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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Den största andelen av företag i Sverige är småföretag, 2018 uppgick andelen till 
99,4 procent. Enligt Företagarnas finansieringsrapport (2018) upplever 52 procent av 
småföretagen att det är svårt att finansiera företagets investeringar med externt kapital. 
Crowdfunding har påvisats en ökad betydelse som externt finansieringsalternativ vid 
anskaffning av kapital för småföretagare. Trots svårigheterna att ombesörja extern finansiering 
via de formella kanalerna uppgick endast andelen crowdfunding till 1 procent av 
investeringsbehovet under 2017.  
 
Syfte: Studiens syfte är att kartlägga hur småföretag motiverar sina finansieringsbeslut vid 
tillväxt samt att undersöka inställningen till crowdfunding och vilka faktorer som kan bidra till 
en ökad nyttjandegrad. 
 
Avgränsning: Studien avgränsas till fem småföretag i handelsbranschen med 
huvudverksamhet i Stockholm, Sverige.  
 
Metod: I studien tillämpas kvalitativ metod där empirin utgörs av semistrukturerade intervjuer 
efter en förutbestämd intervjuguide. Småföretag ligger till grund för studien då denna kategori 
ofta upplever finansieringssvårigheter. Urvalet har utförts med ett subjektivt 
bekvämlighetsurval vilket är ett icke-sannolikhetsurval.  
 
Resultat, Slutsats: Studiens resultat påvisar att samtliga företag upplever en återhållsamhet 
från bankernas sida att bidra med kapital och uppger att kapitalbrist har hindrat företagets 
tillväxt vid någon tidpunkt. Studiens småföretagare saknar kunskap om crowdfunding, men är 
genomgående positiva till de möjligheter som finansieringsformen kan erbjuda. Inställningen 
till crowdfunding är därav bra, dock beskrivs förtroendet för aktörerna på marknaden som lågt.  
Detta fastställer att det finns ett behov av ytterligare extern finansiering hos företagen som 
deltagit i studien. Det föreligger en teoretisk möjlighet att tillfredsställa detta behov med hjälp 
av crowdfunding, det framkom i studien att det finns ett incitament från småföretagare att 
använda sig av crowdfunding för att minska bankens makt och inflytande samt att minska sin 
egen beroendeställning.  För att förbättra småföretagarnas inställning till finansieringsformen 
finns ett behov att tydliggöra om de möjligheter och de olika tjänster som crowdfunding kan 
erbjuda. En ytterligare faktor är att förbättra legitimiteten hos finansieringsformen utgörs av en 
tydlig lagstiftning, vilket kan bidra till att uppfattningen förbättras och att branschens seriositet 
stärks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
Background: The majority of businesses in Sweden are small businesses, 2018 this was 
amounted to 99,4 percent of the total population. According to Företagarnas 
finansieringsrapport (2018) 52 percent of these companies are experiencing difficulties to 
secure external financing. Crowdfunding as a form of funding for small businesses has 
demonstrated an increased significance in securing external financing. Despite the difficulties 
to secure external financing through the formal channels, only 1 percent of the investments 
during 2017 was funded by Crowdfunding.       
 
Purpose: The study aims to explore how small businesses motivates their financial decisions 
at growth and the attitude towards crowdfunding, also which factors that can contribute to an 
increased utilization rate.   
 
Delimitation: The study is constrained to five small businesses in the commerce segment with 
their main activities in Stockholm, Sweden.    
 
Methodology: In this study a qualitative method is applied, and the empirical data is comprised 
by semi-structured interviews with a predetermined interview guide. The focus in this study 
are small businesses, a category that often experiences financing difficulties. The sample have 
been performed with a subjective comfort selection which is a non-probable selection. 
 
Result, conclusion: The study's results shows that all the companies are experiencing a 
moderate restrain with financing from the banks and are stating that the shortage of capital has 
at some point restrained the company's growth. The small business owners complied in the 
study are lacking knowledge of Crowdfunding but are all through positive off what the form 
of financing can offer.  Therefore, the attitude towards Crowdfunding is good, though the 
reliance against the market performers is low.  It is concluded in this study that the need for 
further external financing is required. This need could theoretically be fulfilled through 
Crowdfunding, also there is an incentive to reduce the banks might and one's own dependency. 
To improve the small business owners’ attitude towards the form of financing there is a 
requirement to clarify the possibilities and different services offered by Crowdfunding. A 
further factor to improve the legitimacy of the financing form is comprised by a distinct 
legislation, which can contribute to an improved awareness and seriousity of the industry.                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
Begreppslista 
 
Asymmetrisk information: Ojämn fördelning av information mellan två parter. 
 
Crowdfunding: En metod att finansiera som bygger på att många aktörer bidrar mot 
belöning, andel eller ränta, ofta via internet. Benämns som Gräsrotsfinansiering i SOU 
2018:20. 
 
Crowdlending: Avser privata investerare som lånar ut pengar till företag genom en digital 
plattform i utbyte mot regelbunden räntebetalning till ett specifikt företag eller projekt. 
 
Crowdsourcing: Ett samlingsbegrepp för olika former av kollektivt bidragande för att 
generera innehåll eller finansiering.  
 
Informell finansiering: Finansiering genom andra kanaler än de traditionella bank- och 
låneinstituten. 
 
Peer 2 Peer (P2P) och Peer 2 Business (P2B): Lånebaserad crowdfunding, där långivaren 
och låntagaren inte har kännedom om varandra. Motivet bakom utlåningen tillskrivs istället 
individers vilja att generera avkastning på sitt kapital som är större än den som banker kan 
erbjuda.  
 
Småföretag: Företag som har mindre än 50 anställda och vars omsättning eller 
balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 
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1. Inledning 
I följande kapitel kommer problemet som ligger till grund för studien presenteras för att ge 
läsaren en tydlig bild över ämnet. Vidare presenteras problemdiskussion och 
problemformulering för att avslutas med syfte och forskningsfrågor. 
 
1.1 Problembakgrund 
2018 uppgick andelen svenska småföretag till 99,4 procent och utgör 40,3 procent av 
omsättningen samt 46,4 procent av arbetstillfällena på den svenska marknaden (SCB 2019). 
För att företag skall växa krävs en ökad omsättning, vilket kan ske på två sätt, genom förvärv 
eller organisk tillväxt. Oavsett hur företaget växer krävs det tillskott av kapital, detta kan ske 
genom intern finansiering, lån, eller med eget kapital. Organisk tillväxt innebär att företagets 
vinst återinvesteras i verksamheten för att öka omsättningen, något som vanligen är mer 
tidskrävande än vid tillförsel av externt kapital. (Penrose 1995) För småföretag kan det vara 
svårt att anskaffa externt kapital och därför kan organisk tillväxt ofta vara det enda alternativet 
som ger möjlighet att växa (Cressy & Olofsson 1997). På grund av kapitalbristen är det 
viktigare att kostnaderna hålls nere och att effektiviteten är hög för att kunna påverka resultatet 
positivt (Pasanen 2007). Småföretag ses ofta som viktiga för ett lands ekonomiska tillväxt och 
ekonomier med ett högt antal småföretag växer ofta snabbt. Många småföretag stöter på 
begränsningar i sin tillväxt som beror på finansiella och institutionella restriktioner, på grund 
av detta består småföretagens finansiering av i genomsnitt 13% mindre bankfinansiering än 
stora företag samt en högre andel informell finansiering. (Beck & Demirguc-Kunt 2006)      
         
Flera studier (De Buysere et al. 2012; Landström 2003; Maier 2016; Pekmezovic & Walker 
2015; Saunders & Steffen 2011; Winborg & Landström 1997) belyser småföretagens problem 
avseende attraktiva långfristiga finanser från stora marknadsaktörer som riskkapitalbolag och 
banker. Det finansiella gapet för småföretag förklaras som informationsasymmetri mellan 
småföretagare och externa finansiärer (Storey 1994). Eftersom ägare och ledning ofta utgörs 
av samma personer i småföretag, besitter de en överlägsen information om den egna 
verksamheten. På grund av detta är det vanligt att små företag blir mer restriktiva gällande 
detaljerad informationsdelning om kärnverksamheten till externa finansiärer för att bevara 
företagshemligheter och undvika exponering mot konkurrenter. (Saunders & Steffen 2011)  
Problematiken föreligger då i att finansiärer inte hittar tillräckligt med nödvändig information 
och upplever således en stor osäkerhet runt företaget.  
Ytterligare en konsekvens av denna informationsasymmetri är ökade transaktionskostnader och 
kontrollkostnader som blir höga i relation till beloppet samt att långivaren saknar den 
kompetens som krävs för att bedöma företagets potential (Williamson 1975; Winborg & 
Landström 1997). Även småföretag själva är delaktiga i att bidra till gapet, då det finns en 
bristande finansiell kunskap samt att avkastningen på investeringen är låg (Landström 2003). 
 
