i er verksamhet? 

Exemplifiera! 

a. Varför anser du att det är en fördel/nackdel? Motivera! 

 

14. Under vilka förutsättningar skulle du ta in nya ägare? Ge exempel och motivera! 

a. Vad tror du en ny delägare skulle bidra med? 
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Externa faktorer 
 

15. Hur bedömer du möjligheterna till att erhålla finansiering av miljöteknikföretag? 

a. Vilka för- och nackdelar har sektorn? 

b. Varför anser du att det är en fördel/nackdel? Motivera! 

c. Hur kan de finansiella förutsättningarna för miljöteknikföretag förbättras? 

 

16. Hur bedömer du finansiärernas kompetens när det gäller miljöteknik?  

a. Hur bedömer du finansiärernas kompetens när det gäller forskning och 

teknik? 

 

17. Hur har svensk lagstiftning påverkat företaget? 

a. Hur påverkar den svenska lagstiftningen ditt val av finansiering? 

b. Hur kan svensk lagstiftning förbättra de finansiella förutsättningarna för 

miljöteknikföretagen? 

 

18. Är det något ytterligare du vill ta upp? Berätta gärna! 

 

Vi hoppas det är okej att vi kan återkommer om vi behöver 

kompletterande frågor? 

 

TACK SÅ MYCKET! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


