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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Den finansiella beslutsprocessen i småföretag  
 
Seminariedatum: 2004-01-15 
 
Ämne/kurs: FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
Författare: Carl Broberg, Håkan Ekstrand, Peter Eriksson 
 
Handledare: Tore Eriksson 
 
Företag: 4 st. mindre företag i Malmöregionen 
 
Fem nyckelord: Finansiering, Småföretag, Beslutsprocess, Kapitalstruktur, Finansiella beslut 
 
Syfte: Att beskriva den finansiella beslutsprocessen hos småföretag och genom detta skapa 
större förståelse för hur dessa beslut fattas.  
 
Metod: Kvalitativ forskningsstrategi, induktivt synsätt med deduktiva drag, multipel 
fallstudie med möjlighet till jämförelse mellan fallen 
 
Slutsatser: Vid finansiella beslut i småföretag ges situationsbundna överväganden som utgår 
från beslutsfattaren stor vikt. 
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Summary 
 
Title: Den finansiella beslutsprocessen i småföretag 
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Advisor: Tore Eriksson 
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Purpose: To describe the financial decision-making process for small businesses and add to 
the understanding of how these decisions are made 
 
Methodology: Qualitative research strategy, inductive perspective with deductive features, 
multiple case study with comparing cases 
 
Theoretical perspectives: Psycho-economic decision model, Capital structure models, 
Learning theories, Risk management 
 
Empirical foundation: 4 small businesses in southern Sweden 
 
Conclusions: Financial decisions in small businesses are often grounded in situational 
considerations of the decision maker. 
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1.  Inledning 

1.1  Bakgrund 
För att Sverige ska klara av den utmaning som den åldrande befolkningen utgör krävs enligt 
den ekonomiska debatten framförallt två saker. För det första måste den sysselsatta delen av 
befolkningen bli produktivare och för det andra måste Sveriges ekonomi växa.1 Små och 
medelstora företag anses vara en av nycklarna till att få Sveriges ekonomi att växa.2 De spelar 
en allt större roll för sysselsättningen. De senaste åren har sju av tio nya arbetstillfällen 
skapats i små och medelstora företag, de flesta i företag med 10-19 anställda.3 Bennet 
Johnsson-gruppen fokuserade i sitt arbete ”Framtid för svensk industri” satsning på mindre 
och medelstora företag för att få fart på tillväxten.4 De pekade där på deras förmåga att skapa 
nya arbetstillfällen och bidra till näringslivets utveckling i stort. Därför är det av stor vikt att 
studera små företags förutsättningar och möjligheter, något som kan göras utifrån flera 
perspektiv, och på olika nivåer.     
 

Att småföretag är viktiga både för tillväxt och också för utveckling på arbetsmarknaden gör 
att de kan studeras på en makroekonomisk nivå. När detta görs kommer det att vara de små 
företagens samlade effekt på Sveriges ekonomi som är utgångspunkt. Frågeställningar som 
berör tillväxt, sysselsättning samt småföretagarnas bidrag till den allmänna välfärden är 
vanliga. Här råder som nämnts ovan bred enighet om att små och medelstora företag är 
viktiga för Sverige. Dessa företag växer organiskt inom landet medan större företag växer 
genom förvärv och internationalisering.5 Detta betyder att deras tillväxt skapar nya 
arbetstillfällen i högre grad än ”mogna” företags växtprocess.  
 

Nära det makroekonomiska studiet av småföretag ligger det mikroekonomiska, båda är 
nationalekonomiska områden men med olika utgångspunkt. En studie på mikroekonomisk 
nivå kan undersöka villkoren för de enskilda företagen. Detta kan liknas vid det som i vanligt 
språkbruk benämns som företagsklimat. Frågeställningar kring bidragssystem, 
anställningsvillkor och marknadsvillkor är vanliga.6 

 
På en företagsekonomisk nivå är intresset mera fokuserat vid vad som sker inne i företagen. 
Daglig verksamhet som ekonomisystem och inköpsfunktioner kan studeras såväl som mera 
långsiktig planering, strategier, marknadsföring och finansiering.  
 
Inom företagsekonomin finns det flera olika perspektiv att utgå från men oberoende av vilket 
perspektiv man väljer att studera företag utifrån är behovet av kapital centralt. Det behövs 

                                                 
1 Denna slutsats dras i SOU 2000:7 s.223, utredningen konstaterar även att det är de små företagen som växer 
snabbast s.236 
2 Att småföretagen är betydelsefulla för Sveriges ekonomi har fastslagits i studien ”Näringslivsdynamik under 
90-talet” Davidsson m.fl. (1996).  
3 Den statliga utredningen, Ds 1999:32, av Sveriges cirka 500 000 företag har cirka 97 procent av dem färre än 
19 anställda. 
4 Olsson Anders i Dagens Nyheter 2003-11-26 och 2003-11-27. Bennet Johnsson–gruppen är ett samarbete 
mellan facket och industrin för att ta fram tillväxt förslag. Deras förslag presenterades i maj 2002. 
5 Henrekson (2001) ”Institutionella förutsättningar för entreprenörskap och företagstillväxt” 
6 Se t.ex. Du Rietz (2002) ”Kapitalskatterna och den kreativa förstörelsen”, Henrekson (1999) ”Drivkraft för 
entreprenörskap”  
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kapital både för att starta, driva och för att expandera. När man ska utvärdera hur effektivt 
småföretagen förvaltar sitt kapital är kapitalstrukturen central. Små företag har dessutom 
svårare än stora att anskaffa kapital. Relaterat till detta är småföretagens känslighet för 
likviditetsbrister, betalningsoförmåga kan snabbt leda till konkurs.7 Av dessa anledningar är 
det viktigt att studera kapitalstruktur, kapitalanskaffning och likviditetshantering i små 
företag. 
 

De finansiella teorier som finns utgår ofta från att företag har tillgång till nationella och 
internationella kapitalmarknader, men den internationella kapitalkällan är oftast inte 
tillgänglig för små företag. Finansiella teorier bygger även för det mesta på andra antaganden 
som inte är uppfyllda för små företag.8 Det är därför inte möjligt att direkt applicera 
traditionella finansiella teorier på små företag. 
 

 

1.2  Problemformulering 

Vissa finansiella modeller kan användas som praktiska instrument för att vägleda 
beslutsfattare och förutsäga utfallet av deras ekonomiska beslut. Dessa modeller är till stor del 
matematiska och kan t.ex. vara konstruerade för att ta hänsyn till pengars tidsvärde9. 
Finansiella teorier kan även föreslå optimala värden i fråga om skuldsättningsgrad för 
specifika företag.10 I och med detta kan finansiering uppfattas som en kvantitativ vetenskap. 
Dock är det i småföretag enskilda individer som fattar de finansiella besluten, ofta utan hjälp 
av kvantitativa modeller och beräkningar. Att studera ekonomiska beslut kvalitativt och 
därmed uppmärksamma en större komplexitet som är beroende av dem som fattar dessa beslut 
kan bidra till att skapa en större förståelse för de beslut som fattas. 
 

En grupp där det ekonomiska beslutet påverkas av fler faktorer än de faktiskt 
lönsamhetsmässiga är småföretagen. De kan oftast inte skilja investeringsbeslutet från 
finansieringsbeslutet, det kan antas finnas en stark koppling mellan företagets ekonomi och 
ägarens ekonomi och de kan ha andra motiv än att maximera avkastning på satsat kapital. 
Självklart påverkas andra företagare av liknande eller samma faktorer, och även andra 
beslutsfattare kan ha liknande motiv i sin yrkesroll. Men småföretagare kan antas uppvisa 
stort hänsynstagande till andra än ekonomiska faktorer i sitt beslutsfattande. Detta gör att 
processen som leder fram till ett finansiellt beslut hos småföretag blir intressant att studera, 
eftersom denna process kan antas fånga en dynamik i det finansiella beslutsfattandet som 
hänsyn annars inte tas till. Att använda småföretag som studieobjekt gör av ovan nämnda 
anledningar att de flesta ekonomiska beslut kan klassas som finansiella eftersom de har en 
påverkan på företagets finansiella ställning. Endast mera dagliga beslut av administrativ 
karaktär faller för småföretagare utanför denna klassificering. 
 

                                                 
7 Mcmahon; Stanger (1995) ”Understanding the Small Enterprise Financial Objective Function”  
8 Hamberg (2001) Strategic Financial Decisions s. 99, Barton och Matthews (1989) ”Small Firm Financing: 
Implications from a Strategic Management Perspective” s. 2, Barton och Gordon (1987) ”Corporate Strategy: 
Useful Perspective for the Study of Capital Structure” s. 69 
9 Nuvärdesberäkning är en sådan metod.  
10 WACC – finansiell utväxling tas bl.a. upp i Arnold (2002), Corporate Financial Management, s. 820 



 7 

Om inte lönsamhetsmässiga överväganden fokuseras uppkommer en rad frågor. Vilka 
alternativ till finansiering väljs och av vilka anledningar? Vilka är inblandade i 
beslutsprocessen och vilken påverkan på beslutet har dessa? Utvecklas de finansiella besluten 
över tiden och hur formaliserad är processen? Genom att studera hur finansiella beslut fattas i 
småföretag vill vi belysa ovanstående frågor. 
 

1.3  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva den finansiella beslutsprocessen hos småföretag och 
genom detta skapa större förståelse för hur dessa beslut fattas. Vårt mål är att bidra med insikt 
i en komplicerad process och genom detta hjälpa småföretagare och andra som är inblandade i 
deras finansiella beslut, t.ex. bankpersonal, revisorer och företagsrådgivare.  
 

1.4  Avgränsningar 
Detta arbete är avgränsat till småföretag, enligt definition nedan och geografiskt till 
Malmöregionen. Ytterligare avgränsningar följer i texten. 
 

1.5  Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig till de som läst grundläggande företagsekonomi och är intresserade av 
småföretag och hur dessa fattar finansiella beslut. 
 

1.6  Disposition 
Uppsatsen är disponerad 
enligt figuren bredvid. I 
kapitel 2 presenterar vi en 
vetenskaplig metod som 
knyter an till 
problemställningen och 
syftet. Därefter 
presenteras i kapitel 3 en 
praktisk referensram. 
Denna har till syfte att 
belysa skillnader mellan 
stora och små företag samt att beskriva vilka möjligheter små företag har när de ska anskaffa 
kapital. Kapitel 4 innehåller en teoretisk referensram där vi samlar teorier av intresse för 
området som behandlas i uppsatsen. Utifrån denna teoretiska referensram utformar vi sedan 
en undersökningsmodell i kapitel 5. Undersökningsmodellen ligger sedan till grund för 
insamling, presentation och analys av empirin. Empirin presenteras i kapitel 6. Här har vi 
försökt att presentera denna så att läsaren får en förståelse för hur respondenterna resonerar 
och tänker. I kapital 7 analyserar vi empirin. Först ställer vi respondenternas svar mot 
varandra. Därefter försöker vi utifrån skillnader, likheter och mönster analysera empirin mot 
de teorier vi presenterat i kapitel 4. Slutligen drar vi slutsatser utifrån analysen i kapitel 8 samt 
ger förslag till vidare forskning. 
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2.   Metod 
 
Detta kapitel beskriver anledningarna till att en kvalitativ metod använts vid faktainsamling 
och behandling av denna. Den valda metoden beskrivs och kritik mot denna presenteras. Även 
grunderna för urval av undersökningsobjekt redovisas.  
 

2.1  Inledande överväganden 

Att studera verkligheten i vetenskapligt syfte förutsätter att denna verklighet uppfattas som 
intressant eller viktig i något avseende. Denna uppfattning gör att den metod som används vid 
studien är ”bestämd” av objektet som ska studeras och varför studien ska göras.11 Detta 
faktum kan uppfattas som ett inbyggt hinder mot objektivitet från undersökarens sida. Antar 
man denna ståndpunkt faller förutsättningarna för att göra en värderingsfri undersökning, 
redan valet av undersökningsobjekt utesluter detta. Det är dock endast mera 
naturvetenskapliga metoder som ställer höga krav på objektivitet.12  
 
Eftersom det inte är möjligt att vara helt objektiv, i betydelsen värderingsfri, i en 
samhällsvetenskaplig undersökning är det viktigt att vara medveten om de personliga 
värderingar och uppfattningar man har med sig som bagage. Dessa kommer att påverka såväl 
undersökning som analys, men genom att vara medveten om denna problematik anser vi att 
det går att reducera dessa effekter. När värderingar och personliga uppfattningar har påverkat 
vårt arbete kommer dessa att redovisas öppet. 
 
Val av uppsatsämne har påverkats av personliga intressen. Detta givet har val av synsätt och 
forskningsstrategi utgått från problemställning och syfte och i vårt fall ansetts följa naturligt 
på intresseområdet. 
 
2.1.1  Induktivt synsätt 

För att uppnå denna uppsats syfte utgår vi från ett induktivt synsätt, även om detta inte är rent 
induktivt. Som underlag för datainsamling kommer en modell att användas. Denna modell 
presenteras i kapitel 5 och har sin utgångspunkt i de teorier som presenteras i kapitel 4. För 
oss innebär detta att den modell som kommer att användas för att presentera och analysera 
data är närvarande redan i datainsamlingsfasen. Detta innebär att utgångspunkten kommer att 
vara teori om hur och varför finansiella beslut fattas, vilket kan uppfattas som en deduktiv 
strategi. Uppsatsen är dock inte inriktad på att bevisa eller hitta belägg för en befintlig teori 
utan att hitta de delar av befintlig teori som kan vara tillämpliga i den speciella situation som 
undersöks, och synsättet kan därför anses vara induktivt.  
 

                                                 
11 Resonemang hämtat från Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 16 
12 Bryman, (2002) Samhällsvetenskapliga metoder tar upp objektivitet i betydelsen att vetenskapen bör och ska 
vara värderingsfri som en del av ett positivistiskt synsätt. Annars anser han att det inte är möjligt att ha 
fullständig kontroll över sina värderingar eftersom de finns närvarande i alla faser av forskningsprocessen, s. 37. 
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2.1.2  Kvalitativ forskningsstrategi 

Som en naturlig följd av vad som sades ovan om förhållandet mellan området som ska 
undersökas och den befintliga teorin kommer vår målsättning vara att skapa förståelse och 
insikt kring det finansiella beslutsfattandet i småföretag. Redan detta faktum utesluter en 
kvantitativ forskningsstrategi. Vi kommer inte, i detta begränsade arbete, ha möjlighet att 
mäta den enskilda relevansen hos alla upptänkliga variabler som går att identifiera. Vi 
kommer i stället i vårt datainsamlande att fokusera på de enskilda företagarnas uppfattningar. 
Detta stämmer med den uppfattning av kvalitativ forskning som Bryman presenterar, 
nämligen att den kvalitativa forskningen ”föredrar att lägga vikten vid hur individerna 
uppfattar och tolkar sin sociala verklighet”13. Han menar även att kvalitativ forskning i 
huvudsak är induktiv och uppfattar den sociala verkligheten som föränderlig och konstruerad 
av individerna. I detta hänseende är den undersökning som presenteras i denna uppsats väl 
överensstämmande. En beslutsprocess kan antas vara ständigt föränderlig och påverkad av de 
i processen deltagande individernas uppfattningar, erfarenheter och motivation och denna 
dynamik fångas bäst med en kvalitativ metod.  
 
En annan grundläggande skillnad i förhållandet mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskningsstrategi som tas upp av Bryman är att en kvalitativ strategi är inriktad på tolkning 
av de data som forskningen genererar.14 Det kan dock sägas vara en oundviklig följd av en 
kvalitativ undersökning att tolkning är tvungen. Presentation och analys av insamlad data 
fordrar tolkning. Även kvantitativ forskning kräver ett visst mått av tolkning men denna 
strategi är mer inriktad på att studera i vilken utsträckning vissa företeelser förekommer. 
Därför kan de kategorier som resultaten sorteras in i vara tydligare och orubbliga. Att 
intervjua utan strikt struktur innebär att det som framkommer under intervjun inte lika enkelt 
kan kategoriseras och därför krävs tolkning för att resultatet ska vara användbart. 
 

2.2  Undersökningsdesign 

Bryman (2002) skiljer begreppen undersökningsdesign och undersökningsmetod åt. Han 
menar att undersökningsdesign är en ram för insamling och analys av data medan 
undersökningsmetod är tekniken som används för att samla in data. Undersökningsmetod blir 
därför underordnad undersökningsdesign. I arbetet med denna uppsats har vi velat skapa en 
egen undersökningsmetod som är användbar i alla delar av arbetet, vid insamling av data och 
presentation och analys av denna. Eftersom vi anser att en studie av vårt intresseområde ger 
en utgångspunkt för undersökningsdesignen, har vi koncentrerat vårt arbete på att utveckla 
metoden. Egentligen har design och metod vuxit fram tillsammans under arbetets gång och är 
därför svåra att i Brymans termer särskilja. Men utgångspunkten för arbetet har varit att 
inhämta data från enskilda småföretagare på området finansiella beslut.  
 
Den av Brymans kategoriseringar av undersökningsdesign som uppvisar störst likheter med 
den vi använt är fallstudien. I sin typiska form innebär fallstudie ”ett detaljerat och ingående 

                                                 
13 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 35 
14 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, tabell 1.1, i denna presenteras vad han anser vara 
grundläggande skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier. 
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studium av ett enda fall”15. I den undersökning vi utfört kan fallet definieras som den process 
som leder fram till ett finansiellt beslut i ett småföretag. Det är denna process vi vill belysa 
och studera. I detta arbete är därför betydelsen av fallstudie något utökad och uppvisar 
likheter med andra sorters undersökningsdesign som Bryman tar upp. Den första 
undersökningsdesignen som kan anses ligga nära vår fallstudie är tvärsnittsstudien. Likheten 
består i att en tvärsnittsstudie studerar ett antal observationer under begränsad tid. Skillnaden 
är att en tvärsnittsstudie utförs på företag som liknar varandra och har samma förutsättningar. 
Syftet med en tvärsnittsstudie är att utveckla påståenden som är universella och gäller 
oberoende av tid och rum.16 I vår studie är vi medvetna om att de resultat som framkommer 
har begränsad giltighet. Resultaten är beroende av de undersökningsobjekt som studeras. 
Detta kommer av att vårt intresse är att belysa speciella drag i en specifik beslutsprocess, 
vilket leder till att resultaten inte kan generaliseras. Men syftet för undersökningen är inte att 
producera en teori för beslutsfattande utan att identifiera de övervägande som småföretagare 
gör i frågor om finansiella beslut.  
 
Bryman tar upp ännu en undersökningsdesign som uppvisar likheter med den fallstudie vi 
utfört, nämligen den jämförande eller komparativa designen. För Bryman är denna design till 
för att jämföra kontrasterande fall, att hitta skillnader och belysa dessa. Vi kommer att 
använda oss av fall som uppvisar likheter i och med att de kan definieras som småföretag men 
jämförelse kommer att vara en vital del av vår undersökning. Det är för att kunna göra 
jämförelser, och för att få ett tillräckligt stort underlag, som vi vill studera mer än ett fall. 
Därför kan den undersökningsdesign som använts i denna uppsats kategoriseras som ett antal 
fallstudier med möjlighet till jämförelse. 
 

