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Sammanfattning 
 

Svenska småföretag står för majoriteten av alla jobb i Sverige. Att främja 

småföretagandet är därför viktigt för arbetsmarknaden och den svenska tillväxten i stort. 

De senaste åren har dock präglats av finansiell oro i den globala ekonomin, vilket även 

har fått konsekvenser i Sverige, med ett sämre utbud av externt kapital som följd. Då 

samhällsdebatten nästan enbart har fokuserat på utbudet av externt kapital, tyckte vi 

istället det var intressant att studera problemet ur småföretagarnas perspektiv. Det finns 

forskning som tyder på att småföretagares attityd till extern finansiering påverkar 

efterfrågan på externt kapital och vi ämnar därför besvara följande problemformulering 

med vår studie: Vad har småföretagare för attityd till externa finansieringsalternativ? 

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att studera småföretagares attityd till 

externa finansieringsalternativ samt att undersöka eventuella kopplingar till 

demografiska faktorer och personliga karaktärsdrag hos företagsledarna. Vidare ville vi 

se om det finns ett finansiellt gap mellan utbud och efterfrågan på extern finansiering 

och testa om småföretagare föredrar olika finansieringsalternativ enligt pecking order-

teorin. Slutligen ville vi också undersöka om det finns ett samband mellan attityder och 

efterfrågan på externt kapital samt undersöka om det finns ett samband mellan attityder 

och i vilken ordning småföretagare föredrar olika finansieringsalternativ. 

  

Studien har genomförts genom en webbaserad enkätundersökning riktad mot 

småföretagare i Umeå kommun och totalt svarade 147 företagare på enkäten. Med hjälp 

av korrelationstest och multipel regression har vi analyserat vårt resultat och dragit våra 

slutsatser. Det vi har kommit fram till med denna studie är att den generella attityden till 

externa finansieringsalternativ inte är negativ. Endast till kortfristiga skulder och 

riskkapitalbolag finns indikationer på en något negativ attityd. Av de demografiska 

faktorer och karaktärsdrag hos företagsledarna som vi har undersökt, har vi funnit att 

endast erfarenhet, kunskap och kontrollbehov är faktorer som kan ha signifikant 

påverkan på deras attityd. Erfarenhet är den starkast påverkande faktorn.  

 

Vi kan inte påstå att det råder ett finansiellt gap mellan småföretags efterfrågan på 

externt kapital och utbudet av externt kapital. Vi kan däremot bekräfta vad som tidigare 

forskning visat på, det vill säga att småföretagares attityd till extern finansiering 

påverkar deras efterfrågan. Eftersom erfarenhet är den faktor som starkast påverkar 

deras attityd, skulle negativ erfarenhet av extern finansiering kunna vara en bidragande 

orsak till ett eventuellt finansiellt gap. 

 

Slutligen kan vi konstatera att småföretagare inte föredrar olika finansieringsalternativ 

enligt pecking order-teorin. Studien visade att de föredrar långfristiga skulder före 

kortfristiga skulder. Orsaken till detta skulle kunna utläsas av småföretagarnas attityd 

till externa finansieringsalternativ, då det har visat sig att kortfristiga skulder är det 

finansieringsalternativ som deras attityd är mest negativ till. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
Swedish small businesses account for the majority of all jobs in Sweden. To promote 

small business is important for the Swedish labor market and growth in general. Recent 

years has been marked by financial turmoil in the global economy, which has had 

consequences in Sweden with a poorer range of external capital as a result. As the 

public debate has focused almost exclusively on the supply of external capital, we 

thought instead it was interesting to study the problem from a small business 

perspective. Some research suggests that small business managers’ attitude to external 

financing affects the demand of external capital, and we therefore intend to answer the 

following problem with our study: What is small business managers’ attitude to external 

financing options? 

 

The main purpose of this study was to examine small business leaders’ attitude to 

external financing options and to investigate possible links to demographic factors and 

personal characteristics of these leaders. Furthermore, we wanted to see if there is a 

financial gap between supply and demand for external financing, and test whether small 

business managers prefer financing options according to the pecking order theory. 

Finally, we wanted to investigate whether there is a relationship between attitudes and 

demand for external capital, and examine whether there is a relationship between 

attitudes and the order in which small business leaders prefer financing options. 

 

The study was conducted through a web-based survey aimed at small businesses in the 

municipality of Umeå and a total of 147 companies responded to the survey. Using the 

correlation test and multiple regressions, we have analyzed our results and drawn our 

conclusions. What we have come to the conclusion of in this study is that the general 

attitude to external financing options among small business leaders is not negative. Only 

the attitude to short-term debt and venture capitalists are indications of a somewhat 

negative attitude. Of the demographic factors and characteristics of business leaders that 

we have examined, we found that only experience, knowledge and control needs are 

factors that may have significant influence on their attitude. Experience is the strongest 

influencing factor. 

 

We cannot say that there is a financial gap between small firms’ demand for external 

capital and the supply of external capital. We can however confirm what previous 

research has shown, that is small business leaders’ attitude to external finance affects 

their demand. Since experience is the factor that most strongly influences their attitude, 

negative experience of external funding could be a contributing factor to a possible 

financial gap. 

 

Finally, we note that small business leaders do not prefer different financing options 

according to the pecking order theory. The study showed they prefer long term debt 

over short term debt. The reason for this can be inferred from the small business leaders’ 

attitude to external financing options, as it has been shown that short-term debt is the 

financing option that they have the most negative attitude towards. 
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1. Introduktion 
 

I detta introducerande kapitel ger vi en inblick i det ämne som vi valt att behandla. Vi 

börjar med en bakgrundsbeskrivning av problemet för att lyfta fram relevansen av vår 

studie. Sedan visar vi på hur detta mynnar ut i vårt syfte och problemformulering. Vi 

avslutar med att förklara vilken nytta studien kan komma att ha för olika intressenter. 

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

De senaste årens lågkonjunktur med minskad tillväxt och hög arbetslöshet slår hårt mot 

den svenska samhällsekonomin. I december 2011 låg arbetslösheten på 7,5 % 

(ekonomifakta, 2011) och utvecklingen under 2012 och 2013 ser enligt prognoserna 

dyster ut (Arbetsförmedlingen, 2012). Småföretag, det vill säga företag med 0-49 

anställda och en omsättning under 10 miljon euro per år, står för mer än 99 % av det 

totala antalet företag i Sverige och nästan hälften av alla anställda (Tillväxtverket 2011, 

s. 23). Sedan 1990 har ungefär 90 % av alla nya jobb skapats i småföretag (Blomen, 

2012). Dessa siffror visar vilken avgörande betydelse småföretagen har för den svenska 

samhällsekonomin. 

 

Småföretagens vilja att växa är det inget fel på. En omfattande undersökning av 

Tillväxtverket (2011, s. 29) visade att tre av fyra småföretag ville växa genom fler 

anställda eller högre omsättning. Det är en siffra som varit relativt stabil sedan 2005. 

Samtidigt som tillväxt bland småföretag är viktiga för ekonomin finns det stora 

tillväxthinder. Enligt Tillväxtverkets undersökning (2011)  var ett av de största hindren 

tillgången till finansiering. Problemet grundar sig i att mindre företag har få alternativ 

till banken när de är i behov av externt kapital. Samtidigt har skuldkrisen gjort att 

regeringen ställer hårdare krav för att minska risken hos bankerna, och när utlåningen 

minskar är det främst de mindre företagen som drabbas (Företagarna, 2011). Ett annat 

alternativ som börjar bli vanligare då småföretag söker kapital är riskkapitalister. En 

väsentlig skillnad mellan banker och riskkapitalister är att de oftast erbjuder kapital i 

utbyte mot ägarandelar i företaget. Många entreprenörer är dock skeptiska till att ta in 

nya ägare då de riskerar att förlora kontroll över verksamheten (Landström, 2003, s. 14).  

 

Ett omtalat fenomen inom finansieringslitteraturen är pecking order-teorin som 

beskriver i vilken hierarkisk rangordning företag väljer att tillgodose sitt kapitalbehov. 

Enligt teorin föredrar företag i första hand egna vinstmedel, i andra hand externt kapital 

genom till exempel banklån och som sista alternativ att sälja ägarandelar i företaget i 

utbyte mot kapital. Företagarens vilja att behålla kontroll och flexibilitet i verksamheten 

anses vara en av de bakomliggande orsakerna till den hierarkiska ordningen (Ogden, Jen 

& O´Connor 2003, s. 116).  

 

Tidigare forskning visar på ett gap mellan efterfrågan och utbud av externt kapital för 

småföretag. Landström (2003, s. 12) menar att gapet orsakas av informationsasymmetri 

mellan finansiärerna och företagen. Det beror på bland annat hög risk och bristande 

kompetens från finansiärens sida, men också bristande kunskap och negativ attityd till 

extern finansiering från företagets sida. Problemet med extern finansiering för 

småföretag har debatterats flitigt sedan 30-talet, och sedan dess har flertaliga studier och 

utredningar försökt fastställa huruvida det finansiella gapet existerar eller inte. 
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Resultaten har varierat kraftigt mellan olika studier och det råder därför olika meningar 

om det finansiella gapet verkligen existerar. Geografiska skillnader och varierande 

ekonomiska klimat är bidragande orsaker till de olika resultaten. Existensen av det 

finansiella gapet kommer därför variera över tiden och mellan olika marknader  

(Landström, 2003, s. 12).  

 

Berggren (Esbri, 2003) menar att extern finansiering är en nödvändighet för att företaget 

ska kunna växa på ett bra sätt.  Vidare menar Berggren att förutom pengar kan många 

finansiärer, särskilt riskkapitalister, bidra med viktiga kontakter och kunskap. Det finns 

dessutom studier som visar att kompetenstillskottet ofta uppfattats som viktigare än 

själva kapitaltillskottet (Landström, 2003, s. 51). Även Storey (1996, refererad i 

Landström, 2003, s. 46) menar att det finns en stark koppling mellan extern finansiering 

och tillväxt bland mindre företag. 

 

Carpenter och Petersen (2008, s. 307) visar på att små företag begränsas av sitt interna 

kapital. Med detta menar de att det finns ett tydligt samband mellan hur mycket 

småföretag investerar i sin verksamhet med tillväxt som resultat och hur mycket internt 

kapital de har att tillgå. Detta betyder att företag med god lönsamhet och positivt 

kassflöde investerar mer än företag med dålig lönsamhet och negativt kassaflöde. 

Sambandet mellan småföretags tillväxt och deras tillgång till internt kapital, minskar 

dock markant i den mån företagens möjlighet att finansiera sig med externt kapital ökar. 

Detta på grund av att företagen inte längre begränsas av det interna kapitalet för att göra 

investeringar (Carpenter & Petersen, 2008, s. 298). Howorth (2001, s. 85) har kommit 

till liknande slutsatser och menar att den låga efterfrågan på långfristiga skulder bland 

småföretag påverkar tillväxten i företagen negativt, men att god lönsamhet och 

välståndet hos den enskilde företagsledaren/ägaren kan ha en mildrande effekt på 

bristen av externt kapital. För att inte småföretags framgång ska vara beroende av 

företagsledarens/ägarens personliga välstånd är det viktigt att tillgången till externt 

kapital är god. 

 

Det ekonomiska läget talar för att det kommer bli allt svårare för företagen att erhålla 

kapital från externa finansiärer, vilket ytterligare kommer att förvärra läget. Staten 

kontrollerar de svenska bankerna genom bankrörelselagen. Denna lag kontrollerar bland 

annat bankernas utlåning av kapital till privatpersoner och företag. Då bankerna har rätt 

att förvalta pengar åt privatpersoner och företag är det viktigt att de inte tar för stora 

risker som kan äventyra spararnas pengar. Garmer & Kyllenius (2004, s. 59) beskriver 

vikten av bankernas ansvarstagande enligt följande: ”För att ett modernt samhälle ska 

fungera måste privatpersoner och företag kunna lita på att deras pengar är säkra hos 

banken”. Bankernas hårda kreditpolicy beror på det ansvar som de har inför sina kunder. 

Denna policy kan få banker i allmänhet att uppfattas som omständliga, medan de som 

känner till anledningen bakom deras stränga policy, har betydligt lättare att förstå sig på 

deras agerande (Garmer & Kyllenius, 2004, s. 59). 

 

Utöver bankrörelselagen som kontrollerar de svenska bankerna finns även ett 

internationellt regelverk. Detta regelverk kallas Basel II och är en vidareutveckling av 

det regelverk som tidigare kallades för Basel I. Det första Baselavtalet implementerades 

1988 med viss modifikation 1996 och krävde att banker ska ha en riskbaserad 

kapitaltäckningsgrad på minst åtta procent för kreditrisker. Tanken var att kravet ska ha 

en disciplinerande effekt på ägarna och göra bankerna säkrare och mindre känsliga för 

förluster. Sedan Basel I infördes har det dock skett stora förändringar inom 
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finanssektorn och denna överenskommelse har därför behövt omarbetas, för att på ett 

bättre sätt möta det nya finansiella klimatet, vilket resulterat i det nu gällande Basel II 

(Lind 2005, s 6).  

 

Den senaste finansiella krisen visar på att det internationella regelverket som finns idag 

(Basel II) ändå inte är tillräckligt för att fånga upp riskerna för banker i den utsträckning 

som man hade önskat. Därför har Baselkommittén arbetat fram ett förnyat regelverk för 

banker som heter Basel III, vars huvudsyfte är att stärka bankernas förmåga att stå emot 

förluster och undvika nya finansiella kriser. Basel III kommer innebära helt nya krav på 

bankernas likviditet, samt att bankerna måste ha mer kapital av hög kvalitet. Dessa 

regler kommer införas successivt med start från och med 2013 (Riksbanken, 2011). Då 

finansiering till småföretag i många fall innebär en hög risk kan det nya regelverket leda 

till en minskad utlåning till småföretagen.  

 

Majoriteten av tidigare forskning kring företags val av finansieringskällor har fokuserat 

kring optimering av lönsamhet. Det har visat sig att det, främst i småföretag, finns 

många andra faktorer som styr valet av finansieringskälla. Ang (1991) menar att 

småföretagare ofta har icke-ekonomiska drivkrafter och agerar därför inte alltid utifrån 

vad som är ekonomiskt optimalt för företaget. Michaelas et al. (1998) kunde genom 

intervjuer av småföretagare identifiera flera icke-finansiella faktorer som hade stor 

betydelse för finansieringsbeslut i företaget. En avgörande faktor var företagsledarens 

attityd till olika typer av finansiering. Attityden i sin tur påverkades bland annat av 

karaktärsdragen hos företagsledaren. De karaktärsdrag som författarna kunde identifiera 

var; kontrollbehov, riskbenägenhet, erfarenhet, mål och kunskap (Michaelas et al., 

1998). Möjligheten att själv få kontrollera sin verksamhet är en av de vanligaste 

anledningarna till varför människor väljer att starta ett eget företag (Anderson, 2012). 

Det förklarar till viss del rädslan för externa finansiärer som ställer krav på företaget. 

Det har dessutom visat sig att svenska småföretagare har ett större kontrollbehov än 

företagare utanför Skandinavien (Landström 2003 s. 49). 

 

Vår problembakgrund leder oss till följande frågeställning. 

 

 

1.2 Frågeställning 

 

Vilken attityd har småföretagare till externa finansieringsalternativ? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie har varit att studera småföretagares attityd till 

externa finansieringsalternativ samt att undersöka eventuella kopplingar till 

demografiska faktorer och personliga karaktärsdrag hos företagsledarna. Vidare ville vi 

se om det finns ett finansiellt gap mellan utbud och efterfrågan på extern finansiering 

och testa om småföretagare föredrar olika finansieringsalternativ enligt pecking order-

teorin. Slutligen ville vi också undersöka om det finns ett samband mellan attityder och 

efterfrågan på externt kapital samt undersöka om det finns ett samband mellan attityder 

och i vilken ordning småföretagare föredrar olika finansieringsalternativ. 
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1.4 Nyttan med studien 

 

Vi ser att resultatet med denna studie kan komma ha stor nytta för flera olika 

intressenter. Till exempel kan både banker och andra externa finansiärer få en ökad 

förståelse för småföretagare och deras inställning och attityd till deras tjänster. Detta 

skulle kunna medföra att de på ett bättre sätt kan forma och marknadsföra sina tjänster 

mot just småföretag. Detta skulle i sin tur kunna ha en positiv effekt på småföretagens 

lönsamhet och bidra till ökad tillväxt i samhället i stort. 

 

Vi tror också att denna studie kan komma till nytta bland kommuner, politiker och andra 

institutioner som dagligen handskas med tillväxtfrågor. Den ökade förståelsen för 

småföretag kan vara till nytta vid utformningen av lagar och regler, så att dessa anpassas 

och gör klimatet bättre för småföretag. Som tidigare nämnts spelar småföretag en viktig 

roll i jobb och tillväxtfrågor. 

 

Vi har valt att fokusera vår studie på företag i Umeå kommun. Tidigare 

forskningsresultat inom det finansiella gapet har varierat beroende på var 

undersökningen genomförts rent geografiskt och därför är det framförallt intressenter 

verksamma inom Umeå kommun som kommer kunna dra störst nytta av resultatet.  
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2. Vetenskapligt tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel behandlar vi den förförståelse och kunskapssyn vi som forskare har. 

Vidare beskriver vi vilken typ av studie vi valt att göra och det perspektiv vi valt att 

använda oss av. Kapitlet avslutas med att beskriva hur vi arbetat för att samla in källor 

samt en källkritisk diskussion kring dessa. 

 

2.1 Förförståelse 

 

Vi som är författarna bakom denna studie heter Oskar Edholm och Oskar Hettinger. Vi 

studerar till civilekonom med inriktning mot Service Management vid Umeå 

Universitet. Det som särskilt kännetecknar inriktningen Service Management är att den 

till skillnad från en vanlig civilekonomutbildning fokuserar mer på tjänsteföretag, 

ledarskap, beteende och design. Denna utbildning har givit oss ökad förståelse för hur 

tjänsteföretag arbetar och hur vi människor påverkas av vår omgivning. Som 

fördjupningsområde har vi studerat finance på masternivå, vilket har försett oss med 

breda kunskaper om finansiering i allmänhet och en god insikt i den komplexitet som 

finansiella beslut innefattar. 

 

Ingen av oss har erfarenhet av jobb inom finansieringsbranchen, men känner folk som 

jobbar i den. Bland annat har vi personliga relationer både med personer som jobbar på 

bank, i riskkapitalbolag och med rådgivning. Vi har också relationer till personer som 

driver egna företag och anser oss ha en god kännedom om det svenska företagsklimatet. 

Detta har påverkat oss på det sättet att vi på förhand kan ha haft en del förutfattade 

meningar om attityderna hos småföretag. Vi vet till exempel att några av de 

småföretagsledare som vi känner försöker undvika extern finansiering. Risken finns att 

vi därför undermedvetet förutsätter att alla småföretagare agerar på liknande sätt.     

 

För att förhindra att detta ska påverka studien negativt har vi utformat studien på ett sätt 

så att vår subjektivitet har fått minimalt inflytande. Det är bland annat därför som vi valt 

att göra en enkätundersökning i stället för intervjuer, då enkäter innebär mindre 

påverkan från oss som utför studien. I och med att vi är medvetna om riskerna, har vi 

hela tiden säkerställt att studien är så objektiv som möjligt. 

 

 

2.2 Kunskapssyn 

 

Vi som utfört denna studie menar att allt vi människor gör och upplever påverkar 

varandra och oss själva på ett eller annat sätt. Vi tror att det är svårt för en människa att 

förbli helt opåverkad av sin omgivning och menar därför att det kan vara svårt att mäta 

och generalisera sociala företeelser. Däremot är vi helt övertygade om att det, trots 

påverkan utifrån, finns situationer och sociala företeelser som går att mäta och 

generalisera om undersökningarna genomförs på rätt sätt och forskarna medvetet 

minimerar all ofrivillig påverkan. 

 

Det finns två typer av kunskapssyner som är vanligt förekommande i 

samhällsvetenskaplig forskning. Den ena kallas för hermeneutik och bygger på att 

forskaren tolkar de sociala företeelser och människohandlingar som den undersöker, i 

stället för att leta efter en absolut sanning (Andersen, 1994, s. 187). En sådan sanning 
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finns inte enligt hermeneutiken. Särskilt viktigt är det att forskaren tar hänsyn till 

kontexten och sammanhanget som handlingarna utspelar sig i. 

 

Den andra vanligt förekommande kunskapssynen kallas för positivism. Bryman och Bell 

(2003, s. 26) menar att beskrivningen av den kunskapsteoretiska inriktningen positivism 

skiljer sig mellan olika forskare och författare. Det finns däremot fem grundläggande 

principer inom positivismen som majoriteten är överens om: 

 

1. Kunskap ska kunna bekräftas via sinnena för att den ska anses vara riktig. 

2. Syftet med teorin är att skapa hypoteser som kan prövas för att dra slutsatser 

utifrån observationer i empirin. 

3. Kunskap uppnås endast genom empiriska observationer  

4. Vetenskapen ska vara objektiv. 

5. Normativa påståenden är inte vetenskap och måste därför tydligt särskiljas från 

vetenskapliga påståenden.       

(Bryman & Bell, 2003, s. 26) 

 

Själva kärnan med positivismen är alltså att forskaren genom empiriska studier försöker 

hitta egenskaper hos studieobjektet som återkommer också i andra fall och situationer. 

Att vetenskapen är objektiv är således mycket viktigt och därför har den positivistiska 

forskaren ofta objektivism som ontologisk ståndpunkt. Bryman och Bell (2003, s. 33) 

beskriver objektivism enligt följande: ”Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som 

säger att sociala företeelser och deras betydelse har en existens som är oberoende av 

sociala aktörer”. Collis och Hussey (2009, s. 58) menar också att forskaren ska vara 

oberoende från det ämne som undersöks.  

 

Att vi anser det möjligt att genomföra en mät- och generaliserbar studie på ett socialt 

fenomen, tyder på att vi har en positivistisk kunskapssyn. Att vi visar på en medvetenhet 

om att ingen människa går opåverkad av sin omgivning och att vi därför måste ta 

hänsyn till detta i vår studie, tyder däremot på en hermeneutisk kunskapssyn. För oss är 

verkligheten inte lika svart eller vit som litteraturen beskriver. Vi menar ändå att vår 

kunskapssyn är positivistisk eftersom vi i studien har sökt efter en objektiv och mätbar 

kunskap som hämtas från våra statistiska data. Vi har skapat hypoteser som vi sedan 

utifrån observationer i vår kvantitativa data kunnat dra slutsatser från. I samtliga av 

dessa hypoteser har vi dragit en slutsats utifrån numeriska data och därmed kunnat vara 

objektiva. Vi är också oberoende från det vi har undersökt då resultatet av studien inte 

har någon direkt inverkan på oss forskare.  

