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Sammanfattning 
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Examinator:  Börje Boers.   

Titel:   Finansiering av små tillverkande företags tillväxtmöjligheter i 

  revitaliseringsfasen - Finansieringsprocessen. 

Bakgrund:  Med tanke på de ökande antalen företag i Sverige, har extern 

finansiering blivit allt mer eftersökt. Då det är viktigt att de små 

företagen kan revitalisera, är det intressant att granska 

finansieringsprocessen och problematiken kring den. Det är svårt 

för små företag att erhålla finansiering, vilket problematiseras av 

det finansiella gapet som behandlar informationsasymmetrin 

mellan små företag och externa finansiärer. Därför behövs bra 

förutsättningar för att små företag med hjälp av extern finansiering 

ska kunna växa och bidra till ett bättre samhälle. 

Syfte:  Studien har som syfte att analysera hur det finansiella gapet kan 

  minska mellan externa finansiärer och små tillverkande företag

  i hanteringen av finansieringsprocessen inför en möjlig 

  revitalisering. 

Metod: Studien bygger på en kvalitativ metod med semi-strukturerade 

intervjuer. Analysen bygger på information från studiens 

insamlade empiri kopplat till den teoretiska referensramen. 

Slutsats: Bankerna handskas med företagets möjligheter till finansiering 

genom att ta minimala risker. Riskkapitalbolagen är mer 

intresserade av framtida kassaflöden och letar skalbarhet för att 

kunna öka lönsamheten vid en expansion. Förtroendet för företaget 

och personerna bakom det med samarbete, erfarenhet, magkänsla 

och öppenhet, är vad som överbrygger informationsasymmetrin 

och blir avgörande för om en finansiering alternativt investering i 

företagets revitaliseringsfas kommer bli av. 

Nyckelord:  Revitalisering, tillväxt, finansiering, finansiella gapet, förtroende 

och små företag. 

  



 

 

Abstract 
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Supervisor:   Henrik Linderoth. 

Examiner:   Börje Boers. 

Title:   Financing of small manufacturing company's growth opportunities 

  in then revitalization phase - Financing Process. 

Background:  Given the increasing numbers of companies in Sweden, has 

external financing become increasingly sought after. Then it is 

important that small businesses can revitalize, it is interesting to 

examine the financing process and the problems surrounding it. It 

is difficult for small businesses to obtain financing, which 

problematize the financial gap that treats information asymmetry 

between small firms and external financiers. Therefore it is 

important that good conditions are provided to small businesses 

which be able to grow and contribute to a better society with the 

help of external financing. 

Purpose:  The study aims to analyze how the financial gap can decrease 

between external financiers and small manufacturing companies in 

the management of the financing of a possible revitalization. 

Method:  The study is based on a qualitative methodology with semi-

structured interviews. The analysis is based on information from 

the study collected empirical data that is related to the theoretical 

framework. 

Conclusion: Banks deal with the company's access to financing by taking 

minimal risks. VCs are more interested in future cash flows and 

are searching for scalability in order to increase the profitability of 

an expansion. Confidence in the company and the people behind it 

with the collaboration, feeling and openness, is what bridges the 

information asymmetry and will determine whether a financing 

alternative investment company revitalization phase will get rid of. 

Keywords:  Revitalization, growth, financing, financial gap, trust and small 

businesses.  
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en redogörelse för bakgrunden till relevansen i det ämne som studien 

innefattar. Detta följs upp av en diskussion som illustrerar den bakomliggande problematiken 

till finansieringen. Detta med hjälp av tidigare forskning i ämnet samt förklarande teorier. 

Därefter följer en problemformulering som preciserar det valda problemområdet, vilket sedan 

mynnar ut i syftet med studien. Sist följer studiens avgränsningar. 

 

1.1 Problembakgrund 

Små företag har sedan finanskrisen fått det allt svårare med lånefinansieringen och de företag 

som beviljats lån, får det svårare i takt med att reglerna kring lånen blir allt hårdare (FARs 

Balans, 2011). Med tanke på de hårdare lagstadgade kraven som bankerna måste ta del av kan 

följden bli att utlåningen minskar framöver, nya finansieringsmöjligheter behöver tas fram 

och utvecklas med hjälp av politiska beslut för att få långsiktiga åtgärder som har marknadens 

förtroende (Wehinger, 2012). Frågan är relevant i dagens läge då detta är en viktig faktor som 

påverkar svenska företags tillväxt och på sikt begränsar den ekonomiska utvecklingen i landet 

(FARs Balans, 2011). En förändring som har påverkat bankernas utlåning är planerandet och 

införandet inför Basel 1-3 som handlar om att bankerna måste säkra mer eget kapital vid 

utlåning än tidigare även kallat kapitaltäckningsgraden. Förändringar sker även gällande 

processen att bedöma risknivåer (Walker, 2011).  

Sedan 1970-talet och fram till idag har antalet aktiebolag ökat markant vilket har medfört att 

behovet av extern finansiering har ökat väsentligt (Landström, 1988). Även i dagens Sverige 

ökar antalet aktiebolag vilket medför ett större behov av externa finansiärer. År 2014 uppgick 

antalet företag i Sverige till över en miljon stycken (Ekonomifakta, 2014). Av dessa företag är 

34 % aktiebolag (Statistiska centralbyrån - Företagsregistret, 2015). 

Då bankernas lånefinansiering blir allt svårare att erhålla, är det även intressant att titta på 

riskkapitalbolagen som är en av de mest vanliga externa finansiärer (Kontigo, 2011). 

Riskkapitalbolagens utbud av kapital i Europa, har enligt EVCA (2013) ökat sedan 

finanskrisen. En betydande skillnad i jämförelsen mellan riskkapitalbolag och lånefinansiärer 

är att riskkapitalbolagen verkar som aktiva ägare i företaget och är delaktiga i bland annat 

affärsutvecklingen i företaget. Ett problem som uppstår gällande riskkapitalinvesteringar är att 
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det inte finns någon riktig marknad där företag och riskkapital kan finna varandra (Landström, 

2003).  

De små företagen utgör drygt 99 % av alla företag i Sverige och är därmed den största 

arbetsgivaren med över 1,9 miljoner personer som arbetar i de små företagen. Det är i dessa 

små företag som tillväxten framförallt sker då 4 av 5 nya jobb skapas i små företag 

(Företagarna, 2013).  

Det svenska företagarförbundets Jobbskaparna (2010) belyser också det faktum om att många 

små företag i Sverige har en stark tillväxt. Företag kan uppnå tillväxt på olika sätt. En typ av 

tillväxtfas är den så kallade revitaliseringsfasen som beskrivs närmare i punkt 3.2 i denna 

studie.  

Möjligheten till att erhålla externt kapital i uppstartningsfasen är relativt begränsad för 

tillverkande företag. Detta är viktigt då tillverkande företag är kapitalintensiva och är i behov 

av kapital för bland annat investeringar av utrustning och lokaler (Kontigo, 2011). Vikten av 

små företag inom tillverkningsindustrin nämns av Landström (2003, s. 45) som menar på att 

de små företagen har en viktig roll i den tekniska utvecklingen och förnyelsen av de 

traditionella tillverkande industrierna. Tillverkningsindustrin står för produktion av varor och 

år 2013 stod dessa företag för ca 20 % av Sveriges BNP och är därför en mycket viktig faktor 

för Sveriges ekonomi (Ekonomifakta, 2013). 

Carter et al.'s (2007) diskuterar ett begrepp som benämns ”Det finansiella gapet” vilket 

förklarar problematiken kring finansiering för små företag. Problematiken grundas i den 

informationsasymmetri som uppstår mellan de små företagen och de externa finansiärerna. 

Enligt Johanssons och Runstens (2005) växer de små företagen efter dess förmåga att 

finansiera sin tillväxtsatsning.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det är kostsamt att finansiera ett företags tillväxtfas (Johansson & Runsten, 2005). För de små 

företagen är det ofta svårt att få den interna finansieringen att räcka till för att uppnå tillväxt. 

Detta är en av anledningarna till att de små tillverkande företagen vänder sig till externa 

finansiärer. Ett uttryck är ”att företaget lider av växtvärk” för att sammanfatta denna 

problematik (Alpenberg & Karlsson, 2005, s. 458).  
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Tillväxt sker genom ökad försäljning, det vill säga omsättningstillväxt. En försäljningsökning 

gör det nödvändigt att även öka sin finansiering för att utveckla företaget (Angell & Mautz, 

2007). En typ av tillväxtfas är revitaliseringsfasen. Miller (1984) beskriver 

revitaliseringsfasen som en tillväxtstrategi liknande en turn-around strategi, men där företaget 

inte har negativ tillväxt utan istället har tillväxten varit stabil innan den vänder upp till positiv 

tillväxt. Detta kan sammanfattas som att företaget skall genomgå en förändring i företaget för 

att kunna uppnå tillväxt igen efter en tid i stabiliseringsfasen. Vermeulen (2005) beskriver 

revitaliseringsfasen som en viktig del till varför företag gör förvärv och andra förändringar för 

att kunna visa en framtida positiv tillväxt. Tillväxten i revitaliseringsfasen kräver kapital i 

form av extern finansiering för de företag som inte kan göra detta via intern finansiering 

(Miller, 1984). 

Revitaliseringsfasen är en viktig del i processen för att förhindra den så kallade 

framgångsfällan eller ”The success trap” (Brya, 2002). En framgångsrik historia är inget som 

garanterar en framgångsrik framtid, detta tar framgångsfällan upp då den beskriver hur viktigt 

det är att hela tiden blicka framåt. Detta så att rätt investeringar görs för att säkra företagets 

framtid och inte enbart tänka på att göra kortsiktiga åtgärder som uppmuntrar 

kapitalmarknaderna (ibid). För att undvika framgångsfällan bör de små företagen 

kontinuerligt utveckla och förbättra sina verksamheter. Detta då historiken inte kan berätta om 

hur framtiden kommer att se ut (Vermeulen, 2005).  

De företag som har varit i revitaliseringsfasen har historik. Detta då de båda parterna (de små 

företagen och de externa finansiärerna) har kunnat bygga upp en relation mellan varandra 

under de verksamma åren. En viktig faktor som påverkar möjligheten till att få extern 

finansiering är relationen som företaget har med finansiären (Carter et al., 2007). En svårighet 

som de externa finansiärerna står inför då de ska göra en riskbedömning i finansieringen av 

småföretag är att de externa finansiärerna har en begränsad insyn i de små företagens 

fullständiga information. Därmed är det svårt att bedöma företagens framtidsutsikter. En 

aspekt som påverkar detta är att små företagen ofta har en förenklad bokföring, vilket gör det 

svårt för de externa finansierarna att få en överblick över företagens ekonomiska situation 

(Ferrary, 2003). Orsaken till detta bedöms vara informationsasymmetrin mellan de externa 

finansierarna och de små företagen, vilket benämns som det så kallade finansiella gapet 

(Carter et al., 2007). En av förklaringarna till att det finansiella gapet uppstår kan enligt 

Landström (2003) vara den rådande informationsasymmetrin mellan finansiärerna och de små 

företagen. Informationsasymmetrin definieras av Landström (2003) som då den ena parten, i 
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detta fall de små företagen, har mer information om verksamheten än vad den andra parten 

har.  

Hes, Fangs
 
och Weis (2008) menar att Förtroendeteorin är en relation mellan människor som 

underlättar informationsutbytet, vilket i detta arbete kopplas till de små företagen och de 

externa finansiärerna. Zaks och Knacks (2001) analyserar vikten av förtroende i samband med 

finansiering av tillväxt. Både finansiären och finansieringstagaren tjänar på att upprätthålla en 

god och öppen relation genom att sträva efter att ha en så låg informationsasymmetri som 

möjligt. Författarnas slutsats är att investeringar och tillväxt förbättras med hjälp av en 

förtroendeuppbyggnad. Gällande förtroenderelationen i en lånefinansieringsprocess så 

påpekar Petersens och Rajans (1994) att en nära relation till en och samma finansiär ökar 

chansen för tillgången till kapital. De företag som är mer trogna sin bank och använder fler 

utav deras finansiella tjänster, förbättrar sina chanser till att få lån. Det påpekas att det som de 

små företagen tyckte var mest intressant i studien, var räntan på lånet som inte förändrades i 

någon betydande omfattning. 

För att hamna i en tillväxtprocess krävs finansiering, som tidigare redogjorts, vilket ter sig i 

antingen intern finansiering i form av det egna kassaflödet eller extern finansiering. Vid val av 

finansiering finns den så kallade Pecking order-teorin, som Myers (1984) beskriver hur 

företag väljer finansiering. Enligt Pecking order-teorin favoriserar företagen intern 

finansiering av tillväxt framför extern finansiering. Av den externa finansieringen favoriseras 

den form som har minst informationsasymmetrisk risk samt att ägarna förlorar så lite kontroll 

över företaget som möjligt. Enligt Pecking order-teorin är ordningen av önskat externt kapital: 

först lånefinansiering, sedan en blandning mellan lånefinansiering och riskkapital och sist 

endast med riskkapital (Myers, 1984). Det förekommer en del kritik mot Pecking order-teorin. 

Exempel på sådan kritik är att teorin inte är specifik för en viss typ av företag, utan att den 

tillämpas diffust på olika typer av företag (Shyam-Sunders & Myers, 1999). En annan kritik 

är att företag med stark tillväxt inte alltid följer ordningen av finansiering som modellen säger 

i praktiken (Murray & Vidhan, 2003). 

De små företagen som befinner sig i en tillväxtfas och är i behov av finansiering, är enligt 

Angells och Mautzs (2007) mest beroende av bankfinansiering. Efter finanskrisen har 

beteendet hos Europeiska banker gällande utlåning förändrats. Två tydliga trender kring 

utlåningen är minskade krediter och en försiktigare attityd kring utlåningen. Företagens vägda 

tillgångar och eventuella externa risker kalkyleras mer noggrant vilket har ökat 

vinstmarginalen vid utlåning till kunder (Paulet, Parnaudeau & Abdessemed, 2014). Basel 1-3 
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har haft en påtaglig roll i denna förändring sedan finanskrisen. Förutom en ökad 

kapitaltäckningsgrad så har exempelvis Basel 2 införandet riktat sig mot hur 

kreditbedömningen går till och hur risker bedöms. Bankerna ska ha intern rating av företag 

vid bedömning av lånefinansierings och ränteprissättning (Walker, 2011).   

Riskkapitalbolagen har en viktig roll i den externa finansieringen. Här blir riskkapitalbolagen 

delägare i företaget mot investeringar av kapital. Riskkapitalbolagen kan i förhållande till 

banker lägga mer tid på utveckling av företaget och deras kapitalstruktur (Alperovych & 

Hübner, 2013). Enligt Landström (2003) så är riskkapitalbolagens nätverk och egna 

kärnkompetens avgörande för vilken tillförsel de kan bidra med till portföljbolagen. Företagen 

som inte är riskkapitalfinansierade har enligt Landström (2003) fler externa 

styrelsemedlemmar som inte varit lika aktiva i att knyta kontakter inom företagets 

verksamhetsgren som de företag som är riskkapitalfinansierade. Landström (2003) tog också 

upp hur riskkapitalbolagens portföljbolag innehöll fler externa ledamöter i styrelsen vilket 

kopplas till ett ökat oberoende mot styrelsen, men även en ökad övervakning och utvärdering 

av företagsledningen. Detta bekräftar engagemanget i riskkapitalbolagens portföljbolag. 

Riskkapitalbolagen har även ett egenintresse i att företaget skall prestera så bra som möjligt 

(ibid).  

 

1.3 Problemformulering 

Ovanstående diskussion gör det intressant att studera huruvida de små tillverkande företagen 

och de externa finansiärerna resonerar kring finansieringen och dess bakomliggande 

problematik kopplat till de små tillverkande företagen som har genomgått en 

revitaliseringsfas. 

Problemdiskussionen åskådliggör den bakomliggande problematiken gällande finansiering 

mellan externa finansiärer och små tillverkande företag i revitaliseringsfas. Problematiken 

kring detta gör att vi finner det intressant att studera hur de går till väga i frågan om 

finansieringsproblematiken. 

Problemdiskussionen ger således upphov till följande problemformulering: 
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 Hur kan det finansiella gapet överbryggas mellan externa finansiärer och små 

tillverkande företag i revitaliseringsfasen? 

 

 

Figur 1. Figuren visar att vi ska studera finansieringsprocessen till en revitaliseringsfas från 

två håll. Källa figur: Egenarbetad modell. 