2.2.1  Undersökningsmetod 

Vi har, som tidigare sagts, velat utveckla en metod som kan användas genomgående i alla 
arbetets faser. Utgångspunkten för denna har varit att intervjuer har ansetts som den enda 
framkomliga vägen för att samla in det vi efterfrågat. Eftersom vi efterfrågar individers, om 
än i sin yrkesroll, uppfattningar har det ansetts viktigt att de har möjlighet att själva styra in 
intervjun på områden de uppfattar som viktiga. Samtidigt har vi uppmärksammat att vissa 
områden måste belysas. Detta har vi ansett kunnat uppnås med vad som Bryman benämner 
semi-strukturerad intervju17. De intervjuer vi genomfört med småföretagare har utgått från en 
undersökningsmodell som fungerar som intervjuguide, denna presenteras i kapitel 5. Att 
undersökningsmodellen presenteras i kapitel 5 beror på att den utgår från de teorier som 
presenteras i kapitel 4 samt att undersökningsmodellen även ligger till grund för analysen. 
 
Inför de intervjuer som utförts har ett antal frågor skickats till respondenten per e-post eller 
vanligt brev när e-post inte funnits. Dessa frågor har skickats ut i förväg för att inhämta 
bakgrundsfakta om det företag vi ska intervjua. De har även fyllt funktionen att förbereda 
respondenten och skapa en kanal för kontakt redan innan själva intervjun utförts. Dessa 
bakgrundsfrågor redovisas i bilaga 1. 
 

                                                 
15 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 64 
16 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 66 
17 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 301 
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2.2.2  Undersökningsobjekt 

Vårt mål var att välja företag som var så olika som möjligt avseende bransch, ålder, storlek. 
Detta för att komma åt flera av de olika överväganden de gjorde i sina finansiella beslut. För 
att hitta företag som uppfyllde våra kriterier använde vi en metod som byggde på två steg. I 
det första steget använde vi internet18. Här valde vi att sortera fram företag med 1-50 anställda 
i Malmö. Att vi valde Malmö var främst av praktiska skäl. Var företagen var lokaliserade 
ansågs inte heller vara av kritisk betydelse för vår undersökning. När vi gjort denna första 
sortering valde vi branscher där vi antog att förutsättningarna skilde sig åt och ringde till 
företag inom dessa branscher. När vi hittade ett företag där ägaren var aktiv i den dagliga 
verksamheten frågade vi om de var intresserade av att delta i vår undersökning. För att hitta 
våra fyra respondenter var vi i kontakt med ungefär 35 företag som uppfyllde våra kriterier. 
Bortfallet berodde i ungefär hälften av fallen på att VD:n eller ekonomichefen inte var 
anträffbar. Det övriga bortfallet berodde på att de inte ansåg sig ha någon tid att avvara.  
 
För att medverka i undersökningen har några företagare ställt kravet att det inte ska gå att 
utläsa vilket företag det gäller. Vi har inte ansett att det är ett problem för undersökningen att 
hålla företagen anonyma. Därför redovisas inte namn på företag eller företagsledare utan de 
benämns i stället A, B, C och D. Vi har av alla intervjuade fått tillstånd att redovisa bransch 
etc., de uppgifter de lämnade som bakgrundsfakta.  
 

2.2.3  Kompletterande data 

De företagare vi intervjuade hade alla en revisor till hjälp och några ansåg också att banken 
bidrog med viktig hjälp när de skulle utvärdera alternativ till finansiering. Därför ville vi även 
intervjua dessa utomstående parter som deltar när småföretagare fattar finansiella beslut. Vi 
valde att kontakta en företagsrådgivare på en av våra större banker, samt en revisor. Syftet 
med dessa kontakter var att ytterligare fånga dynamiken i beslutsprocessen samt försöka se 
vilka roller och vilket ansvar dessa gav sig själv. Detta är även ett försök att se om en 
utomstående aktör har en annan bild av händelseförloppet än företagarna själva. För att välja 
respondenter valde vi att använda personliga kontakter eftersom vi fann det svårt att hitta 
villiga respondenter, speciellt revisorerna hade svårt att avsätta tid. Vid dessa intervjuer valde 
vi att förhålla oss mera löst till intervjuguiden och i stället fokusera intervjuerna kring fyra 
teman som ansetts viktiga med utgångspunkt från de intervjuer som tidigare gjorts. Dessa 
teman var kontakt, kompetens, bedömningsgrunder samt upplevd roll och ansvar. 
 

 

2.3  Bedömningskriterier 

Som kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga undersökningar tar Bryman19 upp 
reliabilitet, replikation och validitet som de viktigaste. Dessa begrepp ska här kort diskuteras 
satta i samband med den undersökning som presenteras i detta arbete. Validitet och reliabilitet 
är begrepp som behandlas annorlunda i fråga om kvalitativa och kvantitativa undersökningar. 
Här kommer därför begreppen sättas i ett kvalitativt sammanhang.  

                                                 
18 www.foretagsfakta.se 2003-11-27 
19 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder 
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2.3.1  Replikation 

Replikation som begrepp i detta sammanhang handlar om att undersökningen ska vara möjlig 
att upprepa. Eftersom denna undersökning ska utföras med hjälp av intervjuer har vi redovisat 
direkta frågor och teman för att möjliggöra replikation av undersökningen.  
 

2.3.2  Reliabilitet  

Reliabilitet kan i detta fall översättas med tillförlitlighet. Kommer en replikation av 
undersökningen att ge samma eller likvärdiga resultat? Som sagts ovan anser vi att replikation 
är möjlig men reliabiliteten påverkas i negativ riktning av i första hand två faktorer. För det 
första kommer svaren på de frågor och teman som tas upp att vara beroende av de personer 
som intervjuas och resultatet kan därför inte förväntas att bli likvärdigt vid en replikation. 
Upplevelsen av beslutsprocessen är säkerligen personlig, även om vi ska försöka finna 
generella överväganden som gäller för gruppen småföretagare. För det andra kommer inte 
svaren att vara de samma ens om undersökningen utförs ännu en gång med samma 
respondenter. De svar som intervjuade personer kommer att ge andra gången, kan förväntas 
vara påverkade av att frågan blivit rest tidigare.  
 

2.3.3  Validitet 

Validitet kan enkelt sägas vara frågan om det som mäts verkligen är det som eftersträvades att 
mätas. Validitet är ett paraplybegrepp som brukar delas upp i mera specifika begrepp.20 I 
denna undersökning kommer det inte att vara mätning av någon faktor som är av intresse. Det 
kommer att vara tolkning av det som framkommer under intervjuer som är det viktiga. På 
grund av detta är det svårt eller omöjligt att tala om denna undersöknings validitet, i varje fall 
om man talar om mätningsvaliditet21. Eftersom detta är ett generellt problem för många 
kvalitativa undersökningar tar Bryman upp frågan om reliabilitet och validitet separat. Här 
anpassas begreppen för att bättre passa en kvalitativ undersökning.22 Dessa begrepp kallas 
extern och intern reliabilitet och extern och intern validitet.  
 
Extern reliabilitet kan jämställas med replikation som togs upp ovan.  
 
Intern reliabilitet handlar om hur en grupp kan komma överens om tolkning av det som 
framkommer under studien. Som begrepp är detta intressant för vår undersökning då 
intervjuer och analys utförts i grupp. För att i denna analys och tolkning lättare kunna komma 
överens, även om total samstämmighet inte eftersträvas, har vi liknande förutsättningar i fråga 
om kunskap om underliggande teorier av betydelse för tolkningen. Vid alla intervjuer har i 
minst två gruppmedlemmar deltagit. Intervjun har sedan transkriberats och varje 
gruppmedlem har gjort en egen tolkning som sedan diskuterats med alla gruppmedlemmar 
närvarande. 

                                                 
20 Se t.ex. s. 43-44 i Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder där bl.a. begreppsvaliditet och intern 
validitet tas upp. 
21 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 474, mätningsvaliditet är vad Bryman enligt sin ordlista 
menar vad validitet normalt står för. 
22 Bryman (2002) Samhällsvetenskapliga metoder, s. 257, han hämtar här begreppen från LeCompte, M.D. och 
Goetz, J.R (1982), ”Problems of Reliability and Validity in Ethnographic Research” 
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Frågan om intern validitet har större betydelse för längre studier av deltagande observations-
karaktär. Längden på dessa undersökningar säkerställer att det finns en liknande uppfattning 
av centrala begrepp hos undersökare och den eller de personer som ingår i undersökningen. 
Vår undersökning kommer att genomföras med hjälp av en intervju med varje beslutsfattare. I 
detta fall är det inte möjligt att säkerställa den interna validitet som här avses. När begrepp av 
betydelse diskuteras kommer dock respondentens uppfattning av dessa att efterfrågas om 
denna inte framkommer på annat sätt.  
 
Extern validitet handlar om den generaliserbarhet som resultaten av undersökningen har. I 
vårt fall är inte generaliserbarheten det viktiga, läs ovan om undersökningsdesign, varför den 
externa validiteten inte är relevant. 
 

2.4  Metodkritik 

Att vi ansett metodval följa naturligt på undersökningens problemställning och syfte kan 
innebära att andra alternativ inte utvärderats tillräckligt. En mera strukturerad intervjuform 
med inslag av kvantitativa mått hade lett till en högre reliabilitet, men detta på bekostnad av 
att undersökningen hade varit styrd av förutfattade meningar om vad som skulle framkomma. 
Med hänsyn till detta kan det sägas att denna undersökning haft möjligheten att hitta de 
områden och överväganden som en småföretagare gör vid finansiella beslut. När dessa väl 
hittats kan det finnas större möjlighet att utföra en kvantitativ undersökning på ett större 
underlag där bransch, livscykel och storlek kan användas som ytterligare särskiljningsgrunder. 
Det är därför tvunget att påpeka att denna undersökning i första hand särskiljer företagen med 
grund i de personliga uppfattningar som respondenten uttryckt i en enskild intervju.  
 
Genom den sammankoppling av undersökningsdesign och undersökningsmetod som vi gjort 
är benämningen av undersökningen som en fallstudie närmast att se som en kompromiss. För 
vår undersökning menar vi inte att detta är något problem. Vi har försökt vara tydliga när vi 
ovan diskuterade varför vi valt att kalla det en fallstudie för att undvika begreppsförvirring. 
Fallstudien kan även anses försvagad eftersom en process velat studeras men detta har endast 
gjorts genom en persons uppfattning av denna i efterhand. Att detta ansetts vara en möjlig väg 
för att studera beslutsprocessen beror på att det i våra fall varit den som har det slutgiltiga 
ansvaret och bestämmanderätten som intervjuas. Alla vi intervjuat har uttryckt detta under 
intervjun.  
 
Vi anser det även viktigt att påpeka att det beteende som respondenterna har givit uttryck för 
kan skilja sig från den mening vi ger deras handlande, eller de överväganden de grundar sitt 
handlande på. Det är här viktigt att förstå att det kan finnas felkällor både i vår analys och i 
det som framkommit under intervjuerna. I analysen kan vi ha gjort antaganden som inte 
stämmer med respondentens uppfattningar och i intervjun kan respondenten ha velat 
framhålla vissa överväganden samtidigt som andra undanhållits. Vi anser dock att det som 
framkommit under intervjuerna varit det som påverkat respondenterna mest i deras 
beslutsfattande. Och genom att ligga nära vad som verkligen uttryckts under intervjuerna i vår 
analys hoppas vi att feltolkningar undvikits i så stor utsträckning som möjligt. Att hålla 
intervjuerna öppna har här varit ett viktigt medel för att uppnå detta, något som inte hade 
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kunnat uppnås med en mera strukturerad teknik. Då hade det funnits större anledning för 
respondenterna att inte svara sanningsenligt utan i stället framhäva den bild av sin verksamhet 
de eftersträvade. Det hade även kunnat uppkomma situationer där de inte ville svara på vissa 
specifika frågor, något som undvikts genom att låta dem själva föreslå området som 
diskuterades och sedan låta intervjun röra sig kring detta. 
 
Att, som vi gjort, använda sig av en metod som innebär tolkning av data för att komma till 
insikt om området som studeras ställer stora krav på de som utför denna tolkning. Speciellt 
när det underlag som ska studeras behandlar ett område som är mänskligt beteende. Att vi 
funnit detta vara möjligt utan att ha någon specialistkunskap på detta område beror på att de 
teorier vi använt som underlag för vår undersökning tagit den hänsyn till den mänskliga 
aspekten vi ansett vara nödvändig. 
 

2.5  Källkritik 
Med tanke på att denna undersökning kan uppfattas som en förundersökning som senare kan 
kompletteras för att bygga en mera rigid teori om hur finansiella beslut fattas i småföretag är 
de undersökta företagen av mindre betydelse. Detta även med tanke på hur begränsad 
undersökningen är. Det är självklart att den tolkning som görs är påverkad av de undersökta 
företagens specifika överväganden och dessa hade varit annorlunda om andra företag 
undersökts. Vi har även respekterat att vissa företag velat vara anonyma och därför 
anonymiserat alla. Av ovanstående anledningar anser vi inte det möjligt eller nödvändigt att 
presentera någon ytterligare källkritik i detta arbete.  
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3.  Praktisk referensram 
 
Eftersom småföretagare och deras villkor ofta kommer i skymundan känner vi ett behov av att 
ge läsaren en praktisk referensram. Denna referensram har flera funktioner, först vill vi 
definiera några av de begrepp som är centrala i uppsatsen. Vi vill även visa vilka olika 
finansieringsmöjligheter som är tillgängliga för småföretagare samt beskriva hur 
småföretagare skiljer sig från större företag ur ett finansieringsperspektiv. Att förstå dessa 
skillnader är viktigt för de resonemang och teorier vi använder oss av i uppsatsen.  
 

3.1  Viktiga begrepp 
Nedan förklaras och definieras begrepp som är centrala i denna uppsats. 
 
 
3.1.1  Småföretag 
Det finns olika definitioner av småföretag. Dessa är mer eller mindre specificerade. 
Europeiska kommissionens officiella definition av småföretag är företag som har 1 – 50 
anställda, omsätter högst 5 miljoner euro eller har en balansomslutning på maximalt 2,5 
miljoner euro. Dessutom finns det ett oberoendekriterie som kortfattat innebär att maximalt 
25% av ett småföretag får ägas av andra bolag som inte uppfyller samma kriterier.23  
 
Svensk Näringsliv kategoriserar småföretagare utifrån antalet anställda, de grupperar 
småföretag i tre undergrupper.24 

- Ensamföretagare eller levebrödsföretag, drivs av ägaren. 
- 1 – 9 medarbetare kallas Microföretag 
- 10 – 49 medarbetare kallas Småföretag 

 
De delvis olika avgränsningarna som förekommer vid definitionen av småföretag 
sammantrålar dock i en övre gemensam medarbetargräns. Vi definierar småföretag som 
privatägda företag med 1 – 49 anställda där ägaren är aktiv i den dagliga verksamheten. 
 
 
3.1.2  Kapital 
Det kapital ett företag har i olika slags tillgångar kan finansieras med eget kapital eller 
främmande kapital. Kapital kan definieras utifrån dess användning och/eller anskaffning. Vi 
väljer att definiera kapital utifrån dess anskaffning. Beskrivning av kapital görs i huvudsak 
som externt tillfört och internt tillfört kapital eftersom denna uppdelning kommer att visa sig 
intressant för arbetet.  
 
3.1.3  Kapitalstruktur 
När vi nämner kapitalstruktur menar vi sammansättningen mellan alla skulder och eget 
kapital.  

                                                 
23 EU:s Fjärde Direktiv. www.europa.eu.int 2003-12-03 
24 www.svensktnaringsliv.se. 2003-11-21 



 16 

3.2  Skillnader mellan stora och små företag  
Nackdelarna är många och betydande för småföretagen avseende finansieringsfrågor och 
alternativ till finansiering i relation till stora företag. Finansiering av småföretag kompliceras 
av att valet mellan intern och extern finansiering inte är helt rationellt. Det finns en inbyggd 
motsträvighet hos småföretagen som föredrar interna medel framför skulder och externt eget 
kapital.25 Småföretag ägs av en eller ett fåtal personer som dessutom är aktiva i företaget. 
Ägarna har oftast en negativ attityd till extern finansiering eftersom de vill behålla kontroll 
över företaget, dess resurser och den operativa verksamheten.26 En majoritet av småföretag 
föredrar därför att finansiera sin verksamhet med internt tillfört kapital. Detta bedöms som så 
viktigt att de kan avstå en lönsam investering om finansieringen kräver externt kapital.27 
Småföretagen kan inte på samma sätt som marknadsnoterade företag utnyttja exempelvis 
aktieemissioner på den öppna marknaden för att öka det egna kapitalet. Vidare har 
småföretagen i regel lägre soliditet och högre skuldsättningsgrad än stora företag. De kan 
därför ha svårare att finna kreditgivare och riskerar en högre kapitalkostnad.28 Det råder även 
informationsasymmetri då småföretagen har betydligt mer kunskap om verksamheten, än vad 
potentiella finansiärer har.29 Svårigheterna för småföretagen att visa sin kreditvärdighet ger 
dem ofördelaktiga kreditvillkor jämfört med de stora företagen.30 Vidare bestäms ofta 
småföretagares kreditvärdighet av till hur stor del ägaren är villig att gå in som personlig 
garant för lånen.31 Småföretagen känner sig också i allmänhet motarbetade av bankerna som 
enligt ägarna kräver orimligt stora säkerheter för banklån.32 Tillväxtpotentialen blir hämmad 
då tillväxt kräver kapital som i sin tur är beroende av risken i de finansieringsformer som är 
tillgängliga för småföretagen. Ägarna i småföretag riskerar då att måla in sig i ett hörn. På 
samma gång som ägaren personligen vill ha ut så mycket som möjligt så vill han/hon inte 
riskera företagets självständighet eller obundenhet. Därför används finansieringsformer som 
aktieägarlån eller kvarhållen vinst för fortsatt utveckling vilket resulterar i raka motsatsen.33  
 
Det finns även informations- och kunskapsskillnader mellan stora och små företag. Små 
företag, med vissa undantag, satsar mindre på produkt- och kompetensutveckling än stora 
företag. De har också svårare att rekrytera välutbildad personal och får inte lika ofta del i 
kunskapsspridningen från utbildningssektorn på samma sätt som större företag.34 Detta 
medför väsentligt sämre tillgång till finansiell expertis för småföretagen vilket i sin tur leder 
till mindre information om de finansieringsalternativ som finns tillgängliga. De riskerar 
dessutom att bli starkt beroende av externa rådgivare. Därför är ett stort och brett kontaktnät 
viktigt för det lilla företaget för att skapa större flexibilitet i dessa situationer. De får på så sätt 

                                                 
25 Watson och Wilson (2002) ”Small and Medium Size Enterprise Financing: A note on some of the empirical 
implications of a pecking order” 
26 Michaelas m.fl. (1998) ”A Model of Capital Structure Decision Making in Small Firms”  
27 ibid 
28 Ds 1999:32 
29 Cressy och Olofsson (1996) ”Financial Conditions for SMEs in Sweden: Financing SMEs – a Comparative 
Perspective”   
30 Scholtens (1999) ”Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs” 
31 Levin och Travis (1987) ”Small Company Finance – What the books don´t say” 
32 Ds 1994:52 
33 Levin och Travis (1987) ”Small Company Finance – What the books don´t say” 
34 Ds 1999:32 
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större insikt i och mer underbyggd information om de alternativ som föreligger vid 
verksamhetens finansieringsbehov.35 

3.3  Kapitalkällor  
Det är framförallt tre 
grundläggande problem som 
uppmärksammas vid 
företagsfinansiering nämligen, 
storleksutvecklingsproblemet, 
kapitalanvändningsproblemet och 
kapitalanskaffningsproblemet.36 
Vad kapitalet ska användas till 
spelar stor roll när man ska 
anskaffa det. Vid anskaffning av 
rörelsekapital och 
investeringskapital betonas tre former som behovet kan täckas av: ägarnas tillskott, långivares 
tillskott och/eller kvarhållen vinst i verksamheten.37 Vi kommer i detta avsnitt, utifrån en 
intressentmodell, att beskriva dessa och andra möjligheter att anskaffa kapital från 
småföretagets olika intressenter.  
De streckade rutorna i figuren bredvid markerar interna kapitalkällor. Med interna 
kapitalkällor menar vi de källorna som kan användas utan att en ny intressent får en fordran 
eller annan rätt mot företaget. Således ser vi de befintliga ägarnas tillskott av kapital till 
bolaget som internt tillfört. Detta eftersom ägarna och småföretagen ses som en enhet då 
förmögenhet flyter fritt mellan dem.38 Tillgängliga möjligheter till finansiering för företag 
begränsas även av faktorer som exempelvis storlek, ålder, bransch.  
 