 

 

2.3 Val av metod 

 

2.3.1 Kvantitativ studie 

 

Tidigare forskning inom det ämnesområde som vi har undersökt består till stor del av 

kvalitativa studier, där man kartlagt olika beteenden samt försökt skapa förståelse för de 

fenomen som påverkar olika företagares attityder till extern finansiering. Vi har inte haft 

för avsikt att fördjupa oss ytterligare i de olika fenomenen, utan velat pröva dessa i en 

specifik kontext och skapa ett generaliserbart resultat. 
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Vi har valt att metodiskt strukturera denna studie för att den på ett så bra sätt som 

möjligt ska besvara vår frågeställning och uppfylla våra syften. För att säkerställa att 

resultatet kan generaliseras för den valda populationen krävs ett stort antal respondenter 

och vi har därför valt en kvantitativ forskningsstrategi. De tre huvudsakliga grunderna 

för en kvantitativ studie är enligt Bryman och Bell (2003, s. 40): 

 

- Deduktivt angreppssätt på teorier 

- Framförallt positivism som kunskapsteoretisk inriktning 

- Objektivism som ontologisk inriktning                    

 

 

2.3.2 Deduktiv ansats 

 

Att använda sig av en deduktiv ansats i studien innebär att man som forskare bygger 

upp en teoretisk referensram och sedan använder den som stöd vid utformandet av 

studien. Det är också vanligt att man formar hypoteser utifrån teorierna som sedan 

prövas i empirin (Bryman & Bell, 2003, s. 23). Detta beskriver på ett bra sätt hur vi har 

arbetat med denna studie, då vi utgått från befintliga teorier för att undersöka hur dessa 

kan appliceras på den valda populationen. Anledningen till vårt val av en deduktiv 

ansats beror på att det, efter påläsning av tidigare forskning i ämnesområdet, föll sig 

naturligt att forma hypoteser efter den. Vi tyckte också att det var intressant att testa hur 

olika teorier fungerar tillsammans, vilket underlättades av den deduktiva ansatsen. 

 

 

2.4 Perspektiv 

  

Vi har i denna uppsats valt att arbeta utifrån ett småföretagsperspektiv. Detta perspektiv 

valde vi eftersom uppsatsens huvudsyfte är att undersöka småföretagens attityder. 

Följaktligen är detta perspektiv också bäst lämpat för att undersöka hur småföretag 

rangordnar olika finansieringsalternativ vid behov av kapital.  

 

När det kommer till att undersöka det finansiella gapet mellan småföretag och externa 

finansieringskällor, hade det även kunnat vara intressant att anamma de externa 

finansiärernas perspektiv. Till exempel är det inte säkert att småföretagens uppfattning 

om det finansiella utbudet överensstämmer med det utbud som verkligen finns. Likväl 

är det inte säkert att de externa finansiärernas uppfattning om efterfrågan 

överensstämmer med den efterfrågan som verkligen finns. Vi har dock nöjt oss med att 

enbart använda småföretagens perspektiv och är därför medvetna om att vår mätning av 

finansiellt utbud inte är helt rättvisande. Vi anser dock att mätningen av det finansiella 

utbudet är tillräckligt för att en diskussion ska kunna föras kring det finansiella gapet. 

 

 

2.5 Insamling av källor 

 

Vid arbetet med problembakgrunden och problembeskrivningen, använde vi oss flitigt 

av internet för att hitta relevanta artiklar och statistisk data som var användbar. Främst 

använde vi oss av sökmotorn Google genom att söka på fraser och ord som var 

relevanta för ämnet. Exempel på ord och fraser som vi använde var: 
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- småföretag, extern finansiering, tillväxt hos små företag, småföretags betydelse 

för tillväxt,  finanskrisen. 

 

Vi hade också innan studiens början en viss kännedom om mer specifika källor som 

skulle kunna vara användbara. Ett exempel på sådan källa är ekonomifakta.se. 

 

När vi letade efter källor till att bygga upp den teoretiska referensramen hade vi ett 

annorlunda tillvägagångssätt. Vi började med att fördjupa oss i de böcker som fungerat 

som kurslitteratur i våra finansieringskurser på masternivå. Där hittade vi intressanta 

teorier i bland annat boken ”Advanced Corporate Finance” (Ogden, Jen & O´Connor, 

2003).  

 

Vidare använde vi oss av Umeå universitets bibliotek för att hitta fler relevanta böcker 

inom det teoretiska området. Vi nyttjade också biblioteket till att söka efter 

vetenskapliga artiklar. Databasen som vi sökte i heter ”Business Source Premier”. 

Följande sökord användes då vi sökte efter både böcker och vetenskapliga artiklar: 

 

 Pecking order, financial gap, finansiering av små företag, kapitalstruktur, små 

företag, extern finansiering, financing small business, trade off theory, capital 

structure. 

 

En annan viktig nyckel till att hitta relevanta teoretiska källor, har varit tidigare skrivna 

uppsatser inom liknande ämnesområden. Dessa uppsatser har vi funnit på diva-

portal.org och genom dessa har vi fått inspiration och tips på andra källor som varit 

relevanta även för vår uppsats. På samma sätt har också övriga vetenskapliga artiklar 

och böcker som vi använt oss av lett oss vidare till nya intressanta källor.  

  

 

2.6 Källkritik 

 

Att vara kritisk vid användandet av källor är viktigt och någonting som vi lagt stort 

fokus på. Vår målsättning har varit att använda källor av hög kvalitet och trovärdighet. 

Thurén (2005, s. 13) lyfter fram faktorer som äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet som särskilt viktiga vid granskandet av källor. För att vår studie skulle 

hålla så hög nivå som möjligt att har vi i mesta möjliga mån försökt leva upp till dessa 

faktorer. 

 

Med äkthet menar Thurén (2005, s. 19) att källan inte är en förfalskning, det vill säga att 

bilder och information inte har manipulerats och/eller förvrängts. För att försäkra oss 

om äktheten i våra källor har vi vid val av litteratur bara använt oss av böcker som 

används i undervisningssyfte och som använts i andra redan granskade studier. Vi har 

enbart valt vetenskapliga artiklar som vi vet är ”peer reviewed”. Många av de 

vetenskapliga artiklar som vi har refererat till har i sin tur också använts i andra 

vetenskapliga studier. Artiklarna av icke vetenskaplig art har vi endast använt i 

problembakgrunden för att belysa det samhälleliga intresset i det valda ämnesområdet. 

De har inte haft någon inverkan på resultatet i vår studie. Vi har ändå diskuterat 

kvaliteten på dessa artiklar och majoriteten kommer från forskning gjord av statliga 

institutioner som exempelvis Statistiska centralbyrån, Riksbanken och Tillväxtverket. 

 



9 

 

Det är viktigt att de källor som används i en studie inte är för gamla och att den 

information som hämtas ifrån dem är föråldrad och inaktuell som följd. Att använda sig 

av färska källor för att uppnå så hög trovärdighet som möjligt är därför viktigt (Thurén, 

2005, s. 30). Vi har noga diskuterat den information vi hämtat från våra källor och 

diskuterat deras relevans i nutid. Om två olika källor beskriver samma sak har vi 

konsekvent använt oss av den senaste. Den äldsta av källorna i detta arbete är den 

vetenskapliga artikeln The Capital Structure Puzzle av Myers som är skriven 1984. 

Anledningen till att vi anser den källan som viktig och relevant trots sin ålder, är att 

majoriteten av alla källor som beskriver samma teorier idag, refererar till just den 

artikeln. Då vi ansett det som viktigt att använda originalkällor har det därför fallit sig 

naturligt att ta med denna artikel som källa. 

 

Vidare beskriver Thurén (2005, s. 13) en källa som oberoende när den är självständig 

och inte ett refererar till en annan källa. Vi tycker att det är viktigt att använda sig av 

primärkällor som är oberoende för att uppnå hög kvalitet på studien. Därför har vi 

konsekvent under arbetets gång använt oss av primärkällor i så stor utsträckning som 

möjligt och kan därigenom påvisa den presenterade informationens oberoende och 

saklighet. 

 

Den sista faktorn tendensfrihet betyder att den källa som informationen är hämtad ifrån 

inte har något intresse i att förvränga fakta (Thurén, 2005, s. 63). Vi kan inte se att 

någon av de källor vi har använt skulle ha ett egenvärde i att göra detta. När vi letat efter 

information, teorier eller förklaringar på vissa uttryck och funnit dessa i källor som vi 

inte ansett trovärdiga som till exempel Wikipedia, har vi aktivt sökt vidare och försökt 

hitta informationen genom andra mer trovärdiga källor istället. Detta tillvägagångssätt 

har resulterat i att de källor som presenterats i studien är trovärdiga och informationen 

inte är förvrängd. 
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3. Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel redogör vi för olika relevanta teorier inom vårt ämnesområde. Utifrån 

dessa teorier formar vi hypoteser vilka sedan kommer utgöra grunden för hela vår 

empiriska studie. Kapitlet avslutas med en sammanställande modell av teorierna som 

beskrivits i kapitlet. 

 

 

3.1 Pecking order-teorin (The Pecking Order Hypothesis) 

 

Myers (1984, s. 576) konstaterar att det finns ett tydligt mönster för i vilken ordning 

stora börsnoterade företag väljer att söka finansiering som förklaras av pecking order-

teorin. Denna teori står i kontrast mot den annars etablerade teorin ”The Static Trade off 

Theory”, som menar att stora börsnoterade företag strävar efter en optimal 

kapitalstruktur, där skuldsättningsgraden anpassas till en optimal nivå. Med otimal nivå 

menas när företag avvägt riskerna med ekonomiska problem som uppstår vid låg 

soliditet, mot de ekonomiska fördelarna av att ha hög skuldsättningsgrad, då till 

exempel räntekostnaderna på lån är avdragsgilla (Myers, 1984, s. 577). Den senare 

nämnda teorin beskriver endast en strikt ekonomisk optimal skuldsättningsgrad och 

används i stort sett bara av stora börsnoterade företag. Eftersom denna undersökning är 

riktad mot småföretag har vi valt att inte gå in djupare på den teorin. 

 

Pecking order-teorin beskiver hur stora börsnoterade företag söker finansiella medel och 

i vilken ordning detta sker. Enligt denna teori söker företag i första hand finansiering 

internt (genom sina internt genererade vinstmedel). I andra hand söker de finansiering 

externt och föredrar då kortfristiga skulder framför långfristiga skulder. I sista hand 

väljer företag att ta in nya ägare. Frasen som sådan är lånad från naturalister, som med 

hjälp av frasen beskriver hierarkin bland höns (Ogden, Jen & O´Connor, 2003, s. 116). 

 

Anledningen till att stora företag rangordnar finansieringsalternativen på detta sätt 

skulle enligt Myers (1984, s. 582) kunna förklaras av att de föredrar det 

finansieringssättet med minst omkostnader. Dessa kostnadsbesparingar är dock inte 

tunga nog att överskugga de ekonomiska fördelarna med en optimal kapitalstrukur som 

”The Static Trade Off Theory” föreslår. Istället menar Myers att den stora anledningen 

till att man kan se denna rangordning, beror på den informationsassymetri som uppstår 

mellan insiders (de som jobbar inom företaget) och externa kapitalmarknader. Denna 

informationsassymetri leder till att vissa finansieringsmetoder blir mer kostsamma 

(tillräckligt kostsamma för att till viss del sätta The Static Trade Off Theory” ur spel) än 

andra och därigenom skapas denna rangordning.   

 

För små företag kan intern finansiering genom sina genererade vinstmedel vara ett 

enkelt och bra sätt att finansiera sin verksamhet. Fördelarna är att ägarna slipper 

inblandning av externa intressenter och på så vis får behålla kontrollen över företaget. 

Landström (2003, s. 46) menar att anledningen till varför småföretagare försöker 

undvika inblandning utifrån beror på att de anses vara kontrollaverta, vilket förklaras av 

småföretagarens personliga drivkrafter med sitt företagande. I och med att pecking 

order-teorin i sitt ursprung är en teori som bygger på stora börsnoterade företag, kan 

denna teori i en kontext av ett litet företag få vissa inskränkningar (Howorth, 2001, s. 

84-85).  
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Det är vanligt att småföretagares behov av kontroll och självständighet kan medföra att 

de oavsett förutsättningar vägrar att släppa in till exempel riskkapitalister i bolaget. Det 

medför i sin tur en vägran att röra sig ned för ”the pecking order” (Howorth, 2001, 

s.79). Det förekommer också att företag tar in nya ägare trots att utrymme för att låna 

pengar existerar. I det stora hela indikerar tidigare forskning dock på att pecking order-

teorin beskriver rangordningen av finansieringsalternativ även för småföretag på ett bra 

sätt, även om de underliggande motiven skiljer sig från stora börsnoterade företag. För 

småföretag är det främst rädslan att lämna ifrån sig kontrollen av företaget som har visat 

sig påverka rangordningen av finansieringsalternativen, medan det i stora börsnoterade 

företag beror på den informationsassymetri som uppstår mellan ägarna och de externa 

kapitalmarknaderna (Howorth 2001, s. 79). Utifrån det som visat sig i tidigare forskning 

har vi skapat följande hypotes: 

 

Hypotes 1 

- Småföretagare föredrar externa finansieringsalternativ enligt pecking order-

teorin. 

 

För att skapa en bättre förståelse för pecking order-teorin har vi nedan redogjort för vad 

de olika finansieringsalternativen innebär. 

 

 

3.2 Intern finansiering 

 

Om ett företag väljer att inte söka finansiering externt är dess investeringsmöjligheter 

begränsade till hur mycket pengar (fritt eget kapital) som finns tillgängligt i det egna 

kapitalet. Bortsett från det kapital som ägarna själva tillsatt, tillskjuts företagets vinst till 

det egna kapitalet förutsatt att vinsten inte delas ut till ägarna. Att använda sig av intern 

finansiering innebär således att finansiera sin verksamhet med internt genererade medel.  

 

 

3.3 Boot-Strapping 

 

Tidigare forskning visar på att det också finns ytterligare ett sätt för företag att 

tillfredsställa sitt kapitalbehov som kallas för ”Boot-Strapping”. Detta är ett bildligt 

uttryck för att någonting görs av egen kraft eller att någonting är självbärande. 

Exempelvis skulle entreprenörerna kunna använda sig av sina egna sparpengar, låna 

pengar genom privata banklån eller söka finansiellt stöd hos vänner och familj (Ogden, 

Jen & O´Connor, 2003:362). Forskning visar att olika metoder av ”Boot-Strapping” kan 

ha en mildrande effekt på finansiella begränsningar hos småföretag, som av principiella 

skäl inte vill ta in nya ägare i företaget för få åtkomst till kapital (Howorth, 2001, s. 85). 

 

 

3.4 Kortfristiga skulder 

 

Kund- och leverantörsfinansiering kan vara ett smidigt sätt att lösa likviditetsproblem 

för ett företag i dess tidiga skeden. Kortfattat betyder denna typ av finansiering att 

företaget vänder sig antingen till sina leverantörer eller kunder för att lösa sina 

likviditetsproblem (Garmer & Kyllenius, 2004, s. 24).  
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När det kommer till finansiering från kund syftar man ofta på kundförskott, vilket 

betyder att kunden betalar för produkter/tjänster i förskott. Om företaget har något 

särskilt att erbjuda kunden som motiverar förskottsbetalning, kan detta kortsiktigt lösa 

företagets likviditetsproblem som annars skulle kunna omöjliggjort affären med kunden 

(Garmer & Kyllenius, 2004, s. 25).  

 

Det omvända gäller vid leverantörsfinansiering, det vill säga att man vänder sig till sina 

leverantörer och ber om förlängd kredit. Genom förhandling med sina leverantörer kan 

detta åstadkommas genom utökad tid för då fakturor ska vara betalda. För att 

leverantören ska gå med på att utöka krediten till företaget krävs ofta att företaget har 

för avsikt att köpa produkter eller tjänster från leverantören i framtiden och att denne 

vill bidra till att möjliggöra framtida försäljning (Garmer & Kyllenius, 2004, s. 28).  

 

 

3.5 Långfristiga skulder 

 

3.5.1 Banklån 

 

Enligt pecking order-teorin väljer företag att låna pengar framför att ta in nya ägare, om 

externt kapital är nödvändigt. Detta behov av externt kapital kan uppdagas när 

investeringsmöjligheter och finansiella svackor dyker upp och det interna kapitalet inte 

räcker till. För etablerade företag finns det andra finansiärer än banker som erbjuder 

liknande tjänster, men för små företag är dessa finansiärier i stort sett obefintliga 

(Garmer & Kyllenius, 2004, s. 56). 

 

För små och nystartade företag är det framförallt två huvudtjänster som bankerna 

erbjuder. Dessa tjänster är investeringskredit och rörelsefinansiering. Investeringskredit 

kan användas om företaget har en investering som de vill genomföra, som till exempel 

att köpa en ny maskin. Rörelsefinansiering innebär att banken ger företaget tillgång till 

kapital för att klara av likviditetsvariationer. Ett exempel på likviditetsproblem kan vara 

att ett företag har stora utbetalningar under en period, samtidigt som det väntar på att få 

betalt av kunder (Garmer & Kyllenius, 2004, s. 56). 

 

En investeringskredit fungerar i praktiken som ett vanligt huslån och benämns som ett 

så kallat reverslån. Garmer & Kyllenius (2004, s. 57) beskriver processen som att 

företaget först tar kontakt med banken och att banken sedan begär in ekonomisk 

information om företaget. Efter det görs en prövning och om denna godkänns, bestäms 

villkoren för lånet och reversen förbereds för underskrift. Efter att reversen skrivits 

under får företaget tillgång till det önskade kapitalet och investeringen kan genomföras. 

Lånet återbetalas sedan genom löpande amorteringar och vid varje amorteringstillfälle 

betalas även en ränta. Lånet är vanligtvis återbetalt inom 3-8 år men detta bestäms, 

precis som räntesatsen och amorteringsplanen, av de villkor som de båda parterna 

överenskommit om. 

 

När finansieringen inte bara gäller en specifik investering utan hela verksamheten är det 

frågan om rörelsefinansiering. Det är vanligast att nystartade företag använder sig av 

denna typ av finansiering, i och med att deras betalningsströmmar ännu inte hunnit bli 

kontinuerliga. Bankerna erbjuder rörelsefinansiering i form av checkräkningskredit och 

denna kredit innebär att företaget och banken kommer överens om en summa som 

kopplas till ett konto. Använder inte företaget pengarna på detta konto betalar de inte 
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någonting annat än en årlig avgift som beror av storleken på den beviljade krediten. Om 

företag använder delar av det belopp som beviljats betalar de endast ränta på den 

summa som de använt, i motsats till reverslånet då hela beloppet betalas ut på en gång 

och ränta betalas på hela beloppet. Processen då företag söker rörelsefinansiering är i 

stort sett likadan som när de söker investeringskredit, det vill säga att det först kontaktar 

banken som begär in ekonomisk information och gör en prövning. Efter att banken 

godkänt ansökan bestäms villkoren för krediten och en överenskommelse görs. Sedan 

skrivs ett avtal med banken och krediten aktiveras på kontot (Garmer & Kyllenius, 

2004, s. 58-59). 

 

 

3.5.2 Leasing 

 

Att använda sig av leasing kan vara ett finansiellt alternativ för företag som vill 

investera i till exempel en ny maskin som kommer användas under mycket lång tid, men 

som saknar kapital. Att leasa en maskin kan enklast beskrivas som att man hyr maskinen 

av ett annat företag istället för att köpa maskinen själv. Att jämställa leasingavtal med 

att hyra är dock inte helt korrekt, i och med att det finns två olika typer av leasing och 

att ett leasingavtal innefattar fler parametrar än ett vanligt hyreskontrakt. De två typerna 

av leasing skiljs åt genom hur leastagaren och leasgivaren förhåller sig till den produkt 

som ska leasas ut (Garmer & Kyllenius, 2004, s. 46). 

 

De olika typerna av lesasing som finns är operationell och finansiell leasing, där 

Redovisningsrådets RR6:99 §4 beskriver finansiell leasing som "ett leasingavtal vari de 

ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt 

väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ägenderätten kan, men behöver 

inte, slutligen övergå till leasetagaren". Operationell leasing innefattar sedermera all 

leasing som inte klassas som finansiell leasing och är den av leasingformerna som mest 

påminner om ett vanligt hyresavtal. Den idag vanligaste leasingformen på kontinenten 

är operationell leasing och det finns indikationer som visar på att denna leasingform i 

framtiden kommer öka i popularitet bland svenska företag (Nordberg, 2009). 

 

 

3.6 Nya ägare 

 

3.6.1 Riskkapitalbolag 

 

Om små företag behöver mer kapital än vad de kan finna i sina interna vinstmedel kan 

det, förutom att vända sig till banker, vara ett alternativ att vända sig till 

riskkapitalbolag. Småföretag ser ofta detta som ett attraktivt alternativ till banklån i och 

med att involveringen av riskkapitalister inte bara tillgodoser företaget med kapital, utan 

också kan tillföra välbehövlig kunskap i organisationen (Landström, 2003, s. 176). 

Riskkapitalisterna har vanligen betydligt mer erfarenhet av att driva företag än 

entreprenörerna och kan därför fungera som en viktig vägledare. Detta kan också 

medföra komplikationer i och med att riskkapitalisterna inte alltid delar entreprenörens 

tankar och idéer om hur företaget ska styras. Riskkapitalisterna är också måna om att ha 

kontroll och kräver mycket av entreprenören i form av löpande rapporteringar om hur 

verksamheten fortlöper, vilket kan vara tidskrävande (Landström, 2003, s. 176).   
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Den stora skillnaden med att ta hjälp av riskkapitalister istället för att låna pengar på 

bank, är det faktum att riskkapitalisterna går in som delägare i företaget genom att köpa 

aktier, istället för att bara låna ut pengar. Väljer entreprenörerna att låna pengar av 

banken behåller entreprenören alla ägarandelar och slipper därmed inflytandet av 

riskkapitalisterna på både gott och ont (Ogden, Jen & O´Connor, 2003, s. 365). 