Effektiv kapitalförsörjning utgör en grundsten för möjliggörandet av tillväxt i småföretag 
(Winborg & Landström 1997). Därför är det väsentligt att förbättra förståelsen för 
bakomliggande faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Det finns olika teorier som förklarar 
hur företag ska se över sina finansieringsbeslut och hur den optimala kapitalstruktursituationen 
bör se ut. (Ju et al. 2005)  
 
Enligt empirisk forskning är den optimala kapitalstrukturen en avvägning mellan 
skattefördelarna med lånat kapital och risken med kostnad för obestånd när ett företag lånat för 
mycket. Detta kallas för “the Trade off theory” och utgör en modell för hur kapitalets struktur 
kan utformas. (Shyam-Sunder & Myers 1999) För småföretag ser dock verkligheten ut på ett 
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annat sätt då olika faktorer begränsar möjligheterna till kapitalanskaffning, urvalet av 
finansieringskällor varierar beroende på omsättningsstorlek, geografisk plats och var i 
livscykeln företaget befinner sig i. (Nutek 2006:05) Enligt “Pecking order theory” påverkar 
informationsasymmetrin hur företag finansierar sitt kapitalbehov. Det är väsentligt för företag 
att bibehålla informationsasymmetrin för att minimera risken för detaljerad 
informationsspridning till konkurrenter. Enligt teorin väljer företag 1) intern finansiering, 2) 
skulder, 3) eget kapital (Hillier et al. 2013). Banklån som finansieringsmetod är att föredra 
enligt Pecking-order om den egna kassan inte räcker till, eftersom småföretagens möjlighet till 
finansieringsformen ofta är begränsad, kan informella finansieringsmetoder utgöra ett reellt 
alternativ (Saunders & Steffen 2011). Informell finansiering kan beskrivas som ett sätt att säkra 
extern finansiering utan de traditionella metoderna som banklån, bland dessa har crowdfunding 
på senare år fått större uppmärksamhet och beskrivs enligt Pekmezovic och Walker (2015) som 
lösningen på småföretagens finansieringsproblem.                    
 
Crowdfunding och crowdlending innebär att företagare kan anskaffa kapital, något som idag 
vanligtvis sker genom en digital marknadsplats och har på senare tid enligt Fenwick, McCahery 
och Vermeulen (2018) och Maier (2016) vuxit som fenomen samt som en alternativ lösning på 
småföretagens kapitalanskaffningsbehov. 
 Det finns ett behov från investerarnas sida att få avkastning på sitt kapital, samtidigt som 
småföretagen behöver öka de finansiella resurserna (Maier 2016). Enligt forskarna (De 
Buysere et al. 2012; Fenwick, McCahery & Vermeulen 2018; Maier 2016) är crowdlending ett 
finansieringsalternativ som bör beaktas av småföretag i synnerhet för att reducera det 
finansiella gapet.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt OECD (2018) är Sverige ett av de ledande länderna inom spridande och användning av 
digital teknik. Internetanvändningen av individer och företag är utbredd och den digitala 
klyftan uppdelad mellan ålder, utbildning, inkomst och företagsstorlek är mindre än i de flesta 
OECD-länder. Bredband är i avseendena tillgänglighet, kvalité och kostnadsnivå bland de bästa 
i OECD (ibid.). Trots en hög digitaliseringsgrad omsatte den svenska marknaden för Peer-to-
Business lån (P2B) 2017 €2 miljoner, detta kan jämföras med andra europeiska marknader i 
samma kategori, där den finska marknaden omsatte €68,7 miljoner, den schweiziska 
marknaden €33,1 miljoner och den danska marknaden €9,7 miljoner (Ziegler et al 2018). En 
utmaning för den svenska digitaliseringsprocessen är att främja spridningen av avancerad 
digital teknik, särskilt bland små- och medelstora företag (OECD 2018).  
 
Enligt Företagarnas finansieringsrapport (2018) upplever 52 procent av företagen att det är 
svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering, detta beror främst på att 
bankernas krav på säkerhet upplevs som orimliga. Trots svårigheterna att ombesörja extern 
finansiering via de formella kanalerna uppgick endast andelen av crowdfunding och 
crowdlending till 1 procent av investeringarna under 2017 (ibid.). Det föreligger därför en 
förlorad möjlighet för småföretagen att finansiera sin ökade tillväxt och således minska det 
finansiella gapet (Pekmezovic & Walker 2015). Flera forskningar (Fenwick, McCahery & 
Vermeulen 2018; Maier 2016) påvisar den ökade betydelsen av crowdfunding och 
crowdlending som externt finansieringsalternativ vid anskaffning av kapital för småföretagare. 
Det är därför intressant att studera de svenska småföretagens inställning till crowdfunding och 
om detta bidrar till den låga nyttjandegraden. 
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1.3 Syfte  
Studiens syfte är att kartlägga hur småföretag motiverar sina finansieringsbeslut vid tillväxt 
samt att undersöka inställningen till crowdfunding och vilka faktorer som kan bidra till en ökad 
nyttjandegrad av finansieringsformen. 
 

1.4 Frågeställning 
I huvudsyftet ingår följande frågeställningar: 
 
● Hur väljer småföretag att finansiera sitt ökade kapitalbehov vid tillväxt? 
● Vilken medvetenhet och uppfattning har småföretag gällande crowdfunding som 

finansieringsalternativ? 
● Vilka faktorer skulle öka småföretags incitament för att använda crowdfunding som en 

av lösningarna på deras finansieringsbehov? 
 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till småföretag i handelsbranschen detta motiveras med att detta är en 
bransch med hög tillväxtvilja där 81,4 procent vill växa, jämfört med snittet i alla branscher 
som ligger på 68,5 procent (Tillväxtverket 2018). Vidare avgränsas populationen till företag i 
FMCG-branschen (Fast Moving Consumer Goods) då detta branschsegment upplever en stabil 
volymtillväxt (Nielsen 2018). Geografiskt avgränsas studien till småföretag med 
huvudverksamhet i Stockholm Sverige, då detta är det län som har en hög tillväxtvilja 
(Tillväxtverket 2018). 
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1.6 Disposition 
 
Kapitel 2 – Metod 
I följande kapitel presenteras de metodiska tillvägagångssätt som tillämpats i studien. Kapitlet 
innefattar metoddiskussion och argument som förklarar metodvalen som gjorts.  
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
I följande kapitel redogörs tidigare forskning som är relevant för undersökningen. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
Detta kapitel innefattar studiens empiridel där primär- och sekundärdata presenteras utan vidare 
tolkning eller analys. 
 
Kapitel 5 – Analys 
Följande kapitel innefattar en analys och tolkning av empiridata med den teoretiska 
referensramen som utgångspunkt för att besvara utredningsproblemet och de konstruerade 
problemformuleringarna. 
 
Kapitel 6 – Diskussion 
I följande kapitel sammanfattas undersökningen i en avslutande diskussion samt förslag till 
vidareforskning.  
 