3.3.1  Interna kapitalkällor 
 
Kapitalanskaffning genom internt tillfört kapital 
Självfinansiering 
Kvarhållande av vinsten eller intern kapitalgenerering har vi tidigare även kallat 
självfinansiering. Genom att inte dela ut alls eller kvarhålla viss del av den beskattade vinsten 
ökar det egna kapitalet i företaget som då på egen hand kan täcka sitt kapitalbehov eller delar 
av det. Utöver kvarhållande av vinst finns ytterligare två alternativ.39  
 
Obeskattade reserver eller latenta skatteskulder uppstår när delar av vinsten bokförs som 
obeskattade reserver. Dessa reserver är avsättningar som inte beskattas förrän vid återföring. 
Detta uppskov vid beskattning leder till kvarhållande av intäkter som annars går till skatt.  
 

                                                 
35 Seitz (2002) ”When your Client´s Banker Turns Off the Money Faucet”, s. 31 
36 Hallgren (1996) Finansiell strategi och styrning 
37 Ds 1994:52 
38 Levin och Travis (1987) ”Small Company Finance – What the books don´t say” Gränsdragningsproblem om 
vad som är ägarnas privata tillgångar och vad som ska anses som tillgångar med betydelse för företagets 
verksamhet. 
39 Hansson (2000) Finansiering 
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Bokförda avskrivningar är kostnader som inte kräver någon utbetalning och är därför ingen 
utgift för företaget. 
Kapitalrationalisering 
Denna form av kapitalanskaffning grundar sig i olika analyser av företagets verksamhet. 
Översyn av onödigt långa kundkreditsavtal, lagerhållningsnivå och personalplanering är 
exempel på rutiner som är av väsentlig betydelse då dessa binder mycket kapital. Ett hinder 
för kapitalanskaffning genom rationalisering är begränsningen i kreativitet och insikt om vad 
som är den mest optimala verksamheten i alla avseende hos ägaren. 
 
Kapitalanskaffning genom befintliga ägare 
Aktieägartillskott innebär att aktieägaren/ägarna skjuter till pengar till företaget. Ett sådant 
tillskott kan vara villkorat eller ovillkorat. Villkorat medför att den givande aktieägaren har 
rätt att få tillbaka sina pengar innan utdelning kan ges.  
 
Lån från aktieägaren, genom att låna ut pengar till bolaget istället för att tillföra 
aktiekapital kan aktieägaren ibland uppnå vissa fördelar. 
 
 
3.3.2  Externa kapitalkällor 
 
Kapitalanskaffning genom nya ägare 
Riskkapitalmarknaden 
En definition på riskkapital är följande ”allt kapital som inte har krav på att återbetalas, som 
tillskjuts eller utlånas till ett företag som är utsatt för risker” 40. Svenska företag har 
förhållandevis god tillgång till riskkapital, jämfört med förhållandena i många andra EU-
länder.41 Flera statliga aktörer är verksamma på riskkapitalmarknaden, de statliga 
utlåningsinstituten svarar för en stor del av riskkapitalet i icke börsnoterade företag.42 
 
Den privata riskkapitalmarknaden är uppdelad i en organiserad och en oorganiserad del. Med 
den organiserade delen menas Stockholms fondbörs vilken främst tillför riskkapital till de 
mogna och väletablerade storföretagen. Denna marknad är inte aktuell i detta arbete. Den 
oorganiserade delen omfattar venture capital-bolag, företagsänglar mm. Nedan presenteras 
dessa kort. 
 
Venture capital 
Venture-kapitalister engagerar sig aktivt i företaget. Investeringen är tidsbegränsad och 
görs i företag som inte är noterade på en publik lista. Efter tidsfristens utgång säljs 
andelarna vanligen tillbaka till majoritetsägarna eller så börsintroduceras företaget.  
Företagsänglar 
Den oorganiserade marknaden för riskkapital består även av förmögna privatpersoner. Dessa 
är oftast före detta entreprenörer som investerar i företag som är verksamma i samma bransch 
som exentreprenören tidigare verkat inom.43 Företagsänglar får inte vara anställda eller 

                                                 
40 Ds 1994:52 
41 Ds 1994:52 
42 Hallgren (1996) Finansiell strategi och styrning 
43 Scholtens (1999) ”Analytical Issues in External Financing Alternatives for SBEs” 
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släktingar till företagaren. Ofta har företagsänglar liknande inflytande som venture capital-
bolagen men ett mer informellt sådant.44   
 
Familj och vänner 
Familjemedlemmar, vänner och släktingar kan komma in i småbolagen som aktiva eller 
passiva delägare. Detta är ett mer vanligt alternativ för småbolagen än användandet av venture 
kapitalister och företagsänglar som kapitalkälla.45 
   
Anställda  
Ett företags anställda är också att se som potentiella kapitalkällor genom lån eller ägande. 
Dessa har fördelen att från insidan se de svagheter, hot, möjligheter och styrkor som företaget 
har eller står inför. De har även möjligheten att aktivt påverka verksamheten. 
 
Andra företag 
En leverantör eller en kund till ett småföretag kan gå in som delägare. Ett sådant förhållande 
kan stärka såväl den nya delägarens position på marknaden som småföretagarens genom 
bättre insyn i verksamheterna vilket även kan leda till kapitalrationaliseringar.   
 
Kapitalanskaffning genom bank eller annat kreditinstitut  
Banker 
Bankernas betydelse för småföretagen betonas i en mängd olika källor. Ändå är svårigheterna 
att få kapital från banker till expansion och tillväxt ett av de största problemen för 
småföretag.46 För att få lån från bank krävs säkerheter i form av fast eller lös egendom, 
exempelvis genom en företagsinteckning. I expansions- och tillväxtfasen finns det oftast inte 
säkerheter i verksamheten som motsvarar kapitalbehovet och därför anses risken som 
betydande för banken. Svenska småföretag har i jämförelse med liknande företag i andra 
länder också en lägre soliditet och lönsamhet vilket leder till dåliga förutsättningar att få 
tillräckliga krediter genom banksystemet.47  
 
Banken erbjuder flera olika låneformer:  
Reverslån innebär att låntagaren ställer ut ett skuldebrev på lånat belopp till banken. Vid 
kontokrediter utgörs bankens bevis av kvitton på utbetalda belopp. Denna variant av lån 
medför att låntagaren kan välja utnyttjande belopp dock inom maximibeloppet för lånet. Det 
förekommer även belåning av avbetalningskrediter. Detta är vanligast vid försäljning av 
kapitalvaror till konsumenter på avbetalning.48  
 
Lånade pengar har en resultatförsämrande inverkan då ränta på lånen ska betalas. Om 
skuldsättningen blir alltför hög riskerar företaget att banken höjer räntan för lånen eller drar in 
dem eftersom företaget inte längre uppfyller de krav på kreditvärdighet som banken ställer.  
Förhållandet mellan ett företag och dess bankkontakt bör därför bygga på öppenhet, 
långsiktighet gällande information/samarbete/gemenskap och finnas på lokalnivå eftersom det 

                                                 
44 Fenn och Liang (1998) ”New Resources and New Ideas: Private Equity For Small Businesses”, s.1083 
45 Fenn och Liang (1998) ” New Resources and New Ideas: Private Equity For Small Businesses”, s.1081 
46 SOU 1998:93 
47 SOU 1998:93 
48 Hansson (2000) Finansiering 
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är där besluten om lån tas i realiteten.49 För att skapa en sådan relation kan småföretagare 
använda sig av en enda bank för att på så sätt bygga upp ett ömsesidigt förtroende och 
förståelse för respektive verksamhet. Banken bör vara lokal för att underlätta utväxling av 
kunskap om företaget och dess verksamhet idag och dess framtida mål. Företaget bör dock 
knyta och underhålla flera bankkontakter för att kunna jämföra den i verksamheten använda 
bankens affärskriterier med andra.  
 
Kreditinstitut 
Bankerna har helägda dotterbolag, finansbolag som är verksamma på områden där banken 
inte får eller kan vara aktiv. Även andra aktörer än bankerna agerar på denna marknad. 
Finansbolagen är i huvudsak inriktade på confirming, factoring, finansiell leasing och 
avbetalningsköp.50 
 
Confirming fungerar kortfattat så att ett finansbolag åtar sig att betala en räkning kontant som 
ett företag (köparen) annars inte skulle klara. På detta sätt har köparen bättre förhandlingskraft 
då leverantörer slipper all den risk som annars skulle vara inkluderad i priset.51 
 
Factoring är ett annat namn på fakturakredit. Detta innebär att säljaren av en produkt 
överlåter fakturan till ett finansbolag som förskottsbetalar ca 80 % av denna. Resterande 
belopp minus ränta och avgifter utbetalas till säljaren då köparen av produkten slutbetalar 
fakturan till factoringbolaget.52  
 
När ett finansbolag köper, exempelvis en maskin, och sedan hyr ut den till användaren talar 
man om finansiell leasing. Operationell leasing är också något som finansbolagen kan 
erbjuda men är mer ovanligt då risken är större. Även om kostnaden totalt under 
leasingperioden blir dyrare än kontantköp kan det vara att föredra för företagaren då det inte 
kräver någon initial kontantinsats. 
 
Vid avbetalningsköp köper finansbolaget den utrustning som företaget behöver och säljer 
sedan den på avbetalning. Tillgångarna blir således företagets som då kan göra avskrivningar 
etc.  
 
Kapitalanskaffning genom stat eller annan myndighet 
 
Nutek och Almi 
En del organisationer tillhandahåller en form av lån som kallas mjuka lån. Nutek och Almi är 
två sådana organisationer som är ägda av staten och som framförallt ska främja tillväxt och 
förnyelse av små och medelstora företag.53 Mjuka lån har egenskapen att de kan skrivas av då 
företaget inte lyckas och återbetalning sker i form av royalty baserad på försäljningens 
omfattning vid positiv utveckling. 
 

                                                 
49 Hallgren (1996) Finansiell Strategi och Styrning 
50 Hansson (2000) Finansiering 
51 ibid 
52 Arnold (2002) Corporate Financial Management 
53 Hallgren (1996) Finansiell Strategi och Styrning 
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Det finns en rad andra kreditorgan som lämnar tidsbundna lån med fast räntesats. De flesta är 
dock specificerade eller specialiserade på olika verksamhets- eller geografiska marknader och 
tas därför inte upp i detta arbete. 
 
Kapitalanskaffning genom leverantörer  
En av de viktigaste formerna av finansiering är leverantörskrediter. Den räntefria kredittiden 
varierar mellan branscher, kundstorlek och kundens betalningsförmåga. Den kredittid som är 
räntefri ska givetvis utnyttjas då den är den billigaste form av finansiering som finns på 
marknaden utan att för den delen riskera ett beroendeförhållande till leverantören. Som 
småföretagare ska man försöka att avtala kortare kredittider till sina egna kunder än vad man 
själv erhåller från leverantören. På detta sätt får man in likvida medel snabbare till 
verksamheten än vad som måste betalas ut. Som företag bör man inte överutnyttja denna 
kredit då det kan påverka framtida kredittider negativt hos leverantören.  
 
Även lån förekommer mellan leverantörer och kunder. Dessa kan ibland vara att föredra 
framför banklån då leverantören har en bra insikt i verksamheten och känner till branschens 
allmänna villkor och förhållande vilket kan påverka lånets upplägg.   
 
Operationell leasing är också ett finansieringsalternativ som leverantörer kan erbjuda. Med 
operationell leasing menar vi då företaget hyr exempelvis en maskin av en leverantör och 
leverantören svarar för service och underhåll. Även utbyte av maskinerna när nya bättre 
modeller kommer ut på marknaden ingår. Oftast rör det sig om kortare kontraktstider än 
maskinens livslängd vilket medför en risk för leverantören.54   
 
Kapitalanskaffning genom kunder  
Som nämndes ska ett företag se till att kundens kredittid är kortare än leverantörens. Genom 
att avtala om korta räntefria kredittider får företaget in likvida medel snabbt. En annan fördel 
är att företaget kan börja räntedebitera kunden efter den avtalade kredittidens slut eller skicka 
obetalda fakturor till indrivning. För att använda sig av indrivning krävs övervägande från 
företagets sida av bl.a. risken att kunden väljer annan leverantör då indrivningskriteriet kan 
uppfattas som ett hot. Även avtal om kassarabatt förekommer. Detta går ut på att kunden 
erhåller en mindre rabatt vid kontant betalning vid leverans. Om branschen generellt har långa 
kredittider kan kassarabatt vara att föredra. Motsatsen till kredit är förskott. Förskott används 
framför allt vid byggnadsentreprenad, specialtillverkning och större maskiner.55 Genom att 
använda sig av förskott undviker företaget en del av risken för exempelvis kundens obestånd 
vid leverans.  
 
 
 

                                                 
54 Arnold (2002) Corporate Financial Management 
55 Hansson (2000) Finansiering 
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 4.  Teoretisk referensram 
 
Eftersom teorin är utgångspunkt för analysen kommer vi att göra en bred litteraturgenomgång. 
Vi börjar i teorier för beslutsmodeller med en extra tyngd på sådana som är utvecklade för 
småföretag. Småföretagarens attityd till risk och osäkerhet kommer därefter att utredas 
eftersom det i alla beslut finns ett inslag av risk eller osäkerhet. Vi kommer att visa några 
teoretiska modeller för lärande och utveckling speciellt sådana med betoning på mindre 
företag och organisationer. Slutligen kommer vi att ge en överblick av några 
kapitalstrukturteorier som utvecklats för småföretag. Referensramen kommer att byggas på 
två plan, det individuella och det organisatoriska.  
 

4.1  Beslutsteorier 
Först kommer vi att beskriva några traditionella beslutsteorier. Därefter tar vi upp några 
teorier som tar hänsyn till individuella begränsningar kring informationshantering och 
beslutsfattande. Här kommer vi att presentera en beslutsmodell som kallas den psyko-
ekonomiska beslutsmodellen. En modell som tar hänsyn till en psykologisk aspekt är relevant 
eftersom beslut är påverkade av individerna som fattar dem.  
 
4.1.1  Traditionella ekonomiska beslutsteorier  
En grupp modeller har sitt ursprung i nationalekonomin Det som ofta framhävs som en 
idealmodell är den rationella beslutsmodellen56. Modellen bygger på antagandet att 
beslutprocessen är sekventiell och logisk samt att målkongruens och fullständig information 
finns. Dessa antaganden är i princip aldrig fullständigt uppfyllda och denna modell har därför 
inget eller ringa värde i praktiken.57 
 
Ett försök att anpassa den rationella modellen till verkligheten har gjorts genom att 
introducera begreppet begränsad rationalitet. Här är ”satisfierande” ett centralt uttryck. Med 
detta menas att beslutsfattaren fattar ett beslut som han anser sig nöjd med, även om detta 
kanske inte är det mest optimala beslutet. Den begränsat rationella beslutsmodellen tar hänsyn 
till människans begränsningar, både i insamling och bearbetning av information. Målen är inte 
heller så självklara som i den rationella beslutsmodellen.58 
 
Vi antar att den begränsat rationella beslutsprocessen bäst återger hur beslutprocessen inom 
småföretag ser ut. Med detta menas att beslutsfattaren utifrån den information och de 
förutsättningar han har fattar det för situationen och tidpunkten mest rationella beslutet, under 
förutsättning att detta beslut är satisfierande.59  
 

                                                 
56 Eisenhardt och Zbaracki (1992) ”Strategic Decision Making” 
57 Edlund och Högberg (1993) Beslutsmodeller i praktisk tillämpning, s. 17, Antonides (1991) Psychology in 
Economics and Business, kap 12  
58 Edlund och Högberg (1993) Beslutsmodeller i praktisk tillämpning, s. 19, Eisenhardt och Zbaracki (1992) 
”Strategic Decision Making” 
59 Eisenhardt och Zbaracki (1992) ”Strategic Decision Making” 
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4.1.2  Beslutsteorier som utgår från individen 

Det finns olika teorier som använts i syfte att försöka förklara varför inte fullkomligt 
rationella beslut fattas. Några av förklaringarna har baserats på att vi människor har en 
begränsad kapacitet att hantera information. De vanligaste av dessa teorier kommer att 
presenteras. Vi kommer även att ta upp en mer heltäckande psykologisk-ekonomisk 
beslutsteori som försöker fånga komplexiteten och dynamiken i det ekonomiska 
beslutsfattandet. 
 
Begränsningar i informationshantering 

Beslutsprocessen kan delas in i olika delar. Om man väljer att göra det enkelt kan man 
särskilja två, informationsinsamling och bearbetning av den insamlade informationen. Nedan 
presenteras logiska brister som kan påverka beslutsfattandet som kan uppkomma i dessa två 
faser. 
 
När det gäller informationsinsamling är det intressant att studera vilken information som 
samlas in, samt när tillräckligt med information insamlats för att beslutsfattaren ska känna sig 
nöjd. Det är även av intresse att försöka hitta systematiska skillnader i denna process.60 När 
information insamlas väljs den information som är lätt tillgänglig framför information som är 
svårttillgänglig. Detta kallas availability of information heuristic61. En annan logisk brist är att 
den som samlar in information väljer den som andra väljer, detta kallas imitating heuristic62. 
Man slutar söka information när man samlat in den mängd information som man tror 
förväntas. Dessa avvikelser från hur en fullkomligt rationell person skulle ha agerat, leder till 
att beslutsunderlaget ofta blir homogent i betydelsen att samma information används av flera.  
 
Människor har även begränsad kapacitet att bearbeta information. Vilket medför att det 
uppstår logiska brister vid bearbetningen.63 Det är viktigt att ta hänsyn till dessa brister för att 
förstå hur en individ bedömer och tolkar ett beslutsunderlag. Dessa effekter blir extra tydliga 
när informationen är av låg kvalitet eller det råder stor osäkerhet.64 Med framing heuristic 
menas att individer väljer att sätta information i ett sammanhang. Vilket sammanhang som 
används är subjektivt och beror på individens förväntningar och uppfattningar. Om individen 
saknar relevant information kommer denne att tolka situationen efter den kunskap han har. 
Detta kan leda till att individen använder sig av felaktiga referenspunkter65. 
Representativeness heuristic innebär att för att kunna föreställa sig en situation måste 
individen tolka denna utifrån sina mentala föreställningar. Detta gör att olika människor kan 
tolka en händelse väldigt olika.66 En motsägelse till detta är det faktum att människor ofta 
tolkar en situation i linje med hur andra väljer att tolka den. Individer överskattar också gärna 
sin förmåga att tolka och analysera situationer samt tillskriver sig också gärna förmågan att 
fatta rätt beslut. Nära besläktat med detta är att individer ofta antar överdrivet optimistiska 
                                                 
60 Hamberg (2001) Strategic Financial Decisions, s. 105 
61 Tversky och Kahneman (1974) ”Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases” 
62 Hamberg (2001) Strategic Financial Decisions 
63 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s.114, Tversky och Kahneman (1974) ”Judgement 
under Uncertainty: Heuristics and Biases” 
64 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s.123 
65 Tversky och Kahneman (1974) ”Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases”, benämner detta 
anchoring 
66 Tversky och Kahneman (1974) ”Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases”  
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förutsättningar för den framtida utvecklingen. Många av dessa logiska brister har sin grund i 
att individen vill öka sin trygghetskänsla. Viljan att öka trygghetskänslan beror på att 
individen endast fattar beslut som är satisfierande och därför inte kan vara helt säker på att det 
optimala beslutet fattades.67  
 
Den psyko-ekonomiska begreppsapparaten 

Den psyko-ekonomiska 
beslutsmodellen tar fasta på 
att individer ofta fattar beslut 
som avviker från de 
traditionella ekonomiska 
antagandena om t.ex. 
vinstmaximering eller 
egoism. Modellen bygger på 
att det finns en objektiv 
verklighet som går att 
kvantifiera samt en subjektiv 
verklighet som speglar hur 
individen uppfattar 
situationen. Den subjektiva verkligheten måste iakttas genom individen och dess perception. 
Den subjektiva verkligheten kan med fördel studeras med psykologiska metoder eftersom 
dessa utformats för att studera individer.68 Vi kommer kort att presentera de begrepp i den 
psyko-ekonomiska begreppsapparaten som är av störst intresse i denna uppsats, motivation 
och personlighet samt mentala processer. Redogörelsen bygger på Antonides (1991) 
Psychology in Economics and Business. Figuren ovan beskriver modellen i vår översättning. 
 