 

1.4 Syfte 

Studien har som syfte att analysera hur det finansiella gapet kan minska mellan externa 

finansiärer och små tillverkande företag i hanteringen av finansieringsprocessen inför en 

möjlig revitalisering. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har utifrån definitionen av SME-företag, valt att endast studera små företag. I denna studie 

definieras små företag som företag med en omsättning på 2-10 MEUR (som vi 2015-03-27 

värderar till 18,66-93,28 MSEK då 1 EUR värderades till 9,33 SEK) eller 10-49 i antal 

anställda i företaget (Europeiska Kommissionen, 2007; Riksbanken, 2013). Vi har även valt 

att avgränsa vår studie till val av bransch där vi valt att studera tillverkande företag. Själva 

tillväxtfasen som studien behandlar är den så kallade revitaliseringsfasen vilken våra utvalda 

företag har befunnit sig i. 
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2. Metod 

Metodkapitlets syfte är att redogöra för hur vi har valt att genomföra studiens uppbyggnad. 

Kapitlet inleds med en motivering till vårt metodval. Därefter avhandlas metoden av 

litteraturstudier. Därefter presenteras vår metod för datainsamling, följt av metod för urval. 

Sedan presenteras våra respondenter, vilket följs av metod för analys av empirin. 

Metodkapitlet avslutas med kritik till metodens tillämplighet kopplat till studiens trovärdighet. 

 

2.1 Metodval 

På grund av att vi vill analysera hur det finansiella gapet kan minska mellan externa 

finansiärer och små tillverkande företag i hanteringen av finansieringsprocessen inför en 

möjlig revitalisering, var således kvalitativ ansats tillämpbar. För att kunna besvara studiens 

syfte behöver vi veta hur externa finansiärer och små tillverkande företag går tillväga och 

resonerar i finansieringsprocessen. Detta besvaras bäst med kvalitativa intervjuer där 

möjlighet till följdfrågor finns för att kunna analysera komplexa samband kring 

finansieringsprocessen och dess problematik. Vi har valt att lägga stor vikt på 

finansieringsprocessen och hur de externa finansiärerna går tillväga vid en investering 

alternativt lånefinansiering av små tillverkande företag som med hjälp av externa kapital vill 

hamna i en revitaliseringsfas inom en snar framtid. Detta för att kunna förklara hur det 

finansiella gapet kan överbryggas mellan externa finansiärer och små tillverkande företag i 

revitaliseringsfasen. För att få en bra helhetsbild, har vi även valt att undersöka hur de små 

tillverkande företagen som varit i en revitaliseringsfas ser på finansieringsprocessen och vilka 

val de har gjort. 

Kvalitativa forskningsmetoder syftar till att beskriva det efterfrågade fenomenet och förklara 

dess egenskaper så grundligt som möjligt (Jensen, 1991). Denna kvalitativa studie omfattar 

hela forskningsprocessen där teoriunderbyggnad och litteraturstudier utgör den styrkande 

grunden till studien. Ambitionen är att upptäcka företeelser och att visa samband kring det 

område som vår studie omfattar (Patel & Davidson, 2011).  
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2.2 Litteraturstudier 

För att kunna genomföra denna studie är befintliga litteraturstudier en betydande grund för att 

få en grundlig förståelse för vad det är som vi studerar. Denna litteratur har även varit 

avgörande för vilka planerade frågor, där följdfrågor kommer att bygga på befintlig 

information och de tankar som vi erhållit från befintlig litteratur. Litteraturen som vi har 

använt oss av är i form av böcker, internetsökningar och vetenskapliga artiklar hämtade från 

bibliotekets databaser såsom Google Scholar och Wordcat local.  

Vid litteratursökningen har studien följande nyckelord: Revitalisering (revitalization), tillväxt 

(growth), finansiering (financing), finansiella gapet (financial gap), förtroende (trust) och små 

företag (small Enterprises). 

Vi har utifrån litteraturen intresserat oss av företag som har varit i revitaliseringsfasen då 

denna fas är en intressant del i företagens tillväxt. Detta då tillväxten har varit påtagligt kraftig 

under en kort tidsperiod. Efter att vi har granskat studier om just revitaliseringsfasen så ser vi 

att forskningen kring denna tillväxtfas är begränsad inom det område vi valt att undersöka.  

 

2.3 Urval för revitalisering 

Enligt Davidssons, Delmars och Wiklunds (2001) är hög tillväxt ett genomsnitt av 10 procent 

hos företag i samma bransch, med högst omsättningsökning under en tidsbestämd period. 

Sverige har enligt ekonomifakta (2015) har haft BNP-tillväxt sedan 1970 på ca 2 procent. Vi 

har valt att granska företagens omsättningstillväxt under en tidsbestämd period om de senaste 

8 åren. Efter denna information har vi valt att operationalisera revitalisering enligt följande:  

Att omsättningstillväxten ligger mellan + 5 procent och – 5 procent ser vi i denna studie 

såsom en stillastående tillväxt. För att finna företag som genomgått en tydlig revitalisering där 

omsättningstillväxten skett med en betydande omfattning från den tidigare så kallade 

stabiliseringsfasen, har vi i denna studie satt en gräns för ökad omsättningstillväxt på minst 30 

procent för att definiera en revitaliseringsfas. 

Efter att vi selekterat ut företag, har vi granskat dessa företags omsättningstillväxt över flera 

år för att finna lämpliga företag som tydligt har befunnit sig i en revitaliseringsfas efter våra 

satta kriterier. Vi granskade hur företaget fått ökat lånekapital eller ägarkapital för att se hur 

den ökade omsättningstillväxten har påverkas av extern finansiering.  
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2.4 Insamling av empirisk data 

För att vi skulle finna de små tillverkande företagen som har genomgått en revitaliseringsfas, 

så har databasen "InfoTorg" med dess avgränsande SNI-koder använts för att inhämta 

sekundärdata. Vi valde att undersöka de små tillverkande företagen som hamnat i en 

revitalisering enligt våra kriterier (se punkt 1.5 och 2.3) och finansierat sin tillväxt genom 

externa medel såsom lån och ägartillskott. SNI-koderna användes för att klassificera företagen 

som "tillverkande" på databasen InfoTorg.  

Vi kontaktade de små tillverkande företagen som genomgått en revitaliseringsfas, per telefon 

och tillfrågade om de hade tid att ställa upp för en intervju. Om företagen accepterade så 

bokade vi tid för intervjun, antingen vid ett senare tillfälle eller hade intervjun direkt. 

Valet av respondenter och externa finansiärer har inte på förhand följt en uppgjord plan, utan 

vi har valt ut ett antal lånefinansiärer (banker och Almi Företagspartner) och riskkapitalbolag 

allt eftersom. Vi har kontaktat dessa per mejl och frågat om de ville ställa upp på en intervju. 

Samtliga har accepterat och vi har bestämt tid och plats för intervjun. I vårt mejl har vi bifogat 

ett preliminärt utkast till vilka frågor, intervjuerna kommer att beröra.  

Vi har utformat tre anpassade frågeformulär till lånefinansiärerna, riskkapitalbolagen och de 

små tillverkande företagen. Frågeformulären till de externa finansiärerna bygger på ett antal 

icke- standardiserade frågor på tematiska områden, som ger möjlighet att ställa följdfrågor för 

att få ett så omfattande svar som möjligt (Alvehus, 2013). Frågeformuläret till de små 

tillverkande företagen var strukturerat med ett antal följdfrågor. 

Då vi har ställt följdfrågor till våra respondenter, fick vi spontana svar på dessa frågor. De 

svar som vi fick på de frågor som vi mejlat ut i samband med att tid och plats bestämdes för 

intervjun, var genomtänkta och planerade svar.  

De tre intervjuformulären har samma uppbyggnad, vi har dock anpassat frågorna för vardera 

respondentgrupp. Frågorna grundar sig på följande teorier;  

 Pecking order 

 Förtroende 

 Finansiella gapet 

Vi har valt att intervjua dessa tre "grupper" (lånefinansiärer, riskkapitalbolag och små 

tillverkande företag) då vi vill få en helhetsbild av hur finansieringsprocessen ser ut. Detta för 
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att få en bred kunskap och därmed besvara studiens syfte och problemformulering. Om vi 

endast intervjuat en grupp så hade vi inte fått en tillräckligt trovärdig helhetsbild över hur 

finansieringsprocessen går till och vilka faktorer som påverkat den. Vi anser alltså att 

helhetsintrycket som vi erhåller genom att intervjua dessa tre grupper är av högsta relevans 

för att förstå förhållningssättet till studiens innehåll. 

Intervjuerna i vår kvalitativa forskningsmetod gav oss ett större informationsvärde då vi som 

höll i intervjuerna kunde ställa följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Vi har i denna studie valt 

att använda oss av semi-strukturerad intervjumetod. Enligt Brymans och Bells (2013) 

möjliggör semi-strukturerade intervjuer struktur och flexibilitet där följdfrågor kan ställas för 

att få ett större och mer omfattande djup i de svar som vi erhåller. Vi har valt att använda oss 

av semi-strukturerade intervjuer då vi vill få en så omfattande bild som möjligt om hur 

finansieringsprocessen går till och för att kunna få en bättre förståelse för ämnet, om vi inte 

var nöjda med svaret från den ställda planerade frågan.  

Båda två av denna studies författare deltog vid samtliga intervjuer. Respondenterna 

tillfrågades inledningsvis om det var okej att vi spelade in intervjuerna med våra 

mobiltelefoner, vilket det var i samtliga fall. Även intervjuerna per telefon till de små 

företagen spelades alltså in. 

Efter att vi genomfört de intervjuer som vi presenterar i denna studie, ansåg vi att vi hade 

uppnått teoretisk mättnad. Detta då svaren från våra respondenter upphörde med att tillföra 

något nytt till vår studie, vilket Kvale (1997) konstaterar att teoretisk mättnad innebär. 

Intervjuerna innefattar 6 stycken mot de externa finansiärerna (lånefinansiärer och 

riskkapitalbolag) och 7 stycken mot de små tillverkande företagen. Intervjuerna mot de 

externa finansiärerna tog 40 minuter till 2 timmar. Intervjuerna mot de små tillverkande 

företagen tog i genomsnitt ca 12 minuter. 

De samtal som vi hade med våra respondenter innan och efter intervjuerna har vi valt att inte 

registrera i studien. Dessutom upplevde vi att respondenterna hade förberett sig i olika grad, 

då vissa respondenter själva vävde ihop sina svar kopplat till de frågor som vi hade skickat ut 

till respondenterna tidigare. Kortast tid tog intervjuerna med de små tillverkande företagen. 

Detta beror på att vi har valt att inte ställa lika omfattande frågor till de små tillverkande 

företagen som vi har gjort till de externa finansiärerna. Dock så har intervjuerna från de små 

tillverkande företagen i hög grad tillfört lika mycket relevant information till studien som den 

insamlade data från de externa finansiärernas sida. Med tanke på att de små tillverkande 



11 

 

företagen har befintliga relationer och avtal med finansiärer har vi valt att göra respondenterna 

i de små tillverkande företagen anonyma i studien. Därför har vi kommit fram till att svaren 

kommer att vara mer sanningsenliga från de små tillverkande företagen om de får vara 

anonyma och inte behöver vara oroliga för att hålla inne med svar som kan påverka företaget 

negativt.  

 

2.5 Analys av empirin 

Allt eftersom intervjuerna var gjorda, transkriberades ljudinspelningarna från intervjuerna. Då 

studiens analys är komparativ mellan de externa finansiärerna och de små företagen, så har vi 

valt att endast skriva ut det mest relevanta som intervjuerna gav och som är av intresse för 

studiens resultat och slutsats. 

Det empiriska materialet har alltså analyserats genom att skriva analysen i löpande text. Den 

löpande texten har som syfte att ge en klar bild över det insamlade empiriska materialet och 

sammanfatta detta kopplat till studiens teori. Detta bidrar till att läsaren får en generell bild av 

vad studien behandlar och att läsaren själv ska kunna reflektera över studiens innehåll och 

koppla detta till hur det ser ut i praktiken. Analysen är byggd på kärnfulla ord, meningar och 

undviker onödiga detaljer för att upprätthålla en tydlig röd tråd genom studien av största 

relevans. 

Empiri- och analyskapitlet behandlar endast intervjuernas frågeställningar och från dessa, 

erhållna svar som är av relevans för studiens analysavsnitt och slutsats. Detta för att 

upprätthålla en tydlig röd tråd, utan osammanhängande fakta. 
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Figur 3. Källa figur: Egenarbetad analysmodell. 

 

2.6 Studiens trovärdighet  

De sekundärdata som vi samlat in med hjälp av databasen "InfoTorg" är att anses som pålitlig 

och trovärdig. Den kvalitativa undersökningen är mycket rik på data och är därför komplex 

(Jacobsen, 2002). Vi ska därför vara noggranna med att kritiskt granska vår insamlade 

primärdata för att överlägga huruvida denna verkar rimlig och trovärdig.  

Vi har ökat våra chanser till att få trovärdig respons från våra respondenter genom att vi har 

ställt tydliga och lättförståeliga frågor som inte kan misstolkas. Trovärdigheten säkerställs 

även genom att det är möjligt att återupprepa våra empiriska undersökningar på liknande sätt.  

Den empiriska delens reliabilitet är alltså i hög grad relaterad till intervjuarnas (våra) och 

respondenternas förmåga att förstå varandra och undvika missförstånd (Patel & Davidson, 

2011). Vi har därför sett till att vara väl förberedda genom att ha välformulerade frågor till 

intervjuerna. 
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Trots att intervjuerna till de små tillverkande företagen var strukturerade med följdfrågor och 

tidsmässigt kortare än vad intervjuerna var till de externa finansiärerna, så har vi ändå fått en 

bra bild av hur de små tillverkande företagen tänker kring finansieringen och dess 

valmöjligheter. Att intervjua dessa två olika parter skapar en helhetsbild av den problematik 

som granskas, vilket också ökar studiens trovärdighet. 

En kritik som påverkar studiens trovärdighet är att studiens empiri, utifrån de små företagens 

perspektiv, endast har varit företag som är verksamma inom tillverkningsbranschen. Detta kan 

ha lett till att våra erhållna svar från de små tillverkande företagen har varit likartade på grund 

av det faktum att de är i samma bransch. Dock så anser vi att studien lämpar sig bäst för att 

undersöka tillverkande företag. Detta då de tillverkande företagen är kapitalintensiva och har 

därmed ett behov av finansiering utöver det interna kassaflödet vid en revitalisering.  

En kritik som Jacobsen (2002) nämner kan uppkomma i den deduktiva forskningsansatsen, är 

då forskaren leds mot att leta efter den information som forskaren finner intressant. Detta ökar 

risken för att resultatet dras åt det hållet som forskarens förväntningar kommit ifrån, vilket 

skulle kunna bidra till att studiens trovärdighet minskar. 
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3. Teoretisk referensram    

Kapitel har som syfte att belysa den teoribildning som studien bygger på. Forskning och 

teorier ligger till grund för att kunna förklara och besvara studiens problemformulering och 

tillhörande syfte. Den teoretiska referensramen har som syfte att formulera föreställningar 

och ge djupgående förståelse till varför dessa teorier tillämpats i denna studie. 

 

3.1 Små företags kapitalbehov 

Små företag står för en stor andel av de befintliga jobben i Sverige. Det är även de små 

företagen som skapar flest nya jobb. Därför har de väldigt viktig roll för samhällets utveckling 

och ekonomiska framtid (Företagarna, 2013). Företag behöver mer kapital för att kunna växa, 

eftersom små företag har högre tillväxt än större bolag blir extern finansiering en viktig part 

för de små företag som vill växa. Vi har valt att rikta oss emot tillverkande företag då de 

befinner sig i en kapitalkrävande verksamhet där det krävs ständiga investeringar i lokaler och 

utrustning som bland annat anläggningstillgångar (Kontigo, 2011). 