Kapitel 7 – Slutsats 
I avslutande kapitel redovisas studiens slutsatser genom att de inledande frågeställningar 
besvaras.  
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2. Metod 
I följande kapitel presenteras de metodiska tillvägagångssätt som tillämpats i studien. 
Inledningsvis presenteras metodval, forskningsansats, genomförandet, datainsamling, 
forskningsdesignens kvalitet samt kritik mot använda källor. 
 

2.1 Ämnesval 
Det valda ämnet är ett resultat av ett flertal bakomliggande faktorer. Småföretagen utgör en 
viktig del av det ekonomiska systemet och har svarat för fyra av fem nya jobb de senaste 
decennierna (Företagarna 2019). Det finns ett utbrett finansieringsbehov hos mer än hälften av 
dessa företagen och flertalet upplever att de traditionella kanalerna för finansiering inte 
uppfyller deras behov. Crowdfunding skulle kunna bidra till att lösa finansieringssvårigheter 
för många företag, trots detta utnyttjas de här möjligheterna endast till en liten del. Det är därför 
intressant att försöka klarlägga om inställningen och kunskapsnivån till finansieringsformen 
bidrar till dess låga nyttjandegrad.      
 

2.2 Metodval 
Det som avgör valet av metodologiskt tillvägagångssätt och vilken form av datainsamling, 
resultathantering och analys beror på det formulerade problemet och studiens kunskapssyfte 
(May 2013). Forskningsmetodiken vid insamling av data består vanligen av kvantitativ eller 
kvalitativ metod. Kvantitativa metoder avser användning av statistik, matematik och 
aritmetiska formler med tydliga riktlinjer för hur genomförandet av undersökningen ska ske.  
Den kvalitativa tillämpas om problemkomplexet kräver en djupare redogörelse av “mjuk” data 
i form av intervjuer eller observationer och det primära kunskapssyftet avser förståelse, inte 
förklarande. (Andersen 1998) 
 
Studiens problemformulering avser småföretagares inställning till crowdfunding vid 
anskaffning av externt kapital samt vilka faktorer som kan generera en mer förankrad 
finansieringslösning. Därav för att få en djupare förståelse för småföretagens uppfattning och 
inställning till crowdfunding har en kvalitativ metod tillämpats (May 2013). Trots att 
kvantitativ metod i allmänhet består av större urval och har en högre generaliserbarhet är det 
svårare att få en djupare insikt i småföretagens attityder och därav är kvalitativ forskningsmetod 
och verbala analysmetoder mer lämpad för den här undersökningen (Andersen 1998).  
 

2.2 Angreppsätt  
Denna studie har tagit avstamp ifrån ett konstruktionistisk synsätt med en ontologisk 
ståndpunkt. Det innebär att synsättet ifrågasätter åsikten att en organisation eller kultur är på 
förhand given och att det sociala samspelet inte kan styra eller påverka den externa 
verkligheten. (Bryman & Bell 2013) Detta beror på att studien är av kvalitativ karaktär och att 
fokus ligger på att studera ord och inte kvantifiering av data. 
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Kvalitativ forskning åligger samma grund men det finns olika forskningsansatser-   deduktiv, 
induktiv- eller abduktiv ansats. Enligt Andersen (1998) är deduktiv ansats bevisföringens väg 
och är den klassiska forskningsansatsen som utgår från en referensram och formulera hypoteser 
för att därefter genom observationer testas mot verkligheten. Deduktiva slutsatser är logiska 
och härleds ur teorin med ett arbetssätt som är objektivt (May 2013; Yin 2011). Induktiv ansats 
benämns enligt Andersen (1998) som upptäcktens väg och motsatt till deduktion utgår den från 
verkliga observationer till generalisering inom teoretisk referensram. Induktiva slutsatser 
härleds från tidigare observationer av omvärlden. Abduktion föreställs som en kombination av 
deduktiv och induktiv ansats var förståelsen och slutsatserna är ett resultat av att forskaren rör 
sig mellan teori och empiri (Andersen 1998; Yin 2011). Eftersom denna undersökning inte 
ämnar generera nya teorier ligger deduktiv ansats till grund för forskningsprocessen i denna 
studie. Syftet är därav att testa redan befintliga teorier i praktiken och bidra till ökad förståelse 
för crowdfunding som finansieringsform, som ligger till grund för datainsamlingen.  
 

2.3 Undersökningsdesign 
För att uppnå målet för ett forskningsprojekt är det betydelsefullt att tillämpa en 
forskningsdesign baserat på forskningsmetoden då det påverkar ett stort antal efterföljande 
forskningsaktiviteter (Yin 1994). Det finns olika forskningsmönster som är lämpade för 
kvalitativa undersökningar (May 2013; Andersen 1998) som kräver olika tillvägagångssätt för 
datainsamling och valet av metod för detta avseende avgörs av studiens kunskapssyfte och 
problemformulering (Andersen 1998). När syftet med ett forskningsprojekt avser att undersöka 
ett objekts egenskaper, attityder, vanor, beteenden, handlingar och kunskaper är deskriptiv 
forskningsmetod en användbar undersökningsform (Rosengren & Arvidson 2002).  
 
Ambitionen med forskningsprojektet är att producera ökad kunskap och förståelse om hur 
småföretagen motiverar sina finansieringsbeslut vid tillväxt, samt undersöka inställningen till 
crowdfunding och hur den låga nyttjandegraden kan förbättras. Därför tillämpas deskriptiv 
metod då studien beskriver problemet i samband med verkligheten och resultatet uppnås genom 
en grundligt beskrivande av ett mindre antal aspekter (Rosengren & Arvidson 2002). 

2.4 Urval 
Företagen som ligger till grund för studien är småföretag då denna kategori ofta upplever 
finansieringssvårigheter (Företagarna 2018). Urvalet har utförts med ett subjektivt 
bekvämlighetsurval som är ett icke-sannolikhetsurval, en nackdel med urvalet är att det kan ge 
säregna drag hos urvalsgruppen (Trost 2010). Anledningen till att bekvämlighetsurval 
användes var svårigheten att hitta respondenter som var villiga att delta och var relevanta för 
undersökningsområdet. Syftet med ett subjektivt urval är att finna respondenter som är 
relevanta för studiens syfte (Denscombe 2016).  
        
För att hitta företag inom de geografiska- och branschmässiga avgränsningarna användes 
allabolag.se för att ta fram bransch- och omsättningspecifika listor på företagen. Samtliga 
företag som kontaktades var aktiebolag i handelsbranschen som omsatte upp till 50 miljoner 
kronor under verksamhetsåret 2017 och har sin huvudverksamhet i Stockholm. Totalt 
kontaktades 30 företag via e-post för att se om dessa kunde ställa upp på en eventuell intervju, 
nio företag avböjde att medverka med hänvisning till tidsbrist och fem företag hade möjlighet 
att delta i studien.        
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2.5 Datainsamling 
Val av intervjumetod påverkas av forskningsprojektets syfte och metod (May 2013). I den här 
studien kommer primärdata att tolkas med den teoretiska referensramen som utgångspunkt 
genom semistrukturerade intervjuer (Björklund & Paulsson 2012). Denna intervjuform öppnar 
upp för en djupare förståelse var frågorna ofta är specificerade men även ger intervjuaren 
möjlighet att anpassa vissa frågor efter situation. Semistrukturerade intervjuer ger respondenten 
frihet att besvara frågorna i egna termer och ger större utrymme för jämförelse och förståelse 
av intervjudata. (May 2013) Tre av intervjuerna utfördes i personliga möten och två utfördes 
genom telefonintervju, möjlighet att komplettera eventuella tveksamheter via e-post fanns med 
samtliga respondenter.   
 