Motivation och personlighet – Individens preferenser påverkas av dennes motivation och 
personlighet. Preferenser är de åsikter och uppfattningar som vi som individer har inom oss. 
Ett exempel på att motivation påverkar individens preferenser syns tydligt i följande exempel. 
En individ kan se en ny arbetsuppgift som en ökad arbetsbörda, medan en annan kan se 
samma arbetsuppgift som ett karriärsteg.69  
 
Individens personlighet är ett väldigt komplext område och vi kommer endast att beröra några 
aspekter av denna. Individer har olika behov av att åstadkomma något70, detta innebär att 
individer sätter mål med olika svårighetsgrad. Personer med stort behov att åstadkomma något 
har lättare att nå sina mål. Denna drivkraft kan komma från yttre eller inre motivation. Strävar 
man efter materiella belöningar så är detta normalt sätt yttre motivation. Drivs man av 
yrkesstolthet eller av arbetsglädje är detta inre motivation.  
 
En annan dimension i individens personlighet är i vilken utsträckning denne tror sig kunna 
påverka en situation. Detta kallas Locus of control. En person som tror sig kunna påverka 

                                                 
67 Hamberg (2001) Strategic Financial Decisions, s. 111-112  
68 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s.17 
69 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business 
70 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, han kallar detta ”need for achievement”  

 Figur hämtad från Antonides (1991) 
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utfallet av en situation har lättare att lyckas eftersom han eller hon är aktivare och på så sätt 
även kommer att prestera mer.71  
 
Andra saker som kan påverka individens preferenser som går att koppla till dennes 
personlighet är förmågan att samarbeta och att ta hänsyn72 till andra. Hur vi som människor 
förhåller oss till tiden spelar också roll. Några vill ha allt direkt medan andra sparar till sämre 
tider. Vilken livsstil individen har påverkar också hur denne värderar och förhåller sig till 
saker i sin omgivning. Om man väger samman alla dessa faktorer är det inte svårt att förstå 
varför olika personer fattar olika beslut under tillsynes likvärdiga förutsättningar.  
 
Mentala processer – Perception är den individuella uppfattningen av händelser i 
omgivningen. Det är länken mellan den objektiva och subjektiva verkligheten. Det har visat 
sig att människor ser och tolkar en situation utifrån ett personligt perspektiv. Ett exempel är 
att vi som individer relaterar till vår egen ålder när vi ska bedöma om en person är gammal 
eller inte. Precis som personlighet är mentala processer en komplex fråga och vi kommer bara 
att ta upp några sådana aspekter som påverkar vårt beslutsfattande. Vi kommer att närmare 
belysa attityd, känslor och kognitiv konsistens. 
 
Attityd – kan definieras som den ståndpunkt en individ har när han utvärderar sin omgivning. 
Attityder kan ha olika funktioner och grunder. En attityd kan ha en praktisk grund. Ett 
exempel på detta kan vara att en företagare föredrar ett visst politiskt parti eftersom han tror 
att detta gynnar hans företag. Attityder kan även ha funktionen att skydda individens 
självkänsla, verkligheten tolkas så att individen kan bevara sin självbild. Individuella attityder 
används även för att utrycka oss, detta syns kanske tydligast i konsumtionsmönster. Det finns 
även en kunskapsfunktion i attityder, genom att utgå från en attityd kan individen agera 
snabbare när denne står inför en situation.  
 
Känslor – kan vara en motivationsfaktor både i form av negativa känslor t.ex. hat eller 
positiva exempelvis gemenskap. Känslor leder till att individen blir stimulerad, för mycket 
känslor kan dock leda till att vi blir stressade.73 Hur mycket stress individer tål och vad som är 
en optimal stressnivå är en komplex fråga och kommer inte att beröras närmare.  
 
 Kognitiv konsistens – Att tolka världen så att den stämmer med uppfattningen vi som 
individer har om den, detta är kognitiv konsistens. Behovet av kognitiv konsistens 
manifesteras på många sätt. De logiska bristerna i hur individer tolkar information som finns 
beskrivet ovan är ett exempel på detta. Andra exempel på detta är dissonans teorier. De säger 
att om någon utför en uppgift som denne inte vill tillräckligt många gånger, kommer han att 
ändra sin attityd till uppgiften så att den negativa upplevelsen försvinner. Dissonans teorier 
kan även användas för att förklara händelser som inte inträffat.74 Ett exempel kan vara att en 
småföretagare som vet att han inte kommer att få ett banklån, värderar banklån som dyra och 
byråkratiska och uppsöker därmed inte banken. Dissonans teorier visar att en liten belöning 
                                                 
71 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business 
72 Vårt ”attachment pattern” till andra påverkar viljan och förmågan att skapa en effektiv decentraliserad 
organisation. Detta har stor betydelse för småföretag där decentraliserade företag visat sig vara framgångsrikare 
än centraliserade.  Johnston (2000) ”Delegation and Organizational Structure in Small Business”, 
73 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s. 152 
74 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s. 195 
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ibland kan vara bättre än en stor, eftersom en liten belöning leder till att den kognitiva 
förändringen blir större.75 Vårt sista exempel på hur vi som individer söker kognitiv 
konsistens är förknippande teorier76. De försöker förklara aspekter kring hur vi tolkar andras 
och vårt eget beteende. En princip är att vi tenderar att tolka andras beteende som stabilt och 
konstant. Om någon inte hälsar tolkas detta som att personen är ohövlig, när detta istället kan 
bero på tillfälligheter. En annan princip är att händelser antingen förklaras utifrån en individ, 
eller omständigheterna. I och med denna värdering mellan individ och omgivning tillskrivs 
individen mer kontroll än den faktiskt har.  
 
Även människors motiv och personlighet påverkar de mentala processerna vilket framgår av 
figuren. Till de mentala processerna kan man även räkna lärande vilket återfinns under en 
egen rubrik nedan. 
 

4.2  Risk och osäkerhet 

Att vi ägnar ett helt avsnitt åt risk och osäkerhet beror på att alla beslut innehåller ett visst 
mått av dessa faktorer. Det är därför viktigt att förstå dessa faktorer och deras inverkan på 
individen. Först kommer vi att visa på skillnaden mellan ekonomisk risk och ekonomisk 
osäkerhet, samt visa att denna indelning till stor del är en teoretisk konstruktion. Utifrån 
denna nyansering tittar vi närmare på hur individen uppfattar och hanterar risk och osäkerhet.   
 
 
4.2.1  Skillnaden mellan risk och osäkerhet 

Precis som för beslutsteorier, så finns det en skola som utgår från rationella antaganden som 
”economic man” och att det finns fullständig information. Utifrån dessa antaganden kan man 
utveckla matematiska modeller som visar hur avvägningen mellan risk och förväntad 
avkastning ska göras. Det uppstår därför problem om vi använder dessa teorier för att studera 
hur en enskild beslutsfattare, eller ett enskilt företag gör avvägningen mellan risk och 
förväntad avkastning. Då har dessa modeller en begränsad giltighet, eftersom de 
bakomliggande antagandena inte är uppfyllda.77  
 
Ett annat problem när man använder traditionella finansiella teorier och modeller är att de inte 
tar hänsyn till osäkerhet. Osäkerhet innebär att man inte kan tilldela olika alternativ 
sannolikheter. Därför måste vi skilja på ekonomisk risk och ekonomisk osäkerhet. I praktiken 
fattas oftast beslut under ekonomisk osäkerhet78. Framgångsrika småföretagare lyckas utnyttja 
eller reducera denna osäkerhet och få en avkastning som överstiger den normala.79  
 
Ekonomisk osäkerhet karakteriseras av att individen vet vad som kan hända, men kan inte 
tilldela de olika alternativen objektiva sannolikheter. Detta ger stort utrymme för egna 

                                                 
75 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s. 201 
76 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s. 201-207, kallar detta “attribution theory” 
77 Hamberg (2001) Strategic Financial Decisions, s. 104, Antonides (1991) Psychology in Economics and 
Business, kap. 12 
78 Knight (1921) Risk, Uncertainty and Profit, s. 233, definitionen ekonomisk osäkerhet utvecklas i Hamberg 
(2001) Strategic Financial Decisions, s. 100 
79 Knight (1921) Risk, Uncertainty and Profit, s. 20, Hamberg (2001) Strategic Financial Decisions, s. 102 
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tolkningar och uppfattningar. Ibland delar andra individer den uppfattning av risk som 
beslutsfattaren har, men detta är inte självklart. Det finns en stor subjektivitet i individens 
bedömning av osäkerhet.80 Det är alltså den som på bäst sätt hanterar osäkerhet som kommer 
att lyckas bäst. Detta gör det betydelsefullt att studera hur beslutsfattaren hanterar risk och 
osäkerhet när han fattar ett beslut. 
 

4.2.2  Individens inställning till risk och osäkerhet 

Som vi nämnt ovan kan man inte helt okritiskt applicera teorier som bygger på 
nationalekonomiska teorier på enskilda beslut och beslutsfattare. I fråga om risk och osäkerhet 
kan invändningarna kategoriseras i två punkter - All information kan inte samlas in och 
beslutsfattaren kan inte utvärdera och analysera informationen utan att ta hänsyn till sina 
personliga referensramar.  
 
Risk 

Ett grundläggande antagande är att människor är riskaversa. Dock finns det stora skillnader 
mellan individer. Exakt vad som förklarar varför individer har olika attityder till risk råder det 
delade meningar om. Tversky och Kahneman81 anser att det är beroende av om man är under 
eller över den förväntade prestationsnivån. Ett exempel kan tas från travbanan, har vi förlorat 
mycket en dag, så kommer vi att spela på hästar med högre odds än vi normalt gjort för att 
försöka hinna ifatt.82  
 
Beslutfattare analyserar inte risker utifrån alla tillgängliga modeller, utan till stor del förlitar 
de sig på ”magkänsla”83. Detta tyder på att det även i bedömningen av risk finns en subjektiv 
faktor. Denna subjektiva faktor är svår att fånga i kvantitativ riskanalysmodell. 
 
Prospect theory mäter det upplevda värdet av vinster och förluster. Den visar att människor 
ser en förlust mer negativt än de ser motsvarande vinst positiv. Detta stödjer de iakttagelser 
som gjorts där man sett att beslutsfattare ser risk som något negativt. Begreppet risk är i sig 
själv neutralt och beskriver bara en sannolikhetsfördelning.84  
 
Hur väljer då beslutsfattare att hantera risk? Empirisk forskning har visat att beslutsfattare i 
första hand försöker undvika risk. Detta kan göras externt genom att skriva kontrakt över lång 
tid eller att på andra sätt skydda sig mot risker. Går det inte att undvika risk, försöker 
beslutsfattaren att kontrollera den. Detta innebär att de söker ytterligare information eller 
förändrar förutsättningarna för beslutet. Ur en teoretisk synpunkt borde detta uppfattas som att 
man reducerar osäkerhet snarare än kontrollerar risk.85  

                                                 
80 Matthews; Scott (1995) ”Uncertainty and Planning in Small and Entrepreneurial Firms: an Empirical 
Assessment”, Hamberg (2001) Strategic Financial Decisions, s. 105 
81 Tversky och Kahneman (1974) ”Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases” 
82 Hamberg (2001) Strategic FinancialDecisions, s.112 
83 Hamberg (2001) Strategic FinancialDecisions, s.111 
84 Hamberg (2001) Strategic FinancialDecisions 
85 Hamberg (2001) Strategic FinancialDecisions, s. 113 
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Osäkerhet  

Enligt teorin är ekonomisk osäkerhet något som kan påverkas i större utsträckning än risk. Det 
finns flera sätt att reducera osäkerhet t.ex. genom att identifiera och bedöma ytterligare risker, 
utbilda personalen i riskbedömning och informationshantering. Rör man sig på ett okänt 
område är tillgången till externa rådgivare av stor betydelse. Osäkerhet som inte går att 
reducera genom ökad kunskap kan hanteras genom att man försöker flytta osäkerheten till 
någon annan genom försäkringar eller avtal. När man väljer hur osäkerheten ska hanteras 
måste man ta hänsyn till vilken typ av osäkerhet det är, samt hur tränad organisationen är på 
att hantera risk och osäkerhet.86  
 
Osäkerhet kan klassificeras i tre typer; kontextuell osäkerhet, här kan inte faktorer i vår 
omgivning förstås eller förutsägas. Effekt osäkerhet innebär att de effekter förändringar i 
omvärlden kommer att få på organisationen ifråga inte kan förutsägas. Slutligen finns det 
respons osäkerhet, som innebär att individen inte vet vad vilka konsekvenser hans handlingar 
kommer att få.87 
 
En beslutsfattare gör i praktiken ingen större åtskillnad mellan risk och osäkerhet utan detta är 
snarare teoretiska konstruktioner. Vi kommer i analysen inte att göra denna skillnad utan 
använda begreppet risk eftersom det är det begrepp som är vanligast i praktiken. 
 
 

4.3  Lärande  

Det finns mycket som tyder på att de finansiella besluten förändras över tiden. Därför är det 
viktigt att ge en teoretisk grund kring individuellt och organisatoriskt lärande. Den forskning 
som gjorts kring lärande och utveckling i småföretag kommer att presenteras i slutet av 
avsnittet.  
 
4.3.1  Individuellt lärande  

Lärande definieras enligt Hilgard m.fl. som ”en relativt permanent förändring i beteende som 
är ett resultat av insikt”88. Det finns flera teorier som beskriver hur vi som individer lär oss. 
Dessa teorier har olika giltighet beroende på situationen och typen av kunskap. Följande korta 
redogörelse över de olika teorierna bygger på Antonides (1991). 
 
Den kanske mest kända är teorin om lärande genom betingning. Teorin bygger i kort på att 
beteende som ger positiv återkoppling, eller låter oss undslippa en negativ återkoppling, 
anammas.  
 
Modernare forskning har i större utsträckning fokuserat på vad som händer i individen när den 
utsätts för stimulans. Enligt en beteendevetenskaplig ansats kan denna process liknas vid en 

                                                 
86 Hamberg (2001) Strategic FinancialDecisions, s. 113-115 
87 Matthews och Scott (1995) ”Uncertainty and Planning in Small and Entrepreneurial Firms: an Empirical 
Assessment” 
88 Hämtat från Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s 69, Stata (1996) ”Learning 
Organizations – the Key to Management Innovation”, s. 317 
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”svart låda” 89. Förespråkare för kognitivt lärande antar att individer genom insikt kan ändra 
sitt beteende. Insikt uppnås genom att experimentera, fantisera, resonera och tänka kreativt.90  
 
Teorin om socialt lärande säger att människor inte bara lär sig genom egna erfarenheter. Man 
lär även genom att iaktta andra. Människor har även förmågan att utveckla planer och 
strategier för sitt lärande. Enligt de sociala teorierna räcker det alltså inte att studera individen, 
även påverkan från omgivningen måste tas i beaktande. Enligt Bandura finns det tre 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att socialt lärande ska kunna ske. Det måste 
finnas en modell, modellens beteende måste läggas på minnet och detta beteende måste 
slutligen gå att reproducera.91 En teori som utgår från det sociala lärandet är den om lärande 
genom erfarenhet92. Här betonas vikten av att kunna pendla mellan det konkreta och 
abstrakta, samt mellan aktivitet och reflektion. Genom att göra en abstrakt reflektion över en 
konkret upplevd händelse, uppkommer nya idéer och kunskaper.  
 
4.3.2  Organisatoriskt lärande 

Hur skiljer sig då organisatoriskt och individuellt lärande? Skillnaderna är enligt Stata93 att 
organisationer lär genom gemensamma insikter. Ett förändrat beteende kräver därför 
konsensus kring gemensamma värderingar, mål och ambition. Organisatoriskt lärande är 
beroende av det organisatoriska minnet. Detta minne består av individernas personliga 
minnen, men även organisationens förmåga att i form av policys och rutiner avpersonifiera 
erfarenheter.94  
 
Genom att utvidga teorin om socialt lärande till en organisation ser vi att en organisations 
kontext påverkar lärandet i form av inspiration eller signaler. Därför kan organisationen 
betraktas som ett öppet system.95 Vilket kan leda till problem om den som bestämmer 
organisationens inlärningsmetoder gör detta utifrån personliga preferenser, utan hänsyn till 
kontext eller organisationens egenskaper.  
 
Planering kan fylla en viktig funktion för organisationens lärande. Detta kan vara av betydelse 
för hur man utformar budgetarbetet och den strategiska planeringen.96 Även ett väl 
fungerande informationsflöde är en viktig förutsättning för ett effektivt lärande.  
 

Lärande i småföretag 

Penn m.fl. har studerat vilka egenskaper som är viktiga för lärandet i småföretag.97 De 
studerade organisationernas anpassningsförmåga. De fann indikationer på att förändringar i 
det praktiska arbetet inte möts av lika stort motstånd som förändringar i beslutsprocesser och 
                                                 
89 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s. 79 
90 ibid 
91 Antonides (1991) Psychology in Economics and Business, s. 80 
92 Kolb (1996) ”Management and the Learning Process”, s. 270 
93 Stata (1996) ”Learning Organizations – the Key to Management Innovation”, s. 318 
94 Nygaard och Bengtsson (2002) Strategizing – en kontextuell Organisationsteori, s. 56 
95 Kolb (1996) ”Management and the learning process”, s. 281 
96 Stata (1996) ”Learning Organizations – the Key to Management Innovation”, s. 320, syftet med planeringen 
förändras över tiden därför är det viktigt att planeringen anpassas till det specifika företaget och dess situation.  
97 Penn m.fl. (1998), ”Learning in Smaller Organisations” Studien är gjord England på företag med fokus på 
företag med mindre än 50 anställda och var en enkät studie.    
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relationer. Detta kan ha sin förklaring i att det i det första fallet inte sker en lika tydlig 
maktförskjutning. När man påbörjade studien fanns det förväntningar om att planering i 
småföretag i första hand förekom i informella och ostrukturerade former. Denna hypotes 
visade sig stämma. Förklaringen sägs vara att den planeringsteknik som lärs ut till 
företagsledare inte fyller de behov som finns i en liten organisation. Den traditionella 
planeringen kan hämma kreativitet och entreprenörskap.   
 