 

3.2 Revitaliseringsfasen 

(Bruzelius & Skärvad, 2004) förklarar revitaliseringsfasen som följer: Då företaget har 

uppnått den utbredning och marknadsandel som uppfattas vara möjlig, så stabiliserar företaget 

sin verksamhet i den så kallade stabiliseringsfasen. Risken i att ligga i stabiliseringsfasen är 

att företaget efter en tid kan hamna i nedgångsfasen om inte insatser görs. Motsatsen till 

nedgångsfasen är revitaliseringsfasen, som är en tillväxtfas.  
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Figur 2. Källa figur: Bruzelius & Skärvad, Integrerad organisationslära, 2004, s. 108 

 

Sedan andra världskriget har den amerikanska industrin delvis byggts upp på grund av 

tillväxt. Under tidigt 70-tal fick företagen uppleva problem då företagen inte längre växte lika 

mycket som tidigare. De hamnade istället i den så kallade stabiliseringsfasen som var svår att 

ta sig ur. En faktor till detta var den ökade internationella konkurrensen. Då skapades 

strategier för en återgång till tillväxtfas och företaget skulle göra det genom en revitalisering 

som är känd för att vara en av de svåraste strategierna. Tillväxt hos både stora och små företag 

var menat att ske till nästan varje pris, vare sig det genererades organiskt, internt eller externt 

som till exempel genom förvärv (Miller, 1984). 

Miller (1984) beskriver revitaliseringsfasen som en tillväxtstrategi eller en positiv turn-around 

strategi som annars ofta börjar negativt innan det positiva uppkommer, vilket kan 

sammanfattas som att företaget skall genomgå en förändring. Prahalad (1993) beskriver 

istället revitalisering som ”möjlighetens gap” för framtiden, det vill säga skillnaden mellan 

möjliga investeringar och att den utvalda investeringen utförs. 

Revitaliseringsfasen är komplicerad och ett exempel på detta är att förändring kan möta 

motstånd hos exempelvis de egna anställda i företaget eller företaget som skall förvärvas. Det 

krävs därför ett långsiktigt tänkande och engagemang från inblandande parter. Mellancheferna 

benämns som nyckeln i förändringsprocessen då de jobbar närmare de anställda än de högre 

cheferna och kan därför påverka sina kollegor. En svårhet med revitaliseringsfasen till 

skillnad från en turn-around fas, är att motivera de anställda till förändring samtidigt som 

bolaget fortfarande går bra kortsiktigt (Miller, 1984). Revitalisering handlar bland annat om 
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att se möjligheter framåt i tiden för att lyckas med framtida tillväxt. Det kan ske genom att ta 

fram nya produkter, expandera på nya marknader eller förändra riktningen av strategi. Det är 

då viktigt att öka sina resurser som exempelvis kan innebära ökat kapital (Prahalad, 1993).  

En framgångsrik historia är inget som garanterar en framgångsrik framtid, detta tar 

”framgångsfällan" upp. Där beskrivs vikten av att hela tiden blicka framåt så att rätt 

investeringar görs för att säkra företagets långsiktiga utveckling och inte bara göra kortsiktiga 

åtgärder som uppmuntrar kapitalmarknaderna (Brya, 2002).  

Revitaliseringsfasen är en kostsam och utdragen process vilken på kort sikt kräver mer 

kapital. För de företagen som inte kan finansiera tillväxten med interna medel, blir extern 

finansiering en viktig part i processen (Prahalad, 1993). Enligt Carters et al.'s (2007) är det 

mer förekommande att små företag i tillväxtstadiet i större utsträckning är beroende av extern 

finansiering och lånemarknaden än andra företag. Vermeulen (2005) beskriver i sin studie att 

revitaliseringsfasen är en viktig del till varför företag gör förvärv av andra företag. Detta för 

att fortsätta att kunna utvecklas och visa tillväxt, istället för att exempelvis hamna i 

stabiliseringsfasen alternativt nedgångsfasen. 

 

3.3 Val av finansieringsmöjligheter 

Pecking order-teorin introducerades 1984 av Stewart C. Myers och beskriver vilken 

finansieringsform som företagen väljer och hur de försöker att använda sig av den finansiering 

som gör så att ägaren förlorar så lite kontroll över företaget som möjligt. Ordningen i Pecking 

order-teorin är att intern finansiering av tillväxt favoriseras framför extern finansiering. 

Internt genererade medel är det kassaflöde som företaget får från sin löpande verksamhet samt 

eventuella försäljningar. Av den externa finansieringen är lånefinansiering mer populär än via 

ägarkapital (Myers, 1984).  
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Figur 3. Källa figur: Egenarbetad Pecking order-modell. 

 

Vid val av extern finansiering väljs det säkraste alternativet först, vilket är lån. Nästa steg i 

den externa finansieringen är en kombination av lån och ägarkapital. Sista alternativet är att 

finansiering med enbart ägarkapital (ibid). Riskkapital är den finansieringsform då ägarna 

förlorar mest kontroll över företaget på grund av att de befintliga ägarnas andel minskar 

(Myers, 2001). De höga emissionskostnaderna och den informationsasymmetri som 

uppkommer vid extern finansiering är en stor anledning till varför den interna finansieringen 

favoriseras (Myers, 1984). 

En skillnad som Myers (2001) tar upp är att finansiering via ägarkapital kan vara bra eller 

dåligt beroende på om investeringen görs till undervärde som inte är bra för företaget. Görs 

investeringen istället till övervärde så blir utspädningen mindre än vad den blivit om det sker 

till "rätt pris". 

Murrays och Vidhans (2003) nämner i sin studie problematiken kring huruvida ordningen 

följs i Pecking order-teorin. Bland annat att företag med hög tillväxt och som har ett 

finansieringsbehov, kommer att dra på sig stora skulder då företagen ogärna använder sig av 

kapitaltillskott. En av flera andra oklarheter med Pecking order-teorin är att teorin inte är 

specifik för en viss typ av företag, utan att den tillämpas på olika typer av företag, allt från 
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stora till små företag (Shyam-Sunders & Myers, 1999). Detta kan bli missvisande då de har 

olika förutsättningar att erhålla kapital. 

 

3.4 Extern finansiering 

För alla företag som inte har tillräckligt bra finansiell situation för att kunna finansiera sina 

åtaganden och möjligheter internt, blir extern finansiering desto viktigare. Banklån som 

finansieringsform har blivit svårare att erhålla på senare år (FARs Balans, 2011). De företag 

som lyckas med att erhålla banklån får allt högre krav på sig (Paulet, Parnaudeau & 

Abdessemed, 2014). En skillnad mellan riskkapitalbolag och lånefinansiärer är att 

riskkapitalbolagen verkar som ägare i företaget och ofta även i dess affärsutveckling 

(Landström, 2003).  

 

3.4.1 Banklån  

Den vanligaste finansieringsformen för små företag är lånefinansiering och små företag har 

svårare att finansiera sina tillväxtmöjligheter än de större företagen vilket gör det till en viktig 

fråga för ekonomin i stort (Bruns, 2003). En väsentlig skillnad med lånefinansiering och 

ägarkapital är att ett lån måste betalas tillbaka och avkastningen är den ränta som betalas till 

banken. Vid lån krävs ofta säkerheter och amortering av företagets lån för att minska risken 

för banken vid utlåning av kapital (Zaleski, 2011). Banken måste främst undersöka 

kreditvänligheten hos låntagarna och deras förmåga att kunna betala för sina åtaganden 

(Svedin, 1992). 

Ett problem som banken måste ta hänsyn till i processen är den asymmetriska informationen 

som kan uppkomma om långivaren inte får tillgång till all den nödvändiga informationen som 

behövs för att göra ett så korrekt beslut som möjligt, därför blir bankens bedömning ofta mer 

försiktig kring små företag. Faktorer som banken bedömer vid lånefinansieringsprocessen är 

företagets ekonomiska läge med diverse nyckeltal till exempel soliditet och likviditet, men 

även analys av resurser och hur omvärlden ser ut samt företagets affärsidé (Bruns, 2003). 

Bankfinansieringen har senaste åren drabbats av allt hårdare kapitalkrav från myndigheter. 

Detta kommer ha en påverkan på utlåningen med risk för att den kommer minska framöver 

(Wehinger, 2012). 
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3.4.2 Riskkapital 

Riskkapital är ett sätt för företag att finansiera sin verksamhet. Det sker genom att 

investeraren investerar ett belopp i företaget mot en ägarandel, det vill säga att en emission av 

aktier görs. Det är en betydande skillnad mellan en kreditbedömning från bankernas sida och 

en investeringsprocess från riskkapitalisternas sida. Investerarna behöver högre 

avkastningskrav då det finns risker med investeringen som exempelvis kan innebära att 

pengarna kan förloras (Garmer & Kyllenius, 2004).  

Nyman (2002) diskuterar fördelarna med riskkapital som finansieringsform. Några fördelar är 

bland annat den snabba tillgången till kapital, det stöd och den kompetens som investerarna 

kan bidra med till företaget. En nackdel kan vara att befintliga aktieägares kapital och 

inflytande minskar. 

En stor skillnad mellan riskkapitalbolag och de resterande externa finansiärerna är alltså det 

som riskkapitalbolaget kan bidra med till företagen, vilket kan leda till en utveckling av 

verksamheten. Framtida kapitalanskaffningar blir även desto lättare och företaget kan 

fokusera mer på sin kärnverksamhet (Landström, 2003). 

Venture Capital är en typ av riskkapitalbolag som investerar i företag som befinner sig i en 

expansionsfas. Andra typer av riskkapitalbolag som dock inte är lika relevanta i denna studie 

är ”affärsänglar” som står för privatpersoner som främst investerar mot "Start Ups". ”LBO” 

(Leverage Buy Out) är en annan form av riskkapitalinvestering, där investerarna använder sig 

utav hög belåning för att få bra hävstång på investeringen (Nyman, 2002). 

 

3.5 Finansiella gapet 

I fråga om de små företagens svårigheter i att erhålla externt kapital så använder sig 

Landström (2003) av begreppet ”Det finansiella gapet” för att ge en förklaring till 

problematiken. Det finansiella gapet bygger på att små företag har brist på finansiering och 

hävdar att informationsasymmetrin är den troliga anledningen till problemet. Vanligtvis utgår 

intressenterna från att små företag har möjlighet att växa och att finansieringen är det som 

hindrar detta att ske (Carter et al., 2007). 

Landström (2003) skriver i sin studie att finansieringsgapet påverkas av de externa 

finansiärernas syn på små företag. Riskerna med utlåning till små företag är bland annat höga 
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transaktionskostnader på små lånebelopp, högre risk att företagen hamnar på obestånd och de 

externa finansiärernas kompetens vid analys av små företag. Informationsasymmetrin är något 

som drabbar just små företag hårdare då de över lag har svårare att få finansiering och att de 

inte är lika genomlysta och informativa som stora företag. Små snabbväxande företag är ofta 

företag med stora informationsasymmetrier, vilket Murrays och Vidhans (2003) konstaterar. 

 

           

Figur 4. Källa figur: Landström, Småföretaget och kapitalet, svensk forskning kring små 

företags finansiering, 2003, s. 14 

 

Det finansiella gapet gäller alltså från två olika sidor. Det ena där företagen har mer 

information om nuläget i företaget och framtiden än vad finansiärerna har. Det andra är att 

finansiärerna kan ha ett informationsövertag gällande finansieringsprocessen. Exempel på 

detta är informationsövertag över produkter eller hur företagets marknad ser ut. De små 

företagen kan alltså vara i underläge gentemot finansiärerna på grund av att de har ett 

informationsunderläge i finansiella frågor där deras kunskap inom området är mindre 

(Landström, 2003). 

Det finansiella gapet brukar framställas som att företagen har mer information än 

finansiärerna till största del. Det finns enligt Landström (2003) en negativ attityd gentemot 

extern finansiering från företagens sida förutom hos affärsänglar och det kan förklaras genom 

rangordningen av finansieringsvalet i Pecking order-teorin.  
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Frågan är hur det finansiella gapet kan överbryggas. En studie som gjorts i Tyskland om 

kopplingen mellan förtroende och framgång. Studien påtalar hur viktig trovärdigheten i 

informationen är om förtroende skapas mellan företag och riskkapitalbolag, vilket säkerställs 

med ombud och via avtal på diverse rättigheter. Ökat förtroende tillsammans med tillit ger 

också en minskad övervakning av företagets verksamhet från riskkapitalbolagens sida 

(Duffner, Schmid & Zimmermann, 2009). 

 

3.6 Förtroendets påverkan på det finansiella gapet 

Förtroendeteorin som Hes, Fangs
 
och Weis (2008) menar är en relation mellan människor som 

underlättar informationsutbytet mellan olika parter. Med tanke på att företagen i denna studie 

har en historik och funnits som kund hos en extern finansiär gör att det blir intressant att se 

hur en tidigare relation påverkar finansieringsbeslutet. 

Duffners, Schmids och Zimmermanns (2009) förklarar att den starkaste typen av förtroende 

skapas genom personlig kontakt. Förtroende kan även skapas genom att ett företag 

rekommenderas till en finansiär. Personen som rekommenderar företaget till investeraren 

sätter då sitt ”rykte” på spel. Om investeraren funderar på att investera i företaget betyder det 

att det måste finnas någon typ av förtroende hos investeraren. Desto mer öppna företagen är 

med sin verksamhet, ju mer insyn får investeraren i företaget vilket ökar förtroenderelationen 

mellan parterna då företagen inte anses ha något att dölja. 

Vad gäller riskkapital, så fann Bottazzis, Da Rins och Hellmanns (2011) att förtroende har en 

betydande inverkan på investeringsbesluten av riskkapitalbolag. Samtidigt menar de på att 

ingen studie definitivt kan fastställa den ekonomiska betydelsen av förtroendet. 

En typ av förtroende är det så kallade institutionella förtroendet. Institutionellt förtroende 

kopplas ihop med den opersonliga karaktären som institutioner ofta har, vilket är något som 

gör förtroendet mellan institutionerna och dess kunder problematiskt. Det är en stor skillnad 

gentemot den typ av förtroende som föreligger personer emellan. Personerna som förmedlar 

besluten följer ofta riktlinjer som företagen har skapat (Khodyakvo, 2007). En institution kan 

få kunder att känna ett förtroende med hjälp av de regler som finns. Samtidigt belyser studien 

att det finns forskare som ifrågasätter om det är möjligt att ha förtroende för institutioner.  
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Små företag som vill låna pengar av en institution är en högre risk än vad större företag är. 

Detta då de större företagen ofta övervakas av kreditvärderingsinstitut, finansiell media eller 

att det finns mer information om bolaget och deras konkurrenter. En bra förtroenderelation 

mellan långivaren och företaget bedöms öka chansen till ett godkännande i 

finansieringsbeslutet. Ju längre företaget har varit kund hos finansiären desto lägre 

risktagande blir det för finansiären. Den minskade transaktionskostnaden för finansiären 

uppstår främst då de ser att företaget är lönsamt och dess ledning är pålitlig. En affärsrelation 

som gäller mer än bara finansiering skulle utöka denna relation, främst gällande om 

finansieringsparten är en bank. En anledning till detta är att banken då har tillgång till mer 

information hos företaget, som exempelvis hur pengarna i företaget används (Petersen & 

Rajan, 1994). 

Även Zaks och Knacks (2001) påtalar hur investeringar och tillväxt förbättras med förtroende. 

De är alltså överens med Petersens och Rajans (1994) om att en bra förtroenderelation med 

sin externa finansiär ger företagen bättre framtida möjligheter att utvecklas än de företag som 

väljer att ha flera långivare utan en bra relation. 

 

3.7 Sammanfattning av referensramen 

Vi har i detta kapitel beskrivit de teorier som har störst betydelse i vår studie. Vi har valt att 

vända oss till små tillverkande företag som har genomgått revitaliseringsfasen. Inriktningen 

sker alltså mot hur företag finansierat tillväxtfasen då den är kapitalkrävande att genomgå för 

företag i en kapitalintensiv bransch. Vi har även valt att vända oss mot externa finansierare så 

som lånefinansiärer och riskkapital då de är två möjliga finansieringsalternativ för företagen 

och vanligt förekommande enligt Pecking order-teorin. 

När små företag väljer att finansiera sig av externt kapital finns det en problematik som 

beskrivs i det finansiella gapet, vilket innebär att det finns en informationsasymmetri mellan 

företagen och de externa finansiärerna. De studier som vi presenterat belyser hur 

informationsproblematiken kan minskas med hjälp av en förtroenderelation hos de små 

tillverkande företagen och de externa finansiärerna för att öppna insynen hos parterna i deras 

verksamheter. Vilket gör att vi har valt att vända oss till de små företagen och externa 

finansiärer för att se hur de hanterar denna problematik i vardagen och hur deras val påverkas 

av denna problematik.  
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4. Empiri 

I detta kapitel redogörs inledningsvis det insamlade underlaget för studiens empiri. Avsnittet 

inleds med en presentation av våra respondenter. 