 

Trots att riskkapitalbolag kan upplevas som besvärliga i och med deras krav på 

entreprenören och på det sätt de vill lägga sig i, poängterar Landström (2003, s. 187) att 

svenska riskkapitalbolag med lång erfarenhet, bortsett från det faktum att de är en 

kapitalresurs, tillför värde till det företag de väljer att investera i. En viktig poäng är att 

riskkapitalbolagens aktivitet i företagen ökar i den utsträckning som företagen behöver 

mer hjälp. Således minskar också deras aktivitet då företagens behov av hjälp minskar. 

Vidare menar Landström (2003, s. 187) att om än riskkapitalbolagens åsikter och 

bestämmande kan upplevas som något negativt, bör företagen se riskkapitalisternas roll 

som ”djävulens advokat” som någonting positivt, i och med att de fungerar som ett 

viktigt bollplank och kan tillföra nya synvinklar i företagen. 

 

 

3.6.2 Affärsänglar 

 

Det finns också ytterliga ett vedertaget sätt för nystartade företag att söka finansiering 

och detta är genom så kallade ”affärsänglar”. Affärsänglarna är rent principiellt en form 

av riskkapitalister och förser det unga företaget med kapital genom att köpa ägarandelar 

i företaget. Skillnaden mot riskkapitalister är att affärsänglar ofta är en privatperson som 

vill bidra till företaget av rent intresse snarare än av ekonomiska skäl, om än ett 

ekonomiskt intresse också föreligger (Ogden, Jen & O´Connor, 2003, s. 362). 

 

 

3.7 Det finansiella gapet  

 

Skillnaden mellan efterfrågan och utbud av extern finansiering benämns ofta som det 

finansiella gapet (Landström, 2003, s. 12). Problemet för småföretag att finna extern 

finansiering har debatterats sedan 30-talet och sedan dess har flertaliga studier och 

utredningar försökt fastställa huruvida det finansiella gapet existerar eller inte. 

Resultaten från tidigare forskning har varierat och en betydande orsak är att 

kapitalmarknaden ser olika ut i olika länder och dessutom förändras över tiden. 

Landström (2003, s. 13) menar att informationsasymmetri mellan företagaren och 

finansiären kan ses som en grundläggande orsak till varför det finansiella gapet uppstår. 

Företagaren har mer kunskap om företaget och mindre företag har ofta sämre 

ekonomisystem som försvårar extern granskning av finansiären. En erfaren finansiär 

kan däremot i många fall besitta en större kunskap om branschen än själva företagaren. 

Det innebär att båda företagaren och finansiären anser att de har ett övertag som gör att 

finansieringen försvåras (Landström, 2003, s. 13).  

 

Förutom informationsasymmetrin menar Landström (2003, s. 13) att det finns andra 

logiska förklaringar till varför utbudet av extern finansiering är mindre för småföretag. 

En förklaring är att många, framförallt unga, småföretag inte överlever särskilt länge 

och risken är därmed för hög från finansiärens sida. En annan anledning är att 

finansiärer saknar instrument och kompetens för att analysera och följa ekonomin i 

småföretag. När möjligheten att granska verksamheten är låg anses risken vara för hög. 
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Ytterligare en orsak är att det helt enkelt inte är lönsamt att finansiera småföretag. 

Kapitalbeloppen är ofta så små att kostnaden för att följa upp investeringen blir för hög i 

förhållande till vad finansiären har att tjäna (Landström 2003, s. 13). I och med ännu 

strängare internationella regler för bankerna, anser vi det rimligt att anta att införandet 

av Basel III kommer innebära ett minskat utbud av kapital från bankerna för både 

privatpersoner och företag. Det skulle i sin tur kunna göra bankerna än mer restriktiva 

till att låna ut till småföretag. 

 

Det finansiella gapet orsakas inte enbart av ett bristfälligt utbud, utan mycket tyder på 

att problemen härrör även från efterfrågesidan (Landström 2003, s. 14). Ett problem är 

en saknad av kunskap i finansiella frågor från företagarnas sida. Ett allt större utbud av 

finansieringskällor ger bättre möjligheter, men tyvärr saknar många företagare kunskap 

om dessa samt vad som krävs för att locka finansiärerna. Den viktigaste orsaken till den 

låga efterfrågan är dock att företagare generellt har en negativ attityd till all form av 

extern finansiering, framförallt i utbyte mot ägarandelar (Landström 2003, s. 14). Detta 

fenomen förklaras ofta med pecking order-teorin som vi tidigare har beskrivit. 

 

Eftersom forskningen är oenig anser vi att det är intressant att undersöka om det finns 

ett finansiellt gap för småföretag, och framförallt om attityder till externa 

finansieringsalternativ kan vara en förklarande orsak till gapet. Vi har därför skapat 

följande hypotes: 

 

Hypotes 2 

- Småföretagares efterfrågan på extern finansiering påverkas av deras attityder. 

 

 

3.8 Karaktärsdrag hos företagsledaren 

 

Vi har som delsyfte att finna samband mellan karaktärsdrag hos företagaren och 

attityder till extern finansiering. Det är därför viktigt att skapa en förståelse för vilka 

karaktärsdrag hos företagsledaren som kan tänkas påverka attityden till extern 

finansiering. Majoriteten av forskningen kring företags val av finansieringskällor har 

baserats på optimering av lönsamhet. Det har under senare tid visat sig att det, främst i 

småföretag, finns andra faktorer som i hög grad påverkar företagets finansieringsbeslut. 

I en kvalitativ undersökning av Michaelas et al. (1998) identifierades olika icke-

finansiella faktorer som påverkade hur företaget väljer att finansiera verksamheten. 

Dessa faktorer kunde delas upp i tre grupper, de två interna faktorerna företagets och 

företagsledarens karaktärsdrag samt den externa faktorn marknaden (Michaelas et al., 

2003, s. 246). De karaktärsdrag hos företagsledaren som enligt Michaelas et al. (1998, s. 

256) påverkade attityden till extern finansiering var; kontrollbehov, riskbenägenhet, 

erfarenhet, målsättning och kunskap. I företagets karaktärsdrag ingick exempelvis ålder 

på företaget, kassaflöden, tillväxt och lönsamhet. I den externa faktorn marknaden 

visade sig exempelvis konjunkturläge, lagar och utbud av finansieringskällor påverka 

finansieringsbeslut. Författarna menar att de ovan nämnda faktorerna tillsammans 

påverkar de finansieringsbeslut som tas i verksamheten. För denna studie är det den 

interna faktorn företagsledarens karaktärsdrag som vi valt att fokusera på. Det är 

däremot bra att ha kännedom om att andra interna och externa faktorer är med och 

påverkar finansieringsbeslut i företaget. 
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3.8.1 Kontrollbehov 

 

En av de starkaste drivkrafterna till varför personer väljer att starta företag är behovet av 

att vara oberoende (Tucker & Lean, 2003, s. 53). Den negativa attityden till extern 

kontroll kallas kontrollaversion och är bland småföretagare främst riktad mot externa 

finansiärer. Studier har dessutom visat att svenska småföretagare är mer kontrollaverta 

än småföretagare utanför Skandinavien. Detta innebär ett problem då studier också har 

visat att tillväxtambition och kontrollaversion är negativt korrelerade (Cressy & 

Olofsson, 1996, refererad i Landström, 2003, s. 49). Berggren et al. (2000, s. 241) 

menar att den negativa attityden till externt kapital hindrar företaget från att finansiera 

verksamheten på ett sätt som kan öka tillväxt i både omsättning och antal anställda. 

Även Howorth (2001, s. 84) menar att företagarens kontrollbehov prioriteras före 

företagets finansiella behov och därmed begränsar möjligheten för tillväxt. Vidare 

menar Howorth (2001, s. 85) att företagets lönsamhet samt ägarnas ekonomiska 

välstånd är avgörande för i vilken utsträckning tillväxtmöjligheterna ska begränsas. I 

nya företag med låg lönsamhet, där behovet av externt kapital kan förväntas vara högt, 

innebär kontrollbehovet ett stort problem om verksamheten avser att växa. Utifrån detta 

har vi skapat följande hypotes: 

 

Hypotes 3 

- Småföretagares kontrollbehov påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ. 

 

 

3.8.2 Riskbenägenhet 

 

Michaelas et al. (1998, s. 257) menar att företagsledarens riskbenägenhet påverkar 

attityden till externa finansieringskällor. Även Barton och Matthews (1989, s. 3) menar 

att företagsledarens riskbenägenhet har betydelse för hur företagare väljer att finansiera 

verksamheten. Banker kräver ofta säkerheter vid utlåning och i många mindre företag 

kan dessa säkerheter vara företagsledarens egna tillhörigheter (Barton & Matthews, 

1989, s. 4). En företagare som är riskbenägen kan därmed vara villig att ställa 

exempelvis sitt hus i pant för att finansiera en investering i företaget. Skulder innebär 

alltid en risk då en oförmåga att betala igen pengarna kan leda till konkurs. 

Företagsledare med högre riskbenägenhet borde därför vara mer positiva till extern 

finansiering. Utifrån detta har vi skapat följande hypotes: 

 

Hypotes 4 

- Småföretagares riskbenägenhet påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ. 

 

 

3.8.3 Erfarenhet 

 

Michaelas et al. (1998, s. 253) menar att företagarens tidigare erfarenhet av externa 

finansieringskällor kommer påverka framtida investeringsbeslut. En negativ upplevelse 

kan därmed få företagare att avstå från framtida tillväxtmöjligheter som kräver externt 

kapital. Tvärtom kommer de med goda erfarenheter av en finansieringskälla vara mer 

positiva till att återigen använda sig av denna källa. Erfarenhet har visat sig vara en 

betydande faktor även i andra liknande kontexter. När det gäller konsumentbeteende har 



17 

 

flera studier visat att tidigare erfarenhet påverkar konsumentens attityd till olika 

produkter och tjänster (Huang & Hutchinson, 2010, s. 193; Rose & Samouel 2009, s. 

176). Även om dessa studier är gjorda på andra produkter och tjänster än finansiering 

till företag, visar de att erfarenhet generellt påverkar attityden till olika produkter och 

tjänster. Vår hypotes lyder därför enligt följande: 

 

Hypotes 5 

- Småföretagares tidigare erfarenhet påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ. 

 

 

3.8.4 Målsättning   

 

Företagsledarens målsättning med verksamheten påverkar också attityden till extern 

finansiering. Michaelas et al. (1998, s. 253) menar att företagare som är mer 

tillväxtorienterade än andra är mer positiva till att använda sig av externt kapital. Även 

Storey (1996, refererad i Landström, 2003, s. 53) menar att det finns en stark koppling 

mellan extern finansiering och tillväxt bland mindre företag. Barton och Matthews 

(1989, s. 4) menar att målet hos företagsledningen påverkar vilka finansieringskällor 

företaget använder, och att det sannolikt är än viktigare bland småföretag. Men alla 

småföretag är inte intresserade av att växa, utan en del känner sig nöjda med den 

försäljning de har (Tucker & Lean, 2003, s. 53). Enligt Tillväxtverkets undersökning 

(2011, s. 29) hade en fjärdedel av alla småföretag i Sverige inte för avsikt att växa. Vi 

har utifrån detta skapat följande hypotes: 

 

Hypotes 6 

 Småföretagares målsättning med företaget påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ. 

 

 

3.8.5 Kunskap  

 

Enligt Landström (2003, s. 14) kan okunskap om olika finansieringsalternativ vara en 

betydande orsak till småföretagares negativa attityd till externa finansiärer. Även 

Michaelas et al. (1998) menar att kunskapen om tillgängliga finansieringskällor 

påverkar attityder. Tucker och Lean (2003, s. 57-58) menar att småföretag generellt har 

dålig kunskap om andra källor än banken, och att de heller inte känner något behov av 

kunskapen. Småföretagen känner sig nöjda med de finansieringsalternativ de känner till. 

Många småföretag har dessutom dålig kunskap om vad som krävs för att erhålla kapital 

från olika externa finansiärer, samt var de kan hitta information om detta (Tucker & 

Lean, 2003, s. 59). Vi har därför skapat följande hypotes: 

 

Hypotes 7 

- Småföretagares kunskap påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ. 
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3.9 Demografiska faktorer 

 

Då forskningen om hur egenskaper hos företagsledaren påverkar attityder till extern 

finansiering är bristfällig har vi valt att även inkludera följande demografiska faktorer i 

vår studie; kön, ålder och bakgrund. Vi har inte funnit tidigare forskning som direkt 

kopplat dessa faktorer till attityder till extern finansiering, däremot finns det studier 

inom andra områden som tyder på att dessa faktorer kan vara av betydelse. Kwong et al. 

(2012, s. 78) menar att tillväxtvilja skiljer sig mellan män och kvinnor samt att kvinnor 

är mer tveksamma till att låna pengar. I Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor 

och verklighet 2011 visade det sig att tillgång till finansiering var ett större hinder för 

företagare med utländsk bakgrund. Samtidigt var tillväxtviljan större bland företagare 

med utländsk bakgrund, något som enligt Michaelas et al. (1998, s. 253) kan tyda på en 

mer positiv attityd till extern finansiering. Vi anser också att åldern på företagsledaren 

kan vara en faktor som påverkar attityder, även om vi inte hittat tidigare forskning som 

kopplar attityder till ålder. Däremot är det rimligt att exempelvis karaktärsdragen 

kunskap och målsättning i viss utsträckning påverkas av företagsledarens ålder. Som vi 

tidigare nämnt påverkar dessa karaktärsdrag attityden till extern finansiering. 

 

 

3.9.1 Kön 

 

I forskningen om manliga och kvinnliga företagare har vissa skillnader kunnat påvisas 

när det gäller finansiering av företaget. Enligt Carter och Rosa (1998, s. 237) använder 

sig manliga företagare av mer kapital än kvinnliga företagare vid uppstarten av 

verksamheten. Vidare menar författarna att kvinnliga företagares underfinansiering i 

företagets tidiga skede kan ge långsiktiga svårigheter för företaget. Carter och Shaw 

(2006, s. 63) menar att en orsak till kvinnliga entreprenörers underfinansiering är att 

kvinnor generellt är mindre riskbenägna än män. Studier har dessutom visat att kvinnor 

är mer tveksamma till att låna pengar och har mindre intresse för tillväxt än män 

(Kwong et al. 2012, s. 78).  

 

Även om denna forskning inte är direkt kopplad till attityder till extern finansiering, 

anser vi att det är sannolikt att de skillnader som finns mellan manliga och kvinnliga 

företagare också påverkar attityderna. Utifrån detta har vi skapat följande hypotes: 

  

Hypotes 8 

- Attityder till externa finansieringsalternativ skiljer sig mellan manliga och 

kvinnliga småföretagare. 

 

 

3.9.2 Bakgrund 

 

Tillväxtverket (2011, s. 89) har i sin rapport kunnat konstatera att tillgång till extern 

finansiering är ett större hinder för företagsledare med utländsk bakgrund. Att företagare 

med utländsk bakgrund har haft svårare att erhålla externt kapital kan ha gett negativa 

erfarenheter från externa finansiärer. Negativa erfarenheter kan enligt Michaelas et al. 

(1998, s. 253) ge en negativ attityd mot externa finansiärer. Tillväxtverkets 

undersökning (2011, s. 89) visade också att företagsledare med utländsk bakgrund hade 

högre tillväxtambitioner än företagsledare med svensk bakgrund. Michaelas et al. (1998, 

s. 253) menar att tillväxtorienterade företagare är mer positiva till att använda sig av 
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externt kapital. Vi har i undersökningen definierat personer med utländsk bakgrund som 

de personer som är födda utomlands. 

 

Utifrån Tillväxtverkets undersökning (2011) finns det därmed faktorer som tyder att 

företagare med utländsk bakgrund bör vara dels mer negativ och dels mer positiv till 

extern finansiering. Det är omöjligt att säga vilken faktor som väger tyngst, men i vilket 

fall tyder dessa faktorer på att bakgrund kan vara en avgörande faktor. Vår hypotes 

lyder därför enligt följande: 

 

Hypotes 9 

- Attityder till externa finansieringsalternativ skiljer sig mellan småföretagare 

med utländsk respektive svensk bakgrund. 

 

 

3.9.3 Ålder 

 

Vi har inte kunnat hitta någon tidigare forskning som tittat på skillnader mellan unga 

och äldre företagare när det kommer till finansiering av verksamheten. Vi anser ändå att 

det är intressant att undersöka om åldern på företagaren har betydelse för attityden till 

extern finansiering. Vi har tidigare i kapitlet beskrivit att kunskap om extern finansiering 

är en faktor som påverkar företagarens attityder, och vi anser det vara rimligt att anta att 

äldre företagare har bättre kunskap. Det skulle i sådana fall leda till att de har en mer 

positiv attityd. Ett annat karaktärsdrag som vi tror skiljer sig mellan yngre och äldre 

företagare är målsättning. Michaelas et al. (1998, s. 253) menar att företagare som är 

mer tillväxtorienterade än andra är mer positiva till att använda sig av externt kapital. Vi 

tror att yngre företagare har högre tillväxtmål än äldre och därmed en mer positiv attityd 

till extern finansiering. Vi har därför skapat följande hypotes: 

 

Hypotes 10 

- Attityder till externa finansieringsalternativ påverkas av småföretagarens ålder. 
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3.10 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Vi kan sammanfatta vår teoretiska referensram med figur 1 nedan. Vårt huvudsakliga 

syfte med studien har varit att undersöka småföretagares attityder till externa 

finansieringsalternativ samt att undersöka vilka karaktärsdrag och demografiska 

faktorer som påverkar dessa attityder. Även om tidigare forskning i ämnet är bristfällig 

har vi kunnat finna att karaktärsdragen bakgrund, riskbenägenhet, erfarenhet, 

kontrollbehov och målsättning har visat sig påverka attityden till extern finansiering. Vi 

har dessutom lagt till teorier om att demografiska faktorerna kön, ålder och bakgrund 

kan vara av betydelse för attityderna. Vidare har vi redogjort för tidigare forskning kring 

det finansiella gapet och pecking order-teorin samt hur attityder till extern finansiering 

kan kopplas till dessa. 

 

Hypotes 11 

- Småföretagare har negativ attityd till externa finansieringsalternativ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanfattande modell 
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4. Praktisk metod 
 

I detta kapitel följer hur vi rent praktiskt genomförde vår studie. Vi diskuterar bland 

annat hur vårt urval har gått till och vilka konsekvenser detta kan ha på vårt resultat. 

Detta följs av en bortfallsanalys och en motivering till vårt val av att göra en 

webbaserad enkätstudie och på vilket sätt vi valt att genomföra den. Kapitlet avslutas 

med att vi i detalj går igenom hur vi utformat vår enkät samt hur det empiriska 

resultatet har behandlats.  

 

 

4.1 Urval 

 

4.1.1 Population 

 

Vi valde att genomföra vår undersökning på småföretag i Umeå kommun. Anledningen 

till detta var att vi ansåg att Umeå har karakteristika som representarer många olika 

typer av kommuner. Dels är det en norrländsk kommun vilket bör medföra norrländsk 

företagskultur, men det är samtidigt också en universitetsstad vilket innebär att det 

flyttar in mycket nya människor från andra städer. Detta bidrar med influenser från hela 

Sverige och Umeå kommun är idag Sveriges elfte största med 116 465 invånare (SCB, 

2011). 

 

Ejlertsson (2005, s. 18) förklarar att de ”individer” som är målet för en vetenskaplig 

studie kallas för population och vissa fall målpopulation. Vårt utgångsläge har varit att 

undersöka småföretag i Umeå kommun, vilket har inneburit att alla småföretag i Umeå 

kommun har utgjort vår population. Enligt Bolagsverket (2011) uppgick det totala 

antalet företag i Umeå till 11 287 stycken. Av dessa bestod 6083 av enskilda 

näringsidkare och 5204 av aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag.  

 

Efter att ha rådfrågat en auktoriserad revisor blev vi rekommenderade att endast ta med 

aktiebolag eftersom extern finansiering som till exempel användandet av riskkapitalister 

nästan är obefintligt i handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor på grund av 

dessa företagsformers natur. Vidare tog vi inspiration från Tillväxtverkets undersökning 

Företagens villkor och verklighet 2011, genom att sortera bort alla företag med en 

omsättning som understeg 200 000 kr per år.  Detta medförde att vi fick bort företag 

med allmänt låg aktivitet (Tillväxtverket, 2011, s. 27). Den slutgiltiga grupp företag som 

vi ämnade att undersöka och som således också utgjorde vår målpopulation, blev alla 

företag som levede upp till följande rekvisit: 

 

 Aktiebolag 

 Registrerade i Umeå kommun  

 Omsätter mer än 200 000 kr per år 

 Omsätter mindre än 90 miljoner kr (10 miljoner euro) per år 

 Färre än 50 anställda 

 

För att det skulle vara möjligt att sortera bort oönskade företag använde vi oss av en 

sökmotor som heter infotorg, vilken bland annat används av företaget PwC. Med hjälp 

av den kunde vi sortera ut alla företag som sista december år 2010 inte levde upp till 

rekvisiten för att ingå i vår målpopulation. Resultatet blev en lista med 2367 stycken 
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företag. Dahmström (2005, s. 55) beskriver att registret eller förteckningen över 

populationens urvalsenheter kallas för Ram, vilket på ett bra sätt beskriver den lista av 

företag som vi sorterat ut med hjälp av infotorg. Om det finns en avsikt att göra ett urval 

ur denna förteckning kan den även kallas för urvalsram (Bryman & Bell, 2003, s. 111). 

 

 

4.1.2 Urvalsmetod 

 

Då en undersökning genomförs på hela populationen kallas det för totalundersökning. 

Detta är ofta svårt att genomföra rent praktiskt och därför är det vanligare med så 

kallade urvalsundersökningar där forskaren tar ett stickprov från populationen 

(Ejlertsson, 2005, s. 19). För att resultatet av en urvalsundersökning ska kunna 

representera hela populationen krävs att ett så kallat representativt urval görs (Bryman 

& Bell, 2003, s. 111). Om urvalet inte väljs ut på ett bra sätt och inte är representativt 

för populationen, finns risk för systematiska fel i resultatet vilket också kan beskrivas 

som bias. För att undvika detta är den vanligaste och mest använda urvalsmetoden ett så 

kallat obundet slumpmässigt urval (OSU), vilket bygger på att alla ”individer” i 

populationen har exakt samma sannolikhet att komma med i stickprovet (Ejlertsson, 

2005, s. 19). Enligt Bryman & Bell (2003, s. 122) blir det urval man gör mer 

representativt för den totala populationen ju större urval man väljer att göra. Vår 

ambition var därför att göra ett så stort urval som möjligt med hänseende till våra 

förutsättningar.  