Studier kring informationsinsamling och förmågan att tillgodogöra sig kunskap visade att 
ägarens personliga nätverk hade mindre betydelse än förväntat. I stället var det information 
och idéer som personer inom organisationens hade som ansågs viktig. I flesta företagen ansåg 
man att informationsflödet fungerade bra. När företagen tillfrågades om vilken typ av 
inlärning som var viktigast, ansågs inlärning på arbetsplatsen tillsammans med andra 
medarbetare som viktigast. Den dominerande kulturen var en faderskultur, som kretsade kring 
ägaren. Denna är inte lämplig för att skapa en lärande organisation eftersom den inte 
stimulerar hela organisationen till aktivitet och ansvarstagande, vilket är en förutsättning för 
att skapa lärande organisationer.98  
 
Deakins m.fl.99 försöker fånga dynamiken kring beslutsfattandet i småföretag genom 
fallstudier. I sin studie använder de två ansatser till lärande. En där lärande utvecklas genom 
interna impulser, och en där lärande sker genom externa impulser. Båda dessa synsätt kommer 
att presenteras nedan. De betonar vikten av ett evolutionärt synsätt när man ska studera 
lärande. Deras observationer indikerar att småföretags finansieringslösningar förändras över 
tiden. För att förstå varför småföretag väljer de finansiella lösningar de gör, måste hänsyn tas 
till flera faktorer och dimensioner som är knutna till den tidpunkt och de omständigheter 
under vilka beslutet fattades.  
 
Internt drivet lärande – Organisationer tillgodogör sig rutiner på samma sätt som individer 
tillgodogör sig färdigheter. Om en organisation ska lyckas nå sina mål beror på hur väl dessa 
rutiner eller ”organisatoriska gener” samspelar med omgivningen. Costello100  försöker att 
utifrån rutiner förklara organisatoriskt lärande. Rutiner är en del av organisationens struktur. 
Oftast är det en komplex process att förändra rutiner eftersom de skär genom olika 
dimensioner i organisationen. Rutinerna kommer att förändras när de inte längre anses 
lämpliga och inte längre stämmer med organisationens tolkning av omgivningens krav.  
 
Externt drivet lärande – Gibb101 argumenterar för att lärande kan hittas dels i samband med 
externa relationer, men även i samband med att det utvecklas och delas kunskap inom 
organisationen. Genom att uppmuntra och stimulera dessa processer skapas förutsättningar för 
organisatoriskt lärande. För småföretagare är kontakter och relationer med omgivningen en 
del av vardagen, de har ett brett nätverk av kontakter som de måste lära sig av och anpassa sig 

                                                 
98 Penn m.fl. (1998) ”Learning in Smaller Organisations” 
99 Deakins m.fl. (2002) ”Evolution, Financial Management and Learning in the Small Firm”. Undersökningen 
gjordes på småföretag i England där ägaren också var företagsledaren. 
100 Costello (1996), ”Learning and Routines in High-tech SMEs: Analyzing Rich Case Study Material” 
101 Gibb (1997), ”Small Firms Training and Competitiveness. Building on the Small Business as a Learning 
Organisation” 
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efter. Gibb konstaterar även att vår kunskap om hur detta lärande fungerar har stora brister. 
Han drar dock slutsatsen att externa rådgivare och kontakter spelar en stor roll.102  
 
Båda dessa drivkrafter har visat sig betydelsefulla.103 Inget av synsätten utesluter det andra 
vilket visar på komplexiteten och dynamiken i organisatoriskt lärande.  
 

4.4  Kapitalstrukturteorier för småföretagare  

Alla finansiella beslut har en effekt på kapitalstrukturen oavsett om syftet är 
likviditetshantering, kapitalanskaffning eller renodlade kapitalstrukturbeslut. Detta avsnitt har 
till syfte att visa att det finns olika sätt att angripa problemet. Vi kommer att studera några 
modeller som försökt förklara kapitalstrukturen i småföretag och presentera några teorier som 
utgår från traditionella finansiella teorier. Därefter kommer vi att presentera teorier som utgått 
från andra perspektiv.  
 
4.4.1  Modeller som utgår från traditionella teorier 

Mcmahon och Stanger104 anser att nyckeln till att förstå finansiella beslut ligger i att förstå 
småföretagarens finansiella målsättning. De undersöker om de traditionella avvägningarna 
mellan förväntad avkastning och upplevd risk är det centrala även i finansieringen av 
småföretag. Eftersom småföretag skiljer sig från varandra på så många punkter förkastar de 
hypotesen att alla småföretagare har som mål att maximera sin förmögenhet. Istället antar de 
att alla småföretagare är nyttomaximerande. De antar att agentkostnaderna i små företag är 
noll eller försumbara. Däremot kan ägaren ha skattemässiga motiv till att konsumera på 
företagets bekostnad. De får en nyttofunktion som är tänkt att spegla en småföretagares 
upplevda nytta av ekonomisk utdelning. Genom denna anpassade nyttofunktion anser de sig 
fånga in småföretag inom ramen för befintlig finansiell teori. 
 
Frågan blir då hur en denna nyttofunktion ska utformas. De inser att det krävs en funktion 
som innehåller många och specifika parametrar. De väljer att ta hänsyn till följande 
dimensioner:   
Avkastning – här togs det hänsyn till avvägningen mellan direktavkastning och avkastning i 
form av värdestegring, samt att småföretagare får ut icke-ekonomiska belöningar genom 
företaget.  
Risk – speciell hänsyn till risker som är specifika för småföretagare. Ett litet företag är 
känsligare mot likviditetsbrister105. En småföretagare har oftast en ganska ensidig verksamhet, 
därför kan han eller hon ibland acceptera en lägre avkastning på en investering som 
diversifierar verksamheten. Flexibilitet är viktigt, investeringar som har alternativa 
användningsområden eller går att reversera utgör en mindre risk.  

                                                 
102 Även vid strategisk planering är det viktigt med externa rådgivare eftersom dessa kan bidra med kunskap eller 
fungera som en katalysator. Robinson (1982) ”The Importance of Outsiders” in Small Firm Strategic Planning” 
103 Deakins m.fl. (2002) ”Evolution, Financial Management and Learning in the Small Firm”, s. 15 
104 Mcmahon och Stanger (1995) ”Understanding the Small Enterprise Financial Objective Function” 
105 Om de inte kan betala en viktig räkning kan detta räcka för att försätta dem i konkurs, Mcmahon och Stanger 
(1995) ”Understanding the small enterprise financial objective function”, 
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Kontroll - småföretagaren vill behålla den personliga kontrollen över företaget samtidigt som 
det växer och ökar i värde. Detta blir en balansakt som kan leda till att lönsamma 
investeringar inte görs. 
Ansvarskyldighet - om en extern finansieringskälla används kommer det troligtvis att ställas 
krav på någon form av insyn i verksamheten. Detta förknippas med både extra arbete och en 
minskad självständighet.     
 
Watson och Wilson106  testar pecking-order teorin empiriskt på småföretag. Pecking-order 
teorin bygger på att det finns stora asymmetrier mellan den information som finns inom 
företaget och utom företaget. Detta leder till att externa finansiärer kräver en orimligt hög 
riskpremie eller helt avstår från att investera i företag där denna asymmetri är stor. Watson 
och Wilson finner empiriskt stöd för att det finns en pecking-order teori bland småföretagare 
och att denna är tydlig när ägaren och företagsledaren är samma person. Även om man finner 
stöd för att det finns en pecking-order så förklarar denna undersökning inte varför dessa val 
görs.  
 
4.4.2  Modeller som utgår från organisationsteori eller beteendevetenskap 

Finansiell teori lyckas inte förklara varför stora företag väljer den kapitalstruktur de gör. De 
har i än mindre grad lyckats förklara på vilka grunder småföretag fattar sina finansiella 
beslut.107 Därför har några forskare försökt att förklara hur företag väljer kapitalstruktur 
utifrån andra discipliner. 
 
Barton och Matthews hävdar att man genom att studera de finansiella besluten från ett 
strategiskt perspektiv får flera fördelar.108 Strategerna studerar företaget i sin kontext och de 
tar hänsyn till sociala och beteendemässiga faktorer. Genom att studera hur företagsledningen 
i ett litet företag väljer mellan de tillgängliga alternativen kan vi öka vår kunskap och därmed 
utveckla en modell som integrerar strategi och finansiering.109 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
106 Watson och Wilson (2002) ”Small and Medium Size Enterprise Financing: A note on some of the Empirical 
Implications of a Pecking Order” 
107 Barton och Matthews (1989) ”Small firm financing: Implications from a strategic management perspective” 
108 Småföretag är inte beroende av hur kapitalmarknaden värderar deras kapitalstruktur, det är också så att 
ägarens personliga attityd till risk spelar större roll, Barton och Matthews (1989) ”Small firm financing: 
Implications from a strategic management perspective”, s. 3 
109 Jämför med Ward (1996) ”Developing Financial Strategies – a Comprehensive Model” som studerar stora 
företag utifrån ett liknande perspektiv. 



 33 

Michaelas m.fl. studerar småföretag genom en kvalitativ metod.110 I försök att förklara hur 
finansiella beslut fattas fann de stöd för att tidigare erfarenheter har betydelse. Detta indikerar 
på inlärning och att de finansiella besluten kommer att utvecklas över tiden. Även faktorer 
som inte direkt kunde hänföras till ägaren påverkade besluten. Detta representeras i modellen 
i form av andra interna respektive externa faktorer, se figur nedan. I samtliga fall visade det 
sig att ägarens egenskaper 
och attityder spelade stor 
roll för hur man valde att 
finansiera verksamheten. 
Det visade sig också att 
vilka faktorer som avgjorde 
hur man skulle finansiera 
verksamheten berodde på 
förutsättningarna vid 
beslutstillfället. Både ägaren 
och förutsättningarna 
förändras över tiden. Detta 
får till konsekvens att 
”kapitalstrukturen i ett litet 
företag kommer vid varje 
tillfälle att vara en funktion 
av egenskaper hos 
företaget, företagsledningen 
och marknaden” 111.  
 

                                                 
110 Michaelas m.fl.(1998) ”A Model of Capital Structure Decision Making in Small Firms”. De genomförde 
intervjuer med 30 småföretagare 
111 Michaelas m.fl.(1998) ”A Model of Capital Structure Decision Making in Small Firms”, s. 258   
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5.  Undersökningsmodell 
 
I metodkapitlet framfördes idéen att använda ett redskap för att samla in, redovisa och 
analysera underlaget till denna uppsats. Den modell som växt fram för detta ändamål 
presenteras i detta kapitel. Här beskrivs även mer specifika frågor om hur modellen ska 
användas som intervjuguide. I detta kapitel tas även vissa allmänna funderingar om 
beslutsutvärdering upp.  

5.1  Den finansiella beslutsprocessen som fallstudie 

Arbetet med denna uppsats har till stor del präglats av hur komplex en beslutsprocess är, även 
om detta arbete avgränsat sig specifikt till finansiella beslut och småföretag. Därför 
presenterar vi här en modell som är tänkt att bidra till att ge arbetet en tydligare struktur. 
Modellen utgår från fem teman 
som kan ses som byggstenar för 
en begränsat rationell 
beslutsprocess så som den 
beskrivits i ovanstående kapitel. 
Dessa teman är behov/problem, 
informationsinsamling, 
utvärdering av alternativ, beslut 
och utvärdering/återkoppling. 
Kring dessa teman kommer vi att 
beskriva de faktorer som är av 
betydelse för beslutsprocessen 
vid finansiella beslut i 
småföretag. I modellen beskrivs 
beslutsprocessen som sekventiell, 
något som inte visat sig stämma 
med verkligheten. Det visade sig 
under vår undersökning att de 
olika teman som redovisas i 
modellen inte avhandlades sekventiellt utan snarare rörde sig processen även i motsatt 
riktning mot pilarna. Dock var områdena vi urskiljt relevanta även om det förlopp modellen 
föreslår inte stämmer överens med hur beslut fattas i praktiken. 
 
De streckade rutorna i modellen syftar till att visa inom vilket område tidigare redovisade 
teorier är relevanta. Nedan presenteras allmänna överväganden inom varje tema. 
 
5.1.1  Behov/problem 

Detta tema behandlar anledningen till att behovet av ett finansiellt beslut uppkommit. 
Överordnat inom detta tema är om uppkomsten beror på att ett behov funnits eller att ett 
problem uppmärksammats. Om uppkomsten beror på tillfälligheter har vi valt att klassificera 
detta som att ett behov funnits, eftersom dessa beslut fattas för att uppnå ett överordnat mål 
såsom t.ex. lönsamhet, produktdiversifiering eller tillväxt. Det finansiella behovet 
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klassificeras i modellen ovan som beroende av likviditetshänsyn eller investeringsbehov 
(denna grupp rymmer de möjligheter som uppkommit av tillfälligheter). Överordnat dessa 
överväganden är kapitalstrukturen i företaget som kommer att påverkas av alla finansiella 
beslut oberoende av anledning. Därför har denna placerats ovan grupperna likviditet och 
investering. 
  
5.1.2  Informationsinsamling 

Den teori som är vägledande på detta område är den psyko-ekonomiska beslutsmodellen. Men 
eftersom informationsinsamling handlar om vilka alternativ som urskiljs är även den praktiska 
referensramen viktig att ha i åtanke, inte som teori men för att vara medveten om de alternativ 
som finns. Vi har valt att under detta tema särskilja informationsinsamling utifrån om 
alternativen till finansiering är interna eller externa. Detta beroende på vad som sagts i 
tidigare kapitel om småföretagares aversion mot extern finansiering. 
 
5.1.3  Utvärdering av alternativ 

Utvärdering av de identifierade alternativen påverkas sedan av om finansieringen är extern 
eller intern varför detta tema i vår modell följer på informationsinsamling. För att analysera 
denna del av beslutsprocessen används de beslutsteorier som tagits upp i kapitel 4. 
Utvärderingen påverkas även av ägaren, dennes situation och företagets situation. I och med 
detta är teorier om risk och osäkerhet tillämpbara. Det är också viktigt att försöka hitta 
strukturer eller rutiner som används vid utvärderingen och för detta ändamål används teorier 
om lärande. 
 

Ägare 

Under denna rubrik studeras olika dimensioner av ägaren som vi tror kan ha betydelse för 
beslutsutvärderingen. Att ägaren tas upp först beror på att delar av dennes egenskaper 
påverkar hur situationen uppfattas beroende av att ägaren är beslutsfattare i de företag vi 
studerat. Det kan även vara så att ägarens egenskaper påverkar andra led i beslutsfattandet 
t.ex. vilka alternativ som kommer att identifieras.  
 
Beroende på urvalet av undersökta företag har vi endast kommit i kontakt med manliga 
beslutsfattare varför könsberoende faktorer inte beaktas i detta arbete.  
 
Situation 

Vilken hänsyn tas till den situation som föreligger vid beslutstillfället? Här använder vi tre 
nivåer för att kategorisera omständigheterna nämligen företags-, bransch- och samhällsnivå.  
 
5.1.4  Beslut 

Detta är det tema som används för att studera slutprodukten, nämligen det beslut som fattas. 
Därför är detta tema påverkat av det som tidigare tagits upp. Det är även viktigt att 
uppmärksamma möjligheten att beslutet fattats utan att först ha genomgått ovanstående delar 
av processen. Att beslutet i stället motiveras och utvärderas först efter att det fattats.  
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5.1.5  Utvärdering/återkoppling 

Detta tema har urskiljts för att se hur tidigare beslut påverkar fattandet av nya. Här är teorier 
om lärande viktiga.  
 

5.2  Intervjuguide 
Vår intervjuguide bygger på den modell som presenterats ovan men eftersom denna ska vara 
en hjälp under intervjuerna har mera specifika frågor fått plats på denna. Intervjuguiden 
medföljer som bilaga 2. Generellt är intervjuguiden uppdelad efter undersökningsmodellen 
men varje tema har kompletterats med de områden och frågor vi velat beröra. Intervjuguiden 
har fyllt funktionen att vi i intervjusituationen kunna säkerställa att vi gått igenom alla delar 
av beslutsprocessen med respondenten.  
 
Intervjuguiden har även fyllt en viktig funktion för att möjliggöra en studie av en 
beslutsprocess. Dessa frågor har varit av metodologisk karaktär men bundna till situationen 
och därför tas de upp i detta kapitel.  
 
Den psykoekonomiska beslutsmodellen tar hänsyn till den motivation en människa kan 
uppleva och därför har det varit tvunget att försöka urskilja denna. Denna motivation har 
uppmärksammats under rubriken ägaren. Vi har där velat få respondenten att diskutera sin 
egen utbildning och erfarenhet såväl som de mål de har med sin verksamhet och i livet i övrigt 
samt vad de anser vara som driver dem, deras upplevelse av en drivkraft. För detta ändamål 
har det även varit viktigt att uppmärksamma hur ägaren ser på relationen mellan företaget och 
sig själv. Ser han sig själv och företaget som en enhet, eller ser han företaget som ett 
fristående objekt.  
 
Många av ovanstående frågor är subjektiva och att studera dem genom objektet är svårt. Vi 
har dock inte kunnat hitta några alternativa undersökningssätt inom ramarna för denna 
uppsats. 
 
Två frågor har haft betydelse för hur vår undersökning utförts, nämligen inhämtandet av 
bakgrundsinformation och upplevelsen av banker och revisorers arbete. 
Bakgrundsinformationen som inhämtats i förväg är viktig att jämföra med uppfattningar som 
uppkommer under intervjun. Och respondenternas uppfattningar om externa rådgivare var 
värdefulla som underlag för de intervjuer som sedan gjordes med en revisor och en 
företagsrådgivare på bank. 
 

5.3  Allmänt om beslutsutvärdering 

I och med att vi studerar en process i efterhand uppkommer vissa svårigheter. Dessa 
uppkommer genom att vi inte undersökt besluten vid den tidpunkt de fattats, utan i efterhand. 
Därför ska vi kort ta upp vissa egenheter ett beslut kan uppvisa som man bör vara medveten 
om för att kunna studera det.  
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Beslut kan klassificeras som explicita och implicita. Implicita beslut är sådana som inte 
uppfattas som beslut. De sker genom att man gör som man brukar eller följer de rutiner som 
finns. Explicita beslut är sådana som är medvetna beslut. Det kan därför vara viktigt att även 
uppmärksamma det som beslutsfattaren inte klassar som ett beslut. 
 
Det är även viktigt att vid utvärdering av beslut genom beslutsfattaren ta hänsyn till att denne 
kan efterrationalisera. Detta innebär att man i efterhand sorterar händelser så att de får en 
rationell följd, samt att besluten motiverats utifrån vad som uppfattas som rationella 
överväganden.112  
 
När man mer konkret studerar beslutsprocessen är frågor kring vem som deltar i besluten både 
formellt och informellt viktiga. Detta kan göras genom att studera vem som samlar in 
information och hur denna information samlas in, bearbetas och utvärderas.113 Det kan vara 
betydelsefullt att försöka urskilja processer, regler och strukturer i beslutsprocessen.  
Beslut som fattas enligt överenskomna rutiner och processer är lättare att legitimera och 
verkställa. Rutiner och processer gör det även lättare att utvärdera och förbättra 
beslutsfattandet.  
 

                                                 
112 Nygaard och Bengtsson (2002) Strategizing – en kontextuell organisationsteori, s. 43 
113 Nygaard och Bengtsson (2002) Strategizing – en kontextuell organisationsteori, s. 45 
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6.  Presentation av empiri  
 

6.1  Glasmästeriet  
Vi har intervjuat A som är en av ägarna till ett glasmästeri i 
Malmö. A är 73 år och har drivit företaget i ungefär 40 år. 
Företaget sysslar med byte av bilglas, byggnadsglas samt 
även med försäljning av fasadklädnad. All verksamhet 
drivs i moderbolaget. Det finns ett vilande dotterbolag, där 
fasadverksamheten tidigare drevs. A sköter all bokföring 
och det mesta av administrationen i företaget. De har 
endast ett lån på fastigheten, i övrigt är verksamheten finansierad med eget kapital. De är 
mycket beroende av byggbranschen eftersom den utgör deras största marknad. 
 