 

Det insamlade materialet till empirin kommer ifrån intervjuer med 6 stycken externa 

finansiärer (lånefinansiärer och riskkapitalbolag) samt 7 stycken små tillverkande företag som 

vi har haft semi-strukturerade intervjuer med. Empirin utgörs endast av de nischade frågor 

med erhållna svar som vi finner intressant för nästkommande analysavsnitt. 

  

4.1 Presentation av respondenter 

4.1.1 Externa finansiärer 

 

Namn Företag Titel 

Antal år i 

företaget 

Typ av 

finansiär 

Jenny Jonsson 

Almi Företagspartner, 

Skövde* Finansieringsrådgivare 5 Lånefinansiär 

Jonny 

Collberg Swedbank AB, Skövde Företagsrådgivare 33 Lånefinansiär 

Andreas 

Stridh SEB AB, Skövde Företagsrådgivare 20 Lånefinansiär 

Mats Enegren Almi Invest, Göteborg Investment Manager 15 Riskkapital 

Victor Örn Pegroco Invest, Göteborg* Investment Manager 9 Riskkapital 

Lena Erikson Skaraborg Invest, Skövde* Vice VD 1 Riskkapital 

 

* Almi Företagspartner är statligt ägt och har inget vinstsyfte. Almi Företagspartner strävar 

därför efter att inte konkurrera med andra aktörer på finansmarknaden och har därför minst 2 

% högre ränta än bankernas satta ränta, för att undvika att konkurrera med de befintliga 

aktörerna på marknaden. Främsta målet är att främja tillväxt hos SME-företag i alla branscher 

på kort sikt.  

* Till skillnad från det statligt ägda Almi Invest, är Pegroco Invest ett privatägt 

investmentbolag som främst investerar som delägare i bolag. Investeringarna sker ur 

företagets egen balansräkning. 
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* Skaraborg Invest är ett privatägt bolag som grundades av Länsförsäkringar 

Skaraborg tillsammans med Gothia Innovation och med ytterligare externa investerare, med 

syftet att skapa förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen på lokal nivå. 

 

4.1.2 Små tillverkande företag 

Företagens genomsnittliga omsättning ligger mellan ca 29 MSEK och ca 46 MSEK innan och 

efter revitaliseringsfasen. 

Respondent A Är verksamt inom näringsgrenen: 

”Övrig tillverkning av maskiner för 

allmänt ändamål”. 

Har genomgått en revitaliseringsfas 

år 2011 då omsättningstillväxten 

ökar med 36,4 %. 

Respondent B Är verksamt inom näringsgrenen: 

”Tillverkning av övriga 

specialmaskiner”. 

Har genomgått en revitaliseringsfas 

år 2013 då omsättningstillväxten 

ökar med 34,3 %. 

Respondent C Är verksamt inom näringsgrenarna: 

”Annan plastvarutillverkning” och ” 

Tillverkning av verktyg och 

redskap”. 

Har genomgått en revitaliseringsfas 

år 2013 då omsättningstillväxten 

ökar med 210 %. 

Respondent D Är bland annat verksamt inom 

näringsgrenen: ”Tillverkning av 

dörrar och fönster av metall” 

Har genomgått en revitaliseringsfas 

år 2014 då omsättningstillväxten 

ökar med 43,0 %. 

Respondent E Är verksamt inom näringsgrenen: 

”Metallegoarbeten”. 

Har genomgått en revitaliseringsfas 

år 2012 då omsättningstillväxten 

ökar med 74,8 %. 

Respondent F Är verksamt inom näringsgrenen: 

”Tillverkning av rälsfordon”. 

Har genomgått en revitaliseringsfas 

år 2013 då omsättningstillväxten 

ökar med 30,0 %. 

Respondent G Är bland annat verksamt inom 

näringsgrenarna: ”Diverse övrig 

tillverkning”, och ”Tillverkning av 

instrument och apparater för 

mätning”. 

Har genomgått en revitaliseringsfas 

år 2012 då omsättningstillväxten 

ökar med 36,8 %. 

http://www.lansforsakringar.se/
http://www.lansforsakringar.se/
http://www.gothiainnovation.se/
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4.2 Empiri från studiens respondenter 

För att förtydliga det empiriska resultatet har vi i detta avsnitt delat upp empirin i 

lånefinansiering (banker och Almi Företagspartner) och riskkapitalbolag. 

 

4.2.1 Synen på investerings-/finansieringsprocess i bolag som står inför en möjlig 

revitalisering 

Lånefinansiärerna 

Lånefinansiärerna påtalar vikten av att företagens affärsplan och affärsmodell låter långsiktigt 

hållbar eller inte. Därefter fortsätter granskningen om företagens upplägg för att uppnå 

affärsplanen och affärsmodellen låter rimligt eller inte. Förtroende för de som styr bolaget och 

huruvida informationen som banken erhåller från företagen stämmer överens med hur det i 

verkligheten ser ut är också viktigt i granskningsprocessen. Detta är svar som de 

lånefinansiärer som vi har intervjuat, är överens om. 

Bankerna gör sin bedömning stegvis efter bestämmelserna i konventionen Basel 1, 2 och 3 

som implementerats hos de banker vi intervjuat. Där bedöms företagen genom rating system 

som bland annat innehåller företagets historik, mjuka värden som exempelvis management, 

prognostiserade kassaflöden tillsammans med nyckeltal (främst likviditet och soliditet). Även 

värdering av tillgångar och utvärdering av framtida möjligheter är parametrar som ingår i 

detta rating system. Jonny och Andreas lyfte fram att de påverkas av denna konvention 

dagligen.  

Andreas brukar i första mötet, be kunden presentera hur lånet ska återbetalas. Företagen ska 

visa upp en affärsplan på vad företagets planer är framöver. Sedan börjar Andreas granska och 

kritiskt bedöma informationen som han erhållit från företagen och om något inte verkar 

stämma, ta reda på varför. SEB har ett system som varje natt betygsätter företag via rating på 

ca 80 parametrar.  

 

”När jag analyserar ett företags finansieringsmöjligheter, är bredden på kundbasen en viktig 

del att bedöma tillsammans med historiska siffror som nyckeltalen baseras på och även 

prognostiserade kassaflöden”. 

Andreas, SEB 
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Andreas belyser även vikten av att göra defensiva kalkyler på företagen, speciellt i 

kapitalintensiva företag då de är extra skuldkänsliga.  

För att kunna få lån är det viktigt att företagen vinner förtroende redan vid första 

presentationen för Andreas. I denna typ av små företag, bedöms mycket av 

investeringsbeslutet till stor del på personerna bakom företaget. Det positiva i detta är att 

bolaget har befintligt kassaflöde från verksamheten vilket minskar risken som banken tar i och 

med utlåningen. Andreas har en viktig parameter som han granskar innan han godkänner ett 

finansieringsbeslut. Denna parameter är om avskrivningarna är större än amorteringarna. Är 

avskrivningarna större än amorteringarna hos företag, så ringer Andreas varningsklocka. 

Dessa företag kan innebära framtida problem för banken då företagens balansräkning saknar 

kapital i form av lån som inte balanseras av tillgångar. För att lösa detta problem bör företaget 

amortera bort de tidigare lånen parallellt med avskrivningarna av tillgångar eller låta 

företagens kassa öka i samma takt som avskrivningarna. 

Jenny träffar kunden efter att ha fått ta del av dess affärsplan och ekonomiska underlag. 

Möten med kunden och kompletterande material tas i beaktning innan beslut om lån kan bli 

aktuellt. Detta för att få en så bra helhetsbild av företaget som möjligt. Beslut om lån tas 

tillsammans med en kollega alternativt en kreditdelegation innan det skickas upp till den 

centrala låneavdelningen i Östersund, för att sedan förmedlas till kunden via kontakt med 

banken.  

Då Almi har som målsättning att de ska vara den sista pusselbiten i finansieringsprocessen är 

Almi den part i processen som bekräftar företagens mål för att främja en revitaliseringsfas hos 

dessa företag. Jenny berättade även att Almi är vana vid att jobba snabbt vilket gynnar en 

revitaliseringsfas, då beslut och investeringar kan ske med kort varsel i denna fas. 

Jonny nämnde andra viktiga aspekter för företag som står inför en möjlig revitalisering, såsom 

att det är viktigt att ha en samsyn bland ägarna om de är fler än en. 

 

”Skulle en av ägarna vilja ”bromsa” och de andra ägarna vill öka tillväxten finns det risk för 

att det hela slutar med ”skilsmässa”, det vill säga utköp alternativt uppdelning”. 

Jonny, Swedbank. 

Då bolagen i denna tillväxtfas är kapitalkrävande kan detta förstöra möjligheterna som 

tidigare förelåg för att kunna växa genom lånefinansiering. Det är därför viktigt att ha de 



27 

 

juridiska avtalen klara i förväg för att slippa liknande scenarion. Vidare menade Jonny att om 

de olika befintliga ägarna inte har samma mål med företaget, kan det vara läge att ta in en 

eller flera nya partners för att lyckas med den förändring som krävs för att uppnå målet. Jonny 

nämnde även hur denna typ av företag som vill hamna i revitaliseringsfasen har hög risk. 

Detta segment av små företag med tillväxtambitioner var den nisch av små företag som 

drabbades av mest konkurser under senaste finanskrisen. För företag i revitaliseringsfasen är 

det även viktigt att revisorn är med, har åsikter och har räknat på budgetar för expansionen. 

Revisorerna har även försiktighetsprincipen att ta i beaktning vilket ger en bra defensiv bild 

av satsningen anser Jonny. 

Jenny påtalade vikten av extern kompetens i de fall som företaget är i ett nytt skede i sin 

utveckling. Detta kan vara kostsamt då företaget helst vill använda sina pengar i expansionen 

än till nya löner. Almi Företagspartner har en ”pool” med människor som har erfarenhet och 

ställer upp och hjälper företagen i svåra frågor, liknande en mentor berättade Jenny. Ett annat 

steg kan vara att vända sig till investerare som har kompetens inom området. 

En skillnad som uppkommer mellan lånefinansiärerna är synen på historik. Både Almi 

Företagspartner och de båda bankerna använder sig av företagens historik, men banken lägger 

mer vikt vid historiska kassaflöden och nyckeltal, medan det statligt ägda Almi istället ska ta 

högre risk än bankerna och riktar sig mot de företag som har svårt att erhålla finansiering 

genom bank eller riskkapitalbolag.  

En fördel som Andreas nämnde är att allt går mycket fortare när historik finns än när det inte 

gör det. Det är även svårt att låna stora belopp om banken inte känner bolaget och det inte 

finns någon säkerhet eller tillräckligt kapital bakom företagen. Sedan kan företag utan historik 

ha bättre möjligheter att erhålla lån om företagen har någon vara eller tjänst som har ett bra 

andrahandsvärde som till exempel en lastbil. 

Jennys direkta svar på hur viktigt historisk tillväxt är, var att varje uppdrag är unikt. Därför är 

det svårt att säga exakt hur viktig historiken är. 

Riskkapitalbolagen 

Lena berättade att ingen större vikt läggs vid hur gammalt företaget är. Istället tittar de på om 

investeringen är skalbar (ska kunna växa ordentligt, utan att stora kostnader behöver tas). 

Prognostiserade kassaflöden är alltså den faktor som är mest intressant. Substansvärdet i 

företaget är inte lika viktigt som för bankerna vid utlåning. Dock är historisk tillväxt positivt 
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då det är lättare att kunna få en bild av företaget och hur personerna bakom företagen tänker 

och fungerar, exempelvis hur kostnaderna varit i förhållande till vad som görs och borde vara 

vid ett rimligt scenario.  

 

”Varje investering är en helhetsbedömning där alla faktorer vägs in. Allt från klädseln på de 

personer som representerar företaget, till viktigare delar såsom affärsidén och själva 

presentationen som företagen gör för oss”. 

Lena, Skaraborg Invest  

Victor berättar att Pegroco värdesätter och även har gjort investeringar i företag som vill 

hamna i en revitaliseringsfas. En sak som är Victor påtalar är att de betalar för det som 

bolaget genererar idag, men då med en ”option” att lyckas det vill säga potentialen är stor och 

samtidigt vill de begränsa nedsidan om det inte går som tänkt. Han tar även upp hur de inte är 

villiga att betala för tillväxtmöjligheten i förväg då det fortfarande är kopplat till en hög risk 

som skiljer lite beroende på priset på investeringen. Då Victor och Pegroco värdesätter bolag 

som har möjlighet att hamna i en expansionsfas så tar han upp några viktiga faktorer att leta 

efter om en investering ska göras:  

1. ”Stark ledande entreprenör med stort eget incitament att lyckas. 

2. En befintlig kundbas, där merförsäljning och ökad service kan förbättra intäkterna 

framöver, vilket är mer kostnadseffektivt än nyförsäljning. 

3. Skalbarhet. 

4. Möjligheten att expandera genom internationell satsning. 

5. Tillgång till kapital hos företaget under expansionsperioden. 

6. Skuldsättning kan vara helt okej tidvis. Om det är ett kapitalintensivt företag är det 

viktigt att justera för skuldsättningen, speciellt då företagets tillgångar minskar i värde.   

7. I tillverkande företag är produktiviteten väldigt viktig (Ska produktionen göras av 

företaget eller outsourcas)?”. 

Vid processen inför en investering i ett företag, brukar Pegroco göra en genomgång av 

företagens strategiska analyser, vilka enligt Victor, inte brukar vara tillräckligt omfattande. 

Därefter gör Pegroco en traditionell, finansiell och legal due diligence (företagsbesiktning) på 

bolaget och sedan går avtalsprocessen parallellt med att man förhandlar om hur affären ska gå 

till. Därefter tas beslut huruvida Pegroco ska genomföra investeringarna eller inte. 
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När Mats pratar om revitaliseringsfasen eller rekonstruktionsfasen som han själv kallar det, så 

nämner han att det är något som en del av Almi Invests portföljbolag brukar hamna i. Det är 

viktigt att ha en ledning som vet vad de vill och ofta sker en förändring i företaget när det blir 

aktuellt för att försöka hamna i en revitaliseringsfas. Företag i den här storleken är relativt 

små, vilket gör att en stor del av investeringen sker i människorna bakom företaget. Är ägarna 

bakom företaget rätt personer att leda företaget framåt? Även Almi Invest gör en due 

diligence på företagen, personerna i företagen och marknaden som företagen befinner sig på. 

För att investera är det viktigt att Almi Invest tror att de kan göra skillnad med sitt kapital i 

företaget. 

Annars är det kassaflödet som är viktigast enligt Mats. Detta då kassaflödet ska betala för 

verksamheten samtidigt som det även ska skapa värdeökningen i företaget och därmed göra 

investeringen lyckad. Det gör att historiken som ett befintligt företag har, hjälper till att få en 

bra blick av företaget och även kunna göra prognoser om vad som kan förväntas framöver. 

Skalbarhet och strukturell tillväxt är även två intressanta komponenter som gör det extra 

intressant. Mats talar även om att det är en fördel med att välja riskkapital i en tillväxtsatsning 

då det stärker företagets balansräkning vilket gör företaget mer trovärdigt gentemot banken 

och andra kunder som företaget har. 

 

4.2.2 Finansiella gapet mellan företag och externa finansiärer 

Lånefinansieringsprocess 

För att undvika informationsasymmetrin mellan banken och företaget så påpekar Jonny att det 

är viktigt med samarbete för att minska informationsasymmetrin så mycket som möjligt. Detta 

sker genom att upprätthålla en kontakt med revisorer, redovisningskonsulter och Almi med 

flera. Jonny menar att dessa aktörer kompletterar varandra på ett bra sätt när det gäller att 

minska informationsasymmetrin gentemot ledningen och verksamheten. Detta då dessa 

aktörer i olika hög grad innehar omfattande information kring de faktorer som berör 

finansieringsprocessen och därmed informationsgapet mellan finansiärerna och låntagarna. 

Ju större de lånesökande bolagen är desto fler tjänstemän är med och styr bolaget, jämfört 

med mindre bolag som ofta är mer ägarstyrda. I takt med att ett bolag växer i storlek, 

tillkommer fler inblandade externa nyckelpersoner, vilket leder till en bättre överblick av 

företaget påpekade Jonny. 
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Jenny ser en fördel med att finnas lokalt alternativt regionalt. Detta då finansiären, i detta fall 

Almi, har koll på hur de marknader ser ut som företagen befinner sig på lokalt. Hon ser även 

en stor synergieffekt av att samarbeta med banken då bankkontoren är lokalt förankrade och 

de kan se företagens in och utbetalningar. Både Almi och bankerna som de samarbetar med 

har banksekretess, men kunderna (företagen) godkänner allt om oftast att de får talas vid om 

företagen. Detta för att kunna få en så bra bild att företaget och dess verksamhet som möjligt. 