 

I vår lista av företag (urvalsram) som vi exporterade till programmet Excel med hjälp av 

infotorg, fanns inte företagens e-postadresser utgivna. Detta medförde att vi manuellt 

fick söka igenom alla 2367 företag med hjälp av Google för att komma åt företagens e-

postadresser. Oftast fanns dessa angivna på deras hemsidor. Vårt problem var att många 

företag inte hade hemsidor och/eller e-postadresser angivna och därav resulterade vår 

sökning i att totalt 657 e-postadresser samlades ihop. Att samla ihop ännu fler adresser 

hade kunnat vara möjligt om vi hade tagit telefonkontakt med de företag som vi inte 

fann någon e-postadress till. Detta hade dock varit näst intill omöjligt att genomföra 

med tanke på de resurser vi hade att tillgå. Endast våra sökningar på Google innebar 

mer än 35 timmars arbete. Således blev storleken på vårt urval 657 stycken företag och 

det som fick avgöra vilka företag som kom med i urvalet var huruvida vi fick tag på 

deras e-postadress eller inte. 

 

Trots att vi endast fick tag på adresser till ca 28 % av företagen i vår urvalsram, tycker 

vi att vårt urval håller hög kvalitet av två huvudsakliga anledningar. För det första är 

urvalet stort sett till det nominella antalet och som vi nämnt tidigare är större urval mer 

representativa för målpopulationen. Den andra anledningen är att även om vårt urval 

inte följer reglerna för ett obundet slumpmässigt urval (OSU), anser vi att den faktor 

som fick fälla avgörandet för huruvida varje enskilt företag fick ingå i vårt urval eller ej, 

innefattade en hög grad av slumpmässighet. Vi kunde under vårt granskande av alla 

företag inte hitta något samband mellan deras tillgänglighet av e-postadress på nätet och 

företagskarakteristika såsom bransch, storlek, ålder och antal anställda etc. Därav kunde 

vi inte se varför vår tillåtelse att låta detta fälla avgörande för vilka företag som kom 

med i urvalet skulle påverka studien negativt. Under de rådande förutsättningar som 

lydde, tycker vi att vårt urval var så representativt av målpopulationen som det någonsin 

kunde bli. 
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Sammanfattningsvis bestod vårt urval av 657 stycken småföretag som vi skickade vår 

enkät till. Av dessa 657 företag svarade 147 stycken vilket gav oss en svarsfrekvens på 

cirka 22,4 %. 

 

 

4.1.3 Undertäckning 

 

Dahmström (2005, s. 58) förklarar hur man som forskare i första hand vill undersöka 

målpopulationen, men begränsas av en befintlig ram. I vårt fall utgjordes ramen av 

företagslistan från infotorg. De företag som inte kom med i vår urvalsram, men som 

ingick i målpopulationen utgjorde så kallad undertäckning (Dahmström, 2005, s. 58). 

Det är bra om undertäckningen är så låg som möjligt och just därför har vi varit mycket 

noggranna i valet av företagsregister, så att vi på det sättet har kunnat minimera risken 

för att vissa företag i målpopulationen inte skulle komma med i vår urvalsram. I och 

med att sökmotorn infotorg bland annat används av revisionsbolaget PwC, tycker vi att 

den känns mycket trovärdig och vår förhoppning är att vi genom att använda den 

sökmotorn också lyckats åstadkomma en låg undertäckning. 

 

Det enda som vi kan tänka oss har utgjort en risk för undertäckning, är alla företag som 

registrerats under 2011. Företag som startats under 2011 har ännu inte gjorts tillgängliga 

för infotorg. Huruvida dessa företag egentligen utgör undertäckning kan diskuteras. 

Boksluten för majoriteten av företagen har inte gjorts tillgängliga än och vi kan därför 

inte veta hur mycket dessa företag omsätter varje år. Utan den informationen kan vi inte 

fastslå om dessa företag har en omsättning på över 200 000 kr per år, vilket var ett av 

villkoren för att företagen skulle få tillhöra målpopulationen. Om företagen inte tillhör 

målpopulationen, kan de av förklarliga skäl inte heller utgöra någon undertäckning. 

Oavsett hur vi väljer att se på saken, tror vi inte att frånvaron av dessa företag har 

påverkat studien nämnvärt. 

 

 

4.1.4 Övertäckning 

 

Övertäckning är det motsatta till undertäckning och innebär att det finns element i 

urvalsramen som inte ingick i målpopulationen (Dahmström, 2005, s. 58). Precis som 

med undertäckning är det svårt att uppskatta hur stor denna övertäckning var. Det finns 

dock vissa indikationer som visar på att den var relativt låg. 

 

När vi skickade ut enkäterna förekom det att vissa av mailen studsade tillbaka på grund 

av så kallat ”mail delivery failure”. Anledningen till dessa tror vi var på grund av att 

vissa av företagen som kontaktades kunde ha lagt ner sin verksamhet och deras e-

postkonton därigenom också var stängda. Totalt fick vi uppskattningsvis 25 sådana 

meddelanden, vilket motsvarar ca 3,8 % av alla företag vi skickade enkäten till. Hur 

många företag som lagt ner sin verksamhet av de vi inte kontaktade men som ingick i 

rampopulationen kan vi inte veta. Om vi antar att förhållandet mellan aktiva och 

nerlagda företag förhåller sig lika på 3,8 %, innebär det att totala antalet nerlagda 

företag i urvalsramen var ca 90 stycken. 

 

Utöver dessa meddelanden så förekom det också företag i vår urvalsram som inte levde 

upp till rekvisiten för småföretag på grund av att de hade mer än 49 anställda. Hur detta 

var möjligt kan dels bero på att den sökmotor vi använde för att selektera fram våra 
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företag inte var 100 % exakt. Det kan också bero på att vissa av företagen hade hunnit 

anställa fler personer från det att vårt register uppdaterades fram tills nu. Av de 147 

företag som svarade på enkäten visade det sig vara 5 stycken företag som inte levde upp 

till rekvisiten för småföretag, det vill säga ca 3,4 procent. Då vi inte vet hur många 

företag som hade mer än 49 anställda bland de som inte har svarat på enkäten, kan vi 

omöjlig veta hur många dessa var totalt i hela urvalsramen. Antar vi att 3,4 procent av 

alla företag i urvalsramen utgjordes av dessa, kan de dock beräknas till cirka 80 stycken. 

 

Att mäta hur stor övertäckningen är och eliminera dessa element innan studien 

genomförs är generellt svårt att göra (Dahmström, 2005, s. 58). Vi beslutade oss därför 

att ställa kontrollfrågor i enkäten så att vi i efterhand skulle kunna bortse från svaren 

från de respondenter som inte levde upp till våra villkor. Detta gör att den data som vi 

bearbetat i empirin med 100 % säkerhet kommer från respondenter som vi avser 

undersöka, givet att respondenterna lämnat sanningsenlig information. Kombinationen 

av att vår totala övertäckning enligt våra beräkningar var mycket låg (3-4 procent) och 

att vi dessutom lyckades göra det möjligt att bortse från svaren av de respondenter som 

svarat på enkäten och inte tillhör målpopulationen, anser vi att övertäckning inte är en 

faktor som utgjort något problem för vår studie. 

 

Ett av de enkätsvar vi fick, hade svarats av en respondent som inte var delaktig i 

företagets finansiella beslut. Att en obehörig person svarar på enkäten behöver dock inte 

betyda att företaget inte levde upp till rekvisiten för att tillhöra vår målpopulation. 

Eftersom företaget som respondenten representerade ingick i vår målpopulation utgör 

detta inte någon övertäckning, utan kan istället ses som ett enkelt mätfel. Detta 

enkätsvar har vi dock, precis som med enkätsvaren från respondenterna tillhörande icke 

småföretag, sorterat bort från vår data. 

 

 

4.2 Bortfallsanalys 

 

4.2.1 Externt bortfall 

 

Externt bortfall utgörs av de respondenter i urvalet som av någon anledning väljer att 

inte svara på, eller inte kan svara på enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 147). Anledningen till 

bortfallet kan vara av flera olika anledningar. Dahmström (2005, s. 322) ger flera 

exempel på detta, som till exempel att respondenterna av ren princip vägrar att svara på 

enkäten, inte hinner svara på enkäten, inte varit tillgängliga för att svara på enkäten eller 

annan okänd anledning. I vårt fall tror vi att den största anledningen till bortfallet beror 

på det faktum att respondenterna inte haft tid att svara på enkäten, eftersom vår 

undersökning har varit riktad mot företag och inte privatpersoner. Vi anser att det är 

rimligt att anta att om en person kontaktas på sitt arbete är den mer upptagen, än om 

samma person skulle ha kontaktats privat. En annan förklaring till bortfallet skulle 

kunna vara att vissa av de e-postadresser som vi fick tag på till företagen inte alltid gick 

direkt till den beslutsfattande personen som vi önskade skulle svara på enkäten. I vårt 

enkätutskick hade vi därför specificerat att enkäten skulle svaras på av en person som är 

delaktig i företagets finansiella beslut. Om inte enkäten gick direkt till en sådan person 

tror vi att det finns risk att den inte nådde ända fram på grund av allt brus på vägen. För 

att minimera det externa bortfallet vidtog vi en rad åtgärder vid utformningen av 

enkäten. Bryman & Bell (2003, s. 165) menar att det är effektivt att skicka ut 

påminnelser till de respondenter som inte svarat efter en viss tid och detta var en metod 
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vi nyttjade. Precis som litteraturen beskriver var detta mycket effektivt och vi fick in 50 

% fler enkätsvar tack vare att vi skickade ut en påminnelse en vecka efter 

enkätutskicket.   

 

Innan vi skickade ut enkäterna hade vi förväntat oss ett större bortfall i och med att 

studien var riktad mot företag. Vi misstänkte att det skulle vara svårt att nå fram till rätt 

personer samt att det skulle vara svårt att få dessa att svara, när vi väl kommit rätt. Av de 

657 företagare som vi skickade ut enkäten till svarade totalt 147 stycken. Detta innebar 

att vi hade ett bortfall på 510 stycken företag alternativt 77,6 %, vilket var ett relativt 

stort bortfall. Mangione (1995, s. 60-61) menar att ett bortfall som överstiger 50 % är 

oacceptabelt. Ett stort bortfall medför att resultatet riskerar att snedvridas och detta 

påverkar resultatets representativitet negativt. Enkätstudier är dock den form av studie 

som starkast förknippas med stora bortfall (Bryman & Bell, 2003, s. 167).  

 

Anledningen till att vi använde oss av en enkätstudie trots risken för stort bortfall, var 

att vi ansåg att fördelarna med den totala svarsvolym som kan uppnås genom en 

enkätstudie vida överträffade nackdelarna med ett större bortfall. Bryman & Bell (2003, 

s. 167) lyfter även fram att det finns studier med över 80 % bortfall som trots sitt stora 

bortfall publicerats i välrenommerade tidsskrifter. I vårt fall tror vi att det hade varit 

svårt att med våra resurser uppnå en sådan svarsvolym på annat sätt än genom en 

enkätstudie. Med tanke på den beaktning vi har tagit till risken för stort bortfall och 

enkätstudiers svagheter i allmänhet, har vi också svårt att se hur vi skulle kunna ha gjort 

annorlunda för att åstadkomma ett mindre externt bortfall. 

 

 

4.2.2 Internt bortfall 

 

Internt bortfall är det bortfall som skett på enskilda frågor bland de som i övrigt har 

svarat på enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 148). Anledningarna till internt bortfall är i stort 

sett samma som för externt bortfall och i vår undersökning hade vi ett ganska stort 

internt bortfall på några utav frågorna. I dessa frågor hade vi dock uppmanat 

respondenterna att inte svara om de saknar åsikt, detta för att vi ska kunna tolka dessa 

uteblivna svar som ingen åsikt. Om vi bortser från dessa frågor hade vi i övrigt en hög 

svarsfrekvens vilken var över 89 % på samtliga frågor utom en. Den stora anledningen 

till det, tror vi beror på att frågorna vi ställde inte var av särskilt känslig natur. Vi 

frågade till exempel inte om sexualvanor, brottslighet eller andra privata angelägenheter 

etc. Dahmström (2005, s. 322) lyfter fram denna typ av frågor som den primära orsaken 

till att ett internt bortfall förekommer i en enkätundersökning.  

 

Den enda fråga som vi fick en oönskat lägre svarsfrekvens på, var den sista frågan där 

respondenterna ombads att rangordna de olika finansieringsalternativen som namngavs. 

Här blev svarsfrekvensen 77 %. Flera av respondenterna som svarat på frågan hade 

rangordnat alternativen på ett ”felaktigt” sätt och dessa svar har vi sedermera blivit 

tvungna att plocka bort. Detta föranleder oss att tro att den stora anledningen till den 

lägre svarsfrekvensen beror på att respondenterna missförstod hur de skulle svara på 

frågan. Det är möjligt att vi kunnat undvika detta om vi hade förklarat frågan tydligare 

och eventuellt visat med ett exempel på hur frågan ska besvaras. Trots den lägre 

svarsfrekvensen tycker vi ändå att 77 % är tillräckligt högt för att kunna dra trovärdiga 

slutsatser. 
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4.3 Val av enkät 

 

4.3.1 Val av webbaserad enkät 

 

När vi skulle genomföra undersökningen valde vi mellan att använda oss av intervjuer 

eller enkäter. Ejlertsson (2005, s. 11) redogör tydligt för vilka för- och nackdelar de 

olika studierna för med sig. Till exempel innebär en enkätstudie lägre kostnader, 

möjlighet till större urval, möjlighet att utforska större geografiska områden samt 

minimerad risk att påverka intervjuobjekten. Nackdelarna med en enkätstudie är att de 

generellt genererar ett större bortfall, antalet frågor som kan ställas blir begränsat samt 

att frågor inte får vara för komplicerade då svar som bygger på totala missuppfattningar 

inte kan korrigeras i efterhand (Ejlertsson, 2005, s. 11). I vårt fall innebar valet av 

enkätstudie att fördelarna vida överträffade nackdelarna eftersom vi hade begränsat med 

resurser och som ambition att göra en objektiv studie på ett stort urval av den totala 

populationen. Vårt val av enkätstudie föll sig därför naturligt. 

 

När vi väl bestämt oss för att göra en enkätstudie, kändes det självklart att den skulle 

vara webbaserad. Alternativet hade varit att skicka enkäterna via vanlig post. Enligt 

Dahmström (2005, s. 80) är en av nackdelarna med att göra en vanlig postenkät att det 

tar lång tid och eftersom tid är någonting vi dessvärre hade ont om var detta alternativ 

inte lika lockande som att göra en webbenkät. Den största nackdelen med att göra en 

webbenkät, är enligt Dahmström (2005, s. 86) att det finns risk för teknisk ovana bland 

respondenterna och att risken för ”teknikbias” därför kan uppstå. Då vår studie endast 

riktade sig mot företagare förutsatte vi att i stort sett alla använde sig av datorer och e-

post och vi ansåg därför att risken för teknikbias var låg. 

 

 

4.3.2 Val av enkätprogram 

 

När vi valde vilket program som vi skulle använda oss av, för att konstruera och skicka 

ut enkäten, var det särskilt viktigt att programmet skulle vara tillämpligt på den typ av 

frågor vi ville konstruera. Vi ville också att det skulle vara enkelt att använda, dels för 

att vi på så sätt kunde spara tid genom att slippa lära oss en massa avancerade 

funktioner, men också för att mer avancerade program i vissa fall kostar pengar. Många 

program innehåller till exempel begränsningar så länga man inte betalar för en licens.  

 

Något som var ännu viktigare för oss var att det skulle krävas så lite ansträngning som 

möjligt för respondenterna att svara på enkäten. Vi inser att det kan vara små marginaler 

som fäller avgörandet för huruvida en respondent orkar ställa upp och svara på en enkät 

eller ej. Det faktum att våra respondenter inte är privatpersoner utan företagare som vi 

tog kontakt med via deras jobbadress, gjorde denna faktor än känsligare. Således ville vi 

att det enkätprogram vi använde oss av skulle tillåta oss att skicka enkäten till alla e-

postadresser vi önskade och att enkäten skulle vara kopplad direkt till mailet, så att 

respondenterna kunde svara direkt utan krångel och med minimal tidsåtgång.   

 

Det program vi slutligen beslutade oss för att använda var Google documents, vilket på 

ett bra sätt levde upp till alla våra krav. Under utformningen av enkäten fick vi bara en 

programteknisk inskränkning och det var att det inte gick att kombinera ett 

svarsalternativ för ”vet ej” tillsammans med frågetypen ”grid” som vi använde oss av på 

flera av våra frågor. De frågor där vi hade önskat ha med ett alternativ för ”vet ej” var 6, 
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14 och 19 (appendix 1). Detta resulterade dock inte i något mättekniskt problem, då vi 

gick runt detta genom att i frågan förklara att respondenter utan åsikt inte skall svara. 

 

 

4.4 Utformning av enkät  

 

Vår webbenkät (appendix 1 – enkät) består av totalt 20 frågor och är utformad för att ge 

den information vi behöver för att testa våra hypoteser. För att uppnå detta krävdes 

relevanta frågor, men även en enkelhet och storlek som gjorde att respondenterna 

förstod samt tog sig tid att svara på frågorna. Eftersom detta är en kvantitativ studie har 

det varit viktigt att få en tillräcklig mängd med respondenter. Det var därför viktigt att 

skapa en enkät som var tillräckligt kort för att företagsledarna skulle vilja svara på den. 

Samtidigt är många av de faktorer vi vill undersöka, exempelvis karaktärsdrag, inte helt 

enkla att mäta och kräver därför flera frågor. Vi har därför hela tiden varit tvungna att 

göra en avvägning huruvida fler frågor är till för- eller nackdel för studiens resultat. De 

olika faktorernas komplexitet har gjort att det varierar mellan 1-4 frågor för varje 

variabel vi har avsett att mäta. 

 

En väl genomarbetad enkät tillsammans med tillhörande följebrev har stor betydelse för 

att minska bortfallet (Ejlertsson, 2005, s. 26). I följebrevet (appendix 1 – enkät) har vi 

redogjort för syftet med studien, vilka vi är, vem den är riktad till samt försäkrat att den 

svarande är anonym. Vi har varit noggranna med att göra frågorna och svarsalternativen 

så tydliga som möjligt med ett språk som vi är säkra att respondenterna förstår. 

Enkätens layout är viktig för att ge ett seriöst intryck och minska bortfall (Ejlertsson, 

2005, s. 93). Användandet av Google’s enkätverktyg gjorde det relativt enkelt att skapa 

ett professionellt utseende på enkäten. Det enda vi saknade, som vi tidigare nämnt, var 

möjligheten att kombinera ordinalskalor med alternativet ”vet ej”. En ytterligare åtgärd 

för att minska bortfallet var att vi använde oss av den så kallade ”tratt-tekniken”. Det 

innebär att enkäten har en sådan ordningsföljd att de enkla och ”ofarliga” frågorna 

kommer först och därmed ger ett positivt intryck (Dahmström, 2005, s. 135). På så vis 

har vi försökt undvika att respondenter som öppnat webbenkäten har undvikit att svara 

på grund av att de första frågorna verkar invecklade. Samtidigt menar Dahmström 

(2005, s 135) att frågor som rör samma ämnesområde bör placeras tillsammans för att 

skapa en enhetlig frågesituation. Vi har därför huvudsakligen delat in enkätfrågorna så 

att frågor om attityder, karaktärsdrag, finansiella gapet och pecking order ligger var för 

sig. Det innebär att respondenterna inte har behövt hoppa mellan olika teman. En enkel 

ordningsföljd minskar också risken att respondenten missar att besvara en viss fråga 

(Bryman & Bell, 2005, s. 162).  

 

Vi har under utformandet av enkäten vid två tillfällen genomfört pilotstudier på tre 

småföretagare för att få återkoppling och i största möjliga mån säkerställa kvaliteten på 

enkäten. Vid det första tillfället fick företagarna fylla i enkäten i pappersform och vi 

diskuterade sedan med respondenterna om det var något i enkäten som behövde ändras. 

Respondenterna var positiva till enkäten och hade inga synpunkter på saker som 

behövde ändras. Vi kunde därför börja skapa vår webbenkät och när den var klar lät vi 

samma företagare fylla i den en gång till för att se om respondenterna hade samma 

åsikter om den webbaserade enkäten. Vi ville också säkerställa att den tekniska delen 

med webbenkäten fungerade som vi tänkt oss. Respondenterna var fortsatt positiva till 

webbenkäten, men vi kunde genom pilotstudien finna vissa tekniska detaljer som 

behövde justeras. 
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I majoriteten av frågorna har vi använt oss av en ordinalskala med fem svarsalternativ. 

Denna typ används ofta för att mäta attityder eller åsikter och innebär att värdena går att 

rangordna från det högsta till det lägsta värdet (Ejlertsson, 2005, s. 89). 

 

Nedan kommer en redogörelse för syftet med de olika frågorna i enkäten. Samtliga 

frågor går att finna i appendix 1. 

 

 

 

4.4.1 Kontrollfrågor 

 

För att undvika mätfel genom att analysera data från respondenter som inte tillhör vår 

målpopulation hade vi två kontrollfrågor, fråga 1 och 5. Dessa var nödvändiga eftersom 

vi inte på förhand kunde säkerställa att företaget hade färre än 50 anställda samt att 

respondenten var delaktig i finansiella beslut. I följebrevet hade vi skrivit att enkäten 

skulle besvaras av högste beslutsfattaren i företaget, vilket vi ansåg var tillräckligt för 

att säkerställa att rätt person svarade på enkäten.  