Behov/problem 

I det dagliga arbetet är det framför allt likviditeten som står i fokus. Likviditeten avgör även 
vilka investeringar som ska göras eftersom det måste finnas pengar i kassan för att betala de 
löpande utgifterna. Framför allt nämns skatteinbetalningar och sociala avgifterna som 
betungande. Det gäller därför att planera noga för klara dessa utbetalningar samt ha en 
säkerhet för oförutsedda utgifter. 
 
Behoven av investeringar uppstår oftast utifrån praktiska händelser och impulser t.ex. i form 
av att de anställda i företaget anser att man bör investera i nya maskiner. Att de anställda 
kommer med dessa signaler anses viktigt och respekteras.  
 
Genom redovisningen som förs kan A enkelt upptäcka avvikelser från budgeterade belopp. 
Budgeten gör A själv upp utan inblandning från någon annan. Skulle stora förändringar 
uppstå är A den som undersöker varför dessa uppkommit. 
 
Informationsinsamling 

A läser dagligen dagstidning och ibland Dagens Industri, dessa är huvudsakliga 
informationskällor. Inte heller i skattefrågor tar han kontakt med skattemyndigheten eller 
andra experter. 
  
I princip all information samlas in av A. Han utnyttjar inte externa kontakter utan försöker 
läsa sig till vad som gäller. A är av uppfattningen att räntor ska undvikas eftersom de är en 
onödig kostnad. Detta leder till att han inte är så intresserad av extern finansiering.  
 
 
Utvärdering 

A använder inte några nyckeltal men följer försäljningen och vet vilken marginal man arbetar 
med. Det är A som utvärderar alternativen vilket gör att hans åsikter och kunskaper är 
avgörande. 
 

Antal anställda: 13 

Omsättning: 13,4 Mkr 

Antal ägare: 2 

Köpt: 1961 
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A är uppväxt under enkla förhållanden. Det är hans uppfostran som driver honom idag. Han 
och åtta syskon fick lära sig att arbeta samtidigt som de lärde sig gå. Det känns tryggt att 
kunna gå till jobbet så länge han vill och han trivs med det han gör. Han ser också sin egen 
arbetsinsats som en investering eftersom han slipper att anställa någon. 
 
”Fler människor skulle uppleva hur det är att vara riktigt fattig för att förstå och värdesätta 
vad man har. Själv har jag tiggt ihop till mat och doppat hårt bröd i vatten till frukost.” 
 
Hans formella utbildning består av sex års folkskola. Därefter har han arbetat, först som 
lärling och sedan som egen företagare. Målsättningen med företaget var från början att bli 
störst i världen. Man satsade då på att öppna en filial i Landskrona. Detta föll inte väl ut och 
företaget har efter det inte gjort några försök att sprida sig geografiskt. Däremot har man 
börjat arbeta med fasadmaterial vilket är en produktdiversifiering.  
 
När man startade hade A en mycket optimistisk syn på framtiden. Idag är han av 
uppfattningen att framtiden är nattsvart och att det kommer att bli sämre innan det blir bättre. 
 
A säger att konjunkturen påverkar investeringstakten. Exempelvis är han i lågkonjunkturer 
rädd för ökade kostnaderna i form av höjda skatter och avgifter. Även konkurrensen påverkas 
av konjunkturen. Konkurrensen är liten då det finns mycket jobb men som det är nu så är 
konkurrensen stenhård. Att det leder till uteblivna arbetstillfällen framgår av följande. 
 
”Man får säga nej till en del förfrågningar på större jobb som kräver fler man då man inte tror 
stenhårt på framtiden och inte vågar anställa på dessa premisser.” 
 
Beslut 

A hävdar att anledningen att han och hans kompanjon kunnat hållas sams i så många år är att 
de har en tydlig ansvarsfördelning. Tar A ett beslut är det hans beslut och vice versa. 
 
Det är A och hans kompanjon som har bestämmanderätten i företaget. Det finns dock en stor 
respekt för de anställdas åsikter både på grund av medbestämmandelagen och av praktiska 
skäl. De vet att beslut som inte är förankrade hos de anställda kommer att vara mycket svåra 
att verkställa. Det slutliga avgörandet ligger dock helt i A och hans partners händer.  
 
Vid beslutstagande så kontaktar man ingen utomstående utan besluten tas på egen hand. Det 
är också de intjänade pengarna som bestämmer investeringstakten. Behoven upplevs alltid 
överstiga medlen.  
 
Uppföljning 

Som vi berört tidigare samlar A huvudsakligen in information från dagspressen. Han är 
självständig och har huvudsakligen lärt sig genom egna erfarenheter.  
 
Några erfarenheter har varit dyrköpta till exempel har man inte försökt växa geografiskt sedan 
försöket i Landskrona. Detta beror på att man kände sig ”bränd” och denna känsla sitter kvar. 
Man försökte även avyttra företaget men det visade sig att skattekostnaden skulle bli så hög 
att A avstod och istället hoppas att hans barn är beredda att driva verksamheten vidare. 
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6.2  Bokförlaget 
 
B som är i 30-års ålder äger ett mindre bokförlag. Företaget var ursprungligen en reklambyrå 
men sedan fyra år är det ett renodlat förlag. De distribuerar sina 
böcker via bokhandlare och bokklubbar, men säljer också en 
del direkt till företag som ger böckerna till sina anställda som 
gåvor. Förlaget tillverkar mestadels böcker om mat och vin 
som de producerar själv, från idé till färdig bok. Kring förlaget 
finns ett nätverk med formgivare, skribenter och fotografer 
som arbetar på uppdragsbasis. Företaget sysslar därför i 
huvudsak med marknadsföring och försäljning. 
 
Behov/problem 

Det första B tänker på när vi nämner finansiella beslut är lån och inte beslut om företagets 
egna pengar. Han säger att så är det även om det inte är riktigt logiskt.  
 
”mmm, men visst är det så att alla beslut som man tar som innebär […] att det behövs mer 
pengar än till den dagliga driften så att säga, det är ju ett finansiellt beslut, visst, så då är ju 
allting det egentligen” 
 
Likviditetsnivån varierar över året. B säger att detta problem blivit mindre efterhand som man 
lyckats arbeta upp substans i bolaget, ändå använder man under delar av året fortfarande sin 
checkkredit.  
 
B har inte någon bakomliggande strategi som bestämmer kapitalstrukturen. Målsättningen är 
istället att förbättra sig mot föregående år. Detta mäts genom försäljningsvolym eftersom 
företaget känner att de kan påverka denna mest.  
 
Informationsinsamling 

Varje vecka uppkommer förslag till nya böcker genom det nätverk som finns kring förlaget. 
Nästan samtliga av dessa förkastas på olika grunder. Det kan vara brister i originalitet, 
kreativitet eller dåliga förutsättningar för lönsamhet. 
 
När B har bestämt sig för att han behöver externt kapital kontaktar han i första hand sin 
bankkontakt. B arbetar med en bank som han tycker förstår småföretagare och deras villkor. 
Han tycker även att banken är väl insatt i hans företag och visar intresse för hur företaget 
utvecklas.  
 
B överlåter frågor om finansiering eller bokföring till personer han anser vara bättre lämpade. 
När det gäller renodlat finansiella frågor konsulterar B i första hand sin revisor. När vi frågar 
B om vilket ansvar och kunskap han tror att revisorn har svarar han:  
 
” just om finansiering vet jag inte riktigt, […] när det gäller bokslut och 
skattehänsynstagande och allt sånt där så har jag 100 procentigt förtroende, men finansiering 

Antal anställda: 4 

Omsättning: ca 6 Mkr 

Antal ägare: 1 

Startat: 1995 
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vet jag inte riktigt, jag antar att banken har bättre koll men dom är å andra sidan part i 
målet”  
 
B anser att det är behovet som styr om han behöver tillföra extern kapital. Han funderar inte 
kring olika nyckeltal utan behövs det pengar så lånar han. Han anser att det finns en inbyggd 
kontroll i bankens kreditbedömning. Är hans idé inte bra eller företagets finansiella ställning 
för svag beviljar banken inte krediten. 
 
Utvärdering 

När det kommer en idé till en bok är det oftast B som gör den första bedömningen. Tycker 
han att det är en bra idé så fortsätter den till diskussion i grupp med både anställda och 
personer som finns i företagets nätverk. Denna bedömning är till stor del subjektiv men det 
finns vissa kriterier som tas hänsyn till. Det kan vara säsongsbetonade eller produktmässiga 
överväganden.  
 
”Det hänger ju på den eller dom som jobbar, och det är klart att man kan lära sig att tro och 
veta och skaffa erfarenhet om vad som kommer att och vad som inte kommer att funka, men 
man kommer ju också alltid göra fel ibland” 
 
B är i grunden civilekonom med inriktning mot marknadsföring. Efter slutförd utbildning 
arbetade han två år inom datorområdet. Därefter startade han sitt företag. B:s motiv för att 
driva eget företag är att han trivs med den frihet han har. Han kan inte tänka sig att återgå till 
att vara anställd.  
 
Båda B:s föräldrar är egna företagare så att starta eget var naturligt. Han var inte speciellt 
orolig eller rädd, utan var beredd på några tuffa år. Han anser att det är viktigt att ta hjälp av 
andra människor när det behövs. Vi frågar B om han ser sig själv och företaget som en 
ekonomisk enhet. Han säger att han försöker hålla dem relativt skiljda från varandra. 
 
Drivkraften för B är en vilja att skapa något. Detta sker både när han ger ut böcker och 
utvecklar företaget så att det blir större. Tillväxten får dock inte ske på bekostnad av B:s fritid. 
 
Genom att agera på olika marknader och använda olika försäljningskanaler minskar B 
riskerna och företagets känslighet för konjunktursvängningar. Framtidsutsikterna är positiva 
och eventuellt kommer man genom en strukturaffär att ytterligare stärka sin position på 
marknaden. Hur samhällsutvecklingen i stort kommer att bli har B inte någon direkt 
uppfattning om. 
 
B tycker att frågor som rör redovisning och skatt är ganska tråkiga och därför sköts dessa av 
en konsult som även sköter bokslutsarbetet åt företaget, medan den löpande bokföringen görs 
internt.  
 
Beslut 

När det ska fattas ett beslut om en bok ska produceras eller inte så är det i första hand 
lönsamhet och i andra hand finansiering som är det avgörande. B säger att det är han som 
fattar det slutliga beslutet att producera en bok men han tar intryck av andras uppfattningar.  
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Uppföljning/återkoppling 

Varje dag kan B följa försäljningssiffrorna för de olika produkterna. Dessa analyseras för att 
se vad som kan förbättras eller göras annorlunda nästa gång. 
 
Hans ekonomiutbildning har gett honom grundläggande kunskaper även om han känner att 
den praktiska verkligheten är skild från den teoretiska värld som existerar på universiteten. 
 

6.3 Fastighetsmäklaren 
 
Vi har intervjuat C som äger en fastighetsbyrå. Han är 53 år 
och startade företaget för 15 år sedan. Totalt har han arbetat 
ungefär 25 år i fastighetsbranschen. Idag driver han 
verksamheten i två helägda bolag det ursprungliga 
moderbolaget samt ett nyligen inköpt dotterbolag. Man äger 
även andelar i ett företag som arbetar med kringtjänster vid 
fastighetsöverlåtelser. Företagen förmedlar privatbostäder, 
bostadsrätter, kommersiella lokaler och fastigheter. De utför även diverse konsulttjänster med 
fastighetsanknytning.  
 
Behov/problem 

C anser inte att det sker några större investeringar i den löpande verksamheten. Det rör sig 
oftast om kontorsinventarier, och dessa beslut fattas enkelt och snabbt. 
 
På frågan om det händer att det ringer människor med förslag på investeringar svarar C så här: 
 
”Jo – det händer ofta att det ringer någon och vill tipsa om en bra investering. Jag säger 
alltid nej – om det en så bra affär varför göra de den inte själv?” 
 
För att ge företaget den finansiella styrkan att bära en nedgång samt att reducera risker har C 
som strategi att fördela tillgångarna jämnt på tre ben (C:s formulering): fastigheter, aktier och 
likvida medel.  
 
Ett nyckeltal används för att bestämma hur mycket av omsättningen som ska användas till 
marknadsföring. Detta nyckeltal har varit oförändrat sedan starten av verksamheten även om 
det har skett förändringar på hur fördelningen mellan profilreklam och objektsannonsering 
sker. 
 

Informationsinsamling 

C har ett brett och aktivt kontaktnät som han samlar information genom. C uttrycker att han 
ser det som viktigt att vårda sina relationer. Han följer även med i dagspress och fackpress för 
att alltid vara väl insatt i de förändringar som är på gång. På en fråga om vem han helst frågar 
om råd nämner han två äldre människor som han respekterar. Båda dessa har en stor portion 
sunt förnuft vilket C värderar mycket högt. Trots att både C och hans anställda genom sina 
kontaktnät och kunskaper ser många tillfällen till lönsamma investeringar är de förhindrade 

Antal anställda: 14 

Omsättning: ca 20 Mkr 

Antal ägare: 1 

Startat: 1988 
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att göra dessa både enligt fastighetsmäklarlagen och vad som är god sed och etikett i 
branschen. 
 
Företaget äger en fastighet i Falsterbo. När denna köptes behövdes ingen annan information 
än att det fanns en lägenhet ledig som C kunde använda som sommarbostad. Han säger också 
att eftersom köpet ligger nära huvudverksamheten hade han en bra grundkunskap om vad som 
var ett rimligt pris. Ett exempel på att C använder sig av både privata och yrkesmässiga 
överväganden i sitt beslutsfattande. 
 
Utvärdering 

C berättar att han sysslat en del med aktier. Han säger att han nästan alltid har gjort tvärtemot 
de rekommendationer han fått. Han har istället sålt och köpt efter känsla. C betonar känsla och 
mjuka värden. Även om syftet med verksamheten är att tjäna pengar måste man enligt C ta 
hänsyn till mjuka värden. 
 
C är uppväxt med en pappa som arbetade som disponent och en mamma som var hemmafru.  
I grunden är C jurist men valde att arbeta som mäklare eftersom han ville ha större frihet än 
de traditionella juristyrkena kunde erbjuda. Han var under några år omväxlande anställd och 
egen företagare för att sedan slutligen starta sitt nuvarande företag. 
 
Det som motiverar och driver C är att verksamheten kontinuerligt förändras och utvecklas. 
Han betonar även att han älskar att träffa människor, både arbetskamrater och kunder.  
 
C:s mål är att hela tiden utveckla verksamheten. I dagsläget handlar det om att förädla 
moderbolaget inte om att expandera. C har inte några materiella mål uppsatta utan är nöjd 
med den levnadsstandard han har. Hans inställning till mål utrycker han så här:  
 
”Målet är – man får aldrig ha ett mål man ska ha delmål – det är viktigt. Har du väl ett 
slutmål då är det kört.” 
 
För att hantera risker i verksamheten har han tre ben att stå på. Det är moderbolaget, 
dotterbolaget och ett projekt. När det gäller tillgångarna så har han även där valt att förlita sig 
på att dela dessa i tre delar vilket är beskrivet ovan. 
 
C tror på en positiv framtid för regionen och att skattetrycket kommer att minska för 
småföretagare. Men uttrycker även en vetskap om att allt går i cykler, ”går det upp kommer 
det att gå ner”. Han betonar vikten av att känna till historien för att kunna förutse framtiden, 
och även vikten av att använda sunt förnuft i sina affärer. 
 
”Det är aldrig fel att skatta fram kapital i bolaget. Där tänker många tvärtom. Men jag skulle 
aldrig riskera företaget på tvivelaktiga skatteaffärer. Skattetrycket på 28% känns inte 
betungande. Skattetrycket privat är däremot lite högt.” 
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Beslut 

”Det är så om du tittar på ett investeringsbeslut som inte enbart är maskiner och sådant, så 
blir alltid ett beslut som tas med 100 procent hjärna alltid fel. Har du inte hjärtat med så är 
risken stor att det blir fel” 
 
Det finns dock även en sida där intäkter vägs mot kostnader. I sina beslut tar C hänsyn till den 
erfarenhet, kompetens och utbildning han har. C känner att företaget blivit så pass stort för att 
de alltid undvikt tvivelaktiga affärer. 
 
C gör skillnad på småbeslut som vi nämnde tidigare och stora beslut. När han ska fatta stora 
beslut säger C att han aldrig fattar besluten samma dag. Han frågar ingen annan, eventuellt 
kan han stämma av med sin revisor efter att han bestämt sig. Han säger att hans revisor lärt 
honom det alltid ska finnas en ”exit” i en affär. I Falsterbo-affären konstruerade C en exit i 
efterhand för att ytterligare legitimera beslutet för sig själv.  
 
Uppföljning 

Varje dag C kör hem ställer han sig frågan om vad han har lärt sig under dagen. Ett sätt till 
direkt uppföljning.  
 
Uppföljning görs även av marknadsföringskostnader som jämförs med budget. 
 

6.4  Den mekaniska verkstaden 
 

D, som är i 30-års ålder, äger och driver en mindre mekanisk verkstad. I verkstaden tillverkar 
man främst mindre serier och prototyper. Detta innebär att det är 
det krävs en mycket hög kompetens vid framställningen. Eftersom 
det oftast är små serier som är experimentbetonade krävs de att 
företaget är flexibelt och kan anpassa sig efter kundernas behov. 
Produktionen är beroende av maskiner som svarvar och fräsar, som 
delvis är datoriserade. Verkstaden utgör stommen i verksamheten. 
Man har under åren drivit andra former av verksamhet i olika 
dotterbolag, idag drivs maskinagentur i ett dotterbolag. 
 
Behov/problem 

Som finansiella beslut ser D investeringar vilka är regelbundet förekommande i företaget. 
Behovet att investera i nya maskiner uppkommer antingen för att de inte har den prestanda 
som behövs eller för att de är dyra att använda. Behovet kan även uppkomma av att den 
allmänna tekniska utvecklingen går framåt och att man därför måste följa med i utvecklingen 
för att vara konkurrenskraftiga. Dessa signaler kvantifieras inte utan uppkommer som en 
känsla hos de anställda och ledningen.  
 
Ett finansiellt problem som D upplever är att han äger fastigheten som verksamheten bedrivs i 
tillsammans med sina systrar. Han har tidigare köpt ut dem ur företaget och vill nu köpa ut 
dem ur fastigheten. Detta gör att ett likviditetsproblem kan uppkomma. D har även 

Antal anställda: 16 

Omsättning: 120 Mkr 

Antal ägare: 1 

Startat: 1961 
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byggnadsgaranti genom banken, denna belastar de totala kreditmöjligheterna även om det inte 
är ett traditionellt lån eller kredit. 
 
Informationsinsamling 

D samlar information genom flera kanaler. Han för en dialog med kunden för att kunna 
förutsäga utvecklingen avseende volym och efterfråga. Han lyssnar till de anställda för att 
fastställa vilken typ av maskin som behövs. När han samlar in information om olika alternativ 
känner han att den information han får tag i ibland inte är tillförlitlig. 
  
”Det billiga kan ofta kosta mer i slutändan. Man vet aldrig i förväg hur bra en maskin 
kommer att fungera. Det är hörsägen och rykten som man bedömer. Här skulle man vilja 
göra en kalkyl på service- och stilleståndskostnader.” 
 