Vidare kompletteras insamlade primärdata med sekundärdata för att styrka 
utredningsproblemets syfte. I detta forskningsprojekt utgörs sekundärdata av statens offentliga 
utredning (SOU) som dels syftar till att kartlägga marknaden för plattformar som erbjuder 
crowdfunding, samt utreda vilka regler som är tillämpliga vid andel- och lånebaserad 
crowdfunding (Gräsrotsfinansiering 2018). Vidare utgörs sekundärdata av Finansinspektionens 
remissvar på följande utredning (FI 2018). 
 

2.6 Utformning av intervjumall 
Vid intervjumallens utformningen är det viktigt att frågorna täcker det området som undersöks. 
Utformningen av frågorna påverkar även direkt den datakvalitet som samlas in. (Oghazi 2009) 
För att få en heltäckande bild av ämnet har studiens intervjumall baserats på tidigare forskning 
och frågor som använts av dessa.  
 
Studien Awareness and perception analysis of small medium enterprise and start-up towards 
FinTech instruments: Crowdfunding and peer-to-peer lending in Malaysia som utfördes av 
Ghazali och Yasuoka (2018) har legat till grund för utformningen. Utöver har Adolfsson 
Karlsson, Svanberg och Strand (2011) Småföretagens finansiering vid ökat kapitalbehov: -En 
fallstudie med tre småföretag utgjort en inspirationskälla. Avslutningsvis har frågor adderats 
av författarna för att täcka in alla aspekter som omfattas av studiens problemformulering och 
syfte. 
 

2.7 Forskningsdesign kvalité 
I följande avsnitt presenteras studiens tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet, då följande 
alternativa kriterier enligt Trost (2010) är mer lämpade för kvalitativa studier.  
 
Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet omfattar information om hur sannolik och trolig beskrivningen är av den sociala 
kontexten. För att reducera felkällor under intervjuprocessen formulerades frågorna utifrån 
tidigare beprövade intervjuer som utvecklats ytterligare av författarna, vilket resulterat i en 
starkare intervjuguide. (Bryman & Bell 2017) Respondenterna har givits möjlighet att till fullo 
redogöra synen på de presenterade frågeställningarna samt att utveckla sin uppfattning kring 
det berörda ämnet. Därför bedöms tillförlitligheten i undersökningen enligt författarnas åsikt 
som hög. 
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Pålitlighet 
Pålitlighet avser att säkerställa skapandet av en fullständig och tillgänglig redogörelse i 
samtliga faser i processen, vilket sker genom val av undersökningsmetod, problemformulering 
och intervjuutskrifter. Vidare granskas och bedöms kvaliteten på studiens pålitlighet och i 
vilken utsträckning teoretiska slutsatser är legitima. (Bryman & Bell 2017) Ingen extern 
granskning har genomförts av studien, då kvaliteten på den insamlade datan enbart bedömts 
och tolkats av författarna till studien vilket innebär att pålitligheten bedöms som låg. 
 
Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om hur djup och bred den kvalitativa forskningens resultat är och i 
vilken utsträckning den är överförbar i en annan miljö, kontext eller vid senare tidpunkt. Därav 
är det betydande att redogörelserna och beskrivningarna är väl utarbetade då studiens empiri 
analyseras och tolkas av andra forskare om resultatet är överförbart till andra miljöer. (Bryman 
& Bell 2017) Då empirin uppvisar en tydlig likriktighet hos respondenterna, finns det anledning 
att bedöma överförbarheten till företag med samma förutsättningar som hög, dock bedöms 
resultatet inte vara generaliserbart över populationen, eller olika branscher och tidpunkter.     
    
 
Konfirmering 
Konfirmering betyder att författarnas insikt i att det inte går att uppnå fullständig objektivitet, 
men ändå söker att säkerställa personen handlat i god tro. Författarna ska inte låta personliga 
värderingar, bakgrund och åsikter influera resultatet. (Bryman & Bell 2017) Avsikten hos 
författarna har varit att agera objektivt och fördomsfritt sätt under insamling och analys av det 
empiriska materialet. Detta går dock inte att säkerställa då extern granskning av 
undersökningsprocessen inte genomförts.    
     

2.8 Källkritik 
Under studiens teorigenomgång har ambitionen varit att finna trovärdiga och erkända källor 
som stärker de teorier som presenteras. För att säkerställa att detta uppnås har både litterära 
källor och tidskrifter använts. För att hitta de litterära källorna har sökningen skett på 
Södertörns högskolebibliotek och Stockholms universitetsbibliotek för att källornas kvalité 
skall garanteras av respektive institution. Vidare har sökning i SöderScholar och Google 
Scholar utförts för att finna relevanta artiklar i vetenskapliga tidskrifter, där målsättningen har 
varit att hitta artiklar som är referentgranskade samt har ett högt antal citeringar för att 
säkerställa kvalitén och trovärdigheten. Målsättningen har även varit att alla teorier skall 
styrkas med minst två av varandra oberoende källor.   
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2.9 Operationalisering  
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3. Teorier 
I följande kapitel redogörs tidigare forskning som är relevant för undersökningen. Teorierna 
som tillämpats i studien är Trade off theory, Pecking order theory, beskrivning av 
småföretagens livscykel och dess finansieringsbehov, problem vid anskaffning av kapital i form 
av finansieringskostnader och asymmetrisk information. Vidare presenteras olika 
finansieringsformer och informell finansiering.   
 

3.1 Trade off theory  
Denna teori är en utveckling av Modigliani och Miller (1958) proposition II där en hävstång 
skapas med hjälp den skatteavdrag som räntekostnader innefattar. Trade off teorin avser idén 
om att företag väljer hur stor skuldsättningsgrad och hur mycket eget kapital som ska användas 
genom en avvägning av lånens skattesköld och mot nackdelarna med skuldkostnader i form av 
kostnad för obestånd (Kraus & Litzenberger 1973). Det är ett faktum enligt Kraus och 
Litzenberger (1973) att företag finansierar sig delvis med eget kapital och delvis med lånat 
kapital. Vid finansiering med lånat kapital kan företag uppnå skattefördelar och optimera det 
totala värdet genom tillämpning av Trade off teorin vid finansieringsbeslut. Den optimala 
fördelningen uppnås när nackdelen med ökad belåning och fördelen precis avväger varandra 
och vid denna nivå erhåller företaget sitt maximala värde. (Berk & DeMarzo 2014) 

 
Figur 1. Trade off theory 
Källa: Kraus & Litzenberger 1973 
Figur 1 visas sambandet mellan skuldsättningsgraden, värdet på företaget och 
betalningssvårighetskostnader. Den visar även att skatteskölden ökar värdet på företaget som 
har hävstång medan betalningssvårighetskostnaderna sänker värdet. Dessa två faktorer 
samverkar för att skapa en optimal skuldsättningsgrad. 
 

3.2 Pecking order theory 
Pecking order teorin förklarar orsakerna till ett företags finansieringsbeslut samt hur de följer 
en hierarki av finansieringskällor avseende val av kapitalstruktur. Teorin hävdar företagens 
prioritering som följande 1) intern finansiering, 2) skulder, 3) eget kapital. Intern finansiering 
föredras om det finns tillgängligt följt av skulden som föredras över eget kapital om externt 
kapital krävs och sista utvägen avser utförande av nyemission. (Hillier et al. 2013) Hamberg 
(2004) uttrycker prioriteringen av olika finansieringsalternativ enligt följande:  
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Figur 2. Hierarki av finansieringsalternativ 
Källa: Hamberg 2004 
 
Enligt Landström (2003) är informationsasymmetri den främsta orsaken till varför interna 
finansieringsmedel föredras. Teorin antar att ledningen besitter bättre information om 
verksamheten än finansiärerna och av den anledningen riskerar företagets att aktierna 
undervärderas och därför är interna medel ett bättre finansieringsalternativ. (Hamberg 2004; 
Hillier et al. 2013; Landström 2003).  
 