 

 

4.4.2 Attityder 

 

Fråga 6 i enkäten har som syfte att testa Hypotes 11 och ger dessutom ett grundläggande 

svar på vår frågeställning. Respondenten har där fått ange sin huvudsakliga attityd till 

sex olika finansieringsalternativ, från mycket positiv till mycket negativ. Genom denna 

fråga har vi kunnat avgöra om den genomsnittlige småföretagaren har en positiv eller 

negativ attityd till de olika externa finansieringsalternativen. Värdet på fråga 6 har också 

varit den beroende variabeln när vi har testat vilka karaktärsdrag som påverkar 

attityden. 

 

Genom att använda en ordinalskala, där vi har kunnat koda om de fem svarsalternativen 

till ett numeriskt värde från 1-5, har vi kunnat beräkna sambandet mellan de oberoende 

variablerna karaktärsdrag/demografiska faktorer och den beroende variabeln attityder. 

 

 

4.4.3 Karaktärsdrag och demografiska faktorer 

 

Frågorna 2, 3, 4 och 7-15 avser att undersöka karaktärsdrag  samt demografiska faktorer 

och därmed testa hypoteserna 3-10. Av de olika karaktärsdragen var kontrollbehov det 

som vi ansåg var svårast att mäta. För att kunna vara säker på att få ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt har vi därför tillägnat fyra frågor åt detta karaktärsdrag, frågorna 7-

10. Frågorna 8 och 10 anser vi mäter kontrollbehovet på ett ”starkare” sätt än fråga 7 

och 9. Det betyder att svarsalternativet ”Ja, mycket” på fråga 8 innebär ett mycket högre 

kontrollbehov än samma svarsalternativ på fråga 7. Vi har också använt oss av omvända 

frågor för att säkerställa att respondenten förstått frågorna rätt. Exempelvis innebär 

svarsalternativet ”Ja, mycket” på fråga 7 ett högt kontrollbehov, medan samma 

svarsalternativ på fråga 9 innebär ett lågt kontrollbehov.  

 

Samtliga karaktärsdrag och demografiska faktorer är oberoende variabler som vi har 

testat för att kunna avgöra hur dessa förhåller sig till den beroende variabeln attityder. 

På fråga 2, 4 och 15 föll det sig naturligt att använda en nominalskala för att se hur 
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respondenter med olika kön, bakgrund och målsättning förhåller sig till den beroende 

variabeln attityder. På fråga 3 har respondenten fritt fått fylla i sin exakta ålder och vi 

har sedan vid sammanställningen delat upp åldrarna i olika intervaller. På frågorna 7-14 

har vi använt oss av en ordinalskala med fem svarsalternativ.  

 

Vi är medvetna om att karaktärsdrag är faktorer som kan vara svåra att mäta med ett 

fåtal frågor i en enkätundersökning. Vi anser dock att frågorna i enkäten mäter 

karaktärsdragen på ett tillräckligt tillförlitligt sätt för att vi ska kunna säga att en 

respondent har exempelvis ett högt eller lågt kontrollbehov.  

4.4.4 Det finansiella gapet 

 

Syftet med frågorna 16 – 19 är att utifrån resultatet från frågorna kunna diskutera om 

det finns ett finansiellt gap mellan utbud och efterfrågan av externt kapital för 

småföretag. Det finns ingen statistisk metod för att mäta det finansiella gapet och det är 

heller inte vårt syfte. Däremot kan svaren på dessa frågor ge en indikation på om det 

existerar ett gap eller inte. Fråga 16 och 17 är följdfrågor för de respondenter som svarat 

att de vill växa på fråga 15. Syftet med fråga 16 och 17 var att undersöka det verkliga 

behovet av externt kapital hos de småföretag som har målsättningen att växa. Med fråga 

17 har vi velat undersöka om mer kapital hade inneburit en snabbare tillväxt. 

  

Syftet med fråga 18 har varit att undersöka hur småföretagens efterfrågan på olika 

finansieringsalternativ ser ut. Vi har också velat testa hypotes 2, om småföretagares 

efterfrågan på extern finansiering påverkas av deras attityder. 

  

Fråga 19 avser att mäta hur småföretagare upplever utbudet av externa 

finansieringsalternativ. Vi är medvetna om att denna fråga inte ger en fullt rättvisande 

bild av det verkliga utbudet av extern finansiering eftersom vi endast undersöker 

efterfrågesidans perspektiv. Vi anser ändå att det väsentliga är hur småföretagaren 

upplever utbudet och att denna fråga visar om den genomsnittlige småföretagaren anser 

att det är svårt att erhålla externt kapital eller inte. 

 

På samtliga av dessa frågor har vi använt oss av en ordinalskala med fem 

svarsalternativ. 

 

 

4.4.5 Pecking order-teorin 

 

Syftet med fråga 20 var att undersöka huruvida småföretag föredrar att finansiera sin 

verksamhet enligt pecking order-teorin, och därmed pröva hypotes 1. Här har 

respondenten fått rangordna fyra angivna finansieringsalternativ från 1-4 efter vilket de 

helst föredrar. Genom att beräkna det genomsnittliga värdet på de olika alternativen har 

vi kunnat säga i vilken ordning småföretagen föredrar de olika finansieringsalternativen. 

 

 

4.5 Datainsamling 

 

I denna uppsats har endast primär data använts i vårt emperiavsnitt. Detta innebär att 

empirin i dess helhet bygger på vår egna datainsamling genom enkäter och ingen 

sekundär data har använts (Befring, 1992, s 64). 
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4.6 Bearbetning av primärdata 

 

 Vid sammanställningen av enkätsvaren har vi använt olika strategier för att analysera 

datan från olika frågor. För att testa hypotes 11 (se avsnitt 3.10) har vi kodat om de fem 

svarsalternativen på fråga 6 (appendix 1 – enkät) enligt följande: Mycket positiv = 5, 

Ganska positiv = 4, Varken positiv eller negativ = 3, Ganska negativ = 2, Mycket 

negativ = 1. För att kunna avgöra om småföretagare generellt är positiv eller negativ till 

respektive finansieringsalternativ har vi beräknat medelvärdet från alla respondenter 

som svarat. Ett medelvärde som överstiger det neutrala värdet (3) innebär en 

övervägande positiv attityd, medan ett värde under 3 innebär en övervägande negativ 

attityd. 

 

Frågorna 2, 3, 4, 7-11 och 13-15 (appendix 1 – enkät) behandlar karaktärsdrag samt 

demografiska faktorer och utgör de oberoende variabler vi har valt att testa mot den 

beroende variabeln. Meningen med dessa frågor har varit att testa hypoteserna 3-10. 

Attityden till de sex olika finansieringsalternativen (fråga 6 i enkäten) utgör var för sig 

en beroende variabel. Det innebär att vi har undersökt om, och till hur stor del, attityden 

till varje enskilt finansieringsalternativ kan förklaras med de olika karaktärsdragen och 

demografiska faktorerna. Den statistiska metod vi ansåg vara bäst lämpad för detta var 

multipel regression. Fördelen med multipel regression jämfört med enkel regression är 

att vi kan undersöka sambandet mellan en oberoende variabel och den beroende 

variabeln, samtidigt som övriga oberoende variabler i modellen hålls konstanta 

(Dahmström, 2005, s. 202). Exempelvis skulle det kunna vara så att vi får en väldigt 

hög korrelation när vi enbart mäter den oberoende variabeln kunskap mot den beroende 

variabeln attityder till leasing. Men det kan vara så att karaktärsdraget kunskap är starkt 

korrelerat till karaktärsdraget erfarenhet, och att det därför egentligen är erfarenhet som 

orsakar den höga korrelationen mellan kunskap och attityder till leasing. Multipel 

regression löser detta problem genom att hålla övriga oberoende variabler konstanta. Vi 

kan därför mäta korrelationen för ett specifikt karaktärsdrag eller demografisk faktor, 

utan att det påverkas av de övriga variablerna. Vi kan däremot inte säkerställa att det 

inte finns någon annan bakomliggande variabel, som inte ingår i modellen, som 

påverkar korrelationen för våra oberoende variabler. Vi har använt oss av en 

signifikansnivå på 5% i vår statistiska analys. Ejlertsson (2005, s. 138) menar att detta 

är den nivå som normalt används. Signifikansnivån visar hur stor risken är att 

sambandet endast uppkommit av en ren slump, och bör därför vara så låg som möjligt. 

Det innebär att det finns en risk på maximalt 5% att vi förkastar en sann hypotes eller 

vice versa. Analysen av dessa frågor kommer att redovisas enligt nedanstående tabell. 

 

 

 Oberoende variabel  
(karaktärsdrag/demografiska faktorer) 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Beroende variabel 
(Attityder) 

Pearson korrelation: 0,000 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,000 
Signifikans: 0,000 

 

 

Pearson korrelation visar korrelation mellan den oberoende variabeln och attityden till 

olika finansieringsalternativ. Pearson korrelation är enligt Befring (1994, s. 124) det 

vanligaste korrelationsmåttet och kan ha ett värde mellan -1 och 1. Om värdet på 
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korrelationen är negativ innebär det att ett högre värde på den oberoende variabeln ger 

ett lägre värde på den beroende variabeln. Denna korrelation tar dock inte hänsyn till 

interkorrelation mellan oberoende variabler. Det gör däremot betavärdet som visar 

resultatet av den multipla regressionsanalysen. Betavärdet kan också vara mellan -1 och 

1. För de samband som haft en signifikansnivå < 0,05 har vi kunnat säga att det finns ett 

signifikant samband mellan den oberoende och den beroende variabeln. Dessa samband 

har markerats i grått för att tydliggöra för läsaren. De variabler som har haft ett 

signifikant samband i den multipla regressionsanalysen har sedan ingått i den statistiskt 

optimerade modell som visar hur mycket av variansen (R
2
) i attityder till olika 

finansieringsalternativ som kan förklaras av den eller dessa variabler. R
2
 kan ha ett 

värde mellan 0-1, där exempelvis 0,6 innebär at 60% av variansen i den beroende 

variabeln kan förklaras med de oberoende variablerna. 

 

Vid analysen av dessa frågor har vi använt oss av programmet SPSS. För att mäta 

korrelation och signifikansnivå var vi tvungna att koda om svarsalternativen till 

numeriska värden, se appendix 2. Karaktärsdragen riskbenägenhet, kunskap och 

erfarenhet, som undersöks i frågorna 11, 13 och 14 (appendix 1 – enkät), har ett värde 

mellan 1-5 som motsvarar de fem svarsalternativen. Karaktärsdraget kontrollbehov 

skiljer sig från de övriga eftersom det undersökts i fyra frågor (7-10), varav två anses 

som ”starkare” (se avsnitt 4.4.3.). Svarsalternativen på fråga 8 och 10 har därför kodats 

om till dubbelt så höga värden, det vill säga från 2-10. I fråga 15, som avser att 

undersöka målsättning, har vi velat skilja på de företagare vars mål är att växa och de 

som inte vill växa. Därför är den endast kodad till två olika värden. Även de 

demografiska faktorerna kön och bakgrund som undersöks i fråga 2-3 är kodade till 

numeriska värden som framgår i appendix 2. Vi har vid analysen av den demografiska 

faktorn ålder använt oss av respondentens exakta ålder, även om vi i figur 10 redovisar 

det empiriska resultatet i intervaller. 

 

För frågorna 12, 16-17 och 19 i enkäten har vi inte haft som syfte att visa några 

statistiska samband mellan olika variabler. Resultaten har endast legat som grund för 

diskussioner och analys. För fråga 18 har vi velat undersöka om det finns något 

statistiskt samband mellan attityder och efterfrågan på olika finansieringsalternativ. Här 

utgör attityder till respektive finansieringsalternativ den oberoende variabeln och 

efterfrågan den beroende variabeln.  Svarsalternativen för fråga 18 har därför kodats om 

till numeriska värden (appendix 2). 

 

I fråga 20 har respondenterna fått svara med siffror och rangordna alternativen från 1-4. 

När vi har beräknat medelvärdet för varje enskilt alternativ har vi endast använt data 

från de 77 % av respondenterna som besvarat frågan korrekt. Vi har exempelvis uteslutit 

datan från de som rangordnat enbart ett av de fyra alternativen, eller som angett samma 

siffra för flera olika alternativ. 
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5. Empiri och Analys 
 

I detta kapitel har vi sammanställt all empirisk data från vår undersökning och 

presenterat resultatet med hjälp av överskådliga figurer. För varje avsnitt har vi efter 

presentationen av våra empiriska data presenterat den hypotes som är kopplad till det 

aktuella avsnittet och sedan analyserat resultatet utifrån hypotesen. För att optimera 

strukturen i analysen kommer dock inte hypoteserna behandlas i den ordning som de 

presenterades i kapitel 3. 

 

 

5.1 Attityder till externa finansieringsalternativ 

 

5.1.1 Empiriska data 

 

Fråga 6: Vilken är din huvudsakliga attityd till följande finansieringsalternativ? 

 

 

 

Figur 2. Attityd - Bank 

 

 

Av figur 2 framgår att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har en övervägande 

positiv attityd till det externa finansieringsalternativet banklån. Medelvärdet av 

svarspoängen på denna fråga var 3,61 vilket innebär att deras attityd i genomsnitt 

förhåller sig någonstans mittemellan svarsalternativen varken positiv eller negativ och 

ganska positiv. Dock med lite övervikt åt det senare nämnda svarsalternativet. 
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Figur 3. Attityd – Kortfristiga skulder 

 

Av figur 3 framgår att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har en övervägande 

negativ attityd till det externa finansieringsalternativet kortfristiga skulder. Medelvärdet 

av svarspoängen på denna fråga var 2,4 vilket innebär att deras attityd i genomsnitt 

förhåller sig någonstans mittemellan svarsalternativen varken positiv eller negativ och 

ganska negativ. Dock med lite övervikt åt det senare nämnda svarsalternativet. 

 

 

 
Figur 4. Attityd - Leasing 

 

Av figur 4 framgår att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har en övervägande 

positiv attityd till det externa finansieringsalternativet leasing. Medelvärdet av 

svarspoängen på denna fråga var 3,21 vilket innebär att deras attityd i genomsnitt 

förhåller sig någonstans mittemellan svarsalternativen varken positiv eller negativ och 

ganska positiv. Dock med övervikt åt det förstnämnda alternativet. 
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Figur 5. Attityd – Privata investerare 

 

Av figur 5 framgår att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå varken har positiv 

eller negativ attityd till det externa finansieringsalternativet Privata investerare. 

Medelvärdet av svarspoängen på denna fråga var 2,94 vilket innebär att deras attityd i 

genomsnitt låg mycket nära svarsalternativet varken positiv eller negativ. Det finns en 

tendens att attityden går mer åt negativ än positiv i och med att 2,94 < 3,0.  

 

 

 
 

Figur 6. Attityd - Riskkapitalbolag 

 

Av figur 6 framgår att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har en övervägande 

negativ attityd till det externa finansieringsalternativet riskkapitalbolag. Medelvärdet av 

svarspoängen på denna fråga var 2,46 vilket innebär att deras attityd i genomsnitt 

förhåller sig någonstans mittemellan svarsalternativen varken positiv eller negativ och 

ganska negativ. Dock med lite övervikt åt det senare nämnda svarsalternativet. 
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Figur 7. Attityd – Statliga låneinstitut 

 

Av figur 7 framgår att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har en övervägande 

positiv attityd till det externa finansieringsalternativet statliga låneinstitut. Medelvärdet 

av svarspoängen på denna fråga var 3,16 vilket innebär att deras attityd i genomsnitt 

förhåller sig någonstans mittemellan svarsalternativen varken positiv eller negativ och 

ganska positiv. Precis som i figur 5 ligger medelvärdet ganska när 3,0 även här. Vi anser 

dock att skillnaden är tillräckligt stor för att våga påstå att attityden tenderar att vara mer 

positiv än negativ i det här fallet. 

 

 

5.1.2 Analys av attityder 

 

- Hypotes 11: Småföretagare har negativ attityd till externa finansieringsalternativ. 

 

Av figurerna ovan framgår att småföretagare i genomsnitt har en övervägande positiv 

attityd till finansieringsalternativen Låna pengar av banken, leasing och statliga 

låneinstitut. Vi kan därmed förkasta hypotesen: ”Småföretagare har negativ attityd till 

externa finansieringsalternativ”. Det är endast för finansieringsalternativen 

Riskkapitalbolag och Kortfristiga skulder som vi med tillräckligt stor säkerhet kan påstå 

att attityden är negativ. Men även för dessa hamnar medelvärdet kring 2,5, det vill säga 

mitt mellan det neutrala värdet och ”Ganska negativ”. Attityden till Privata investerare 

väger över mot negativt med så pass liten marginal att vi inte kan dra slutsatsen att 

attityden är negativ.  

 

Generellt har småföretagare positiv attityd till de alternativ som faller in under kategorin 

långfristiga skulder. Det är intressant då tidigare forskning visat att företag generellt 

föredrar finansiering genom kortfristiga skulder före långfristiga skulder (Ogden, Jen & 

O´Connor 2003, s. 116). I vilken ordning respondenterna i denna studie föredrar 

finansiering framgår senare i detta kapitel i avsnitt 5.5. 

 

Det finns en risk att frågans utformning har gjort att respondenterna har angett sin 

attityd till ett specifikt finansieringsalternativ i förhållande till de övriga 

svarsalternativen. Till exempel att en person som är mycket negativ till kortfristiga 

skulder och ganska negativ till leasing har svarat ”Ganska positiv” på 
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finansieringsalternativet leasing. Detta för att personen är ganska positiv till leasing i 

förhållande till kortfristiga skulder. Det är det möjligt att resultatet hade varit 

annorlunda om till exempel finansieringsalternativet ”interna vinstmedel” hade funnits 

med i frågan. Vi anser dock att detta hade gett ett sämre resultat eftersom extern 

finansiering oftast är aktuellt när det interna kapitalet inte räcker till. Svarsfrekvensen 

för riskkapitalbolag, privata investerare och statliga låneinstitut var något lägre än för 

de övriga alternativen och det tror vi beror på att småföretagare generellt har mindre 

kunskap om dessa alternativ. Det blir således svårare för respondenterna att ta ställning 

till om de har en positiv eller negativ attityd.   

 

 

5.2 Demografiska faktorer 

 

5.2.1 Empiriska data 
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Av figur 8 framgår det att 32 % av respondenterna var kvinnor och 68 % var män. 

 

Av figur 9 framgår det att endast 5 % av respondenterna hade utländsk bakgrund.  

 

Av figur 10 framgår det att endast 4 % procent av respondenterna var i åldrarna 20-29 år 

och att den åldersgrupp som var mest representerad var personer mellan 40-49 år. 

 

 

5.2.2 Analys av demografiska faktorer 

 

- Hypotes 8: Attityder till externa finansieringsalternativ skiljer sig mellan 

manliga och kvinnliga småföretagare. 

 

(Positiv korrelation innebär att kvinnor har mer positiv attityd och vice versa) 

 Kön 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Attityd till Banklån Pearson korrelation: 0,052 
Signifikans: 0,541 

Beta: 0,004 
Signifikans: 0,954 

Attityd till Leasing Pearson korrelation: 0,083 
Signifikans: 0,330 

Beta: -0,013 
Signifikans: 0,846 

Attityd till Privata 
investerare 

Pearson korrelation: -0,129 
Signifikans: 0,144 

Beta: -0,149 
Signifikans: 0,151 

Attityd till Riskkapitalbolag Pearson korrelation: -0,170 
Signifikans: 0,057 

Beta: -0,107 
Signifikans: 0,321 

Attityd till Kortfristiga 
skulder 

Pearson korrelation: 0,148 
Signifikans: 0,089 

Beta: 0,017 
Signifikans: 0,879 

Attityd till Statliga 
låneinstitut 

Pearson korrelation: 0,069 
Signifikans: 0,442 

Beta: 0,009 
Signifikans: 0,932 

 

 

 

Av Tabell 1 framgår det att det inte existerar någon korrelation mellan den demografiska 

faktorn kön och småföretagares attityd till externa finansieringsalternativ. Detta framgår 

oavsett om vi väljer att använda oss av Pearson korrelation eller multipel regression. 

Det spelar inte heller någon roll vilket av de externa finansieringsalternativen som vi 

testar denna faktor mot. Därav kan vi förkasta hypotes 8: ”Attityder till externa 

finansieringsalternativ skiljer sig mellan manliga och kvinnliga småföretagare”.  

 

Carter och Shaw (2006, s.63) menar att kvinnor är mindre riskbenägna än män och 

enligt Kwong et al. (2012, s. 78) är kvinnor dessutom mindre intresserade av tillväxt. 

Michaelas et al. (2009) menar att lägre riskbenägenhet och målsättning är faktorer som 

påverkar attityden till extern finansiering negativt. Senare i detta kapitel (avsnitt 5.3.4 & 

5.3.10) framgår att vi inte har kunnat finna något samband mellan attityder och 

karaktärsdragen riskbenägenhet och målsättning. Det innebär att även om 

riskbenägenhet och målsättning skiljer sig mellan män och kvinnor i denna studie, så 

har det ändå inte påverkat attityderna i någon riktning.  

 

 

Tabell 1. Kön - Attityd 
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- Hypotes 8: Attityder till externa finansieringsalternativ skiljer sig mellan 

småföretagare med utländsk respektive svensk bakgrund. 

 

 (Positiv korrelation innebär att personer med utländsk bakgrund har mer 

positiv attityd och vice versa) 

 Bakgrund 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Attityd till Banklån Pearson korrelation: -0,076  
Signifikans: 0,377 

Beta: -0,112 
Signifikans: 0,111 

Attityd till Leasing Pearson korrelation: -0,101 
Signifikans: 0,237 

Beta: -0,124 
Signifikans: 0,061 

Attityd till Privata 
investerare 

Pearson korrelation: -0,106 
Signifikans: 0,233 

Beta: -0,139 
Signifikans: 0,180 

Attityd till Riskkapitalbolag Pearson korrelation: -0,039 
Signifikans: 0,668 

Beta: -0,212 
Signifikans: 0,059 

Attityd till Kortfristiga 
skulder 

Pearson korrelation: -0,136 
Signifikans: 0,116 

Beta: -0,225 
Signifikans: 0,043 

Attityd till Statliga 
låneinstitut 

Pearson korrelation: -0,171 
Signifikans: 0,054 

Beta: -0,189 
Signifikans: 0,055 

 

 

 

Av Tabell 2 framgår att det inte finns någon Pearson korrelation mellan den 

demografiska faktorn bakgrund och småföretagares attityd till externa 

finansieringsalternativ. Genom multipel regressionsanalys kan vi dock konstatera att det 

finns en negativ korrelation mellan småföretagares bakgrund och deras attityd till 

kortfristiga skulder. En negativ korrelation innebär i detta fall att de med utländsk 

bakgrund har en mer negativ attityd. Vi kunde också se indikationer på ett negativt 

samband mellan utländsk bakgrund och deras attityd till samtliga övriga 

finansieringsalternativ, om än inte alla var statistiskt signifikanta. På grund av det 

faktum att det endast var sju respondenter som hade utländsk bakgrund är det svårt att 

dra några direkta slutsatser. Därav kan vi varken styrka eller förkasta hypotes 10: 

”Attityder till externa finansieringsalternativ skiljer sig mellan småföretagare med 

utländsk respektive svensk bakgrund”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Bakgrund - Attityd 
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- Hypotes 10: Attityder till externa finansieringsalternativ påverkas av 

småföretagarens ålder. 