När investeringar ska finansieras väljer D att samla in information om olika alternativ. Denna 
sökprocess är inte lika grundlig varje gång, utan bygger till viss del på erfarenhet. D har 
mestadels kontakt med banken när de ska finansiera investeringar. Tidigare hade han kontakt 
med flera banker och tyckte detta var bra eftersom han kunde jämföra dessa. Detta var dock 
svårt att hantera praktiskt. I andra frågor, exempelvis skattefrågor, konsulteras revisorn. D 
litar fullt ut på att revisorn själv har de kunskaper som behövs eller annars har ett kontaktnät 
som tillhandahåller dessa.  
 
Regelbundna rapporter hjälper D att ha uppsikt över likviditetsnivån i företaget. Uppstår det 
ett tillfälligt likviditetsbehov kontaktar han i första hand sin bank. Om det visar sig att 
likviditeten sjunker kontinuerligt måste den bakomliggande orsaken undersökas. 
 

Utvärdering 

När man i företaget ska utvärdera en investeringssituation förs en diskussion i 
ledningsgruppen. D tar även hänsyn till vad de anställda anser, även om det ibland måste tas 
beslut som går emot de anställdas uppfattningar. Om investeringen kräver extern finansiering 
så förs en dialog med banken som förväntas ge bra råd. D ser banken som en form av 
ekonomikonsult, men han är medveten om att banken vill sälja sina lösningar och brukar 
därför kontrollera andra alternativ. När det gäller andra beslut än investeringsbeslut frågar D 
ibland revisorn som då får rollen som ekonomisk rådgivare. 
 
D föredrar att finansiera investeringar med internt kapital för att han vill känna sig oberoende. 
Han inser dock att det inte är praktiskt möjligt att finansiera allt med internt kapital därför 
använder han sig av leasing och banklån. Skillnaden mellan leasing och lån anser D vara att 
bankens säkerhet är större vid leasing och att han vet vilka kostnader han kommer att ha. Han 
känner sig dock mer bunden när han leasat en maskin. Han ser i övrigt ingen större skillnad 
mellan lån och leasing. D säger att leasing de senaste åren varit en strategi för att binda 
mindre kapital i verksamheten. Denna strategi framkom i samråd med revisorn. 
 
D läste teknisk linje på gymnasiet, under lov och praktikperioder arbetade han på företaget 
som då ägdes och leddes av hans far. När han slutade skolan började han arbeta med en 
agenturverksamhet. Han fick då en större insyn i verksamheten och när hans far trappade ner 
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tog D över verksamheten. Detta skedde under en femårsperiod då D växte in i rollen som 
företagsledare. Han har nu drivit och ägt företaget själv i ungefär fem år. Han tror att han 
skiljer sig från sin far både som person och ledare, men säger även att det är svårt att inte 
präglas av någon man arbetat så nära med. 
 
Drivkraften för D är att kunna påverka sin tillvaro och sina arbetsuppgifter. Även om det 
ibland är en tung börda så tycker D alltid att det är roligt. Han ser inte företaget endast som ett 
arbete utan även som en hobby.  
 
D har som målsättning att expandera verksamheten till att omfatta 25 anställda och göra detta 
med bibehållen lönsamhet. Han anser detta vara en rimlig storlek, större företag kräver 
förändringar i organisationen och i lokalerna. Han anser att det är viktigare att må bra som 
person än att expandera verksamheten på bekostnad av sin livskvalitet. Han ser det som 
viktigt att separera D som företagare och D som privatperson.  
 
För att hantera risk och osäkerhet anser D sig vara hjälpt av att de har många små kunder med 
små beställningar. Detta gör dem mindre sårbara mot kundbortfall. D försöker genom dialog 
med kunderna samt genom specialkunskaper att få kunderna att uppfatta företaget som en 
samarbetspartner och inte som en leverantör i mängden.  
 
När D fattar ett investeringsbeslut grundar det sig i en fingertoppskänsla som inkluderar 
förväntningar på företaget, kunderna och marknaden. Som grund för beslutet ligger även 
budgetar och kalkyler. 
 

Beslut 

När det gäller investeringar anser D att valet av maskin och finansiering är skiljt. Det är de 
anställda som väljer vad maskinen ska uppfylla för kriterier samt ger förslag till maskin. 
Därefter är det en fråga om att välja finansiering.  
 
Det är D som fattar besluten även om han tar stöd i olika bedömningar. Oftast är det inte ett 
beslut om huruvida man ska investera eller inte, snarare ett beslut om när eller vilken maskin. 
Han anser dock att det är han som ger det slutgiltiga klartecknet. 
 
D har under intervjun berättat att det ibland finns ett motstånd mot ny teknik hos de anställda. 
Detta hanteras genom att väcka deras nyfikenhet. I praktiken har detta inte varit ett problem 
eftersom en maskininvestering oftast görs i samband med att ny personal anställs. Ibland kan 
möjligheten att anställa en duktig operatör leda till att man väljer att investera i en maskin.  
 
Uppföljning 

D anser att de lär sig mycket genom att analysera och studera vilka uppdrag de får och inte får 
av olika kunder. Genom att göra detta kan de utvärdera både maskiner och kompetens.  
 
Ledningsgruppen utvärderar löpande strategier, prissättning och marknadsutveckling men 
finansiering är inte något de diskuterar regelbundet. Att räkna flera år tillbaka och jämföra 
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olika räntesatser känns omständligt och irrelevant. Då anses det bättre att undersöka 
alternativen när man står inför en ny investering. 
 
D känner inte att han utvecklas på området finansiering. Han tror att detta kan bero på att det 
än så länge gått bra och att lärdomar kommer av misstag. En viktig källa till inspiration och 
kunskap är olika nätverk och kontakten med andra småföretagare. Han har även varit på 
föreläsningar som dessa nätverk anordnat i samarbete med Lunds Universitet. D känner att 
dessa föreläsningar är för långt ifrån hans verklighet och har därför svårt att relatera till det 
som sägs. 
 

6.5  Banktjänstemannen  
Vi intervjuade E som är företagsrådgivare i en av våra större banker. Han har arbetat med 
företagsrådgivning i två år. Det första området vi kände att det var viktigt att ta upp var hur 
kontakten mellan banktjänstemannen och företagaren sker. Det är oftast företagaren som tar 
kontakt med E när de har ett finansieringsbehov. Banken har dock ambitionen att vara 
aktivare. Framför allt i situationer när kunden gör en investering. Då väljer kunden kanske att 
finansiera köpet via leverantören trots att banken erbjuder samma tjänster.  
 
När E ska bedöma en kund utgår han från deras bokslut. Det viktigaste är att kunden upplevs 
ha återbetalningsförmåga. Kreditbedömning styrs av banklagen och banken har ett ansvar för 
att det görs en noggrann kreditbedömning. Andra faktorer som vägs in är bankens förtroende 
för företagsledningen, en bedömning av marknadsutvecklingen och affärsidén. Det är alltså 
viktigt att företagaren kan övertyga banken om att han eller hon är rätt person och att det finns 
goda förutsättningar att lyckas. 
 
Det andra området vi ville ta upp var vilken kompetens som finns inom banken. E är 
civilekonom vilket han är ensam om på kontoret. När vi frågade om de utförde några tjänster 
åt kunden som inte var direkt kopplade till bankens produkter blev svaret nej. E anser att det 
är svårt att få kunderna att betala för sådana tjänster, dessutom kräver detta en ökad 
kompetens inom banken. E anser att småföretagare ofta inte är insatta i vilka alternativ som 
finns för att finansiera verksamheten. De känner ofta inte till leasing och avbetalningsköp. 
Han är också av uppfattningen att många företagare vänder sig till banken just för att slippa ta 
ställning till vilken finansiering som är bäst. Han tycker att de lägre räntorna har ökat 
kundernas motivation att låna. Detta kan dock ha ett samband med att det är lågkonjunktur. 
 
Det sista vi var intresserade av att belysa var vilken roll och vilket ansvar E anser att han själv 
och banken har gentemot kunden.  
 
” Vi har en uttalad strategi att vi ska växa med kunden. Annars hade vi valt att avveckla 
kunden. Det är upp till oss att hitta en lösning som vi får säkerhet för. Kunden måste också 
känna att han kan betala de kostnaderna som lösningen orsakar. Detta är något vi känner 
stort ansvar för.” 
 
E tror att kunden förväntar sig att banken presenterar en vettig lösning på kundens problem. 
Detta gör kunden för att det finns förtroende för bankens kompetens sedan är det upp till 
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banken att leverera en tjänst som kunden blir nöjd med. Därför kan det ibland uppstå 
diskussion när banken avråder från en affär eller kräver säkerhet. 
 

6.6  Revisorn 
F har varit revisor i 20 år. Numera arbetar han ensam som självständig revisor. Tidigare var 
han anställd på en välkänd revisorsfirma. F arbetar nästan uteslutande med småföretag. Detta 
gör att han på detta område har bred erfarenhet. Det finns även krav på att han fortbildar sig 
kontinuerligt, detta gör att han håller sig ajour med utvecklingen, även om han känner att han 
inte alltid hinner med den skattemässiga utvecklingen. Kring sig har han ett nätverk där det 
ingår jurister och skattexperter. När han känner att ett uppdrag överstiger den kompetens han 
själv innehar hänvisar han till någon i detta nätverk.  
 
Det är oftast kunden som tar den första kontakten vid en beslutssituation, framförallt om det 
rör sig om investeringar. F tar ibland initiativet då det gäller likviditets- eller 
kapitalstrukturproblem som han upptäcker i samband med boksluts- eller revisionsarbetet.  
 
Den roll som F har gentemot företaget är inte speciellt tydlig. Det finns regler som styr F i 
relationen till klienten. Dessa regler är dock inte så tydliga utan detta är en svår 
gränsdragning. Ibland upplever F att kunden ger honom en roll som inte överensstämmer med 
den han har i praktiken. Småföretagarna använder ofta F som ett stöd i ekonomiska frågor, 
t.ex. budgetering, likviditetsplanering, skatterådgivning och att företräda klienten i olika 
sammanhang. F känner ett stort ansvar för de råd han ger klienten. Han har även en 
ansvarsförsäkring som täcker eventuella skadeståndskrav från klienten. 
 
När F gör finansiella bedömningar är det i första hand lönsamheten på eventuella 
investeringar som bedöms. Andra viktiga bedömningar är likviditetseffekter och 
riskbedömningar. F upplever att hans bedömning av risken ofta är större än den företagaren 
själv gör.  
 
Som underlag för sin bedömning använder F i första hand företagets egen redovisning, gärna 
för några år. Han samlar även in information från klientens bank. Han undersöker även om det 
finns andra alternativ än att låna. För att bedöma affärsrisken använder han sig av sin 
erfarenhet och kunskap om olika branscher. Han samlar ibland också in information genom 
andra klienter och kontakter. 
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7.  Analys  
 
Analysen kommer att ske i två steg. I det första så kommer vi att jämföra de fyra fallen mot 
varandra. Denna jämförelse kommer att ske 
utifrån undersökningsmodellen. När vi 
jämför fallen kommer vi att försöka finna 
likheter, skillnader och mönster. Dessa fynd 
kommer dessutom att jämföras med den 
kompletterande information vi fått av 
revisorn och banktjänstemannen. Det andra 
steget består i att vi kommer att ställa dessa 
skillnader, likheter och mönster mot de 
teorier vi tagit upp i den teoretiska 
referensramen. Hur vi kommer att gå 
tillväga illustreras av figuren bredvid. 
 
 

7.1  Tolkning av empiri  
 
7.1.1  Företagen 

Likheterna mellan företagen är, tillsammans med de som är ett måste enligt vår definition, att 
de är lokaliserade i samma stad och att de inte är nystartade. Företagen har också i samtliga 
fall i någon form försökt att utveckla verksamheten antingen geografiskt eller genom att ändra 
eller bredda inriktningen på verksamheten. De använder alla endast i liten utsträckning 
nyckeltal eller modeller för att utvärdera och styra sin kapitalstruktur  
 
Skillnaderna mellan företagen är flera när man ser till verksamhet, marknad och ägare. De 
verkar alla på skilda marknader och med olika verksamhet. Men de största skillnaderna 
framkommer när vi studerar företagarna som individer. De skiljer sig åt till ålder och formell 
utbildning och även med avseende på deras erfarenhet av företagande. Detta gör att vårt 
undersökningsunderlag, på individnivå, är väl diversifierat. Som underlag för att studera 
uppfattningar av den finansiella beslutsprocessen är detta en styrka, ett stort antal 
uppfattningar bör kunna uppmärksammas. En svaghet är det för att det gör att generaliseringar 
blir svåra att göra, egentligen är de slutsatser vi drar endast giltiga på individnivå. Men i de 
småföretag vi studerat är det svårt att dra en gräns mellan företaget och individen som leder 
detta. 
 
Vi kan se ett svagt samband såtillvida att de yngsta företagarna är de som har förändrat eller 
håller på att förändra företagen i störst utsträckning. Om man till åldern som urvalsgrund 
lägger till formell utbildning blir sambandet starkare. Lägre ålder och längre utbildning 
verkar, i vårt underlag, betyda att viljan till förändring är större. 
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7.1.2  Behov/problem 

I samtliga fall kan behovet av finansiella beslut uppkomma både inom företaget och genom 
yttre påverkan. Här finns skillnader mellan vilken typ av finansiellt beslut det rör sig om. 
Revisorn kan komma med påpekande på likviditetsproblem eller ineffektiv kapitalstruktur 
medan impulserna att göra nya investeringar i första hand kommer genom de anställda och i 
andra hand genom nätverk, leverantörer och kunder. De anställda har stor möjlighet att 
påverka företagaren i det dagliga arbetet, detta kan vara en av anledningarna till att 
företagarna upplever att behovet till investeringar uppkommer inom företaget.  
 
Alla företagarna anser att det är viktigt att anpassa sig till och vara observant på förändringar i 
omgivningen. Tre av företagarna nämner likviditetsplanering som centralt, den som inte 
nämner detta som centralt har en stor del av sina tillgångar placerade i likvida medel och har 
därför en större buffert.  
 
Det finns stora skillnader mellan vilka finansiella beslut företagarna anser vara viktigast och 
även i vad de anser vara ett finansiellt beslut. Medan några företagare har tydliga strategier 
och preferenser finns det även de som saknar strategier eller har helt andra preferenser. Vad 
som sades i stycket ovan pekar på att andel likvida medel är en viktig fråga även om storleken 
på dessa skiljer sig åt mellan verksamheterna. Samtidigt som de likvida medel som behövs är 
beroende av verksamheten verkar det vara beroende av företagaren. Inställningen till i bank 
lånat kapital är ett annat exempel där skillnader i företagarnas preferenser framkommer. 
 
Något vi ser som ett mönster är att många finansiella beslut fattas utifrån rutiner och 
erfarenhet och därför inte uppfattas som renodlade beslut. Det är även så att företagarna ofta 
inte skiljer ut vad som är den finansiella delen av beslutet utan fattar ett beslut utifrån 
helheten. Detta gäller i störst utsträckning de beslut som är mera verksamhetsnära. Dessa 
beslut uppfattas inte i lika stor grad vara beslut utan kan klassas som implicita. 
 
 
7.1.3  Informationsinsamling 

Det finns flera likheter avseende de källor som företagarna använder sig av när de samlar 
information. Dagspress och allmänna nyhetskanaler är den huvudsakliga informationskällan. 
Därefter söker man information internt inom företaget. Känner man att det behövs ytterligare 
information använder företagarna sig av sitt nätverk. Samtliga företagare samlar även in olika 
mycket information beroende på vilken typ av beslut som ska fattas.  
 
De största skillnaderna har vi funnit när vi studerat företagarnas benägenhet att rådgöra med 
externa rådgivare. Här kan skillnader tillskrivas både intresseskillnader och skillnader i 
kontrollbehov. Om man väljer att använda sig av externa rådgivare är man medveten om att 
dessa ibland har bakomliggande motiv att presentera vissa lösningar framför andra och att inte 
alla upptänkliga alternativ presenteras.    
 
Vi ser ett mönster i att företagarens preferenser och erfarenheter påverkar hur mycket och 
vilken information som samlas in. Detta leder till att de alternativ som identifieras beror på 
företagaren. Samtliga respondenter såg endast tre former för finansiering som relevanta 
nämligen, eget kapital, banklån och leasing. Alternativen är välbeprövade i företagen och 
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informationen kring dem lättillgänglig för företagaren. Detta kan vara beroende på att det i 
slutändan är företagsledaren, den vi intervjuat, som fattar beslutet. Alla respondenter uttryckte 
att det var de som fattade beslutet och tog fullt ansvar för detta. 
 
 
7.1.4  Utvärdering av alternativ 

I samtliga företag tar man hänsyn till vad de anställda tycker då besluten rör den operativa 
verksamheten. Det är även en likhet mellan företagen att investeringsbeslutet endast i 
undantagsfall är skiljt från finansieringsbeslutet om beslutet gäller en investering.  
 
Det finns stora skillnader i hur formaliserad utvärderingen är i fråga om beräkningar och 
deltagare. Dessa skillnader beror inte endast på företaget utan är även kopplat till den typ av 
beslut som ska fattas. En större investering kräver en noggrannare utvärdering vilket kan 
anses vara självklart.  
 
Låter företagaren en extern rådgivare vara med och göra utvärderingen är det i första hand en 
revisor som kommer ifråga eftersom denne inte upplevs som jävig på samma sätt som en 
banktjänsteman. Revisorn har även ett tydligare rådgivningsansvar. Vi ser dock svaga 
tendenser till att företagarna ibland förlitar sig för mycket på att rådgivarna har tillräcklig 
kompetens inom området finansiering. En fördel med att använda en extern rådgivare är att 
dessa upprättar kalkyler som ligger till grund för utvärderingen samt att dessa utgår från 
företagets finansiella ställning. De utgör också en motvikt mot företagarens kanske överdrivet 
optimistiska syn på sina egna idéer.       
 
När vi studerar företagarna säger samtliga att det finns andra skäl än rent ekonomiska till att 
driva ett eget företag. Samtliga anger att motivet att starta och driva företag är att man vill 
skapa något. I ett fall är det numera inte så, men det har varit så under större delen av 
företagets livstid. Att skilja mellan fritid och arbete upplevs också som viktigt av samtliga 
även om de anser att man får vara beredd att periodvis lägga ner mycket arbete på företaget.  
 
Mellan företagarna finns det skillnader i hur de delegerar och förlitar sig på andra. Vad de 
anser som viktigt skiljer sig också beroende på utbildning, målsättningar och företagets 
situation. De har även väldigt skilda preferenser vilket syns tydligt i deras attityd till lån och 
skatter. Yngre företagare delegerar mer ansvar och har även en mera positiv attityd till lån. 
Hos dem ses lån som en naturlig del av verksamheten medan äldre företagare i större 
utsträckning vill undvika lån. Detta kan även bero på företagets situation, ett äldre företag kan 
förväntas ha arbetat upp en större buffert vilket gör att lån kan undvikas. Att delegera ansvar 
verkar i vårt underlag vara en generationsfråga och inte individuell på samma vis som andra 
överväganden, uppfattningen att ”själv är bäste dräng” håller i samhället på att försvinna. 
 
När vi talar om specifika situationer tar de fasta på olika saker i omgivningen när de ska 
utvärdera en situation. Vad de tar hänsyn till är en kombination av rationella överväganden 
och en känsla. Samtliga företagare är även medvetna om att det finns risker, men har valt 
olika sätt att hantera det. Hur man hanterar dessa kan bero på situationen eller på företagets 
förutsättningar.  
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Vi kan urskilja ett mönster där vi ser att de som satsar mest på att utveckla verksamheten har 
mest positiv bild av framtiden både för sitt företag och för regionen som helhet.  
 