Enligt teorin tenderar finansieringskostnaden att öka när den asymmetriska informationen ökar. 
I allmänhet besitter företagen en större mängd information om resultat, risker och 
framtidsprognoser än utomstående part. Företag med tekniska eller komplexa produkter och 
mindre grad av transparens har en högre grad av ojämn informationsdelning. (Myers 1984) Det 
främsta problemet med asymmetrisk information om företagets värde avser investerarnas 
uppfattning om företagets situation skiljer sig från ledningens, och som konsekvens av detta 
ökar företagets risk. Detta kan leda till att investerare på grund av osäkerhet kräver högre 
avkastning för att minimera risken. (Hillier et al. 2015) Ytterligare ett problem avser misstro 
om företags framtida potential. Detta kan innebära att nyemitterade aktier måste säljas till 
orimligt låga priser vilket ger upphov till stora intäktsförluster. 
 Det är för stor risk att dela detaljerad information om företaget till investerare då konkurrenter 
kan gynnas på deras bekostnad. Av den anledningen bör informationsasymmetrin bibehållas 
och tillskottet av företagets totala kapital genom externa kanaler bör ske genom ökad belåning 
enligt Pecking order. (Hamberg 2004; Myers 1984) 
 

3.3 Företags livscykel 
Risk är ett vanligt använt begrepp inom företagsekonomin och kan definieras som utsatthet för 
förändring exempelvis i efterfrågan och mäts ofta i variabilitet i försäljning eller avkastning 
(Andrén, Eriksson & Hansson 2015). Vidare är det möjligt att dela upp risken i affärsrisk och 
finansiell risk, där affärsrisken kan beskrivas som unik för den valda branschen och baseras på 
konkurrens, variation i efterfrågan och annan dold risk. Finansiell risk är kopplad till hur 
mycket lån företagen har, något som ger en finansiell hävstång men innebär även risker, som 
att företaget inte kan betala räntor eller amorteringar. (Gabriel & Baker 1980) 
 
Ett företags livscykel kan delas in i fyra olika faser, lansering, tillväxt, mognad och nedgång 
(Berger & Udell 1998). Vid lanseringen av ett företag är affärsrisken mycket hög, det finns en 
ovisshet huruvida företagets affärsidé skall lyckas och om det kommer att leda till några 
intäkter.  
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Verksamheten har små intäkter för försäljning men relativt höga kostnader som utgörs av löner, 
utveckling och marknadsföring i denna fasen är det viktigt att den finansiella risken inte är hög 
eftersom företaget då utsätter sig för alltför hög totalrisk. (Andrén, Eriksson & Hansson 2015) 
I tillväxtstadiet ökar intäkterna från försäljning, kostnader är fortsatt höga men av en annan 
karaktär, att växa kostar företaget pengar, exempel på detta är ökade investeringar i 
anläggningstillgångar och rörelsekapital (Berger & Udell 1998). När företaget når 
mognadsfasen minskar affärsrisken vilket innebär att företaget kan ta en högre finansiell risk. 
Nedgångsfasen där marknaden börjar mattas av medför att affärsrisken minskar ytterligare och 
blir enklare att bedöma. Är kassaflödet positivt kan den finansiella risken höjas ytterligare för 
att öka avkastningen. (Andrén, Eriksson & Hansson 2015)         
 

 
Figur 3. Samband mellan affärs- och finansiell risk 
Källa: Andrén, Eriksson & Hansson 2015  
 
 
3.3.1 Finansiering av kapitalbehov i handelsföretag 
Det är enligt finansiella teorin ett erkänt problem att småföretag har svårt att erhålla externt 
kapital. Småföretagens finansiella situation kan kännetecknas enligt Landström (2003) som 
följande: 

“-Icke-ekonomiska drivkrafter är ofta viktiga för småföretagare, och de agerar inte 
alltid utifrån en ekonomisk rationalitet. 
-Det saknas en väl fungerande marknad för ägarkapital. 
-Informationsasymmetrierna mellan aktörerna är ofta stora. 
-Ägarnas(företagarnas) portföljer är inte diversifierade (kapitalet är samlat i det 
enskilda företaget) 
-Det föreligger en stark integration mellan ägarens och företagets finansiella situation, 
och besluten påverkas i hög grad av skattemässiga överväganden. 
-Transaktionskostnaderna för kapital är oftast relativt sett höga.” 

 
Dessa grundantaganden om ett småföretags finansiella situation skiljer sig mot den befintliga 
finansieringsteorin som utgår från antaganden om en perfekt kapitalmarknad. Empirin menar 
att denna finansiella teori måste hantera småföretag bättre för att överensstämma med dess 
finansiella situation som upplevs av småföretagare. (Landström 2003) Vidare hävdar 
Landström (2003) och Nutek (2006) att småföretagens finansiella situation och syn på 
kapitalförsörjning påverkas av omsättningsnivå, bransch och företagets lokalisering. Av den 
anledningen bör ett större fokus riktas på alternativa synsätt för att minimera behovet av att 
attrahera externa finansiärer (Landström 2003). 
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Handelsföretag köper in produkter och säljer dem vidare utan förädling av produkten, detta 
binder rörelsekapital i lager, administration och personalkostnader (Andrén, Eriksson & 
Hansson 2015). En väsentlig del av småföretags kostnader kan bestå av kostnad för lager som 
består av en finansiell och en fysisk del och är beroende av den kvantitet som lagerhålls 
(Jonsson & Mattsson 2016). Ett handelsföretag har ofta många varuslag i sitt lager och 
leveranser sker löpande på de olika produktslagen. Den genomsnittliga kapitalbindningen 
brukar därför uppskattas som summan av genomsnittslagervärdena för de ingående varuslagen 
var för sig. Det är i praktiken besvärligt att beräkna genomsnittslager för varje varuslag, vilket 
har lett till att det är vanligare att bedöma kundunderlaget vid beräkning av kapitalbehov. 
(Andrén, Eriksson & Hansson 2015) En annan viktig aspekt i handelsföretag är lagrets 
omsättningshastighet, som beräknas genom att omsättningen divideras med medellagret. Detta 
kan beräknas över vald tidsperiod och innebär att en högre omsättningshastighet av lagret 
binder mindre kapital (ibid.).      
 

3.4 Problem med anskaffning av kapital 

3.4.1 Finansieringskostnader 
Kapital kostar pengar, oavsett huruvida det handlar om ägartillskott, så kräver dessa avkastning 
på sin investering eller om det handlar om banklån där banken kräver ränta. I takt med att risken 
ökar för investeraren ökar även kravet på avkastning. Utöver detta är sökandet av kapital 
kostnadskrävande då det tar tid och kostar pengar att ta fram underlag för låneansökan. 
(Landström & Löwegren 2010) De här kostnaderna bidrar till att företag föredrar internt 
genererat kapital framför externt, något som även är kopplat till informationsasymmetrin då 
när den ökar så gör även kapitalkostnaderna det (Hillier et al. 2013). 
 

3.4.2 Asymmetrisk information 
Det finansiella gapet föreligger av olika orsaker som tidigare konstaterats i 
problemdiskussionen är informationsasymmetrin mellan parter en grundläggande anledning. 
När finansiärer och företagare har bristande kunskap om varandras ekonomiska situation och 
de finansiella möjligheterna uppstår informationsasymmetri. (Landström 2003) Enligt 
Williamson (1975) besitter småföretagen vanligtvis överlägsen information mot externa parter, 
då småföretag inte utsätts för extern granskning på samma sätt som större företag.  
På grund av sämre interna ekonomiska system upplever finansiärer att småföretag bär en högre 
affärsrisk vilket leder till att finansiärer blir restriktiva med att investera i småföretag 
(Landström 2003). 
 