Jenny delgav att det i vissa fall finns relevant information som företagen antingen avsiktligt 

undanhåller eller helt enkelt av misstag slarvar med att framlägga, vilket ökar 

informationsasymmetrin.  

 

”Det gäller därför att finansiärerna lär sig att genom erfarenhet upptäcka sådana fall där 

relevant information uteblir och kan komma att vara avgörande för finansieringsprocessen”. 

Jenny, Almi Företagspartner 

Även Andreas påpekade vikten av erfarenhet och även magkänsla för att finna utebliven 

information som minskar det finansiella gapet mellan låntagarna och finansiärerna. Givetvis 

krävs det grundliga genomgångar av företagen som söker lån, för att hitta information som 

inte ser bra ut eller inte ser ut att stämma. Andreas menar att sådan information till sist brukar 

komma fram efter en granskning av den potentiella låntagaren, vilket i slutänden brukar 

straffa företagen som försöker dölja informationen. Detta genom att låntagaren får försämrade 

förutsättningar att erhålla finansiering framöver.  

Det är vanligt att Andreas får höra hur svårt det är att få lånefinansiering och anser då att det 

finns ett problem när han träffar bolag som har dålig koll på hur lånefinansieringsprocessen 

ser ut. Företagets representant hade behövt ”klä upp bruden” innan företaget träffar banken 

och få reda på vad företaget behöver veta om för att kunna få lån.  

En annan syn som Andreas hade på det finansiella gapet är att allt mer av arbetet kring 

processen av lånet till företag som ansöker om små belopp, utgörs av mallar. Som till exempel 

att fylla i en låneansökan på internet med flera uppgifter som ska besvaras. Det är i detta fall 

alltså privatpersonen som pengar lånas ut till även om företagets räkenskaper också ska matas 

in. En anledning till detta är att kostnaden för att låna ut små lånebelopp är allt för stor i 

förhållande till räntan som ges ut. På den lokala marknaden så är konkurrensen stor då de 

olika finansiärerna är ute efter samma kunder, vilket gör att lånekostnaderna generellt sätt är 
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för billiga bland mindre kunder i förhållande till det jobb som görs och 

transaktionskostnaderna på lånen. 

 

Investeringsprocess 

Victor påpekade att informationen kommer relativt ostrukturerat från företagen och ibland 

finns det inget. Det är få små bolag har en bra och tydlig affärsplan och finansiell 

rapportering. Pegroco Invest hämtar därför information om exempelvis bokföring och 

fakturering från redovisningsprogram som exempelvis Visma Spcs. Utifrån denna information 

får de ansvariga på Pegroco Invest själva bygga eget material kring företaget för att minska 

informationsgapet. 

Att upprätthålla en god dialog med företaget och dess ledning anser Lena är den mest 

effektiva vägen att gå för att hålla informationsgapet så litet som möjligt med de företag som 

Skaraborg Invest har planer på att investera i. Det gäller att kunna göra personbedömningar 

och ha en förmåga att kunna lita på de personer som leder företagen. Lena anser att en 

sammansatt bedömning av personerna som leder företaget och investerarnas erfarenhet är de 

viktigaste faktorerna för att hålla det finansiella gapet så litet som möjligt vid en 

investeringsprocess. 

Mats påpekar att informationsgapet är ett problem då ledningen mest beskriver de positiva 

sidorna i företaget. Även Mats påtalade vikten av att hålla kontinuerlig kontakt med ledningen 

i företaget och träffas för att så mycket viktig informationen som möjligt ska komma fram. 

Mats delgav liksom Victor, vikten av att hålla kontakt med externa parter såsom kunder och 

andra aktörer som har synpunkter på hur företaget sköts. Efter att denna information har 

samlats in så brukar erfarenheten och magkänslan vara avgörande i frågan om en investering 

även om all önskvärd information inte har framkommit. Liksom Andreas, påpekade Mats 

även att den tidigare uteblivna informationen förr eller senare brukar komma fram ju fler 

möten och uppföljningar som sker. 
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"Det händer att en investeringsprocess ifrågasätts av oss på grund av att det har uppkommit 

saker som tidigare inte nämnts av bolaget. Är det för mycket av denna typ så försvinner 

förtroendet för personerna i fråga, vilket i vissa fall leder till en avbruten 

investeringsprocess". 

Mats, Almi Invest 

4.2.3 Förtroende mellan företag och externa finansiärer 

Lånefinansieringsprocess 

Regelbunden kontakt med ledningen i företagen redan från första mötet tillsammans med 

rimligheten av företagens affärsplan, ekonomiska underlag och att ta UC på företagen och 

dess ägare, menar Jenny är de viktigaste faktorerna för att upprätthålla förtroende. 

Sammanställningen av dess faktorer ger en bra och tydlig bild av företagen och att man efter 

en sådan analysering av företagen ofta märker huruvida saker och ting hänger ihop eller inte 

vilket påverkar graden av förtroende.  

Almi arbetar nära sina kunder och kan därför följa företagens utveckling. Jenny berättade att 

Almi arbetar mycket med uppföljning av företagens resultat och möten samt att de granskar 

att löften som uppgjorts mellan företagen och Almi hålls. 

Jonny talade om vikten att arbeta med och nära kunderna för att skapa förtroende. Förtroende 

skapas genom uppföljning av affärsplaner, budgetar och möten. Håller företagen de avtal som 

lovats och sköter sin ekonomi, så leder detta till ett ökat förtroende från bankens sida. 

Befintliga kunder har därför ett genuint förtroende från banken och vise versa, vilket påverkar 

lånebeslutet även om varje process måste granskas enskilt. Det positiva för bankens befintliga 

kunder är att banken har varit delaktiga i företagens olika processer under en tid vilket gör att 

de har koll på företagets verksamhet samt historik som därmed påskyndas processen till att 

erhålla finansiering. En annan viktig poäng är att det förtroende som skapas gör att både 

banken och företagen är har en samsyn på flera punkter såsom prissättning, garantier och 

budgetar med mera, påtalade Jonny. 

Andreas påpekar, liksom Jonny var inne på, att förtroende mellan bank och finansiär ökar 

chansen till att få finansiering och dessutom påskyndas finansieringsprocessen. Trygghet 

skapas när en relation byggs upp mellan två parter. Att företagen är lättillgängliga och 

medgörliga under processen bidrar också till en påskyndad lånefinansieringsprocess. Exempel 
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på detta är att då information efterfrågas från bankens sida, åtgärdas detta snabbt och korrekt 

av företagen.  

Vidare menar Andreas att ärlighet från båda parternas sida håller längst. Banken försöker att 

få kontakt med externa personer och lokala företag som har information och insikt i bolaget. I 

de fall företag är nya kunder hos banken, uppskattar banken om företagen kan lämna någon 

typ av referens från en pålitlig källa som talar om hur personerna i företagen har skött sig 

historiskt. 

 

Investeringsprocess 

Lena påtalade vikten av kommunikation med företagen för att stärka förtroendet mellan 

parterna. Även uppföljning och värderingar årsvis, är viktigt. Företagens kostnadskostym 

(kostnadskontroll) är viktig då det inte är lika attraktivt att investera i företag som spenderar 

mycket pengar. Som Andreas också nämnde, så uppskattar även Skaraborg Invest referenser 

på företagen som söker finansiering, vilket stärker förtroendet från riskkapitalbolagets sida. 

 

”Förtroendet till företagen är avgörande i affären och om inte personkemin med företagets 

ledning känns bra, så blir det ingen investering även om företagets siffror ser bra ut”. 

Victor, Pegroco Invest 

Förtroende skapas genom en öppen dialog och en liknande syn hos både investeraren och 

företaget. Förtroendets grad baseras på magkänslan som den ansvariga investeraren får efter 

möten och rutinkoll på och med företagen. Victor påtalade liksom Jonny, att skillnaden 

mellan befintliga företag jämfört med nya, är att det har skapats en förtroenderelation mellan 

parterna då det rör sig om befintliga företag som har en historia med finansiären. 

Mats anser att förtroende är väldigt viktigt och är en av nyckelfrågorna i investeringsbeslutet 

då personerna i speciellt mindre företag, är de som har en avgörande roll för utvecklingen av 

företaget. Mats tycker att det är viktigt att träffa bolaget och ledningen kontinuerligt för att 

varje tillfälle inte är sig det andra likt. Ju fler möten och uppföljningar av resultat med 

företaget desto större förtroende skapas. Befintliga innehav ökar chansen till att erhålla kapital 

i en nyemission än vad chansen är för ett nytt företag. 
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4.2.4 Lånefinansiering eller riskkapital? 

De små tillverkande företagen 

Respondent A föredrar lånefinansiering även att företaget i fråga mest finansierat sig internt 

förutom under kortare perioder såsom till exempel vid ett företagsuppköp. Företag har innan 

uppköpet valt att växa i lagom takt och finansiera det internt. Banker har också höga krav i en 

lånefinansieringsprocess och vill både ha ”hängslen och livrem” för att minimera risken. 

Kraven är alltså hårda, men det har kraven varit även om vi ser tillbaka flera år. Personliga 

borgen har Respondent A dock klarat sig undan på grund av bra historik och kassaflöden.  

Företaget nämner att höga krav börjar ställas när företagen förhandlar med riskkapitalbolag 

om att investera i företaget. Riskkapital skulle vara intressant om företaget kan få något mer 

än bara pengar till exempel spetskompetens eller rätt kontaktnät för företaget. Även gällande 

produktutveckling som är kapitalintensiv, är riskkapital intressant då investeraren granskar 

företagets potential mer än historik. Ett frågetecken kring företagets syn på riskkapital är vid 

en eventuell exit som riskkapitalbolaget ska göra någon gång efter investeringen. Skulle 

investerarens andel då vara för stor kan kontrollen förloras över företaget. Respondent A tror 

då att dess företag kan komma att hamna i en svår situation i framtiden, vilket enligt 

respondenten kan äventyra företagets framtida verksamhet. 

Respondent B berättade att företagets tillväxt berodde på flera större projekt. Även här ses lån 

som det bästa externa finansierings alternativet. Riskkapital är intressant att vända sig till om 

projektet ses som att det har en spännande potential framöver, men inte genererar några större 

kassaflöden för tillfället, vilket i sin tur gör det ointressant för banken att finansiera projektet. 

Riskkapitalbolagen och Almi Företagspartner lägger större vikt på företagets affärsidé och 

potential än vad bankerna gör. Respondentens åsikt är att investerarna letar vinnare framåt i 

tiden medan bankerna letar efter investeringar med så låg risk som möjligt hos företagen som 

söker finansiering. 

Respondent B gjorde en stor investering för framtiden som var ca en tredjedel av 

omsättningen i senaste bokslutet, här fick företaget inte med bankerna på finansieringen utan 

fick finansiera det via eget ägarkapital från nuvarande ägare och Almi. 
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”Jag anser att bankerna skyltar med att de granskar företaget och projektet som behöver 

finansieras. När mötet mellan oss och banken skedde, var banken inte intresserade av att 

granska projektet och idén som sådan, utan utgick istället från den historiska tillväxt och 

säkerheter som vi hade”. 

Respondent ”B” 

Investeringen gick inte att räkna hem på ”dagens kassaflöde”. Banken förstod idén men ville 

inte ta någon risk trots att risken spreds mellan ägaren som gick in med kapital, tillsammans 

med Almi. Ägaren i företaget har mer än en bank och påstår sig ha en bra historik som kund 

gentemot banken, vilket inte hjälpte då han ansökte om lån. I detta fall då banken påstod att 

risknivån var hög, så ville banken ha säkerheter på betalande kunder, vilket var svårt att ge på 

grund av korta ledtider i branschen. En annan anledning från banken var att företaget drabbats 

av den svaga industrikonjunktur som varit och därmed skadat historiken tillbaka i tiden. 

Respondent C påtalade att riskkapital inte är något alternativ för förtaget. Detta då ägarna i 

företaget inte vill lämna ifrån sig ägarandelar och styrelseposter. Respondenten menar att 

riskkapitalbolagen verkar föra att tömma bolaget, dela ut alla pengar, kräva viss avkastning, 

öka skuldsättningen och sätta press på bolaget. Dock kan respondenten tänka sig att finansiera 

verksamheten med riskkapital om en större investering behövs genom exempelvis 

marknadsföring eller expansion på ny marknad. I sådana fall är det svårt att få 

lånefinansiering från banken och då är riskkapital ett alternativ. Bolaget har länge varit likvit 

så respondenten har alltid kunnat skjuta till internt kapital och på så vis alltid fått möjlighet till 

lånefinansiering av bankerna. 

Respondent D berättade att tillväxten i företaget berodde på en ökad orderingång. 

Finansiering skedde året innan tillväxten tog fart för att företaget skulle kunna öka antalet 

anställda. Banklån är mest populärt hos respondenten. Detta då respondenten ansåg att det var 

bra lönsamhet på ordnarna som företaget fick och det var då inga större problem att erhålla 

banklån. Företaget ansåg även att banklån var det självklaraste valet, då det var enkelt att gå 

tillväga med. Respondenten ansåg att relationen med banken är bra och företaget har varit 

kund på samma bank i 25 år. Vid lånefinansieringsprocessen har företagets rörelsekapital varit 

tillräckligt bra när de ansökt om lån. Detta då företagets verksamhet inte är så kapitalintensiv, 

vilket gör att det inte krävs några större summor att lägga ut i förväg. 

Respondent E ser riskkapital som dyrare för företaget än lån på grund av höga 

avkastningskrav och valde därför den senare finansieringsformen. Representanterna i 
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företaget var även nöjda med de villkor som banken ställde och finansieringsprocessen som 

sådan. Något som är värt att notera var att Respondent E inte hade ett längre förhållande med 

sin bank utan att företaget hade bytt bank relativt nyligen, just för att villkoren från den 

tidigare banken inte var bra. Därför anser respondent E att företag bör jämföra bankerna 

emellan och se var de bästa erbjudandena ges. 

Respondent F skulle göra en stor investering och valde att använda sig av lånefinansiering. 

Varför valet blev lånefinansiering var på grund av att ägarna i företaget då kunde behålla 

kontrollen i företaget. Respondenten nämnde även att Almi var med som finansieringspart 

utöver banken.  

 

”Jag och de övriga ägarna i företaget var inte helt nöjda med finansieringsprocessen, främst 

då vi inte tyckte att bankens riskmodell var applicerbar på det projekt som vi ansökte om 

finansiering till och hamnade därför längst ut i bankens riskskala”. 

Respondent ”F” 

Respondenten ansåg att nästan hela bankens bedömning baserades på defensiva kalkyler och 

väldigt lite på det affärsmässiga i projektet trots väldigt många möten. 

Respondent F ser positivt på riskkapital som investeringsform i en fas då stora investeringar 

behövs och då banken inte blir aktuell på grund av högre risknivå och för tillfället sämre 

kassaflöde. När företaget själva funderade på riskkapital som investering så kom företaget 

fram till att de avkastningskrav som skulle bli aktuella, hade kunnat hindra den övriga 

verksamheten från att utvecklas som de nuvarande ägarna ville. Då marknaden som företaget 

finns på, har en relativt långsamt växande marknad och som har långa kund kontrakt. Då blir 

det inte heller lika intressant som om produkten hade en uppsida och då skulle behöva bygga 

en ny produktionsanläggning. Då hade det varit en annan historia och mycket mer intressant. 

Respondent G har varit under en investeringsfas som har pågått de senaste åren. Företaget har 

haft svårt att få bankfinansiering då resultatet är negativt och bankerna som företaget har haft 

kontakt med har varit riskaverta. 
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"Det finns ett glapp för företag vars historiska tillväxt inte har varit helt stabil alternativt 

ännu inte har positivt kassaflöde, samt har ett kapitalbehov i nivå med 5-50 miljoner inom 

tillverkningsindustrin". 

Respondent "G" 

Här säger vanligtvis banker och riskkapitalbolag nej, medan Almi kan vara intresserade och 

har deltagit i omgångar till och från. Dock står de inte för hela lånesumman utan hade behövt 

någon mer part i samma segment. Affärsänglar kan hjälpa till, men det behövs ett kollektiv då 

det är svårt att få ut en motsvarande summa från ett fåtal personer. Detta märkte företaget när 

de gjorde en investerarrunda bland privatpersoner och företag något år tillbaka där till 

exempel ett större statligt riskkapitalbolag deltog. Banker vill ha säkerheter eller en så trygg 

historisk tillväxt att risken blir väldigt liten, trots att beräkningarna sker på försiktiga grunder. 