 
7.1.5  Beslut 

Företagarna är de som fattar besluten i företagen. Men de vet att beslut som får inverkan på 
det dagliga arbetet måste förankras i organisationen. Hur de väljer att väga in andras åsikter 
skiljer sig mellan företagarna. 
 
Vi kan ur underlaget urskilja ett mönster där finansieringsbehovet är underställt 
investeringsbeslut eller rent operativa beslut. Under intervjuerna har det framkommit att de 
flesta finansiella beslut som fattas ses som ofrånkomliga och att dessa har sin uppkomst i 
verksamheten i sig. Detta kan vara en efterkonstruktion men de ses inte som beslut utan 
uppfattas som implicita beslut, se ovan.  
 
 
7.1.6  Återkoppling/uppföljning 

Inget av företagen har uttalade rutiner för att utvärdera finansiella beslut. Ändå fattas 
finansiella beslut på liknande vis och utifrån tidigare erfarenhet, vilket gör att företagen kan 
antas ha en rutin, dock är denna inte uttalad. De har en tendens att inte ändra i dessa rutiner, 
om inte dessa är uppenbart undermåliga. De hävdar också att det viktigaste sättet man lär på 
är genom misslyckande och erfarenhet, vilket visar att finansiella beslut bygger på erfarenhet. 
 
Alla företagen arbetar med en budget som de sedan följer upp utfallet mot. Detta gör att de 
trots att de inte har en uppföljning som är renodlat finansiell ändå kommer att kunna spåra 
avvikelser från det förväntade utfallet. 
 
Två företagare uttrycker även att en återkoppling till fattade finansiella beslut kan göras till en 
extern källa, revisor eller banktjänsteman. Detta uppfattar vi som att de försöker legitimera 
beslutet genom att uppsöka någon som de anser ha specialistkunskap. Företagare C uttrycker 
det som att alla affärer ska ha en ”exit” men denna behöver inte finnas innan affären 
genomförs utan kan skapas senare. De båda företagare som kontaktar specialist i efterhand 
uttrycker båda att de har personlig relation till specialisten i fråga.   
 

7.2  Teoretisk koppling 
 
7.2.1  Beslutsteorier 

Vi antog tidigare att småföretagare fattar finansiella beslut enligt en begränsat rationell 
beslutsmodell. Detta har vi funnit stöd för dels eftersom beslut fattas i linje med tidigare 
beslut så länge detta leder till satisfierande resultat. Vi har även funnit att det inte finns några 
tydliga mål som går att rangordna i förhållande till varandra. Detta syns tydligt i att mål för 
företaget kan krocka med mål som företagaren har på det privata planet. Vilket mål som är 
överordnat är inte givet utan styrs av situationen.    
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Vi har även försökt utskilja ett flöde i beslutsprocessen. Det finns ett grundflöde som följer 
det vi antagit i vår undersökningsmodell, men det finns också stora variationer mellan olika 
beslut. De dimensioner som vi kunnat urskilja som har betydelse för hur omfattande och 
explicit beslutsfattandet blir är: koppling till operativ verksamhet och situationens 
komplexitet. Detta innebär att ett beslut som är komplext och långt från den operativa 
verksamheten tydligast följer modellen och utför de olika stegen som föreslås i denna. Medan 
enkla beslut som ligger nära den operativa verksamheten ofta fattas snabbt och delegerat och 
uppfattas som implicita beslut. 
 
Det finns i intervjuunderlaget ett antal exempel på logiska begränsningar i 
informationshanteringen, både i insamlings- och bearbetningsfasen. Att den information som 
är mest lättillgänglig väljs kan beroende på tidsaspekten. Det är mer tidskrävande att söka 
ytterligare information. Egentligen kan det anses logiskt att bara söka så mycket information 
att ett satisfierande beslut kan fattas, och då nöjer sig företagaren med att samla in den 
lättillgängliga informationen. Att de samlar in liknande information beror även på att de 
vänder sig till liknande källor. De rådgivare som är inblandade i beslutet är i alla företagen 
anställda, revisor och banktjänsteman. Att revisor och banktjänsteman är inblandade kan vara 
en faktor som gör att liknande alternativ förespråkas. Att anställda är inblandade bör leda till 
att mera verksamhetsspecifika överväganden beaktas. De anställda kan till större del än 
externa rådgivare vara intresserade av att verksamheten fungerar rent operativt, och i mindre 
grad göra skattemässiga eller kapitalstrukturfokuserade överväganden.  
 
I bearbetningen av den information som inhämtats verkar företagaren som individ vara 
styrande. Det är denne som styr processen och även har det yttersta ansvaret för beslutet som 
fattas. Om detta kopplas till de teorier som togs upp under avsnitt 4.1.2 ovan hittas flera 
likheter. Vi har funnit att information som inhämtats sätts in i ett sammanhang och tolkas 
utifrån individen. Vi anser också, i enlighet med ovan nämnda teorier att detta kan göras för 
att skapa en trygghetskänsla för det beslut som fattas. Det som sagts ovan om att skapa en 
”exit” passar väl in på denna uppfattning. Att det finns likheter i den information som 
inhämtas mellan företagarna pekar på att de ska fatta liknande finansiella beslut. Men att 
informationen bearbetas och tolkas utifrån individen borde leda till att besluten skulle uppvisa 
större olikheter än de vi har funnit. I samtliga fall är det i första hand finansiering genom eget 
kapital, banklån eller leasing som väljs. En förklaring till detta kan vara att dessa är de 
traditionella formerna för finansiering och de väljs för att de uppfattas som trygga men även 
för att de gör att företagaren behåller kontrollen över sitt företag. 
 
Vi finner det svårt att fånga de psykologiska dimensionerna av det finansiella beslutsfattandet. 
Dessa svårigheter tillskriver vi både vår egen bristande kunskap och brister i 
undersökningsmetoden. Trots detta gör vi nedan ett försök att fånga våra iakttagelser inom 
den psyko-ekonomiska beslutsmodellen. 
 
Den psyko-ekonomiska begreppsapparaten anser vi kunna användas för att förklara att det 
inte endast är de ekonomiska aspekterna som fokuseras i en småföretagares beslutsprocess. En 
svaghet i att använda denna begreppsapparat på vårt underlag är att vi endast kommit i 
kontakt med företagarnas subjektiva verklighetsuppfattning när modellen bygger på att det 



 54 

finns en objektiv verklighet som går att kvantifiera. Denna har vi endast mött genom 
företagarens egen uppfattning av denna.  
 
Om företagarnas motivation och personlighet kan sägas att de alla drivs av både inre och yttre 
motivation. Och under intervjuerna har det framkommit att belöning i arbetsglädje och 
yrkesstolthet varit starkare än materiell belöning. Detta är exempel på att den inre 
motivationen är starkare för de företagare vi intervjuat. De företag som medverkade i vår 
undersökning var dock alla lönsamma vilket kan påverka deras uppfattningar. Det kan anses 
troligt att en företagare vars företag är lönsamt i större utsträckning drivs av inre motivation. 
Företagare A uttryckte att målsättningen för hans företag i uppstartsfasen var att bli störst i 
världen medan han numera värderar en trygg fritid högre. 
 
Om företagarna uppfattar att de har kontroll över utfallet av individuella handlingsalternativ 
ska detta enligt den psyko-ekonomiska begreppsapparaten leda till att de har större chans att 
lyckas. Detta har vi svårt att se om vår undersökning kan visa. Det kan dock uppfattas som en 
förutsättning för att starta en egen verksamhet att man upplever att man kan påverka utfallet. 
Samtliga företagare hävdade även att de var beredda att under vissa perioder arbeta mera för 
att lyckas vilket pekar på att de har en stark övertygelse att de genom sitt eget arbete kan 
påverka situationen. 
 
Kopplat till företagarens personlighet är även förmågan att samarbeta och ta hänsyn till andra.  
Vi fann stora skillnader i hur företagarna förhöll sig till människor i sin omgivning samt hur 
de valde att ta hänsyn till andras åsikter och erfarenheter. Den största skillnaden upplevde vi 
vara kopplad till företagarens ålder, vilket diskuterats ovan.  
 
Den psyko-ekonomiska begreppsapparaten diskuterar även mentala processer och deras 
påverkan på vilka beslut som fattas. Det finns i vårt intervjuunderlag exempel på att 
företagarna inte är en homogen grupp när det kommer till deras attityder, känslor och frågan 
om kognitiv konsistens. Attityd och kognitiv konsistens upplever vi har varit för komplexa 
områden för oss att använda för att förklara företagarnas beteenden. Känslor har däremot 
vissa av företagarna använt för att motivera ett visst beslutsfattande. De verkar ha försökt 
skapa känslor kring beslutet för att motivera varför detta fattades. Det har uttryckts under 
intervjuer att detta har gjorts efter det att beslutet fattats men företagare C menar att han fattar 
de flesta besluten ”med hjärtat”. Detta kan tolkas som att känslan av vad beslutet innebär är 
vägledande vid fattandet att detta. 
 

 

7.2.2  Risk och osäkerhetsteorier 

Företagarna gjorde som förväntat ingen skillnad mellan risk och osäkerhet. De uttryckte även 
att de när de fattade osäkra eller svåra beslut lade samman de faktorer som kunde tänkas 
påverka beslutet till en känsla, jämför ovan. Denna känsla låg sedan mer eller mindre till 
grund för beslutet. Vi fann stöd för att benägenheten att ge sig in i riskfyllda eller tvivelaktiga 
projekt avtar med tiden. Detta kan förklaras utifrån ökad erfarenhet eller att man nått så långt 
att man inte känner att man behöver dessa affärer för att nå en tillfredställande lönsamhet. 
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Vi fann att företagarna försökte eliminera risker och osäkerhet så långt det gick. De metoder 
som användes var information, avtal, reservkapital och diversifiering. Den osäkerhet som var 
av störst betydelse var den kontextuella osäkerheten. Det fanns skillnader i vilka 
förväntningar företagarna hade på framtiden, och ett tydligt samband mellan dessa 
förväntningar och hur man agerade för att möta framtiden.  
 
Den andel likvida medel som företagaren anser sig behöva uppfattar vi som ett sätt att hantera 
risk. Med en större andel likvida medel är påverkan av plötsliga skiftningar i företagets 
omgivning mindre. 
 
Den uppfattning av risk som framkom av våra intervjuer verkade vara identifierad först i 
efterhand. Detta kan vara beroende av att de fyra företagen var lönsamma. I denna situation 
upplevs riskhantering som sekundärt. 
 
 
7.2.3  Lärande teorier 

Vi fann inget direkt stöd för att det förekom kognitivt lärande. Men en företagare hade en 
ledningsgrupp som diskuterade olika handlingsalternativ vilket kan antas främja kognitivt 
lärande. Det var dock lärande genom betingelse som dominerande. Den vanligaste formen var 
att man lärde sig av sina misstag eller misslyckanden. Det fanns även tendenser till att man 
lärde genom andra, framför allt de företagare som deltog i nätverk. Dessa nätverk var dock i 
första hand fokuserade till det operativa eller strategiska området.  
 
De företagare som deltagit i kurser och nätverk kopplade till universitet eller andra 
samhällsinstitutioner tyckte att dessa var undermåliga och ofta irrelevanta. Det som sågs som 
den största kunskapskällan var andra företagare med liknande verksamheter. Denna 
uppfattning kan sammankopplas med både risk- och informationshantering. Att ha kontakt 
med företagare inom liknande verksamheter ökar trygghetskänslan eftersom deras 
uppfattningar är lättare att koppla till den egna verksamheten. 
  
Som vi nämnt ovan fanns det stora skillnader i hur företagarna förhöll sig till människor i sin 
omgivning. Detta kan även antas påverka lärandet. Om medarbetarna eller rådgivarna inte får 
utrymme att komma med åsikter eller påverka beslut kommer dessa att förhålla sig passiva 
vilket leder till att företagets lärande blir detsamma som företagarens lärande. Mot detta talar 
dock att alla de vi intervjuat anser sig ha ett forum där de anställda kan komma till tals. 
 
När vi försöker utvärdera om lärande och utveckling är internt eller externt drivet så finner vi 
att båda dessa varianter förekommer, beroende av vilken form av beslut som ska fattas. För 
finansiella beslut förekommer båda varianterna. Det finns även här en koppling till hur 
företagaren förhåller sig till andra. Företagare som förlitar sig på sig själv utvecklas till större 
grad utifrån interna impulser.  
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7.2.4  Kapitalstrukturteorier 

Mcmahon och Stanger114 gör flera överväganden som vi ser som korrekta och nödvändiga, 
t.ex. de om icke-ekonomiska belöningar. Dock finns det flera viktiga dimensioner som de inte 
kan fånga i sin modell. Deras modell tar t.ex. inte hänsyn till företagarens motivation och 
personlighet, som vi uppfattar som viktiga för den kapitalstruktur som företagen har. Det är 
också närmast omöjligt att anpassa den modell de föreslår till varje företagare, företag och 
dess kontext vid varje givet tillfälle.  
 
Watson och Wilson115 har funnit stöd för att det finns en pecking-order inom småföretag. 
Tyvärr hjälper detta inte när vi försöker skapa en förståelse för vilka motiv som ligger bakom 
denna rangordning. Detta är i linje med vårt antagande att denna typ av studier och modeller 
har svårt att belysa de bakomliggande skeenden, motiven och processerna.  
 
Vi finner dock ett starkt stöd för Michaelas m.fl.116 kapitalstrukturmodell. Vi finner ingen 
bakomliggande målsättning när det gäller kapitalstrukturen. Det finns endast skillnader i 
företagarnas preferenser till eget kapital och skulder. Vi ser också att hur man väljer 
finansiering beror på många faktorer som är specifika för den situation som föreligger. När vi 
ska utreda varför ett företag har en viss kapitalstruktur kan detta liknas vid en arkeologisk 
utgrävning. Vi frilägger lager efter lager och på så sätt ökar förståelsen för varför de yngre 
lagren ser ut som de gör.  
 
Vi ser också att företagarna oftast inte skiljer finansiella beslut från andra beslut, speciellt om 
det finansiella beslutet är kopplat till den operativa verksamheten. Detta försvårar ytterligare 
möjligheterna att skapa en kvantitativ modell som förklarar kapitalstrukturen i småföretag. 
 
 
 

                                                 
114 Mcmahon och Stanger (1995) ”Understanding the Small Enterprise Financial Objective Function” 
115 Watson och Wilson (2002) ”Small and Medium Size Enterprise Financing: A note on some of the empirical 
implications of a pecking order” 
116 Michaelas m.fl. (1998) ”A Model of Capital Structure Decision Making in Small Firms” 
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8.  Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 

8.1  Slutsatser 
Vår undersökning av småföretag har visat att det finns skillnader mellan hur småföretagare 
fattar finansiella beslut, det finns även stora skillnader i de undersökta företagarnas 
personlighet och uppfattning av omvärlden. Det är tydligt att individen som fattar besluten har 
stor påverkan på hur dessa fattas, vilka som medverkar, hur processen ser ut etc. När 
beslutsfattaren utvärderar och väljer mellan de alternativ som står till buds gör han detta 
utifrån den situation han upplever att företaget befinner sig i, och den uppfattning han har om 
omgivningen. Trots att detta borde leda till skillnader rangordnar företagarna 
finansieringskällorna i liknande ordning. 
 
Vi har alltså funnit att individuella och situationsanpassade överväganden för småföretagare 
är överordnade kapitalstrukturöverväganden. När nya beslut ska fattas bygger företagarna 
dessa på tidigare beslut samt tar åsikter hos personer i deras närhet i beaktande. Dessa kan 
vara revisorer eller rådgivare såväl som anställda eller nätverk av andra företagare. Den teori 
som vi anser uppvisa störst likheter med våra fynd är den som presenteras av Michaelas 
m.fl.117. De framför uppfattningen att kapitalstrukturen i ett litet företag är en funktion av 
egenskaper hos företaget, företagsledningen och marknaden. I de fall vi studerat är finansiella 
beslut ännu starkare kopplade till individen, eftersom denne är ensam företagsledare. 
 
Detta innebär att småföretagaren som individ är viktig att studera för att förstå varför 
finansiella beslut fattas som de gör. Det är till stor del dennes uppfattning av samhället som 
styr om investeringar för att utöka verksamheten ska göras. Det är därför viktigt att 
småföretagaren har en positiv bild av samhällsutvecklingen i stort och det egna företagets 
möjligheter i synnerhet. Detta för att denne ska utveckla och investera i sitt företag och genom 
detta skapa arbetstillfällen.  
 

8.2  Förslag till fortsatt forskning 
 

- En studie som är begränsad till ett beslut och följder detta hela vägen under hela 
processen, från uppkomst till beslutsfattande. (deltagande studie) 

 
- Ett samarbete mellan ekonomer och psykologer eller beteendevetare hade kunnat 

skapa en större förståelse för de överväganden som företagarna gör. 
 
- En undersökning med ett urval av företag som var så lika varandra som möjligt 

avseende bransch, lokalisering och storlek kunde ha gjort att företagarens betydelse 
tydligare framkommit.  

 
- En kvantitativ studie på ett större urval småföretag för att utröna samhällssituationens 

påverkan på det finansiella beslutet 

                                                 
117 Michaelas m.fl. (1998) i ”A Model of Capital Structure Decision Making in Small Firms” 
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Bilaga 1 
 
Förberedelse inför kommande intervju 
 

Inför intervjun den (datum och tid) vill vi skicka detta brev för att förbereda er. Intervjun 

kommer att kretsa kring finansiella beslut i er verksamhet. Vår intention är att ni ska ge er bild 

av hur dessa beslut fattas. Detta innebär att intervjun kommer att vara öppen och föras som en 

dialog vilket vi tror blir givande både för er och för oss.  

 

Det hade varit bra om ni tar fram de uppgifter vi efterfrågar nedan. Dessa ska fungera som en 
kort bakgrund för oss i vårt arbete.  
 

1. Företagsnamn 

 

2. Etableringsår 

 

3. Antal anställda 

 

4. Omsättning (senaste årsbokslut, ungefärlig siffra) 

 

5. Kort beskrivning av er verksamhet. (bransch, marknad, produkt etc.) 

 

 

Vi ser fram emot att träffas. 

 

Carl, Håkan, Peter 
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Bilaga 2 
 

Kapitalstruktur 

Utvärdering av 
alternativ 

- Aktörer, roller, 
ansvar 
- Formalia, 
regler, rutiner, 
strukturer, 
underlag 
 

Informations insamling
- Praktiskt arbete, ansvar 
- Vilka källor 
- Hur många alternativ 
- Personlig påverkan på 
valda alternativ 
 

   Behov/problem 
- Implicit/explicit 
- Extern-/intern 
impuls 
- Tillfällighet/ 
planering 
- Målsättning (vem, 
vad) 

Beslut 
- Aktörer, roller, 
ansvar 
 

Utvärdering/ 
återkoppling 

- Aktörer, ansvar 
- Regelbundenhet 
rutiner, formalia 
 

 

Likviditet Investering 

Externa alternativ Interna alternativ 

Beslut 
- Hur skapas legitimitet 
- Hur förankras besluten 
- Hur verkställs besluten 

Utvärdering 
- inlärning 

Ägare 
- Utbildning, erfarenhet 
- Preferenser 
- Mål, motivation och 
drivkraft 
- Personlighet 
- Risk (skillnad risk 
osäkerhet, positiv eller 
negativ syn på framtid, 
metod att hantera risk) 
 

  

Situation 
- Företaget: livscykel, 
personal, tillgångarnas 
sammansättning 
- Bransch: 
konkurrens, 
komplexitet, stabilitet, 
värdekedja 
- Makro: ränta, 
konjunktur, inflation, 
stabilitet 
 