 

 Ålder 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Attityd till Banklån Pearson korrelation: 0,120 
Signifikans: 0,892 

Beta: 0,063 
Signifikans: 0,391 

Attityd till Leasing Pearson korrelation: -0,131 
Signifikans: 0,129 

Beta: -0,042 
Signifikans: 0,545 

Attityd till Privata 
investerare 

Pearson korrelation: -0,228 
Signifikans: 0,010 

Beta: -0,038 
Signifikans: 0,735 

Attityd till Riskkapitalbolag Pearson korrelation: -0,273 
Signifikans: 0,002 

Beta: -0,125 
Signifikans: 0,273 

Attityd till Kortfristiga 
skulder 

Pearson korrelation: -0,211 
Signifikans: 0,016 

Beta: -0,122 
Signifikans: 0,307 

Attityd till Statliga 
låneinstitut 

Pearson korrelation: -0,094 
Signifikans: 0,297 

Beta: -0,017 
Signifikans: 0,880 

 

 

 

Av Tabell 3 framgår att det finns en negativ Pearson korrelation mellan småföretagares 

ålder och deras attityd till privata investerare, riskkapitalbolag och kortfristiga skulder. 

Det innebär att en högre ålder också innebär mer negativa attityder till dessa 

finansieringsalternativ. Det finns även indikationer på att det samma gäller för leasing 

och statliga låneinstitut om än inte detta kan säkerställas med en signifikansgrad på 5 

%. Om vi däremot analyserar samma data med hjälp av multipel regression kan vi 

konstatera att det inte råder något samband mellan faktorn ålder och något av 

finansieringsalternativen. Att inget samband råder vid multipel regression innebär att vi 

inte kan säga att attityden till externa finansieringsalternativ påverkas av den enskilde 

företagarens ålder som isolerad faktor. Därav kan vi förkasta hypotes 10: ”Attityder till 

externa finansieringsalternativ påverkas av småföretagarens ålder”.  

 

Trots vår slutsats ovan, kvarstår det faktum att det finns en negativ Pearson korrelation 

till flera av finansieringsalternativen. Det betyder att äldre småföretagare rent generellt 

har mer negativ attityd till externa finansieringsalternativ om än det är andra 

underliggande faktorer i vår modell som leder till detta samband och inte åldern i sig. I 

teorikapitlet diskuterade vi huruvida äldre person har mer kunskap och detta därför 

skulle leda till mer positiv attityd till extern finansiering. Vårt resultat visar på det 

motsatta. Förklaringen skulle kunna vara att den ständiga förändringen och utveckling 

av olika finansieringsformer leder till att äldre personer trots sin ålder har sämre 

kunskap, då yngre personer har lättare att ta till sig allt det nya. Vi diskuterade också 

ifall yngre personer kunde tänkas ha högre målsättning med företaget än äldre och att 

detta i sådana fall skulle kunna leda till att äldre har mer negativ attityd. Vårt resultat 

indikerar på detta. Vi kan dock inte påstå att detta är fallet i och med att vi senare i detta 

kapitel kommer fram till att småföretagares målsättning med företaget inte påverkar 

attityderna till externa finansieringsalternativ. 

 

 

Tabell 3. Ålder - Attityd 



40 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

1. Ja, 
mycket 

2 3. Varken 
ja eller nej 

4 5. Nej, inte 
alls 

10. Jag tycker det är bra när någon utomstående 
kontrollerar hur jag sköter verksamheten 

Svarsfrekvens: 99% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

1. Ja, 
mycket 

2 3. Varken 
ja eller nej 

4 5. Nej, inte 
alls 

9. Jag tycker det är bra när någon annan 
bestämmer hur jag sköter mitt arbete 

Svarsfrekvens: 97% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

1. Ja, 
mycket 

2 3. Varken 
ja eller nej 

4 5. Nej, inte 
alls 

7. Det är viktigt för mig att själv bestämma hur 
jag sköter mitt arbete  

Svarsfrekvens: 100% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

1. Ja, 
mycket 

2 3. Varken 
ja eller nej 

4 5. Nej, inte 
alls 

8. Jag tycker det är jobbigt när någon 
utomstående kontrollerar hur jag sköter 
verksamheten 

Svarsfrekvens: 97% 

5.3 Karaktärsdrag  

 

5.3.1 Kontrollbehov, empiri 

 

 

 

 

 

 

 

Av figur 11-14 framgår att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har ett stort 

kontrollbehov. När det kommer till att bestämma själv över sitt arbete, vilket figurerna 

11 och 13 beskriver, framgår det mycket tydligt att det finns ett kontrollbehov. När det 

handlar om att låta någon annan kontrollera sitt arbete, vilket figurerna 12 och 14 

beskriver, är kontrollbehovet inte lika tydligt. 

 

 

 

 

Figur 11. Kontrollbehov A 

 

Figur 12. Kontrollbehov B 

 

Figur 13. Kontrollbehov C 

 

Figur 14. Kontrollbehov D 
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5.3.2 Analys av kontrollbehov 

 

- Hypotes 3: Småföretagares kontrollbehov påverkar attityden till externa 

finansieringsalternativ. 

 

 Kontrollbehov 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Attityd till Banklån Pearson korrelation: -0,289 
Signifikans: 0,001 

Beta: -0,175 
Signifikans: 0,016 

Attityd till Leasing Pearson korrelation: -0,244 
Signifikans: 0,004 

Beta: -0,048 
Signifikans: 0,473 

Attityd till Privata 
investerare 

Pearson korrelation: -0,128 
Signifikans: 0,157 

Beta: -0,045 
Signifikans: 0,669 

Attityd till Riskkapitalbolag Pearson korrelation: -0,128 
Signifikans: 0,164 

Beta: 0,075 
Signifikans: 0,495 

Attityd till Kortfristiga 
skulder 

Pearson korrelation: -0,229 
Signifikans: 0,009 

Beta: -0,159 
Signifikans: 0,187 

Attityd till Statliga 
låneinstitut 

Pearson korrelation: -0,104 
Signifikans: 0,250 

Beta: 0,070 
Signifikans: 0,487 

 

 

 

Av tabell 4 framgår att det finns en negativ Pearson korrelation mellan småföretagares 

kontrollbehov och deras attityd till banklån, leasing och kortfristiga skulder. Det finns 

indikationer på att det samma gäller även för övriga finansieringsalternativ, om än inte 

detta kan säkerställas med en signifikansgrad på 5 %. Detta resultat hade vi förväntat 

oss i och med att tidigare forskning tyder på att ett sådant samband skulle råda. Det 

innebär att småföretagare som har stort kontrollbehov med större sannolikhet har 

negativ attityd till externa finansieringskällor. 

 

Vid multipel regression är det endast det externa finansieringsalternativet banklån som 

är signifikant negativt korrelerat med småföretagares kontrollbehov. Det innebär att 

banklån är den enda externa finansieringsalternativet till vilken attityden påverkas av 

kontrollbehov som isolerad faktor. Inget samband råder till de övriga fem 

finansieringsalternativen. Huruvida denna hypotes skall förkastas eller inte kan därför 

diskuteras. I och med att inget samband råder till majoriteten (fem av sex) av 

finansieringsalternativen tycker vi å ena sidan att hypotes 3 ska förkastas. Å andra sidan 

är banklån ett av de mest vedertagna sätten att erhålla externt kapital och därmed starkt 

förknippat med extern finansiering. Sambandet mellan kontrollbehov och attityd till 

banklån skulle därför kunna tänkas väga tyngre än sambandet mellan kontrollbehov och 

många andra finansieringsalternativ. Med hänsyn till detta är det rimligt att utifrån 

resultatet styrka hypotes 3: ”Småföretagares kontrollbehov påverkar attityden till 

externa finansieringsalternativ”. Därmed stämmer också det Michaelas et al. (1998) 

kommit fram till i sin studie, att kontrollbehov påverkar attityden till extern 

finansiering. 

 

 

 

Tabell 4. Kontrollbehov - Attityd 
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5.3.3 Riskbenägenhet, empiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av figur 15 framgår att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå varken har hög eller 

låg riskbenägenhet. 

 

 

5.3.4 Analys av riskbenägenhet 

 

- Hypotes 4: Småföretagares riskbenägenhet påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ. 

 

 Riskbenägenhet 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Attityd till Banklån Pearson korrelation: -0,026 
Signifikans: 0,761 

Beta: -0,046 
Signifikans: 0,522 

Attityd till Leasing Pearson korrelation: -0,017 
Signifikans: 0,841 

Beta: -0,005 
Signifikans: 0,942 

Attityd till Privata 
investerare 

Pearson korrelation: -0,008 
Signifikans: 0,931 

Beta: -0,086 
Signifikans: 0,456 

Attityd till Riskkapitalbolag Pearson korrelation: 0,158 
Signifikans: 0,081 

Beta: -0,081 
Signifikans: 0,517 

Attityd till Kortfristiga 
skulder 

Pearson korrelation: 0,085 
Signifikans: 0,335 

Beta: -0,064 
Signifikans: 0,606 

Attityd till Statliga 
låneinstitut 

Pearson korrelation: 0,034 
Signifikans: 0,704 

Beta: -0,113 
Signifikans: 0,283 
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Figur 15. Riskbenägenhet 

 

Tabell 5. Riskbenägenhet - Attityd 
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Av Tabell 5 framgår att det inte existerar något samband mellan småföretagares 

riskbenägenhet och deras attityd till externa finansieringsalternativ. Detta framgår 

oavsett om vi väljer att använda oss av Pearson korrelation eller multipel regression. 

Det spelar inte heller någon roll vilket av de externa finansieringsalternativen som vi 

testar denna faktor mot. Därav kan vi förkasta hypotes 5: ”Småföretagares 

riskbenägenhet påverkar deras attityd till externa finansieringsalternativ”. 

 

Enligt Michaelas et al. (1998, s. 257) påverkar företagsledarens riskbenägenhet attityden 

till extern finansiering. Vårt resultat tyder inte på något sådant samband och en 

anledning kan vara svårigheten i att mäta riskbenägenhet genom en enkätundersökning. 

Anledning till det är att respondenterna själva måste bedöma sin riskbenägenhet, vilket 

inte nödvändigtvis speglar verkligheten. Om vi hade kommit på ett sätt att mäta den 

faktiska riskbenägenheten genom någon form av psykologiskt test eller liknande, istället 

för att låta respondenterna själva bedöma sin riskbenägenhet, hade resultaten möjligtvis 

kunnat bli annorlunda. 

 

 

5.3.5 Kunskap, empiri 

 

 

 
 

 

 

Av figur 16 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

goda kunskaper om vilka finansieringsalternativ som finns. 
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Fråga 13: Min kunskap om vad följande finansieringsalternativ innebär är: 

 

 

 

 

 

Figur 17. Kunskap - Banklån 

 

Figur 18. Kunskap – Kortfristiga skulder 

 

Figur 19. Kunskap – Privata investerare 

 

Figur 20. Kunskap - Leasing 

 

Figur 21. Kunskap – Statliga låneinstitut 

 

Figur 22. Kunskap - Riskkapitalbolag 
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Av figur 17 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

bra kunskap om det externa finansieringsalternativet banklån. 

 

Av figur 18 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

bra kunskap om det externa finansieringsalternativet kortfristiga skulder. 

 

Av figur 19 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå varken har bra 

eller dålig kunskap om det externa finansieringsalternativet privata investerare. 

 

Av figur 20 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

bra kunskap om det externa finansieringsalternativet leasing. 

 

Av figur 21 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå varken har bra 

eller dålig kunskap om det externa finansieringsalternativet statliga låneinstitut. Dock 

finns en tendens att deras kunskap är mer bra än dålig. 

 

Av figur 22 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

dålig kunskap om det externa finansieringsalternativet riskkapitalbolag.  

 

 

5.3.6 Analys av kunskap 

 

- Hypotes 7: Småföretagares kunskap påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ. 

 

 Kunskap 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Attityd till Banklån Pearson korrelation: 0,270 
Signifikans: 0,001 

Beta: 0,096 
Signifikans: 0,190 

Attityd till Leasing Pearson korrelation: 0,472 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,191 
Signifikans: 0,009 

Attityd till Privata 
investerare 

Pearson korrelation: 0,367 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,018 
Signifikans: 0,885 

Attityd till Riskkapitalbolag Pearson korrelation: 0,345  
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,126 
Signifikans: 0,307 

Attityd till Kortfristiga 
skulder 

Pearson korrelation: 0,256 
Signifikans: 0,003 

Beta: 0,169 
Signifikans: 0,192 

Attityd till Statliga 
låneinstitut 

Pearson korrelation: 0,459 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,218 
Signifikans: 0,042 

 

 

 

Av Tabell 6 framgår det att det finns en Pearson korrelation mellan småföretagares 

kunskap och deras attityd till samtliga externa finansieringsalternativ. Denna korrelation 

är mycket signifikant och vi kan därför med stor säkerhet säga att personer som har 

goda kunskaper om extern finansiering generellt har mer positiv attityd till externa 

finansieringsalternativ.  

Tabell 6. Kunskap - Attityd 



46 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv 
eller 

negativ 

Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ 

14. Kortfristiga skulder 

Svarsfrekvens: 46% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv 
eller 

negativ 

Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ 
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Svarsfrekvens: 89% 

 

Med multipel regressionsanalys visar det sig dock att kunskap som isolerad 

påverkandefaktor endast påverkar småföretagares attityder till leasing och statliga 

låneinstitut. Med en signifikansgrad på 5 % kan vi alltså styrka hypotes 7: 

”Småföretagares kunskap påverkar deras attityd till externa finansieringsalternativ”, för 

leasing och statliga låneinstitut, men inte till övriga externa finansieringsalternativ. 

 

Landström (2003, s. 14) menar att okunskap om externa finansieringsalternativ kan vara 

en betydande orsak till småföretagares negativa attityd till extern finansiering. Vårt 

resultat tyder på att majoriteten av småföretagarna har bra kunskap om de olika 

finansieringsalternativen. Då det främst är okunskap som leder till negativ attityd är det 

möjligt att småföretagarnas kunskap och attityd inte är signifikant korrelerat för 

samtliga finansieringsalternativ vid multipel regressionsanalys, just på grund av att 

kunskapsnivån visade sig vara relativt hög. 

 

 

5.3.7 Erfarenhet, Empiri 

 

Fråga 14: Min erfarenhet från följande från följande finansieringsalternativ är: 

 

 

 

 

 

Figur 23. Erfarenhet - Banklån 

 

Figur 24. Erfarenhet – Kortfristiga skulder 
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Svarsfrekvens: 81% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 

Mycket 
positiv 

Ganska 
positiv 

Varken 
positiv 
eller 

negativ 

Ganska 
negativ 

Mycket 
negativ 

14. Privata investerare 

Svarsfrekvens: 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av figur 23 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

positiv erfarenhet av det externa finansieringsalternativet banklån. 

 

Av figur 24 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå varken har 

positiv eller negativ erfarenhet av det externa finansieringsalternativet banklån. 

 

Av figur 25 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

positiv erfarenhet av det externa finansieringsalternativet leasing. 

 

Av figur 26 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

positiv erfarenhet av det externa finansieringsalternativet privata investerare.  

Figur 25. Erfarenhet - Leasing 

 

Figur 26. Erfarenhet – Privata investerare 

 

Figur 27. Erfarenhet - Riskkapitalbolag 

 

Figur 28. Erfarenhet – Statliga låneinstitut 
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Av figur 27 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå varken har 

positiv eller negativ erfarenhet av det externa finansieringsalternativet riskkapitalbolag. 

Dock finns en tendens att deras erfarenhet är mer positiv än negativ. 

  

Av figur 28 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå har övervägande 

positiv erfarenhet av det externa finansieringsalternativet statliga låneinstitut. 

 

 

5.3.8 Analys av erfarenhet 

 

- Hypotes 5: Småföretagares tidigare erfarenhet påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ. 

 

 Erfarenhet 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Attityd till Banklån Pearson korrelation: 0,641 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,625 
Signifikans: 0,000 

Attityd till Leasing Pearson korrelation: 0,735 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,657 
Signifikans: 0,000 

Attityd till Privata 
investerare 

Pearson korrelation: 0,651 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,667 
Signifikans: 0,000 

Attityd till Riskkapitalbolag Pearson korrelation: 0,656 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,744 
Signifikans: 0,000 

Attityd till Kortfristiga 
skulder 

Pearson korrelation: 0,595 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,459 
Signifikans: 0,001 

Attityd till Statliga 
låneinstitut 

Pearson korrelation: 0,655 
Signifikans: 0,000 

Beta: 0,589 
Signifikans: 0,000 

 

 

 

Av Tabell 7 framgår det att småföretagares erfarenhet av externa finansieringsalternativ 

är starkt korrelerat med deras attityd till extern finansiering, oavsett om vi analyser med 

hjälp av Pearson korrelation eller multipel regression. Jämför vi denna faktor med alla 

andra faktorer i vår modell kan vi konstatera att denna är överlägset starkast korrelerad 

med småföretagares attityder till samtliga externa finansieringsalternativ. Ju mer positiv 

erfarenhet en småföretagare har ju mer positiv attityd har de. Med detta bekräftar vi vad 

Michaelas et al. (1998, s. 253) tidigare visat på och vi kan styrka hypotes 6: 

”Småföretagares tidigare erfarenhet påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ”. 

 

I övrigt visar även detta resultat på hur viktigt det är för bankerna, riskkapitalbolagen, 

factoringbolagen etc. att göra ett bra jobb åt sina kunder, då deras upplevelse kan vara 

av avgörande betydelse för vad kunden ska ha för attityd till deras tjänster i framtiden.  

 

 

 

 

 

Tabell 7. Erfarenhet - Attityd 
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5.3.9 Målsättning, Empiri 

 

 

 
 

 

 

Av figur 29 framgår det att majoriteten av alla småföretagare har ambitionen att växa på 

två års sikt. 

 

 

5.3.10 Analys av målsättning 

 

- Hypotes 6: Småföretagares målsättning med företaget påverkar deras attityd till 

externa finansieringsalternativ 

 

 Målsättning 

Korrelationstest Test av multipel regression 

Attityd till Banklån Pearson korrelation: -0,120 
Signifikans: 0,159 

Beta: -0,103 
Signifikans: 0,176 

Attityd till Leasing Pearson korrelation: -0,020  
Signifikans: 0,820 

Beta: -0,021 
Signifikans: 0,767 

Attityd till Privata 
investerare 

Pearson korrelation: 0,061 
Signifikans: 0,493 

Beta: 0,092 
Signifikans: 0,414 

Attityd till Riskkapitalbolag Pearson korrelation: 0,040 
Signifikans: 0,662 

Beta: 0,015 
Signifikans: 0,898 

Attityd till Kortfristiga 
skulder 

Pearson korrelation: -0,158 
Signifikans: 0,069 

Beta: -0,089 
Signifikans: 0,469 

Attityd till Statliga 
låneinstitut 

Pearson korrelation: -0,042 
Signifikans: 0,634 

Beta: -0,023 
Signifikans: 0,833 
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Figur 29. Målsättning 

 

Tabell 8. Målsättning - Attityd 
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Av Tabell 8 framgår det att det inte existerar någon korrelation mellan småföretagares 

målsättning med företaget och deras attityd till externa finansieringsalternativ. Detta 

framgår oavsett om vi väljer att använda oss av Pearson korrelation eller multipel 

regression. Det spelar inte heller någon roll vilket av de externa 

finansieringsalternativen som vi testar denna faktor mot. Därav kan vi förkasta hypotes 

6: ”Småföretagares målsättning med företaget påverkar deras attityd till externa 

finansieringsalternativ”.  

 

Varför vårt resultat inte bekräftar att företagare som är mer tillväxtorienterade än andra 

är mer positiva till att använda sig av externt kapital vilket Michaelas et al. (1998, s. 

253) tidigare visat på, tror vi beror på vårt sätt att mäta denna faktor. Vi tror att det finns 

en risk att företagsledare generellt svarar att de planerar att växa, även om de egentligen 

inte har någon uttalad plan. Detta skulle kunna medföra att de som egentligen inte har 

särskilt höga ambitionsmål har svarat att de vill växa, vilket i sin tur innebär att 

respondenternas verkligen målsättning inte skiljs åt. Hade vi kunnat mäta 

småföretagares målsättning på annat sätt är det möjligt att vårt resultat hade kunnat se 

annorlunda ut.  

 

 

5.4 Summerande analys av multipel regression 

 

Vi har testat flera olika faktorers påverkan på småföretagares attityd till externa 

finansieringsalternativ och flera av dessa faktorer kan tänkas samvariera med varandra. 

Därför valde vi att både testa varje enskild faktors Pearson korrelation med attityderna, 

samt hur de korrelerade efter att man isolerat dem ifrån påverkan av varandra. Genom 

analys av multipel regression har vi kunnat konstatera att det är relativt få faktorer som 

har en direkt påverkan på attityderna när man isolerar dem från varandra. 

 

För att optimera vår modell som ska förklara variansen i småföretagares attityder till 

externa finansieringsalternativ, har vi valt ut de faktorer som genom multipel 

regressionsanalys visade sig ha en statistiskt signifikant påverkan på attityderna. Vi har 

sedan gjort en ny regressionsanalys med enbart de faktorer som vi valt ut.  