Respondenten anser att det borde vara mer koppling mellan pris och risk än att inte erhålla 

någon finansiering alls. Riskkapitalbolagen sägs sträva mer efter de ”hetare” branscherna 

såsom IT, Tech och Life Science vilket lämnar ute de tillverkande bolagen som ofta har ett 

större kapitalbehov än dessa bolag. 

 

4.3 Sammanfattning av empirin 

De små tillverkande företagens syn på extern finansiering är att bankerna vill ta så små risker 

som möjligt vid utlåning. Detta görs genom att pantsätta säkerheter, beräkna kassaflöden på 

defensiva kalkyler eller att de vill ha med sig andra investerare eller ägare ska tillskjuta 

kapital för att få ett delat risktagande. Riskkapitalbolagen som investeringsform hade de små 

tillverkande företagen en generellt negativ syn till. Detta berodde främst på att ägarna i de 

små tillverkande företagen inte ville lämna ifrån sig ägarandelar av företaget och därmed 

riskera att förlora kontrollen över verksamheten. Vissa av de små tillverkande företagen ansåg 

dessutom att riskkapitalbolagen har allt för höga avkastningskrav i förhållande till det kapital 

som krävs för att utveckla den befintliga verksamheten. Samtidigt är majoriteten av 

respondenterna överens om att riskkapital är en bra finansieringsform som föredras framför 

lånefinansiering då företagen står inför en större investering eller ska beträda en ny marknad, 

där ny kunskap krävs. 

När de externa finansiärerna ska träda in i en finansieringsprocess med små tillverkande 

företag, strävar lånefinansiärerna och riskkapitalbolagen efter att analysera den insamlade 
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informationen från de små tillverkande företagen. Detta tillsammans med att möten och 

uppföljningar görs för att få en så bra helhetsbild som möjligt av de små tillverkande 

företagen. Detta belyser den eventuella mängd informationsasymmetri som finansiären tror 

kan dykas upp och gör att finansiären med hjälp av sin magkänsla och erfarenhet kommer att 

besluta om förtroendet finns för det små tillverkande företagen. Förtroende är viktigt och för 

riskkapitalbolagen är det avgörande för en investering då investeringar i små företag är en 

satsning på personerna bakom företaget. 

Lånefinansiärerna går efter säkerheter, prognostiserade och historiska kassaflöden samt 

affärsplan och de mjuka värdena hos de små tillverkande företagen som står inför en möjlig 

revitalisering. En annan viktig faktor är att de juridiska avtalen är klara mellan företagets 

ägare, utifall några oväntade komplikationer skulle dyka upp. 

Riskkapitalbolagen letar efter företag med skalbar affärsmodell. De riskkapitalbolag som vi 

intervjuat är överens om att företagens prognostiserade kassaflöden är den viktigaste 

värderingsaspekten. Samtidigt letar riskkapitalbolagen efter företag som har framtida 

tillväxtmöjligheter som gärna får vara strukturell tillväxt drivet av en trend. Då 

riskkapitalbolagen vanligtvis inte har några säkerheter eller panter, blir företagens kostnader 

viktiga att övervaka. 
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5. Analys 

I detta kapitel kombineras studiens empiriska insamling med den teoretiska referensramen. 

Detta för att bidra med en djupgående förståelse för studiens läsare och även se hur studiens 

kommande slutsats växer fram.  

 

5.1 Revitaliseringsfasen 

Resultatet från vår empiri visar att revitalisering kan ske på många olika sätt där förvärv, ökad 

orderingång, investering i maskiner och produktutveckling var några exempel på vad som 

skapat tillväxt i de små tillverkande företagen som vi intervjuat. Därmed bekräftar våra 

empiriska resultat liknande anledningar till hur en revitalisering skapas vilket Miller (1984) 

och Prahalad (1993) tar upp i sina studier. 

När vi vände oss mot de externa finansiärerna och frågade vad de letade efter hos företag som 

söker finansiering inför en möjlig revitalisering, var svaren att det är viktigt att ha en 

förtroendeingivande, enig ledning och ägarbild för att kunna uppnå de små tillverkande 

företagens mål. Samtidigt ska de ledande personerna i företaget ha incitament att lyckas 

framöver då detta är en krävande tillväxtfas som inte alla företag överlever. Det är viktigt att 

undersöka om kassaflödet kommer att räcka under tiden. Om det inte gör det, finns det då 

tillräckligt med kapital för att täcka upp tillväxtperioden? Skillnaden här är hur 

lånefinansiärerna inriktar sig främst på kassaflödena under och innan tillväxten, medan 

riskkapitalbolagen ser mer på det prognostiserade framtida kassaflödet och den framtida 

potentialen i företaget. Detta anser vi som rimligt med tanke på de externa finansiärernas 

skilda intresse i processen, det vill säga att bankerna vill ha sina lån återbetalda medan 

riskkapitalbolagen vill få utdelning på sin investering. Då revitaliseringsfasen är 

kapitalintensiv är det viktig för företagen att kalkylera sin nedsida i tillväxtfasen. När 

lånefinansiärerna med bankerna i spetsen gör detta, letar de efter säkerheter hos de små 

företagen. Medan riskkapitalbolagen är mer intresserade av skalbarhet, detta då expansionen 

inte blir lika kapitalkrävande för företaget samtidigt som lönsamhetspotentialen blir bra vid 

ökad omsättning. Både Andreas och Victor tog även upp kundbasen som en viktig faktor. 

Från Andreas sida för att minska risken i fall att någon kund skulle lämna företaget, medan 

Victor istället såg kundbasen som en potential för att fortsätta kunna skapa ökad försäljning 

på befintliga kunder. Vilket ofta ses som mer effektivt än att skaffa sig nya kunder. 
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Vi ser alltså flera likheter i finansieringsprocessen gällande revitalisering mellan de externa 

finansiärerna, främst i synen på de mjuka värdena. Med tanke på att lånefinansiärerna i deras 

finansieringsprocess utgår från hur lånen skall återbetalas och riskkapitalbolagen ser på det 

framtida värdet (prognostiserade kassaflöden), får vi här en del större skillnader i beteendet 

hos de båda parterna. En slående likhet är hur mycket vikt som båda parterna lägger på 

nedsidan i tillväxtprocessen. Almi Företagspartner och Almi Invest har flera likheter med de 

övriga externa finansiärerna. Dock har de som uppdrag att ta mer risk och fylla det tomrum 

som finns på marknaden. Prioriteringarna som Almi har som syfte att fylla kan förändras 

beroende på vad Almis ägare, det vill säga staten anser bör prioriteras, beroende på 

marknadsläget. 

 

5.2 Val av finansieringsform 

Av finansieringsmöjligheterna väljs enligt våra utvalda små tillverkande företag intern 

finansiering i första hand samtidigt som lånefinansiering är mer populär än riskkapital, vilket 

även styrker Myers (1984) studie. Främsta anledningen till varför lånefinansiering är mer 

populärt än riskkapital där vår empiri stämmer överens med Myers (2001) är på grund av att 

det viktigaste för ägarna är att förlora så lite av kontrollen som möjligt i deras företag. Vi 

menar även på att den informationsasymmetri som finns mellan parterna har en påverkande 

roll i valet då kunskapen om finansieringsprocessen hos de externa finansiärerna varierade en 

hel del. 

Murrays och Vidhans (2003) nämner i sin studie att små företag med hög tillväxt och som har 

ett finansieringsbehov, oftast följer ordningen i Pecking order-teorin. Författarna påstår att 

snabbväxande företag kommer att använda sig av lånefinansiering på grund av ledningens 

ovilja att använda sig utav riskkapital. Detta kommer i längden leda till att tillväxtföretagen 

drar på sig hög skuldsättning, vilket enligt respondenterna Victor och Andreas kan bli riskfyllt 

framöver i kapitalintensiva företag. Detta är något som våra respondenter från de små 

företagens sida också vill och försöker göra. Samtidigt så beskrivs problemet av att få 

lånefinansiering till större tillväxtsatsningar, det vill säga att kraven är hårda och säkerheter 

pantsätts alternativt att ägarna behöver tillskjuta mer kapital för att lånen ska erhållas, om inte 

företagets historik är bra. Helhetsbilden som vi erhållit utifrån studiens teori och empiri ger 

oss indikationer på att bankerna inte ligger så mycket vikt på de mjuka värdena som de säger 
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att de gör. Det kan bero på att de måste vara väldigt säkra på sitt beslut för att ”våga” gå emot 

den samlade bedömningen som tagits fram i beräkningarna. 

Det finns även empiriskt resultat som motsäger finansieringsrangordningen i Pecking order-

teorin. Några av respondenterna påtalade att de ser möjligheter att finansiera projektet med 

riskkapital i de fall projektet har en stor potential att utvecklas, men där företagens kassaflöde 

inte räcker till och därmed får svårt att erhålla lån av bankerna. Respondenter sa även att 

riskkapital kan vara mer gynnsamt än lånefinansiering för företagens tillväxt i de fall 

riskkapitalbolagen kan hjälpa företaget med bland annat spetskompetens och att utveckla 

företaget med hjälp av exempelvis ett bredare kontaktnät. Vilket gör att 

riskkapitalfinansieringen blir mer intressant än annan extern finansieringsform. Detta ser 

respondenterna som positivt trots att de förlorar ägarandelar och styrelseposter i sitt företag.  

De intervjuade företagen vill alltså följa Pecking order-teorins rangordning så mycket som 

möjligt. Eftersom revitaliseringsfasen och möjligheterna att nå dit är kapitalkrävande, är det 

inte alltid möjligt att erhålla lånefinansiering. Säkerheter och goda kassaflöden även under 

investeringens gång är mer regel än undantag för att erhålla lånefinansiering. Detta 

tillsammans med bra säkerhetsmarginaler krävs ofta för att företaget ska kunna erhålla 

lånefinansiering, vilket några av våra respondenter inte klarade att uppnå. Då blir alternativet 

en kombination av lånefinansiering och riskkapital eller endast riskkapital. Vi anser att 

Pecking order-teorin inte belyser problemet med vad företagen kan välja för finansieringsform 

med tanke på dess situation och historik. Detta på grund av att varje företag är unikt och har 

därmed olika förutsättningar för vilken typ av finansieringsform de kan välja. Företagen har 

även olika behov som gör att situationen som företaget befinner sig i är viktigare att ta i 

beaktning än enbart vilken finansieringsform som föredras.  

 

5.3 Lånefinansiering 

I studien gjord av Paulets, Parnaudeaus & Abdessemeds (2014) beskriver författarna hur 

risknivån har minskat hos lånefinansiärerna sedan finanskrisen. Detta genom att kalkylerna 

som upprättas räknas försiktigare än tidigare och har bidragit till bankernas minskade 

utlåning, vilket bidrar till stigande priser på räntorna för lånen. Walker (2011) anser att Basel 

konventionens införande har bidragit till den ökade prisnivån på grund av att bankerna fick en 

ökad kapitaltäckningsgrad på varje utlånad krona. Bankerna ska även använda sig av ett 
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internt rating system av företagen som ansöker om lån vilket påverkar bedömningen av 

lånefinansiering och ränteprissättningen (ibid).  

Våra empiriska resultat utifrån bankernas syn på frågan bekräftar delar av studierna ovan, då 

denna konvention är något som påverkat själva lånefinansieringsprocessen i hög grad. Detta 

på grund av att intern rating systemet fått en central roll i bedömningen av företag, dess 

risknivå och hur värderingar av säkerheter ska gå till. Det förefaller även som att våra 

empiriska resultat delar synen gällande att prisnivån på lånen har ökat i takt med att 

kapitaltäckningsgraden blivit högre, tillsammans med den ökade dokumentationen som Basel 

konventionens införande bidragit till. En viktig påverkan som dokumentationen bidrar till är 

att små lån blir än mindre lönsamma för bankerna, med tanke på den höga 

transaktionskostnaden och låga intjäningen. Bankerna håller inte med gällande att utlåningen 

har begränsats sedan dess. De små företag som vi intervjuat håller med om att kraven är tuffa, 

men har inte sett någon större förändring idag i jämförelse med innan den senaste 

finanskrisen. 

Då hårdare regelverk implementerats och prisnivån stigit bör detta enligt oss ha en påverkan 

på utlåningen från bankens sida. Även om det inte är svårare att låna pengar idag än innan 

finanskrisen, blir volymen på utlåningen mindre då säkerheternas och ägarnas kapital inte 

behöver ha ökat i samma takt som kapitaltäckningsgraden. Detta på grund av att bankerna 

oftast inte vill stå för hela finansieringen själva, utan vill att ägarna ska satsa någon del själva 

som "bevis" att de också tror på projektet. Vi känner att lånefinansiärerna som tryckt på att de 

väger in mjuka värden i lånefinansieringsprocessen och att de har en viktig roll i 

finansieringsbeslutet är optimistiska. Almi som har riktlinjer från sin ägare att låna ut kapital 

till företag med högre risk, omfattas inte av denna optimism. Hos lånefinansiärerna baseras 

det slutgiltiga beskedet mer på historiska beräkningar och prognoser under lånens löptid där 

ränta och amortering ska betalas än på mjuka värden. Mjuka värden har alltså en funktion i 

totalbedömningen, men anses ha svårt att konkurrera ut dåliga siffror. 

 

5.4 Riskkapital 

Investerarna behöver högre avkastningskrav än vad banken tar i ränta på sina lån då det finns 

risker med investeringen som till exempel att pengarna kan förloras (Garmer & Kyllenius, 

2004). Detta är något som våra intervjuade små företag höll med om och var en av 
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anledningarna till den negativa synen av att släppa in riskkapitalbolag som ägare, då företagen 

var rädda för att övrig verksamhet inte kunde fortsätta att utvecklas i samma takt då 

riskkapitalbolagens avkastningskrav ska upprätthållas. Samtidigt påtalade Mats att det finns 

specifika orsaker till att företag väljer riskkapital som finansieringsform för att stärka både 

företagens balansräkning och kassa. Vilket ökar företagens attraktivitet gentemot kunder och 

banken med flera. Riskkapitalbolag används även som finansieringsform för att få in en ny 

part i företaget och därmed få tillgång till investerarens kompetens samt dennes nätverk. 

De empiriska resultaten har även visat att våra respondenter är eniga med Landström (2003) 

som påtalar hur riskkapitalbolagens attraktivitet baseras på med vad, utöver det tillskjutna 

kapitalet, som investeraren kan bidra med till företagets verksamhet. Detta i form av till 

exempel spetskompetens eller ett bredare kontaktnät som företaget kan dra nytta av. 

Riskkapitalbolagens ingång i företaget underlättar också framtida kapitalanskaffningar för 

företagen, vilket leder till att företaget kan fokusera mer på sin kärnverksamhet. 

Intressant att nämna är att flertalet av respondenterna i de små tillverkande företagen hade vid 

en början av intervjuerna en negativ syn på riskkapital, i vissa fall även fördomar. Vi 

uppmärksammade att respondenternas syn på riskkapital förmildrades allt eftersom vi 

diskuterade möjligheterna och de fördelar som kan finnas med riskkapital. Vi känner att det 

finns en förtroendekris tillsammans med okunskap på området och att mer förståelse samt 

öppenhet i parternas verksamheter skulle vara gynnsamt för att minska bristen på 

finansieringsmöjligheter i framtiden. Vi menar på att om riskkapitalbolagen agerat oetiskt så 

sprids de snabbt och de skulle då ha svårt att hitta nya investeringar. Vilket gör att det i en 

fungerande marknad är det de bästa riskkapitalbolagen som kommer att finnas kvar och 

eftersökas av de små företagen. 

 

5.5 Hur kan det finansiella gapet överbryggas? 

Informationsasymmetri mellan företag och externa finansiärer problematiseras av Landström 

(2003) och Carter et al.'s (2007). Studiernas författare menar att små företag har ett underläge 

i möjligheten att erhålla extern finansiering i förhållande till större företag. Studierna menar 

att informationsasymmetrin som påverkar små företag negativt främst beror på att företagen 

inte är genomanalyserade.  
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Inom det finansiella gapet så är samtliga av våra intervjuobjekt överens om att det finns 

information som inte stämmer. Detta är ett problem som ses hanterbart då det i 

misstänksamma fall ingår i finansiärens beräkningar, vilket leder till att låntagarna får mindre 

tillgång kapital och sämre med villkor. Resultaten efter våra intervjuer visar att erfarenhet och 

magkänsla tillsammans med ett grundligt analytiskt jobb som innehåller samtal med 

intressenter till bolaget. Detta medför att våra intervjuobjekt ser informationsasymmetrin som 

ett hanterbart problem vid en finansieringsprocess. 