Landström (2003) hävdar att andra orsaker till förekomsten av det finansiella gapet anknyts till 
finansiärens behandling av småföretag. Förutom småföretagens höga affärsrisk har finansiärer 
bristande kompetens avseende finansiella analysinstrument som möjliggör analysen av 
företagens utveckling och potential. Ytterligare en orsak som leder till finansiellt gap är enligt 
Landström (2003) att den relativa transaktions- och kontrollkostnaden blir för hög. Mindre 
kapitalbelopp innebär att kostnaden för transaktion och kontroll av investeringen blir högre i 
relation till större belopp. Småföretag drabbas eftersom de efterfrågar mindre kapitalbelopp 
och därför styrs kapitalplaceringarna till större företag och investeringar. Dessa orsaker till 
finansiellt gap anknyts till finansiärerna respektive företagarna och drabbar framförallt unga 
småföretag med höga utvecklingskostnader. (Winborg & Landström 1997)  
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Figur 4. Det finansiella gapet 
Källa: Landström 2003 
 

3.5 Finansieringskällor 
Följande redogörs för olika källor till finansiering som finns tillgängliga för företag. 

3.5.1 Intern finansiering  
Enligt Pecking order teorin är den interna finansieringen att föredra för företag. Detta innebär 
att den genererade vinsten återinvesteras i verksamheten och på så sätt driver tillväxten av 
företaget. Denna typ av tillväxt brukar kallas för organisk tillväxt och anses vara den stabilaste 
formen, men det innebär att skuldandelen minskar och de skattemässiga fördelarna som lånat 
kapital innebär, minskar i relation. (Hillier et al. 2013)     

3.5.2 Skulder  
Skulder kan delas in i långfristiga och kortfristiga skulder. Långfristiga skulder är främst 
banklån som är den vanligaste typen av finansiering, eftersom räntekostnader för lån är 
avdragsgilla är lånat kapital billigare än eget kapital och är därför den vanligaste 
finansieringsformen för företag. (Hillier et al. 2013) Dock är det svårt för småföretag att 
beviljas lån och i de fall de beviljas har småföretag en sämre förhandlingsposition på grund av 
sämre kreditvärdering (Saunders & Steffen 2011). Banken måste bedöma företaget 
återbetalningsförmåga och vilken risk som det innebär att investera i företaget, något som är 
svårt när det gäller småföretag då information ofta är begränsad, av denna anledning prioriteras 
ofta den personliga relationen mellan företaget och banken (Landström 2003).  
 
Enligt Andrén, Eriksson och Hansson (2015) definieras skulder vars löptid är mindre än ett år, 
som kortsiktiga skulder och består främst av checkkredit, factoring och leverantörsskulder. 
Checkkredit kan hjälpa företag där det finns en stor variation i försäljning exempelvis beroende 
på säsong eller produktionstoppar, kostnaden för checkkrediten består av ränta som endast 
betalas då krediten utnyttjas (SEB 2019). Factoring innebär att företaget belånar sina 
kundfordringar för att frigöra kapital och är att föredra för företag med svag 
förhandlingsposition då låntagaren inte granskas utan gäldenären (Beck & Demirguc-Kunt 
2006).       
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3.5.3 Eget kapital 
Ägartillskott 
Enligt Pecking order teorin är tillskott från befintliga ägare att föredra framför externt kapital 
från exempelvis riskkapitalister och affärsänglar (Hamberg 2004). Enligt Andrén, Eriksson och 
Hansson (2015) är det vanligt förekommande i småföretag att ägaren driver och arbetar i 
företaget och att tillskottet inte endast behöver bestå av aktiekapital, utan kan innefatta lån till 
låg eller ingen ränta, men även att ägare inte tar ut någon ersättning för sitt arbete. Det är även 
förenligt med Pecking order teorin att ledningen hellre ber om tillskott från befintliga ägare 
som de känner än okända investerare, detta beror på att ledningen på så sätt kan bibehålla mer 
kontroll i företaget, alternativet är att involvera nya ägare vilket görs i sista hand (Hamberg 
2004).       
 
Externt riskkapital 
Den grundläggande skillnaden mellan riskkapital och andra finansiärer är de värden som de 
tillför förutom de finansiella. Tanken är att riskkapitalbolagen ska tillföra kunskap och 
kompetens i affärsutveckling något som småföretagare ofta saknar. Riskkapitalbolagen är 
aktiva investerare som agerar intermediärt mellan kapitalägare och företagare, vidare besitter 
riskkapitalister ofta ett kontaktnät som kan användas vid behov att generera mer kapital. 
(Landström 2003) Enligt Pecking order teorin är detta den minst föredragna finansierings 
metoden då företagen tvingas lämna ifrån sig kontroll över företaget, men även att kraven på 
företagets avkastning ökar med externt kapital (Hamberg 2004).       
 
Almi 
Almi företagspartner är ett bolag som bedriver riskkapitalverksamhet, företagsutlåning och 
affärsutveckling. Bolaget ägs av Svenska staten och skapades 1994 ur regionala 
utvecklingsfonder (Almi u.å.). Enligt Almi (u.å.) är “Det övergripande målet med 
verksamheten är att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och 
stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv”.  
 
Almi kan bidra till företagstillväxt på flera sätt genom att investera i verksamheten, bidra med 
lån, men även distribuera kapital från andra aktörer som Tillväxtverket och Vinnova. Almi kan 
erbjuda finansiering när andra aktörer anser att risken är för hög, dock till en högre ränta än de 
vanliga bankerna för att inte konkurrera. (Almi u.å.)         
 

3.6 Informell finansiering   
Informell finansiering kan beskrivas som ett sätt att säkra extern finansiering utan de 
traditionella metoderna som banklån eller riskkapital (Pekmezovic & Walker 2015). 
 

3.6.1 Bootstrapping 
Enligt traditionell syn på finansiering sker resursanskaffning med finansiella medel, vilket 
innebär att småföretag prioriterar säkerställandet av finansiella medel och därefter anskaffa 
andra resurser (Landström 2003). Vidare menar Landström (2003) att det finns alternativa 
lösningar för småföretag att tillhandahålla som enligt forskning benämns som finansiell 
bootstrapping. Extern finansiering för småföretagens tillväxt genererar höga kostnader 
bestående av höga räntor, högre kontroll samt krav på återbetalningsvillkor och säkerhet 
(Ebben & Johnsson 2006).  
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Finansiella bootstrappingmetoder avser att hantera dessa utmaningar och har därför stor 
betydelse för småföretag som befinner sig i tillväxtfasen (Landström 2003). Finansiell 
bootstrapping avser förmågan att finna alternativa lösningar på resursbehov utan involveringen 
av externa finansiella medel, och syftar på metoder för att reducera eller eliminera behovet av 
finansiella medel för anskaffning av resurser (Winborg 2000). Det har identifierats sex grupper 
av bootstrappingmetoder i Sverige enligt Landström (2003) som presenteras nedan i figur 6.  
 

 
Figur 5. Grupper av bootstrapping 
Källa: Landström 2003 
 
Grupp 1 avser metoder som tillför resurser från företagets ägare, men kan även innefatta att 
skjuta på deras lön eller använda anhöriga som arbetskraft med en lön under marknadsnivå. 
Grupp 2 omfattar minimering av kundfordringar i företaget en bootstrappingmetod som avser 
påskynda betalning och användning av ränta för dröjsmål. Grupp 3 berör metoder som åsyftar 
att låna eller dela resurser med andra företag. I Grupp 4 ingår metoder som fördröjer 
leverantörsbetalningar och att leasa eller hyra utrustning framför köp. Grupp 5 avser 
bootstrappingmetoder som ämnar att reducera kapitalbindning i lager. Grupp 6 avser olika 
metoder som genererar möjligheter till bidrag från olika myndigheter. (Landström 2003)  
Då begränsade resurser kan hämma tillväxten i ett företag är det viktigt att ha fullständig 
kontroll över verksamheten för att i största möjliga utsträckning reducera slöseri och onödiga 
kostnader. Bootstrapping är en sådan metod som genererar kontroll över verksamheten vid 
olika beslutsfattande. (Landström & Löwegren 2010) 
 

3.6.2 Crowdfunding och crowdlending 
Crowdfunding kan beskrivas som ett samlingsbegrepp som innefattar att erhålla finansiering 
från en stor grupp människor, där syftet är att finansiera verksamheter och projekt som har 
svårigheter att finna finansiering genom de traditionella kanalerna (Gräsrotsfinansiering 2018). 
Crowdfunding är inte ett nytt fenomen utan har använts i historiska projekt, ett tidigt exempel 
är från 1884 då tidningsägaren Joseph Pulitzer samlade in $100 000 på sex månader för att 
bygga fundamentet till frihetsgudinnan. Ett liknande system utgörs av mikrofinansiering och 
mikrolån som har bidragit till att reducera fattigdom för individer som inte har haft tillgång till 
traditionell bankfinansiering. (Pekmezovic & Walker 2015) Det som utgör den stora skillnaden 
mot den historiska formen av crowdfunding är plattformen som används för distribution, då 
det idag ofta görs tillgängligt för användaren via internet och smartphones (De Buysere et al. 
2012) .      
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Crowdfunding delas upp i fyra kategorier lånebaserad-, andelsbaserad-, belöningsbaserad- och 
donationsbaserad crowdfunding (Pekmezovic & Walker 2015). 
 