 

Resultatet är en statistiskt optimerad modell för hur mycket dessa utvalda faktorer 

förklarar variansen i småföretagares attityd till de olika externa 

finansieringsalternativen. Värdet som benämns R
2 

visar alltså på hur stor del av den 

totala variationen i attityd som förklaras av de påverkande faktorerna. 
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Attityd till banklån:  

 

Påverkande faktorer R
2 

Signifikans 

 

Kontrollbehov och Erfarenhet  

 

0,452 

 

0,000 

 

 

 

Attityd till leasing:  

 

Påverkande faktorer R
2 

Signifikans 

 

Erfarenhet och Kunskap 

 

0,567 

 

0,000 

 

 

 

Attityd till privata investerare:  

 

Påverkande faktorer R
2 

Signifikans 

 

Erfarenhet 

 

0,424 

 

0,000 

 

 

 

Attityd till riskkapitalbolag:  

 

Påverkande faktorer R
2 

Signifikans 

 

Erfarenhet 

 

0,431 

 

0,000 

 

 

 

Statliga låneinstitut: 

  

Påverkande faktorer R
2 

Signifikans 

 

Erfarenhet och Kunskap 
 

0,470 
 

0,000 

 

 

 

Attityd till kortfristiga skulder: 

  

Påverkande faktorer R
2 

Signifikans 

 

Erfarenhet  
 

0,354 
 

0,000 

 

 

Tabell 9. Banklån – Påverkande faktorer 

Tabell 10. Leasing – Påverkande faktorer 

Tabell 11. Privata investerare – Påverkande faktorer 

Tabell 12. Riskkapitalbolag – Påverkande faktorer 

Tabell 13. Statliga låneinstitut – Påverkande faktorer 

Tabell 14. Kortfristiga skulder – Påverkande faktorer 
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Av Tabell 9-14 framgår det att vårt värde på R
2
 stämmer med mer än 99,9 % sannolikhet 

för samtliga finansieringsalternativ (signifikans = 0,000). Vårt värde på R
2 

är som lägst 

0,354 vilket framgår i Tabell 14 och som högst 0,567 vilket framgår i Tabell 10. Det 

innebär att 35,4 % av variansen i attityd till kortfristiga skulder kan förklaras av tidigare 

erfarenhet och 56,7 % av variansen i attityd till leasing förklaras av kunskap och 

tidigare erfarenhet. I övrigt förklaras 47 % av variansen i attityd till statliga låneinstitut 

av tidigare erfarenhet och kunskap, 43,1 % av variansen i attityd till riskkapitalbolag 

förklaras av tidigare erfarenhet, 42,4 % av variansen i attityd till privata investerare 

förklaras av tidigare erfarenhet och 45,2 % av variansen i attityd till banklån förklaras 

av kontrollbehov och tidigare erfarenhet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi visa på att mellan 35,4 % och 56,7% av variansen förklaras 

av de utvalda faktorerna i våra optimerade modeller. Resterande del av attityderna 

förklaras därmed av faktorer som vi inte inkluderat i vår modell. 

 

 

5.5 Det finansiella gapet 

 

5.5.1 Efterfrågan, empiri 

 

Fråga 16-17. Följdfrågor för de som svarat att de vill växa på fråga 15. 

 

 
 

 
 

Av figur 30 framgår det att majoriteten av alla småföretag i Umeå som har för avsikt att 

växa de kommande två åren, tror att deras interna kapital kommer att räcka för att 

finansiera den planerade tillväxten. 

 

Figur 30. Efterfrågan A 

 

Figur 31. Efterfrågan B 
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Av figur 31 framgår det att det genomsnittliga småföretaget i Umeå, som har för avsikt 

att växa de kommande två åren, tror att de hade kunnat växa snabbare om de hade haft 

tillgång till mer kapital än vad de kommer att ha. 

 

Fråga 18: Kommer ni att använda något av följande alternativ för att finansiera er 

verksamhet de kommande två åren? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32. Efterfrågan - Banklån 

 

Figur 33. Efterfrågan – Kortfristiga skulder 

 

Figur 34. Efterfrågan - Leasing 

 

Figur 35. Efterfrågan – Privata investerare 
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19. Kortfristiga skulder 

Svarsfrekvens: 54% 
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Av figurerna 32-37 framgår det att efterfrågan på externt kapital bland småföretagare i 

Umeå generellt är låg. Om vi rangordnar finansieringsalternativen efter hur stor 

efterfrågan är och börjar med det alternativ med högst efterfrågan, får vi följande 

rangordning: banklån, leasing, privata investerare, statliga låneinstitut, kortfristiga 

skulder och riskkapitalbolag. 

 

 

5.5.2 Utbud, Empiri 

 

Fråga 19: Jag anser att det är …… att erhålla kapital via följande 

finansieringsalternativ: 

 

 

 

 

Figur 36. Efterfrågan - Riskkapitalbolag 

 

Figur 37. Efterfrågan – Statliga låneinstitut 

 

Figur 38. Utbud - Banklån 

 

Figur 39. Utbud – Kortfristiga skulder 
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19. Leasing 

Svarsfrekvens: 67% 
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Av figur 38 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå tycker att det är 

övervägande enkelt att erhålla kapital via det externa finansieringsalternativet banklån. 

 

Av figur 39 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå tycker att det är 

övervägande enkelt att erhålla kapital via det externa finansieringsalternativet 

kortfristiga skulder. 

 

Av figur 40 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå tycker att det är 

övervägande enkelt att erhålla kapital via det externa finansieringsalternativet leasing. 

 

Av figur 41 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå varken tycker det 

är svårt eller enkelt att erhålla kapital via det externa finansieringsalternativet privata 

investerare. Dock finns en tendens att de tycker det är mer svårt än enkelt.  

 

Av figur 42 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå tycker att det är 

övervägande svårt att erhålla kapital via det externa finansieringsalternativet 

Riskkapitalbolag. 

Figur 40. Utbud - Leasing 

 

Figur 41. Utbud – Privata investerare 

 

Figur 42. Utbud - Riskkapitalbolag 

 

Figur 43. Utbud - Statliga låneinstitut 
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Av figur 43 framgår det att den genomsnittliga småföretagaren i Umeå varken tycker det 

är svårt eller enkelt att erhålla kapital via det externa finansieringsalternativet statliga 

låneinstitut. Dock finns en tendens att de tycker det är mer svårt än enkelt.  

 

 

5.5.3 Analys av det finansiella gapet 

 

- Hypotes 2: Småföretagares efterfrågan på extern finansiering påverkas av deras 

attityder. 

Att majoriteten av företagen som vill växa tror att företagets egna pengar kommer räcka 

för att finansiera den planerade tillväxten (figur 30), tyder på att efterfrågan på externt 

kapital bör vara ganska låg. Endast 17 % har svarat att pengarna troligtvis eller 

garanterat inte kommer att räcka och kan därför ses som den andel som verkligen är i 

behov av extern finansiering. Samtidigt har 57 % svarat att de hade kunnat växa 

snabbare om de hade haft tillgång till mer kapital (figur 31). Dessa siffror tyder på att 

småföretagare med målsättningen att växa planerar denna tillväxt utifrån de pengar som 

finns internt i företaget. Hade det funnits mer pengar så anser mer än hälften att de 

troligtvis eller garanterat hade kunnat växa snabbare. För de företagare som är 

intresserad av en snabbare tillväxt borde därför behovet av externt kapital vara ganska 

stort. Även om en majoritet anser att en större tillgång till kapital skulle gynna tillväxten 

kan vi inte med säkerhet säga att extern finansiering skulle innebära en snabbare 

tillväxt. Externt kapital innebär alltid en kostnad i form av exempelvis räntor och 

avgifter eller det faktum att nya ägare vill vara med och styra i företaget. Dessa 

kostnader kan i sig motverka tillväxten och det är därför viktigt att fördelarna med 

användandet av externt kapital överstiger kostnaderna. 

 

Av figurerna 32-37 framgår att efterfrågan är klart högst för finansieringsalternativen att 

låna pengar av banken och leasing. Av samtliga 141 respondenter har 80 svarat att de 

troligtvis eller garanterat kommer använda något av finansieringsalternativen. Det finns 

därmed en efterfrågan hos mer än hälften av alla småföretagare. Det finns inget 

riktmärke som säger vilken nivå på efterfrågan som är normalt och det går därför inte 

säga om detta är en hög eller låg siffra. Landström (2003, s. 14) menar att låg 

efterfrågan från småföretagarnas sida är en orsak till det finansiella gapet. Vidare menar 

Landström att den huvudsakliga anledningen till den låga efterfrågan är småföretagares 

negativa attityder till extern finansiering.  

 

I tabellen nedan framgår att attityden till respektive finansieringsalternativ också är 

korrelerat till efterfrågan på det finansieringsalternativet. Vi kan därmed styrka hypotes 

2 som lyder: ”småföretagares efterfrågan på extern finansiering påverkas av deras 

attityder”. 
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 Efterfrågan 

 Beta R
2 

Signifikansnivå 

Attityd till Banklån 0,364 0,132 0,000 

Attityd till Leasing 0,573 0,329 0,000 

Attityd till Privata 

investerare 

0,428 0,183 0,000 

Attityd till 

Riskkapitalbolag 

0,409 0,168 0,000 

Attityd till Kortfristiga 

skulder 

0,497 0,247 0,000 

Attityd till Statliga 

låneinstitut 

0,438 0,192 0,000 

 

 

 

Förklaringsgraden (R
2
) är högst för leasing och kortfristiga skulder där 32,9 % 

respektive 24,7 % i variansen av efterfrågan kan förklaras med attityden till 

finansieringsalternativet. Genom att beräkna korrelationen kan vi inte med full säkerhet 

säga vilken faktor som påverkar den andra. Det skulle kunna vara tvärtom, det vill säga 

att det är efterfrågan som påverkar attityden. Vi anser dock att detta inte är särskilt 

troligt.  

 

Eftersom attityder är positivt korrelerad med efterfrågan innebär det att en företagare 

med positiv attityd till ett finansieringsalternativ statistiskt sett också har en större 

efterfrågan på denna. Tvärtom gäller om attityden i stället är negativ. Vi anser att detta i 

vissa fall kan innebära problem om företagsledarens attityd inte överensstämmer med 

företagets behov. Exempelvis i en situation där företagets behov av leasing är högt men 

företagsledarens negativa attityd till leasing gör att företaget undviker att använda detta 

finansieringsalternativ. 

 

Av figurerna 38-43 framgår att endast en minoritet av småföretagarna upplever det som 

ganska eller mycket svårt att erhålla extern finansiering genom de olika alternativen. 

Svarsfrekvensen är mycket låg för samtliga alternativ förutom banken och det är 

sannolikt en indikation på att majoriteten inte har försökt att erhålla finansiering genom 

de övriga finansieringsalternativen. Det intressanta är dock hur de som har försökt 

upplever utbudet. Utifrån fördelningen på svarsalternativen kan vi förenklat säga att den 

genomsnittliga småföretagaren (som svarat) anser att det är övervägande enkelt att 

erhålla finansiering genom banklån, leasing och kortfristiga skulder. Tvärtom gäller för 

statliga låneinstitut, privata investerare och riskkapitalbolag, dock med väldigt små 

marginaler. Utifrån vad respondenterna har svarat kan vi inte påstå att utbudet är högre 

eller lägre än vad det bör vara. Om majoriteten hade svarat ”Mycket svårt” på något 

alternativ hade det kunnat vara en indikation på ett bristfälligt utbud. Vi hade förväntat 

oss att fler småföretagare skulle uppleva det som svårt att erhålla finansiering via de 

olika alternativen då tidigare forskning visat detta samt det faktum att vi i nuläget 

befinner oss i en lågkonjunktur. På det finansieringsalternativ som är vanligast bland 

småföretagare, banken, visar figur 38 att 3 % anser det vara mycket svårt och 16% anser 

det vara ganska svårt att erhålla finansiering. ”Ganska svårt” behöver inte innebära att 

Tabell 15. Efterfrågan - attityder 
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dessa respondenter inte har kunnat erhålla finansiering från banken och behöver därför 

inte betyda ett bristande utbud. De kan också ifrågasättas om det verkligen ska vara för 

enkelt för småföretag att erhålla extern finansiering. Precis som Landström (2003, s. 13) 

menar så är risken hög från bankens sida vid utlåning till småföretag. Som vi tidigare 

nämnt är det finansiella gapet ganska komplicerat och framförallt när det kommer till att 

försöka mäta om det finns ett gap.  

 

Utifrån resultatet i denna undersökning kan vi inte dra någon slutsats om det existerar 

ett gap mellan efterfrågan och utbud på extern finansiering bland småföretag. Huruvida 

efterfrågan är låg eller inte går inte att säga utifrån denna studie. Däremot har vi inte 

kunnat se något som indikerar på ett bristfälligt utbud.  
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5.6 Pecking order-teorin 

 

5.6.1 Empiriska data 

 

Fråga 20: Rangordna följande finansieringsalternativ från 1-4 efter vilket du helst 

föredrar (1= föredrar helst, 4 = föredrar minst). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 44. Pecking order A 

 

Figur 45. Pecking order B 

 

Figur 46. Pecking order C 

 

Figur 47. Pecking order D 
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Av figur 48 som är ett sammanfattande diagram av figurerna 44-47, framgår det att 

småföretagare i Umeå rangordnar finansieringsalternativen enligt följande: 1. Interna 

vinstmedel, 2. Långfristiga skulder, 3. Kortfristiga skulder och slutligen 4. Nya 

delägare. 

 

 

5.6.2 Analys av pecking order-teorin 

 

- Hypotes 1: Småföretagare föredrar externa finansieringsalternativ enligt pecking 

order-teorin. 

Av figur 48 framgår i vilken ordning småföretagarna i denna undersökning föredrar att 

finansiera verksamheten. I första hand föredras interna vinstmedel följt av långfristiga 

skulder, kortfristiga skulder och slutligen nya delägare. Vi kan därmed förkasta teorin att 

småföretagare föredrar finansiering enligt Myers (1984) pecking order-teori. Enligt 

pecking order-teorin ska rangordningen vara enligt följande; 1. Interna vinstmedel, 2. 

kortfristiga skulder, 3. långfristiga skulder och 4. nya delägare. Resultaten från denna 

studie säger att kortfristiga skulder och långfristiga skulder byter plats. Vi kan därmed 

förkasta hypotesen: ”Småföretagare föredrar externa finansieringsalternativ enligt 

pecking order-teorin”. Däremot föredras interna vinstmedel och nya delägare först 

respektive sist, precis som teorin säger. 

 

Att långfristiga skulder föredras före kortfristiga stämmer överens med företagares 

attityder gentemot de två olika finansieringsalternativen. I avsnitt 5.5.1. kunde vi visa 

att småföretagare generellt är positiva till långfristiga skulder, medan de är negativa till 

kortfristiga skulder. Howorth (2001, s. 79) menar att orsaken till rangordningen enligt 

pecking-order teorin bland småföretagare främst beror på en rädsla att lämna ifrån sig 

kontrollen av företaget. Finansiärer av långfristiga skulder, som exempelvis banker, 

leasegivare och statliga låneinstitut, har sannolikt tuffare krav på kontroll än finansiärer 

av kortfristiga skulder. Därför borde rimligtvis kortfristiga skulder föredras före 

långfristiga om rädslan för kontroll är den avgörande faktorn. Det är svårt att säga 

varför detta inte gäller för småföretagarna i denna studie. Den negativa attityden till 

Figur 48. Pecking order E 
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kortfristiga skulder jämfört med den positiva attityden till samtliga alternativ av 

långfristiga skulder, kan mycket väl vara en bakomliggande faktor.  

 

Den hittills genomförda analysen i detta kapitel har visat på att tidigare erfarenhet är 

den faktor som starkast påverkar småföretagares attityder. I figur 24 framgår det att 

småföretagares erfarenhet av kortfristiga skulder generellt varken är positiv eller 

negativ. Tittar vi i stället på småföretagares erfarenhet av de olika 

finansieringsalternativen av långfristiga skulder i figurerna 23, 25 och 27 så framgår det 

att småföretagare generellt har en övervägande positiv erfarenhet av dessa. Att 

småföretagare har mer positiva erfarenheter av långfristiga skulder kan därmed vara en 

av orsakerna till varför de föredrar denna typ av finansiering före kortfristiga skulder. 
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6. Slutdiskussion 

 
I detta avslutande kapitel börjar vi med att presentera och diskutera de slutsatser som vi 

kan dra av denna studie. Vi avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning inom 

ämnet.  

 
6.1 Slutsatser 

 

Syftet med denna studie var att studera småföretagares attityd till externa 

finansieringsalternativ och undersöka demografiska faktorer och karaktärsdrag hos 

företagsledarna för att se hur dessa påverkar deras attityd. Vidare ville vi se om det finns 

ett finansiellt gap mellan utbud och efterfrågan på extern finansiering och testa om 

småföretagare föredrar olika finansieringsalternativ enligt pecking order-teorin. 

Slutligen ville vi också undersöka om det finns ett samband mellan attityder och 

efterfrågan på externt kapital samt undersöka om det finns ett samband mellan attityder 

och i vilken ordning småföretagare föredrar olika finansieringsalternativ. 

 

De slutsatser vi kan dra är att småföretagare generellt har en ganska neutral attityd till 

externa finansieringsalternativ. Vi kan konstatera att deras attityd är mest positiv till 

banklån följt av leasing, statliga låneinstitut, privata investerare, riskkapitalbolag och 

kortfristiga skulder i fallande ordning. Något som vi anser förvånande är att 

småföretagare har mest negativ attityd till kortfristiga skulder, vilket skulle kunna vara 

intressant för till exempel factoringbolagen att veta. Frågan om resondenternas 

erfarenhet av kortfristiga skulder hade en relativt låg svarsfrekvens (46%), vilket är ett 

tecken på att väldigt få använt denna typ av finansiering. Det skulle därför kunna vara 

så att exempelvis factoringbolagen har en sämre image än vad de förtjänar och därför 

skulle behöva göra ett bättre jobb med att marknadsföra sig själva och sina tjänster. 

Samma resonmang skulle kunna föras hos riskkapitalbolagen. Pecking order-teorin av 

Myers (1984) och även denna studie visar dock att nytt ägarkapital är det 

finansieringsalternativ som företag föredrar sist. Vi tycker därför inte att det är särskilt 

förvånande att attityderna är mer negativa till riskkapitalbolag än till exempelvis 

banklån. Därför vågar vi inte ge några direkta råd till hur de skulle kunna förbättras. När 

det gäller banklån och leasing kan vi inte säga annat än att det verkar som att bankerna 

och leasingföretag har en bra position på marknaden, när det gäller småföretagares 

attityder till dem, jämfört med andra finansieringsalternativ. Detta återspeglades även i 

fråga 18 som visade att efterfrågan var högst för dessa finansieringsalternativ. 

 

Av de demografiska faktorerna kunde vi inte hitta något samband mellan kön och attityd 

till extern finansiering. Vi kan inte heller dra några slutsatser av hur småföretagarens 

bakgrund påverkar deras attityd i och med att det endast var sju respondenter med 

utländsk bakgrund. Det finns dock ett samband mellan småföretagares ålder och deras 

attityd. Äldre personer har generellt mer negativ attityd till privata investerare, 

riskkapitalbolag och kortfristiga skulder. Däremot kan vi inte påstå att ålder som 

isolerad faktor påverkar deras attityd. Småföretagare får inte per automatik mer negativ 

attityd till externa finansieringsalternativ för att de blir äldre, utan det är troligtvis andra 

faktorer som samvarierar med åldern som påverkar deras attityd.  
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Eftersom studien har visat att äldre personer generellt har mer negativ attityd till privata 

investerare, riskkapitalbolag och kortfristiga skulder, skulle vi vilja rekommendera 

dessa finansiärer att fundera kring hur de hanterar kunder i olika åldrar. Det är möjligt 

att de skulle kunna fokusera mer på äldre personer och på så vis lyckas värva en 

kategori kunder som de kanske inte når ut till i dagsläget. 

 

Några av de karaktärsdrag som vi undersökte har inte visat sig ha något samband med 

småföretagares attityd till externa finansieringsalternativ. Dessa är riskbenägenhet och 

målsättning. Vi tror att den stora anledningen till att vi inte funnit något samband till 

dessa två faktorer, beror på att de är svåra att mäta genom en enkät på grund av deras 

natur. Det är möjligt att vi med en alternativ undersökningsmetod hade kunnat finna ett 

samband.  

 

Det karaktärsdrag som vi fann hade starkast samband till attityderna var erfarenhet följt 

av kunskap och sedan kontrollbehov. Karaktärsdraget kontrollbehov är starkt negativt 

korrelerat med attityden till banklån, leasing och kortfristiga skulder. Oberoende av de 

andra faktorerna i vår modell är det dock enbart attityden till banklån som påverkas av 

kontrollbehovet som en isolerad faktor. Detta innebär att om en småföretagares 

kontrollbehov ökar och alla andra faktorer i vår modell förblir oförändrade, kommer 

deras attityd till banklån bli mer negativ. Det finns indikationer som pekar på att det 

samma gäller även för de andra externa finansieringsalternativen, men då dessa 

samband inte är signifikanta får vi utgå från att detta endast gäller för banklån. Att vår 

studie visar på ett negativt samband mellan attityd till extern finansiering (främst 

banklån) och kontrollbehov tycker vi att externa finansiärer ska ha detta i beaktning när 

de utformar sina tjänster. Eftersom att ha kontroll har visat sig vara viktigt för 

småföretagare vore det smart av finansiärerna att tydligt klargöra hur småföretagarens 

kontroll skulle påverkas vid användandet av deras tjänster. Det skulle till exempel kunna 

vara möjligt att det finns småföretagare idag med högt kontrollbehov som har 

förutfattade meningar och tror att de skulle bli av med mer kontroll än vad de verkligen 

blir. Genom att vara tydlig mot kunderna är det möjligt att de skulle kunna locka fler 

kunder som har högt kontrollbehov och som annars inte skulle ta steget att söka externt 

kapital.    

 

Kunskap är starkt korrelerat med attityden till samtliga externa finansieringsalternativ. 

Detta innebär att en person med mer kunskap om extern finansiering generellt har mer 

positiv attityd till extern finansiering. När vi isolerade denna faktor från övriga faktorer 

i vår modell visar det sig dock att kunskap enbart påverkar attityden till leasing och 

kortfristiga skulder. Detta innebär att om en småföretagares kunskap ökar och alla andra 

faktorer i vår modell förblir oförändrade, kommer deras attityd till både leasing och 

kortfristiga skulder bli mer positiv. Det finns indikationer som pekar på att det samma 

gäller även för de andra externa finansieringsalternativen, men då dessa samband inte är 

signifikanta får vi utgå från att detta endast gäller för leasing och kortfristiga skulder. 