Informationsasymmetrin blir enligt våra empiriska resultat, inte ett lika stort problem som 

författarna i de ovan nämnda studierna tar upp. Detta då företag som är i och har varit i 

revitaliseringsfasen har lång historik. Detta ökar möjligheten att upptäcka den information 

som missats eller undvikits att förmedla till de externa finansiärerna genom möten, 

ifrågasättande av räkenskaperna och kontinuerlig uppföljning av företagen. 

Problematiken kring informationsasymmetrin svår att undvika helt, men företag som undviker 

eller missar att informera om väsentlig fakta brukar ha svårt att dölja detta under en längre tid 

då: 

1. Riskkapitalbolagen som är aktiva ägare får allt bättre insikt och inflytande på 

verksamheten ju längre tid som går. Ett av intervjuobjekten berättade att de brukar 

vilja vara i daglig kontakt och hjälpa till med företagets problem och 

förbättringsmöjligheter det vill säga de är med och deltar i beslutsfattandet. 

2. Lånefinansiärerna kan inte uppnå den insikt och inflytande i företaget som 

riskkapitalen, men kan ställa hårda krav på att få diskutera med intressenter med god 

insikt i företagen för att de skall kunna få lån. Samtidigt har de koll på företagens 

dagliga verksamhet och transaktioner som går in och ut ur banken. 

När det sedan gäller informationsövertaget som de externa finansiärerna har mot de små 

företagen visar resultaten att det främst är genom bristen på kunskap kring hur 

finansieringsprocessen går till och attityden mot de externa finansiärerna. Detta då företaget 

saknar kunskap om hur finansiären arbetar. Denna problematik beskriver Landström (2003) 

genom en modell (se 3.5), som några av de främsta faktorerna till informationsövertaget. 

Det är vanligt att Andreas får höra hur svårt det är att få lånefinansiering. Andreas påtalar 

precis det som Landström (2003) säger, om hur en ökad kunskap och förståelse kring 

lånefinansieringsprocessen skulle förbättra företagens möjligheter till att erhålla 

lånefinansiering väsentligt. Andreas nämnde även hur tekniken ständigt utvecklas i dagens 
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samhälle vilket Andreas märker på hur problematiken kring transaktionskostnaderna på små 

lån försöker lösas genom en delvis ökad digital lånefinansieringsprocess, samtidigt som 

Andreas ställer sig frågan om detta verkligen minskar informationsasymmetrin mellan 

parterna. 

 

5.6 Förtroende 

Våra empiriska resultat bekräftar de utvalda studierna av Zaks och Knacks (2001) samt 

Petersens och Rajans (1994) att förtroendet mellan externa finansiärer och företag är 

avgörande för att en affär ska gå igenom. Empirin påtalar här att en uppbyggd relation mellan 

företagen och finansiären alternativt investeraren ökar chansen till att erhålla kapital i form av 

lån eller riskkapital. En viktig del gällande förtroendet är den gemensamma synen och 

kännedomen i företaget som skapas efter flertalet möten och uppföljningar. 

Våra empiriska resultat visar att förtroende har en stor roll i varje beslut som skall göras hos 

de externa finansiärerna. Förtroendet skapas genom att finansiärerna tar del av företagens 

affärsplaner, presentationer, historik för både företaget och personerna bakom. Det förefaller 

även som att företag och de externa finansiärerna ser mer positivt på att öka finansieringen 

alternativt investeringen i de företag som de har en tidigare relation med. Det vill säga är 

befintlig kund hos lånefinansiären eller är ett portföljbolag hos riskkapitalbolagen. Då 

relationen pågått under en tid och om några större tveksamheter kring förtroenderelationen 

uppdagats, skulle förhållandet brytas upp.  

Våra empiriska resultat styrker alltså Zaks och Knacks (2001) samt Petersens och Rajans 

(1994) studier om att tillväxten förbättras med förtroende på grund av de ökade chanserna att 

erhålla finansiering när det blir aktuellt. Förtroendet skapas även genom att företagens ledning 

är pålitlig. Våra resultat säger dock emot Petersens och Rajans (1994) studie på punkten om 

att förtroende skapas efter hur lönsamt företaget är. Detta är inget som våra respondenter tog 

upp som en avgörande poäng i frågan, utan det handlar mer om att löften ska hållas om det 

som har avtalats mellan parterna. Våra resultat visar utöver ovan nämnda studier att även 

mindre faktorer spelar roll som helhetsintrycket av personerna bakom företaget, det vill säga 

ägarna och deras bakgrund. Våra empiriska resultat styrker Petersens och Rajans (1994) om 

att ju längre företaget har varit kund hos finansiären desto lägre risktagande blir det för 
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finansiären, vilket även några av de interjuver som vi gjort med de små företagen har 

resulterat i.  

Samtliga av våra respondenter är överens om att förtroende skapas genom personlig kontakt 

med motparten, vilket styrker Duffners, Schmids och Zimmermanns (2009) studie. Ju mer 

insyn de externa finansiärerna har i företaget, desto starkare blir förtroendet mellan parterna, 

då de visar att de inte har någon information att dölja i och med öppenheten. Våra 

respondenter förklarar och utvecklar med vad som menas med den personliga kontakten 

gentemot den andra parten. Respondenterna förklarade att motpartens handlingar är vad som 

är grunden till den personliga kontakten. Det vill säga att löften och avtal uppfylls.  

Vi anser att efter vad våra respondenter har sagt, kommer det vara viktigt att ha bra 

övergångar då nya personer tar över ansvaret i företaget eller hos de externa finansiärerna 

med tanke på den personalomsättningshastighet som finns hos företag i Sverige. Detta då vi 

visat hur stor betydelse förtroenderelationen har i finansieringsprocessen. 

 

5.7 Sammanfattning av analys 

När ett företag står inför en möjlig revitalisering och söker extern finansiering är det viktigt 

för finansiären att göra ett gediget analytiskt arbete för att undersöka risker och möjligheter 

med om finansieringen kommer kunna återbetalas för lånefinansiären alternativt att 

investeringen kommer att ge värde åt riskkapitalbolagen framöver. Då det finns en rådande 

informationsasymmetri mellan de små tillverkande företagen och externa finansiärerna, är det 

viktigt att inneha ett gott samarbete med intressenter för företaget. Detta då alla har olika 

information och insyn i verksamheten som granskas. När de externa finansiärerna samlat in 

informationen om företaget tillsammans med möten och uppföljningar, får finansiären en 

känsla av den helhetsbild som skapats om företaget vilket lägger grund för det förtroende som 

den externa finansiären får för företaget. Här kan vi se hur forskningen av Duffners, Schmids 

och Zimmermanns (2009) om öppenhetens inverkan på förtroenderelationen mellan parterna. 

Denna studie riktades endast mot riskkapital, men överensstämmer även på flera punkter med 

den empiri som vi har erhållit från våra intervjuade lånefinansiärer. Finansiärerna kunde bli 

misstänksamma om de små tillverkande företagen exempelvis undviker att delge information 

till finansiären eller att inte låta finansiären ta kontakt med befintliga eller tidigare intressenter 

till företaget.  
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De externa finansiärerna som vi intervjuat ansåg att den finansiella situationen i företaget är 

viktig. Detta görs dock på lite olika sett då bankerna mer behöver säkerheter som täcker upp 

stora delar av lånebeloppet eller att nuvarande kassaflödet kan finansiera tillväxtsatsningen 

även beräknat i defensiva kalkyler. Riskkapitalbolagen vill gärna att de små tillverkande 

företagen ska vara kostnadsmedvetna och ha incitament att lyckas då riskkapitalbolagen mest 

är intresserade av det framtida kassaflödet. Här påverkar saker som skalbarhet och en bred 

kundbas en stor roll, för att kunna öka möjligheten till en god affär. Kapitalintensiva bolag har 

tuffare konkurrens gällande finansiering idag. Tillverkande företagen är mer kapitalkrävande 

vid en tillväxtssatsning till skillnad mot företag som är skalbara. Tillverkande företag är även 

mer konjunkturkänsliga vilket gör att både historik och framtida kassaflöden gör företagen 

mindre attraktiva bland riskkapitalbolagen och lånefinansiärerna om inte säkerheter finns. 

Rangordningen i Pecking order-teorin har flera likheter med vår insamlade empiri från de små 

tillverkande företagen då lånefinansiering är mest populärt bland de externa 

finansieringsformerna med anledning av att de små tillverkande företagen eftersträvar att 

behålla ägarkontrollen i företaget. Trots detta, är alla situationer unika för varje enskild 

finansieringsprocess och det finns situationer då riskkapital är det bästa alternativet även om 

ägarkontrollen minskas. Detta beror dock på om riskkapitalbolagen har något att tillföra i 

företagen som uppskattas och en kompetens som saknas hos företagen idag. 

Vi har fått känslan av att det är de små företagen som är beroende av de externa finansiärerna 

istället för tvärt om. De externa finansiärerna har möjlighet att välja att avstå från en 

investering eller utlåning då de har många kunder, medan de små företagen inte har lika 

många finansiärer att vända sig mot. Detta gör att de små företagen ofta måste ta de 

möjligheter som ges, även om det inte är vad företagen helst vill ha. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel förs en slutdiskussion av studiens erhållna resultat. Studiens frågeställning 

besvaras genom att vi deducerar våra slutsatser utifrån studiens erhållna resultat. 

 

De små tillverkande företagen eftersträvar att få behålla kontrollen över företaget. Detta gör 

att de små företagen letar efter en finansieringslösning med interna medel i så stor 

utsträckning som möjligt. När det interna kassaflödet inte räcker till, söker de små företagen 

extern finansiering i form av lån.   

Externt riskkapital kommer i fråga när internt kapital och lånat externt kapital inte räcker till 

eller ägarna upplever att riskkapitalbolagen kan bidra med den typ av spetskompetens som 

gynnar förtaget. Vilket i sådana fall gör att ägarna accepterar att en del av kontrollen i 

företaget går förlorad. Riskkapital kommer endast ifråga under förutsättning att de har en 

samsyn på framtiden som bekräftas genom muntliga och skriftliga avtal.  

En problematik som uppstår vid finansieringsprocessen för små tillverkande företag och de 

externa finansiärerna är att det finns en informationsasymmetri, (även kallat det finansiella 

gapet) mellan parterna som försvårar och fördyrar företagens möjligheter att finansiera sin 

tillväxtsatsning. 

 

Denna studie har som syfte att analysera hur det finansiella gapet kan minska mellan externa 

finansiärer och små tillverkande företag i hanteringen av finansieringsprocessen inför en 

möjlig revitalisering. 

Med tanke på att revitaliseringsfasen är kapitalkrävande är det viktigt att lita och tro på 

ledningen i företaget, som själva ska ha incitament att lyckas med tillväxtsatsningen istället 

för att berika sig själva. Ett problem som påverkar de små företagens finansieringsmöjligheter 

är den informationsasymmetri som uppstår mellan parterna, vilket är en viktig orsak till att 

små tillverkande företag har svårare att erhålla extern finansiering än stora företag. Den 

eventuella informationsasymmetri som finns, hanterar de externa finansiärerna på olika vis. 

Bankerna gör detta antingen genom att ha säkerheter som till stor del täcker lånebeloppet, 

eller att företaget har tillräckligt bra kassaflöden beräknat på defensiva kalkyler för att kunna 

betala räntan även under expansionen. Riskkapitalbolagen granskar precis som bankerna 

företagets historik, men lägger inte lika mycket vikt vid historiken. Riskkapitalbolagen är mer 
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intresserade av hur kassaflödet kommer se ut framöver. Vilket gör att företagets utgifter och 

skalbarhet blir allt viktigare i investeringen. Förtroendet för företaget och personerna bakom, 

är vad som avgör om en finansiering alternativt investering i företaget kommer bli av. Finns 

det tveksamheter gällande förtroendet så spelar det ingen roll hur bra företagets siffror än är. 

Då blir svaret från de externa finansiärerna nej. 

Eftersom företagen i denna studie har en historik hos finansiären, minskar 

informationsasymmetrin i takt med graden av parternas relation ökar. En förtroenderelation 

byggs upp genom de möten och uppföljningar som parterna utför gentemot varandra. Det är 

även viktigt att de externa finansiärerna kan få tag på referenser och andra intressenter till 

företaget för att helhetsbilden av företaget ska bli så bra som möjligt. Ett exempel på detta är 

att prata med revisorer, redovisningskonsulter, kunder och andra parter med bra insyn i 

företaget. Erfarenhet, samarbete, magkänsla och öppenhet som erhålls i 

finansieringsprocessen tillsammans med det analytiska arbete som finansiären gjort, är det 

viktigaste av allt för att överbrygga det finansiella gapet. Graden av öppenhet och insyn som 

parterna erhåller i verksamheten skapar förtroende då motparten visar att det inte finns någon 

relevant information att dölja. 

Det är av avgörande betydelse för de små företagen, de externa finansiärerna, 

arbetsmarknaden, näringslivet och samhället i stort att det finansiella gapet minskar eller 

kompenseras med andra åtgärder så att små företag med tillväxtpotential får möjlighet att 

utvecklas positivt. 
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7. Avslutande diskussion 

Detta avslutande diskussionskapitel redogör för förslag till vidare forskning, samhälleliga 

reflektioner och bidrag. Detta för att ge våra reflektioner och exempel på vad studien kan 

komma att bli användbar till. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Efter att vår studie var slutförd anser vi att det vore intressant att genomföra en liknande 

studie genom att tillämpa kvantitativ metod. Detta för att statistiskt undersöka i vilken 

utsträckning de externa finansiärerna och de små företagen har valt att använda sig av i en 

finansieringsprocess. Detta skulle dock inte medföra att en universallösning skapas för de 

nämnda intressenterna, utan resultatet skulle visa ett mönster på i vilken utsträckning 

företagen gör sina val. Detta tillsamman med denna studie, skulle bidra till att de externa 

finansiärerna och de små företagen kan se vad de små tillverkande företagen vill ha för 

finansiering och vad för typ av finansiering de använder sig av. 

Några andra bi-områden som vi efter denna studie funnit intressanta att undersöka vidare är: 

 Göra en kvalitativ studie för att undersöka om de små tillverkande företagens ägare är 

mer angelägna att behålla kontrollen i företagen än vad de är att ta in en extern 

investerare för att skapa tillväxt? Detta då vi såg en generellt negativ inställning till att 

förlora kontrollen i och med att ta in en ny ägare via riskkapital. Detta kan utgå från 

hur företagen följer Pecking order-teorin som bland annat beskrivs av Myers (1984) 

och problematiseras av Murrays och Vidhans (2003). 

 Göra en enkätstudie alternativt kvantitativ studie av hur bilden ser ut gällande små 

tillverkande företag som är i behov av riskkapital för en tillväxtsatsning. Hur spritt är 

det att man inte tänker på riskkapital som finansieringsform? Detta då företagen ändrar 

sin syn på riskkapital ju mer vi diskuterar fördelarna med riskkapital. Denna 

undersökningsfråga kommer alltså genom våra empiriska iakttagelser. 

 Vi har sett en tendens att det finns en förtroendeproblematik för riskkapital. Varför är 

riskkapital ratade hos de små företagen? Beror det på det mediedrev och de debatter 

som lyfter fram riskkapitalbolagens nackdelar? Eller beror det på egna erfarenheter? 

Detta kan också göras med hjälp av en enkätundersökning eller kvantitativ studie. Här 
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finns det tidigare forskning att ta del av från bland annat Bottazzis, Da Rins och 

Hellmanns (2011). 

 

7.2 Samhälleliga och etiska reflektioner 

För att främja det svenska samhället är behovet av fler tillväxtföretag viktigt, vilket innebär 

fler jobb och tillskott till Sveriges ekonomiska utveckling. Företag har svårt att finna 

finansiering då det finns en brist på aktörer som är villiga att finansiera och investera i bland 

annat SME-företag. Vi har i denna studie upptäckt att det finns ett segment där finansiering av 

alla slag är svår att erhålla. Detta gäller inom segmentet tillverkande, kapitalintensiva företag 

som inte har historik av positiva kassaflöden och som letar investeringar i klassen 5-50 

MSEK. Detta är ett av de segment där det ofta saknas möjliga finansieringsalternativ. Vilket 

är ett av det statliga Almis syfte att uppfylla. Det är ett av flera huvudmål som Almi har, 

vilket gör att Almi på egen hand inte kan lyckas täcka hela detta område.  