Lånebaserad Crowdfunding 
Lån mellan två personer är troligtvis den äldsta formen av finansiering, skillnaden är att 
transaktionen sker med hjälp av en tredje part, en digital crowdlending plattform som 
sammanför långivare och låntagare (Gräsrotsfinansiering 2018). Plattformen kan ha olika roller 
och vissa fall agerar den endast genom att sammanföra aktörerna och i andra fall kan den agera 
som mellanhand och sköter återbetalningar till borgenären (De Buysere et al. 2012). Systemet 
används av många aktörer och plattformar i delningsekonomin, där bland andra Uber och 
Airbnb som för samman individens utbud och efterfrågan av en viss tjänst, så att privatpersoner 
i stället för att vända sig till etablerade företag, lånar, hyr eller köper varor och tjänster från 
andra privatpersoner (Gräsrotsfinansiering 2018). Denna typ av låneverksamhet är ofta kopplad 
till ett specifikt projekt och företag där borgenären har en särskild koppling eller insyn i 
verksamheten (ibid.). 
 
Peer-to-peer lån (P2P) och Peer-to-Business lån (P2B) är det ett reellt finansieringsalternativ 
för småföretag där den stora skillnaden mot lånebaserad crowdfunding, är att långivaren och 
låntagaren inte har kännedom om varandra (De Buysere et al. 2012). Motivet bakom utlåningen 
tillskrivs istället individers vilja att generera avkastning på sitt kapital som är större än den som 
banker kan erbjuda. Räntan för långivaren baseras på den risk som lånet innebär och beräknas 
utifrån företagets historiska finansiella data och säkerhet. (Maier 2016) Denna typ av 
låneverksamhet kan användas av företag som söker en lägre ränta än vad de skulle erbjudas 
hos banker eller inte ges lånemöjligheter alls på grund av brist på säkerhet och finansiell 
historik (Pekmezovic & Walker 2015). Enligt De Buysere et al. (2012) är genomsnittsräntan 
på P2P-lån betydlig lägre än på traditionella banklån, vilket leder till att denna 
finansieringsform växer kraftigt. 
 
Vidare menar Maier (2016) att denna typ av låneverksamhet uppfyller både företagens 
finansieringsbehov och hushållens behov av investering och avkastning. Det ökande behovet 
av finansiering, samt hushållens investeringsbehov betyder att förutsättningarna för P2P-lån 
kommer att öka framöver, detta tillsammans med svårigheterna som småföretag upplever vid 
låneansökning kan bidra till att bankerna förlorar en stor marknadsandel. (ibid.)                        
 
Andelsbaserad crowdfunding  
Detta är en metod som används när ett företag vill söka investerare från en grupp individer 
istället för att söka kapital från affärsänglar, venture capital eller andra privata investerare 
(Gräsrotsfinansiering 2018). Emission av aktier i företaget är det vanligaste, men även 
preferensaktier, vinstandelslån eller annan efterställd skuld förekommer. En nackdel med den 
här formen av finansiering är den delvis förlorade kontrollen över företaget. (De Buysere et al. 
2012). 
 
Belöningsbaserad crowdfunding  
Denna form bygger på att projektägaren vill finansiera ett specifikt projekt där investeraren får 
en icke finansiell belöning som kompensation. I vissa fall kan den utfästa belöningen utgöra 
ett förköp till rabatterat pris. (De Buysere et al. 2012)    
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Donationsbaserad crowdfunding 
Detta är inget nytt fenomen utan har använts länge som finansieringsform, skillnaden är att 
insamlingen sker på en digital plattform. Medlen som samlas in är öronmärkta för respektive 
projekt, som ofta handlar om socialt entreprenörskap och välgörenhet. (De Buysere et al. 2012) 

3.6.3 Svenska Crowdfunding plattformar 
Det finns ett antal dominerande crowdfunding/crowdlending plattformar i Sverige som 
möjliggör interaktion mellan entreprenörer och investerare. Dessa är följande: 

- Fundedbyme: “Samla kapital till ditt företag”  
- Toborrow: “Toborrow tillhandahåller lån till små och medelstora företag” 
- Pepins: “Sveriges största handelsplats för crowdfunding och handel i onoterade 

aktier” 
- Tessin: “Investera i fastigheter” 
- Kameo: “Investera i fastigheter” 

 
Samtliga plattformar tillåter investerare att finansiera småföretag och startups i gengäld mot 
belöning eller ränta (Fundedbyme 2019; Kameo 2019; Pepins u.å; Tessin 2019; Toborrow 
2019). Tessin (2019) och Kameo (2019) erbjuder crowdfunding i form av andelsbaserad och 
crowdlending. Toborrow (2018) är en renodlad crowdlending plattform där utlåning sker till 
små och medelstora företag. Pepins (u.å.) och Fundedbyme (2019) tillåter investeringar i 
belöningsbaserad crowdfunding och andelsbaserad crowdfunding.  
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4. Empiri 
I följande kapitel kommer sekundärdata som bedömts som relevant för studiens syfte att 
presenteras, efter det följer en beskrivning av de företag som medverkat. Vidare kommer i 
intervjuerna med företagen att redogöras för.    
 

4.1 Sekundärdata 
Regeringen beslutade 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kartlägga 
marknaden för plattformar som erbjuder crowdfunding, samt utreda vilka regler som är 
tillämpliga vid andel- och lånebaserad crowdfunding och om det finns underlag för förändring 
i lagstiftningen (Gräsrotsfinansiering 2018). I utredningen har ett antal lagförslag arbetats fram 
främst med syfte att skydda konsumenten, bibehålla sekretess och förhindra terrorfinansiering 
och penningtvätt (ibid.). 
 
Finansinspektionen (FI 2018) skriver i sitt remissvar att crowdfunding kan ha en positiv 
inverkan på konkurrensen och effektiviteten på finansmarknaden genom att bidra till att fler 
företag får möjlighet till finansiering. Samtidigt kan crowdfunding medföra större risker för 
konsumenten (ibid.). FI (2018) är även positiva till utredningens förslag till att ställa 
crowdfunding-företag under tillsyn och att konsumentskyddande regler införs, något som enligt 
FI kan bidra till ett ökat förtroende för finansieringsformen och en fortsatt stark tillväxt.       
 

4.2 Primärdata 

 
Figur 6. Deltagande företag i studien 
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Företag A 
Företag A är ett växande småföretag med tre anställda som omsätter 6 691 tkr. Företaget 
grundades 2015 och verksamheten omfattar handel med viner från Europa. Respondenten är 
ägare och VD i företaget och ansvarar även inköp.   
  