Sambandet mellan kunskap och attityd till extern finansiering visar på att externa 

finansiärer (speciellt leasingbolag och factoringbolag) skulle kunna dra nytta av att 

småföretagare får en större kunskap om deras tjänster. Därför anser vi att dessa 

finansiärer borde arbeta för att utbilda kunderna så mycket de kan.  

 

Den starkaste påverkandefaktorn på småföretagares attityd till externa 

finansieringsalternativ är huruvida deras tidigare erfarenhet är positiv eller negativ. Det 

finns en stark korrelation mellan småföretagares erfarenhet och deras attityd till 



64 

 

samtliga externa finansieringsalternativ. Det innebär att en småföretagare med positiv 

erfarenhet generellt har mer positiv attityd. Småföretagares erfarenhet som isolerad 

faktor har också en direkt påverkan på deras attityd, vilket innebär att om en 

småföretagares erfarenhet blir mer positiv och alla andra faktorer i vår modell förblir 

oförändrade, kommer deras attityd till samtliga externa finansieringsalternativ bli mer 

positiv. Detta belyser hur viktigt det är för till exempel banker, factoringbolag och 

riskkapitalbolag att ha en bra kundvård. Småföretagares tidigare erfarenhet kan ha en 

avgörande betydelse för deras attityd till deras tjänster och en negativ upplevelse 

innebär således att de riskerar att förlora kunder. För att de externa finansiärerna ska 

säkerställa att deras kunder har en positiv attityd till deras tjänster, är det absolut 

viktigaste att kunderna får en bra upplevelse när de använder tjänsterna. 

 

Vad gäller det finansiella gapet är det svårt att svara på huruvida det finns ett gap mellan 

utbud och efterfrågan av externt kapital för småföretag eller inte. Av vår studie framgick 

det inte att utbudet bidrar till ett gap, då relativt få respondenter ansåg att det var svårt 

att erhålla kapital genom olika externa finansieringsalternativ. Detta tyder på att 

småföretagare i Umeå till synes inte verkar vara i behov av ett bättre utbud på extern 

kapital, vilket vi på förhand misstänkte att de kanske skulle vara. Vi ser därför inte att 

exempelvis de nya strängare bankreglerna är något generellt problem för 

småföretagarna i Umeå kommun i nuläget. 

 

Om efterfrågesidan bidrar till ett gap kan också diskuteras. Eftersom det finns ett 

samband mellan småföretagares attityd till externa finansieringsalternativ och 

efterfrågan på externt kapital, skulle det kunna innebära att småföretag inte söker extern 

finansiering på grund av deras negativa attityd, även om det skulle vara det bästa att 

göra sett ur ett strikt ekonomiskt perspektiv. Av denna anledning misstänker vi att det 

skulle kunna finnas ett efterfrågegap. Detta kan vi dock endast spekulera i och därför 

kan vi inte med säkerhet säga att det finns ett finansiellt gap mellan utbud och 

efterfrågan av externt kapital för småföretag.  

 

Pecking order-teorin visade sig inte heller stämma fullt ut. Enligt denna teori ska företag 

föredra olika finansieringsalternativ enligt följande ordning: 1. Interna vinstmedel 2. 

Kortfristiga skulder 3. Långfristiga skulder 4. Ta in nya delägare. Vår studie visar på att 

småföretagare istället föredrar olika finansieringsalternativ enligt följande ordning: 1. 

Interna vinstmedel 2. Långfristiga skulder 3. Kortfristiga skulder 4. Ta in nya delägare. 

Det som skiljer är att kortfristiga och långfristiga skulder har bytt plats med varandra. 

Som vi tidigare nämnt så har småföretagare mest negativ attityd till kortfristiga skulder 

och vi tror därför att det kan finnas ett samband mellan attityderna till externa 

finansieringsalternativ och i vilken ordning småföretag föredrar olika 

finansieringsalternativ. Vi har även konstaterat att tidigare erfarenhet starkt påverkar 

småföretagares attityd och vårt resultat visar på att småföretagare har minst positiv 

erfarenhet av kortfristiga skulder i förhållande till de övriga externa 

finansieringsalternativen. Det är därför rimligt att tro att den tidigare erfarenheten kan 

vara den avgörande orsaken till varför långfristiga och kortfristiga skulder har bytt plats 

i rangordningen för hur småföretag föredrar olika finansieringskällor. 

 

Utifrån det empiriska resultatet i denna undersökning har vi reviderat vår ursprungliga 

modell som presenterades i teorikapitlet i figur 1. Den nya modellen presenteras i figur 

49 och visar att de karaktärsdrag som påverkar småföretagares attityd till externa 

finansieringsalternativ är erfarenhet, kontrollbehov och kunskap. Den visar dessutom att 
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det finns ett samband mellan attityderna och efterfrågan på externa 

finansieringsalternativ. Slutligen visar den också på kopplingen mellan attityderna och 

rangordningen av de olika finansieringsalternativen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Resultatet från denna studie visar något oväntat att småföretagare generellt är mest 

negativ till det externa finansieringsalternativet kortfristiga skulder. Vi hade snarare 

väntat oss att det skulle vara tvärtom då vi antog att användandet av krediter var vanligt 

bland småföretag. Den negativa attityden till extern finansiering beror enligt tidigare 

forskning på en rädsla att förlora kontrollen över företaget. Kortfristiga skulder är det 

externa finansieringsalternativ som innebär att man lämnar ifrån sig minst kontroll och 

därför skulle det vara intressant att göra en kvalitativ studie som kan förklara vad den 

negativa attityden beror på. 

 

I undersökningen var det för få respondenter med utländsk bakgrund för att vi skulle 

kunna dra några slutsatser om huruvida bakgrunden påverkar attityderna. Av de som 

svarat kunde vi däremot se en indikation på att de med utländsk bakgrund generellt hade 

en mer negativ attityd till samtliga finansieringsalternativ. För att kunna dra några 

slutsatser om attityder skiljer sig mellan företagare med svensk respektive utländsk 

bakgrund krävs ett urval med fler utländska företagare. 

 

Vi kan inte utifrån vårt resultat se tillgången till extern finansiering som något större 

problem för småföretagare i denna studie. För att kunna avgöra om det finns ett gap 

mellan utbud och efterfrågan av externt kapital krävs en mer omfattande undersökning. 

Figur 49. Reviderad modell 
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Vi tror också, precis som tidigare forskning visat, att geografiska skillnader och rådande 

ekonomiskt klimat kommer påverka resultatet från en sådan undersökning. Det som vi 

anser är mest komplext med det finansiella gapet är att hitta en tillförlitlig metod för att 

mäta det verkliga behovet av externt kapital. Det är viktigt att skilja på behovet och 

efterfrågan eftersom bland annat en negativ attityd gör att efterfrågan är lägre, även om 

behovet är högt. 
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7. Sanningskriterier 

 
7.1 Validitet 

 

Validitet och reliabilitet är de två huvudsakliga begrepp som används för att beskriva 

säkerheten i studier (Ejlertsson, 2005, s. 99). I en enkätundersökning innebär validitet 

att frågorna verkligen mäter vad de är avsedda att mäta. De systematiska felen i 

enkätfrågorna ska därför helst vara obefintliga för att validiteten ska anses som hög 

(Ejlertsson, 2005, s. 99). Begreppet validitet delas huvudsakligen upp i fyra olika slag; 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet (Bryman & 

Bell, 2005, s. 48).  

 

Begreppsvaliditet handlar om huruvida frågorna i enkäten verkligen är ett mått på vad 

de är avsedda att mäta (Bryman & Bell, 2005, s. 48). I vår enkätundersökning var det 

framförallt karaktärsdragen som vi ansåg vara svåra att mäta. Vi lade mycket tid på att 

säkerställa att frågorna om karaktärsdrag verkligen ger ett mått på rätt karaktärsdrag. 

Det är däremot svårt att avgöra om det respondenterna svarat verkligen återspeglar 

verkligheten. Exempelvis kan vi inte säkerställa att en respondent som anser sig vara 

riskbenägen verkligen är det i verkligheten. Vi anser att frågorna om karaktärsdrag 

mäter karaktärsdragen på ett tillräckligt bra sätt för att besvara om en respondent har 

exempelvis ett högt eller lågt kontrollbehov. För att ge ett mer exakt resultat av 

individers karaktärsdrag krävs troligtvis mer avancerade undersökningsmetoder. 

 

Intern validitet handlar om hur pålitliga slutsatser utifrån kausala förhållanden är 

(Bryman & Bell, 2005, s. 49). I denna studie gäller det de slutsatser vi har dragit utifrån 

statistiska analyser där attityder till extern finansiering har varit den beroende variabeln 

medan karaktärsdrag och demografiska faktorer varit oberoende variabler. Kan vi vara 

säkra på att det är de oberoende variablerna som påverkar attityderna och inte tvärtom? 

Vi anser det vara osannolikt att attityderna till extern finansiering ska påverka 

karaktärsdrag hos företagsledaren och att vi därmed har en hög intern validitet. 

 

Extern validitet mäter huruvida resultaten från en studie kan appliceras på andra 

populationer än de som deltog i urvalet (Bryman & Bell, 2005, s. 49). Ett representativt 

urval krävs därmed för att kunna uppnå en hög extern validitet. Vårt urval bestod av den 

andel av den totala populationen som vi kunde hitta e-postadresser till och följer därför 

inte reglerna för ett slumpmässigt urval. Vi kunde dock inte se några samband mellan de 

som hade och de som saknade adresser. Därför anser vi att urvalet innehåller en hög 

grad av slumpmässighet och därför kan ses som representativt för populationen. 

 

Med ekologisk validitet menas om resultatet från studien går att applicera i 

populationens naturliga miljö (Bryman & Bell, 2005, s. 49). I denna undersökning kan 

det därför diskuteras i fall det finns risk att resultatet exempelvis återspeglar vilka 

attityder till extern finansiering företagare har som privatperson. Vi har dock skickat 

enkäterna till företagsadresser och majoriteten av svaren har kommit under dagtid. Det 

tyder på att respondenterna har besvarat enkäten på sitt arbete, det vill säga i den miljö 

vi önskat att de ska befinna sig i.  
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7.2 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten är ett mått på pålitligheten i studie och för att en studie ska ha en hög 

reliabilitet ska upprepade mätningar ge liknande resultat (Ejlertsson, 2005, s. 99). För 

att ta ställning till om en undersökning är reliabel finns det tre viktiga faktorer att ta 

hänsyn till; stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 

2005, s. 94).  

 

Stabilitet innebär att resultatet inte ska fluktuera om samma mätning upprepas vid olika 

tidpunkter (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Vår undersökning innehåller många faktorer 

som vi anser kan förändras över tiden och som därför kan medföra olika resultat vid 

upprepade undersökningar. Småföretagares attityder till externa finansieringsalternativ 

påverkas av många olika faktorer, bland annat karaktärsdrag hos företaget och 

företagsledaren samt det ekonomiska marknadsläget. Däremot tror vi inte att resultaten 

kommer skilja sig avsevärt om denna undersökning upprepas med korta mellanrum. 

 

Intern reliabilitet rör samband mellan multipla indikatorer som avser att mäta samma 

begrepp (Bryman & Bell, 2005, s. 95). I vår enkätundersökning är det frågorna om 

kontrollbehov (7-10 i enkäten) som berörs av denna faktor. Ett populärt mått för att 

beräkna den interna reliabiliteten är Cronbachs alpha (Ejlertsson, 2005, s. 104). Detta 

mått visar korrelationen mellan de frågor som avser att mäta samma sak och har ett 

värde mellan 0 och det maximala värdet 1. Normalt anses en Cronbach alpha på 0,7 

vara en gräns för en tillräcklig intern reliabilitet. Ejlertsson (2005, s. 104) menar dock 

att värden strax under 0,7 ofta anses vara tillräckliga, speciellt om det är få frågor som 

ingår i måttet. De fyra frågor som avser mäta kontrollbehov i vår enkät har ett 

Cronbachs alpha på 0,59. Vi tror att anledningen till varför värdet inte är högre, är dels 

att vi använt oss av få frågor för att mäta begreppet men dessutom att frågorna mäter 

olika dimensioner av kontrollbehov. Två frågor mäter vikten av att bestämma över sitt 

eget arbete medan två frågor mäter rädslan att någon utomstående kontrollerar hur 

arbetet sköts. Med tanke på att vi endast har använt fyra frågor för att mäta 

kontrollbehovet anser vi att 0,59 är tillräckligt nära riktlinjen 0,7 för att resultatet ska 

anses vara pålitligt. 

 

Interbedömarreliabilitet avser huruvida bedömningar utifrån data kan anses vara 

subjektiva eller inte (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Vår enkät innehåller inga öppna 

frågor vilket har underlättat möjligheten att undvika subjektiva bedömningar av 

datainsamlingen. Vi anser därför att interbedömarreliabiliteten i denna studie är hög. 
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Appendix 1, Enkät 
 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete vid Umeå Universitet. 

Vi gör en undersökning som handlar om småföretagare i Umeå och deras attityd 

till extern finansiering. 

 

Denna enkät har skickats till ett slumpmässigt urval av småföretag i Umeå 

kommun och ska besvaras av företagets högste beslutsfattare. Enkäten består av 

totalt 20 frågor och tar ungefär 4-5 minuter att fylla i. Vi försäkrar att ni kommer 

vara anonym och att informationen endast kommer användas som statistiskt 

underlag. 

 

Vi är mycket tacksamma om ni vill delta i undersökningen då er medverkan är av 

stor betydelse för att resultatet ska bli så bra som möjligt. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Oskar Edholm & Oskar Hettinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Hur många anställda är ni på företaget?   
 
 
2. Kön 

 

  Kvinna 

  Man 
 
 

3. Hur gammal är du?     
 
 
4. Är du född i Sverige? 

 

  Ja 

  Nej 
 
 
5. Är du delaktig i företagets finansiella beslut? * 

 

  Ja 

  Nej 

Kryssa i det alternativ som bäst passar in på dig.  
 
 
6. Vilken är din huvudsakliga attityd till följande finansieringsalternativ? (Svara INTE på de alternativ 

som du ej har någon åsikt om) 
 

  

Mycket 

positiv 

Ganska 

positiv 

Varken 

positiv eller 

negativ 

Ganska 

Negativ 

Mycket 

negativ  

Låna pengar av 

banken        

Leasing 
       

Privata 

investerare        

Riskkapitalbolag 
       

Statliga 

låneinstitut 

(Almi etc.) 
       

Kortfristiga 

skulder 

(krediter, 

factoring etc.) 

       



 

7. Det är viktigt för mig att själv bestämma hur jag sköter mitt arbete. 

 

  
1. Ja, mycket 2 

3. Varken ja 

eller nej 
4 

5. Nej, inte 

alls  

        
 
 
8. Jag tycker det är jobbigt när någon utomstående kontrollerar hur jag sköter verksamheten. 

 

  
1. Ja, mycket 2 

3. Varken ja 

eller nej 
4 

5. Nej, inte 

alls  

        
 
 
9. Jag tycker det är bra när någon annan bestämmer hur jag sköter mitt arbete. 

 

  
1. Ja, mycket 2 

3. Varken ja 

eller nej 
4 

5. Nej, inte 

alls  

        
 
 
10. Jag tycker det är bra när någon utomstående kontrollerar hur jag sköter verksamheten. 

 

  
1. Ja, mycket 2 

3. Varken ja 

eller nej 
4 

5. Nej, inte 

alls  

        

 
Vissa beslut i ett företags verksamhet innebär en möjlighet till hög 
avkastning men på bekostnad av en högre risk (t.ex. risken att förlora 
pengar), medan andra beslut kan ge lägre avkastning men samtidigt lägre 
risk. Fyll i det påstående som bäst beskriver hur riskbenägen du är: 

 
 
 
11. Jag fattar huvudsakligen beslut som innebär: 

 

  

1. Hög 

avkastning och 

hög risk 

2 3. Medel 4 

5. Låg 

avkastning och 

låg risk 
 

        

 

 



 

Kryssa i det alternativ som bäst passar in på dig: 
 
 
 
12. Om företaget är i behov av mer pengar, är min kunskap om vilka olika finansieringsalternativ 
som finns: 

 

  
Mycket bra Ganska bra 

Varken bra 

eller dålig 
Ganska dålig Mycket dålig 

 

        
 
 
 
13. Min kunskap om vad följande finansieringsalternativ innebär är: 

 

 

 

 

 

Mycket bra Ganska bra 
Varken bra 

eller dålig 

Ganska 

dålig 

Mycket 

dålig  

Banklån 
       

Privata 

investerare        

Riskkapitalbolag 
       

Statliga 

låneinstitut 

(Almi etc.) 
       

Leasing 
       

Kortfristiga 

skulder 

(krediter, 

factoring etc.) 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14. Min erfarenhet från följande finansieringsalternativ är: (Svara INTE på de alternativ som du ej har 

erfarenhet av) 
 

  

Mycket 

positiv 

Ganska 

positiv 

Varken 

positiv eller 

negativ 

Ganska 

negativ 

Mycket 

negativ  

Banklån 
       

Privata 

investerare        

Riskkapitalbolag 
       

Leasing 
       

Kortfristiga 

skulder 

(krediter, 

factoring etc.) 

       

Statliga 

låneinstitut 

(Almi etc.) 
       

 
 
15. Vad har du för målsättning med företaget på två års sikt? * 

 

  Växa, både vad gäller omsättning och antalet anställda 

  Växa vad gäller omsättning, men utan att öka antalet anställda 

  Fortsätta som det ser ut idag 

  Minska antalet anställda men bibehålla omsättning 

  Minska både anställda och omsättning 

  Vet ej 

 Övrigt:  
 
 
 

16. Tror du att det kapital som antingen har genererats eller kommer genereras inom företaget, 
räcker för att finansiera företagets planerade tillväxt de kommande två åren? 

 

  

Ja, 

garanterat 
Ja, troligtvis Vet ej 

Troligtvis 

inte 

Garanterat 

inte  

        
 
 
 
 
 
 



 

17. Om företaget hade haft tillgång till mer kapital än vad ni kommer att ha de kommande två åren, 
hade företaget då kunnat växa snabbare? 

 

  

Ja, 

garanterat 
Ja, troligtvis Vet ej 

Troligtvis 

inte 

Garanterat 

inte  

        
 
 
18. Kommer ni att använda något av följande alternativ för att finansiera er verksamhet under de 
kommande två åren? 

 

  

Ja, 

garanterat 
Ja, troligtvis Vet ej 

Troligtvis 

inte 

Garanterat 

inte  

Banklån 
       

Privata 

investerare        

Riskkapitalbolag 
       

Leasing 
       

Statliga 

låneinstitut 

(Almi etc) 
       

Kortfristiga 

skulder 

(krediter, 

factoring) 

       

Kryssa i det alternativ som bäst passar in i följande påstående: 
 
 
19. Jag anser att det är ….......... att erhålla kapital via följande finansieringsalternativ. (Svara INTE 

på de alternativ som du ej har någon åsikt om) 
 

  

Mycket 

svårt 

Ganska 

svårt 

Varken 

svårt eller 

enkelt 

Ganska 

enkelt 

Mycket 

enkelt  

Banklån 
       

Privata 

investerare        

Riskkapitalbolag 
       

Leasing 
       



 

  

Mycket 

svårt 

Ganska 

svårt 

Varken 

svårt eller 

enkelt 

Ganska 

enkelt 

Mycket 

enkelt  

Statliga 

låneinstitut 

(Almi etc) 
       

Kortfristiga 

skulder 

(krediter, 

factoring) 

       

20. Rangordna följande finansieringsalternativ från 1 till 4 efter vilken du 
helst föredrar: 
 
(1=föredrar helst och 4=föredrar minst) 
 

Långfristiga skulder (Låna pengar av banken, statliga låneinstitut, Leasing etc.)   
 

Ta in nya delägare (riskkapitalbolag, privata investerare)   
 

Kortfristiga skulder (krediter, factoring)   
 

Använda företagets självgenererade pengar (interna vinstmedel)   

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 2, omkodning av enkätsvar till numeriska värden 

 

 
2. Kön 

 

Man = 1 Kvinna = 2 

 

 

3. Ålder 

 

Ingen omkodning nödvändig då det faktiska värdet används. 

 

 

4. Bakgrund 

 

Ja = 1 Nej = 2 

 

 

6. Huvudsaklig attityd till externa finansieringsalternativ 

 

Mycket negativ = 1 Ganska negativ = 2  Varken positiv eller negativ = 3 

 

Ganska positiv = 4 Mycket positiv = 5 

 

 

7. Kontrollbehov 

 

5. Nej, inte alls = 1  4. = 2  3. Varken ja eller nej = 3  

 

2. = 4    1. Ja, mycket = 5 

 

 

8. Kontrollbehov 

 

5. Nej, inte alls = 2  4. = 4  3. Varken ja eller nej = 6 

 

2. = 8    1. Ja, mycket = 10 

 

 

9. Kontrollbehov 

 

1. Ja, mycket = 1  2. = 2  3. Varken ja eller nej = 3 

 

4. = 4    5. Nej, inte alls = 5 

 

 

 

 

 



 

10. Kontrollbehov 

 

1. Ja, mycket = 2  2. = 4  3. Varken ja eller nej = 6 

 

4. = 8  5. Nej, inte alls = 10   

 

 

11. Riskbenägenhet 

 

5. Låg avkastning och låg risk = 1  4. = 2  3. Medel = 3 

 

2. = 4      1. Hög avkastning och hög risk = 5 

 

 

13. Kunskap om externa finansieringsalternativ 

 

Mycket dålig = 1 Ganska dålig = 2 Varken bra eller dålig = 3 

 

Ganska bra = 4 Mycket bra = 5 

 

 

14. Erfarenhet av externa finansieringsalternativ 

 

Mycket negativ = 1  Ganska negativ = 2  

 

Varken positiv eller negativ = 3 ganska positiv = 4 

 

Mycket positiv = 5 

 

 

15. Målsättning 

 

Båda alternativen för att växa = 1 

 

Alla andra alternativ = 2 

 

 

18. Efterfrågan 

 

Garanterat inte = 1 Troligtvis inte = 2 Vet ej = 3 

 

Ja, troligtvis = 4 Ja, garanterat = 5 

  

 

   

 

 

 

 

 