Vi lever i en värld där tjänstesektorn ökar i förhållande till de tillverkande företagen, vilket 

gör att antalet säkerheter i form av tillgångar lär minska i framtiden. Detta gör att vi kommer 

få allt fler svårvärderade företag att analysera med bland annat patent och immateriella 

tillgångar istället för fastigheter och anläggningstillgångar. Vilket i sin tur kommer att leda till 

att det blir svårare för lånefinansiärerna att ”inte ta några risker” med hjälp av säkerheter, 

samtidigt som de inte får ta del av de vinster som företagen skapar. Det vill säga att 

lånefinansiärerna kommer behöva ta mer risker samtidigt som lånefinansiärernas uppsida av 

intäkter på utlåningen är begränsad. 

Vi har i denna studies gång sett att det finns en generellt negativ attityd hos de små 

tillverkande företagen mot riskkapitalbolag då riskkapitalbolag i några fall beskrivs som 

oetiska. Vi har märkt att desto mer frågor och tankar som de små tillverkande företagen fick 

om riskkapitalbolagen ju mer försvann de fördomar som tidigare togs upp. Vi tror att detta har 

skapats genom den mediekritik som funnits mot riskkapitalbolag inom bland annat 

vårdsektorn och har fått många företagare att "dra alla riskkapitalbolag över en kam". Denna 

typ av förtroendekris skadar samhället då några av de legitima företagen drabbas på så vis att 

de undviker riskkapital som finansieringsform då både kunskap och kapital kan gå förlorat. 
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Figur 6. Bilden förklarar vår syn på externa finansiärernas marknadsposition vid en 

revitaliseringsprocess. Källa figur: Egenarbetad modell 

Vi anser att det saknas externa finansiärer i ”glappet” mellan riskkapitalbolagen och 

lånefinansiärerna. Det behövs flera finansiärer som täcker Almis område, vilket hade 

underlättat för de små företagen som har svårt att klara de nuvarande externa finansiärernas 

krav för att erhålla finansiering inför en tillväxtsatsning. Vi har därför skapat denna modell 

(ovan) som visar vilket segment av marknadsposition där det behövs fler möjliga finansiärer 

för att förbättra de små företagens möjligheter till att växa och därmed bidra till Sveriges 

ekonomiska tillväxt och arbetsmarknad. 

 

7.3 Studiens bidrag och begränsningar 

Inför framtiden ser vi en trend i att konkurrensen, mellan företagen, för att erhålla finansiering 

kommer bli allt mer problematisk. Därför är det viktigt att för företagen förstå de externa 

finansiärernas finansieringsprocess och vilka avgörande faktorer som ligger till grund för 

beslutsfattarnas finansieringsbeslut. 

Från de externa finansiärernas sida kan vi se hur lånefinansieringen blir allt svårare att erhålla 

samtidigt som regelverken har ökat kraven och dokumentationen på de banker som finns. 

Vilket gör att transaktionskostnaden är hög för små lån i förhållande till intäkterna som lånet 

genererar. En förtroendekris mot riskkapitalbolagen som delvis beror på okunskap och 



53 

 

fördomar, är något som kommer påverka samhället negativt då de kommer att få en viktigare 

roll framöver. För att svenska företag ska företag ska kunna erhålla den finansiering som 

behövs så behöver antingen förtroendekrisen minska (genom utbildning?) eller någon annan 

form av förändring. Eller kan riskkapitalbolagen belysa sina etiska aspekter på ett tydligare 

sätt framöver? Detta då finansieringsproblematiken inte kommer minska med tanke på 

ökningen av antalet företag i Sverige. En faktor som gör att studiens trovärdighet ökar är att 

studien vänt sig mot båda inblandade parter (små företag och externa finansiärer) vilket ger en 

bra helhetsbild och minskar risken för att studien skulle vara partisk. Samtidigt vänder sig 

dock studien endast mot tillverkningsindustrin, vilket kan ses som en begränsning då dessa 

varken omfattar hela tillverkningsbranschen eller små företag i stort. 

Vad kan du som företagare göra för att öka dina möjligheter till att erhålla finansiering 

inför företagets tillväxtsatsning?  

Planera i förväg och ta gärna hjälp av någon du känner som har bra erfarenheter. Almi har bra 

utbildningar och coachning som kan öka dina kunskaper inom området. Affärsidén och 

affärsplanen har centrala roller i finansiärernas ögon, då detta är viktiga parametrar om 

företaget skall kunna finnas kvar och utvecklas i konkurrensen på marknaden. Förtroende har 

visat sig vara viktigt och kommer ha en stor påverkan i om de externa finansiärerna tror att du 

döljer något, vilket i sådana fall kommer att ha en negativ påverkan gällande dina möjligheter 

till finansiering i framtiden. Därför är det bättre att belysa företagets fördelar och även 

nackdelar där de externa finansiärerna, som har erfarenhet kring området och kan bidra med 

förslag på lösningar. Detta eftersom den informationsasymmetri som råder, bevisligen är ett 

stort problem och försämrar villkoren för företaget och förr eller senare kommer att bli allt 

mer transparent i den specifika finansieringsprocessen.  
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Bilaga 1 A 

Frågeformulär till Lånefinansiärer 

Frågar respondenten om det är okej att vi spelar in intervjun. 

 

A. Vad jobbar du med i företaget? 

 

B. Beskriv hur ni går till väga i er finansieringsprocess? 

1. Hur går ni till väga i en finansieringsprocess för små tillverkande företag som efter en tids 

stillastående tillväxt vill hamna i en expansionsfas med hjälp av externt kapital 

(Revitaliseringsfas)? 

2. Finns det väsentliga skillnader med finansieringsprocessen i företag som har historik vs 

ingen historik? 

 

C. Hur mycket vikt lägger ni på historisk tillväxt i era bedömningar? 

 

D. Vilka delar lägger ni störst vikt att granska i finansieringsprocessen och varför? 

 

E. Hur gör ni för att hantera informationsasymmetri mellan er och företaget? 

 

F. Hur viktigt är förtroende mellan er och företaget i era beslut? 

1. Hur skapas förtroende? 

2. Skillnad mellan befintliga och nya kunder? 

 

G. Hur beräknar/undersöker ni företagets förmåga att kunna betala för sina 

åtaganden? 
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H. Hur stor vikt lägger ni på säkerheter i kreditbedömningen och vilka tittar ni mest 

på? 

1. Hur upptäcker ni värden (säkerheter) som finns i bolaget? 

 

I. Hur skiljer sig bedömningen mellan kapitalintensiva bolag och de som inte är det? 

 

J. Hur har finansieringsprocessen förändrats sedan finanskrisen år 2008? Tidigare 

studier som vi har tagit del av säger att kraven är tuffare vid lånefinansieringen, 

upplever ni att det är så? 

 

K. Har ni något att tillägga, eller anser ni att det är något väsentligt som vi inte har tagit 

upp? 

 

Tackar respondenten för deltagandet! 
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Bilaga 1 B 

Frågeformulär till Riskkapitalbolag 

Frågar respondenten om det är okej att vi spelar in intervjun. 

 

A. Vad jobbar du med i företaget? 

 

B. Beskriv hur ni går till väga i er investeringsprocess. 

1. Hur går ni till väga i en investeringsprocess för små tillverkande företag som efter en tids 

stillastående tillväxt vill hamna i en expansionsfas med hjälp av externt kapital 

(Revitaliseringsfas)? 

2. Finns det väsentliga skillnader med investeringsprocessen i företag som har historik vs 

ingen historik? 

 

C. Hur mycket vikt lägger ni på historisk tillväxt i era bedömningar? 

 

D. Vilka delar lägger ni störst vikt att granska i finansieringsprocessen och varför? 

 

F. Hur gör ni för att hantera informationsasymmetri mellan er och företaget? 

 

G. Hur viktigt är förtroende mellan er och företaget i era beslut? 

1. Hur skapas förtroende? 

2. Skillnad mellan befintliga och nya företag? 

 

H. Hur beräknar/undersöker ni företagets förmåga att kunna generera era 

avkastningskrav? 
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I. Hur stor vikt lägger ni på säkerheter/tillgångar i investeringsprocessen och vilka tittar 

ni mest på? 

1. Hur upptäcker ni värden (säkerheter/tillgångar) som finns i bolaget? 

 

J. Hur skiljer sig bedömningen mellan kapitalintensiva bolag och de som inte är det? 

 

K. Hur försöker ni bidra till att utveckla företaget? Sker detta genom styrelsearbete 

eller på något annat sätt? 

 

L. Har ni något att tillägga, eller anser ni att det är något väsentligt som vi inte har tagit 

upp? 

 

Tackar respondenten för deltagandet! 
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Bilaga 1 C 

Frågeformulär till Små tillverkande företag, som har varit i en revitaliseringsfas 

Frågar respondenten om det är okej att vi spelar in intervjun. 

 

A. Ni har växt kraftigt från att haft en relativt stillastående period under något år, vad 

var anledningen till detta? 

 

B. Ni har även under denna period använt er av extern finansiering (inte interna medel), 

varför gjorde ni detta? 

 

C. Varför valde ni att vända er till den finansiären ni gjorde? 

 

D. Hur ser ni på lånefinansiering som finansieringsform? 

 

E. Hur ser ni på Riskkapital som finansieringsform? 

 

 

Tackar respondenten för deltagandet! 
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Bilaga 2 A. 

Individuell reflektion Markus Tingestedt 

Andreas och jag hade sedan ett år tillbaka bestämt att vi skulle skriva denna uppsats 

gemensamt. Till en början hade vi svårt att hitta ett specifikt ämne att skriva om. Trots detta 

så hade båda i tankarna att vi skulle skriva om något som berör finansiering i någon form då 

vi båda har ett gediget intresse om just ämnet finansiering. Genom att rådfråga människor i 

vår omgivning kunde vi snart komponera ett specifikt ämne att skriva om. 

Till en början hade vi svårt att veta hur vi skulle angripa uppgiften på bästa vis. Allt eftersom 

tiden gick, blev vi allt mer insatta i vad som krävs för att skriva en uppsats på C-nivå. I och 

med det andra seminariet uppmanade vår examinator Börje Boers att vi skulle göra en 

ambitionshöjning för att hinna klart med arbetet i tid. Efter denna uppmaning tog vi verkligen 

fart och arbetade med uppsatsen varje dag inklusive helger. Detta känns bra i efterhand, då jag 

anser att vi har gjort en väl genomarbetad uppsats med ett intressant resultat. 

Jag har i och med uppsatsen, blivit bättre på att selektera ut och granska information kritiskt i 

och med alla de vetenskapliga artiklar och böcker som vi har läst för att finna information 

som skulle komma att vara till nytta i vår uppsats. Även mina kunskaper i skrift har utvecklats 

då vi ständigt har reflekterat över ordens innebörd och meningsuppbyggnad för att undvika 

tvetydiga betydelser, vilket kan vara avgörande för studiens slutliga helhetsintryck. Efter varje 

arbetsdag har vi enskilt granskat det vi åstadkommit under dagen. Detta har bidragit till 

mindre arbete i slutet av uppsatsen, då texten redan var granskad och hade den innebörd som 

vi önskat.  Mina kunskaper om metoder för att skriva en uppsats har gått från att vara noll till 

att nu förstå skillnader kring de olika metoderna och att kunna applicera dem i rätt 

sammanhang. 

Det största problemet som vi har haft under arbetets gång var att finna en lämplig 

problemformulering till uppsatsen. Problemformuleringen har ändrats någon gång varje vecka 

tills vi under arbetets sista vecka fann en lämplig problemformulering som omfattar det som 

studien behandlar och har som syfte att bidra till.  

I de fall vi har haft svårt att komma överens om något som berör studien, har vår handledare 

Henrik Linderoth varit behjälplig med tankar och idéer. Vi har i vissa fall fördelat arbetet 

mellan oss då vi exempelvis har översatt och sammanfattat två vetenskapliga artiklar var 

under en arbetsdag. Vi har alltså haft lika stor ansvarsfördelning under arbetets gång. Vi har 
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även varit öppna och gett konstruktiv kritik mot varandras idéer, åsikter och tankar, vilket har 

bidragit till att vi har undvikit onödiga konflikter som lätt kan uppstå i och med det täta 

samarbetet. 

Jag och Andreas har känt att de som vi intervjuade uppskattade våra möten och samtalsämne. 

Kanske för att respondenterna ansåg att vi var pålästa, energiska och ambitiösa. Jag anser att 

intervjuerna är den del av arbetet som har varit mest intressant och givande. Detta då jag har 

planer på att arbeta med finansiering i framtiden. Jag märkte en färdighetsutveckling hos mig 

själv allt eftersom arbetet växte fram. Detta då det gått allt smidigare med tiden att skriva 

uppsatsen. 

Denna C-uppsats har bidragit till att jag får stora fördelar då jag ska skriva en D-uppsats om 

ett år. Detta då jag nu vet vad som krävs av mig för att kunna komponera en bra uppsats, även 

om D-uppsatsen kommer att kräva ytterligare arbetsbörda. Jag känner även att jag har fått en 

djupare förståelse för vad som avgör en finansieringsprocess av en tillväxtsatsning och även 

hur de externa finansiärerna och de små företagen resonerar kring finansieringsprocessen och 

vad de har för förhållningssätt till finansieringsprocessen.  
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Bilaga 2 A. 

Individuell reflektion Andreas Kvist 

Jag minns känslan när vi stod där och skulle välja ämne, det var nervöst innan vi hittade något 

som funkade. Men efter bra diskussion tycker jag att vi hittade ett bra och spännande ämne, 

som har varit intressant att diskutera både teoretiskt och empiriskt. Jag känner att jag har lärt 

mig otroligt mycket, allt från att sortera ut vetenskapliga artiklar och till att få höra och grotta 

ner mig i hur våra intervjuade personer tänker och agerar i situationer. Någon som jag 

uppskattat mest är även att få chansen att ställa alla följdfrågor som jag gärna hade fått göra 

någon gång tidigare, för att förstå alla viktiga pusselbitar i ämnet och få fram svaren istället 

för att bara snudda på det översiktliga i frågan. Jag tror det har varit smart av skolan att ha 

Metodik kursen parallellt för att hela tiden börja sträva framåt och tänka vad som kommer att 

hända framöver, även om kursen varit lite för aktiv vid några tillfällen i framförallt maj 

månad. 

Kunskapen för metoderna har varit viktiga att lära sig för att en läsare ska kunna följa med i 

arbetets utveckling och till varför saker sker som de gör. Det är även viktigt att kunna föra en 

kritisk diskussion till de val som vi gör. 

Den kunskap som jag hade inom området innan arbetet började var grundlig. 

Kunskapsutvecklingen har ökat kontinuerligt och när jag ser tillbaka till början inser jag mer 

och mer att min insikt inte var kritiskt analyserad. Utan baserades för mycket på medias 

tankar och mina fördomar som skapats i frågan har i många fall försvunnit ju djupare som 

grävts i vissa frågor. 

Planering och att arbeta mer strukturerat är något som examensarbetet har belyst vikten utav, 

tillsammans med att lära sig att sortera ut den information som är intressant och relevant. Jag 

vill gärna jobba inom finansbranschen framöver vilket gör det viktigt att kunna läsa 

vetenskapliga artiklar, med dess fördelar och nackdelar hos produkter som utvecklats, då 

regelverken blir hårdare vilket de även kommer fortsätta bli framöver. Då vetenskapen är 

opartisk vilket inte företagsledare är, kan företagsledaren försköna bilden av företagets 

framtid. 

Jag uppfattar det som att arbetsfördelningen varit jämn och bra fördelad, gemensamt arbete 

men samtidigt möjlighet till flexibilitet när detta behövts. Med tanke på att examensarbetet 

har varit intensivt har det varit bra att vi lärt känna varandra bra under de studieperiodens 
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gång och varit en av anledningarna till att det inte uppstått några större konflikter än den 

konstruktiva kritik som är en viktig del för att klara uppgiften. Vi har hela tiden legat på och 

försökt att inte slappna av för att klara av arbetet så bra som möjligt. 

Jag känner att vi båda har lärt oss mycket om finansieringsprocessen. Även om företagens 

tillväxtfaser och vad som är viktigt att leta efter i en bra investering. Detta kommer vi båda ha 

stor nytta av om vi börjar jobba med företagsrådgivning eller investeringsbedömningar hos 

externa finansiärer. Men även om vi kommer att jobba på en ekonomiavdelning för ett mindre 

företag eller starta ett eget företag. 

 