Företagets livscykel 
Historiskt har företaget haft en snabb tillväxtökning och sedan starten 2015 har den fördubblats 
årligen. Företaget befinner sig idag i tillväxtfasen och har som mål att öka omsättningen med 
50 procent per år. Företaget finansierades initialt fullständigt genom eget kapital från ägarna, 
denna finansieringsform valdes på grund av företagets ambition att växa organiskt för att 
bibehålla fullständig kontroll i verksamheten. Därför finansierar företaget det ökade 
kapitalbehovet genom återinvestering av vinst. 
 
Ägarna har aldrig tvingats att avstå från lön och har inte bidragit med kapitaltillskott de senaste 
två åren. Däremot har företaget låtit delar av vinsten stanna kvar i bolaget de senaste åren och 
avstått från utdelning för att täcka det ökade kapitalbehovet.  
 
Olika typer av finansiering och kapitalanskaffningsproblem 
Företaget har i nuläget inga banklån och enligt respondenten är det på grund av det finns en 
autonom attityd i verksamheten. Respondenten upplever att relationen till banken är godtagbar 
då kontakten är på en personlig nivå, vilket kan underlätta möjligheten till eventuella framtida 
banklån. Uppvisar företaget ett positivt kassaflöde ökar möjligheten till företagslån, däremot 
upplever respondenten att banken är selektiv med vilka investeringar som finansieras och att 
stora krav ställs på företaget för att beviljas lån. På grund av respondentens personliga relation 
till banken har det inte begärts mer information om företaget än de offentliga uppgifterna, 
därför upplevs ingen direkt risk kopplat till företagslån. 
 
Företaget finansierade den senaste investeringen genom kapitalöverskott, något som motiveras 
med att det inte funnits behov av externt kapital med nuvarande tillväxtökning.  
Gällande framtiden är respondenten av inställningen att företaget ska skapa en stabil buffert av 
intjänat kapital som ska användas vid finansiering av kommande investeringar. Företaget har 
tidigare varit tvungna att avstå från investeringar i lager på grund av brist på kapital. 
 
Övrig extern finansiering som används i den dagliga verksamheten för att hantera ökat 
kapitalbehov består främst av checkkredit på grund av den låga komplexiteten och kostnaden, 
då företaget sällan använder tjänsten. Vidare använder sig företaget inte av factoring men har 
övervägt alternativet, dock upplever respondenten att administrationen och utförandet är för 
tidskrävande samt att det saknas utrymme för personalutökning för hantering av enbart 
administrativa arbetsuppgifter. Utöver detta finns det enligt respondenten en risk att 
“skrämma” kunden som kan resultera i ett leverantörsbyte om företaget agerar för aggressivt. 
Vidare angående övrig extern finansiering har företaget fått erbjudande från riskkapitalister 
men avstått för att bibehålla full kontroll i verksamheten. Slutligen leasar företaget en bil, dock 
inte från banken då respondenten upplever att leasing-företag kan leverera ett bättre avtal och 
har större kunskap inom området. 
  
Företaget använder sig av bootstrapping som kapitalsparande åtgärd för att minska 
finansieringsbehovet. Kredittiden mot kunder är vanligen 30 dagar, däremot för nya kunder är 
den 15 dagar eller om kunden har dålig kreditvärdighet kan företaget kräva förskottsbetalning. 
Företaget använder sällan inkasso då respondenten upplever att fakturorna vanligtvis betalas i 
tid, men vidtar dylika åtgärder när det anses vara nödvändigt.  
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Leverantörskredittiden uppgår till 30–60 dagar och företaget betalar generellt fakturor i tid, 
men väljer ibland ur en strategisk synpunkt att betala sent om leverantören är ett företag som 
inte påverkas nämnvärt av en försenad inbetalning, dock inte systematiskt. I avseende betalning 
av moms och skatter är företaget alltid punktliga.  
 
Rangordning av finansieringsalternativ 
Innan företaget genomför nya investeringar utför respondenten enklare investeringskalkyler på 
kalkylatorn för att få en uppfattning om ett estimerat utfall. Det är även av intresse för 
respondenten att jämföra finansieringskostnader vid val mellan eget och främmande kapital, 
detta sker dock på enklare nivå. Enligt respondenten vill ägarna finansiera verksamheten med 
kapitalöverskott primärt och lån sekundärt.    
  
Crowdfunding som finansieringsalternativ 
Respondenten har en begränsad kunskap om crowdfunding och crowdlending och har ingen 
tidigare erfarenhet av finansieringsformerna. Respondenten associerar med belöningsbaserad 
crowdfunding och är därför av inställningen att det inte är möjligt för deras verksamhet. 
Företaget har inte tidigare använt sig av finansieringsformen, men är inte främmande för att 
använda crowdfunding i framtiden, dock skulle respondenten prioritera andra vägar först. 
Respondenten upplever inga direkta risker som är kopplade till crowdfunding förutom de 
finansiella risker som alla investeringar innefattar. Faktorer som skulle förbättra respondentens 
inställning till crowdfunding är en förbättring av skyddsnäten vid lån, låga räntor och begränsad 
mängd administration.                 
 

Företag B 
Företaget är familjeägt med tre anställda som omsätter 5 523 tkr. Företaget grundades 2003 
och huvudverksamheten omfattar handel med livsmedel och delikatesser från Europa. 
Respondenten är andra generationens ägare och inköpare i bolaget. 
 
Företagets livscykel  
Tillväxten har under flera antal år har varit stabil och därav befinner sig företaget i 
mognadsfasen. Företaget har som tillväxtmål att årligen växa med 15 procent för att bibehålla 
sin stabilitet.  
  
Initialt finansierades verksamheten med eget kapital från företagets grundare och har tidigare 
finansierats genom återinvestering av vinst, då målet är att växa organiskt samt besitta 
fullständig kontroll över verksamheten. 
  
I nuläget har företaget inga långsiktiga lån och finansierar därför det ökade kapitalbehovet 
endast genom återinvesterad vinst. Ägarna har inte behövt avstå från lön och har inte bidragit 
med kapital, däremot har företaget under de senaste åren låtit vinsten stanna kvar i bolaget för 
att täcka finansieringsbehovet. Det har inte tillkommit nya ägare i företaget de senaste två åren. 
  
Olika typer av finansiering och kapitalanskaffningsproblem 
Företaget har tidigare inte haft långsiktiga lån, däremot har bolaget kortsiktiga skulder till 
externa aktörer. Kontakten med banken beskrivs som god då kontakten är personlig, men 
möjligheten att låna pengar oavsett detta endast tillåts när företaget visar ett positivt resultat. 
Respondenten menar att banken är selektiv och finansierar endast projekt med kort 
återbetalningstid, vidare finansierar banken inte projekt som påverkar resultatet negativt på 
längre sikt.  
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Respondenten exemplifierar detta genom när ägarna tidigare ansökt om ett långsiktigt banklån 
för att finansiera en utökning av verksamheten i from av en grossistbutik, varav nekas på grund 
av en för lång återbetalningstid enligt banken. Av den anledningen kan ägarna inte finansiera 
denna utökning i nuvarande situation. Enligt respondenten finns inga större risker med banklån 
förutom att det vid tillfällen ställs överdrivna krav på företaget. Den senaste investeringen i 
företaget finansierades genom kapitalöverskott då externt tillskott av kapital inte var aktuellt 
vid tillfället för investeringen. Företaget behöver däremot externt kapital för att finansiera 
framtida investeringar då vinstöverskottet inte räcker till.  
  
Företagets övriga externa finansiering består av checkkredit och leasing av företagsbilar. 
Respondenten uppger att kostnaden för checkkredit endast uppstår när den används och då 
nyttjandegraden är låg blir detta alternativ mest kostnadseffektivt. Företaget använder inte 
factoring då många av företagets kunder är restauranger och risken finns att kunden vänder sig 
till en annan leverantör vid för hård indrivning. Företaget har fått erbjudande från 
riskkapitalister men avstått, detta på grund av att fullständig kontroll ska bibehållas i företaget. 
Leasing av företagsbilar sker genom ett externt kreditinstitut då respondenten beskriver avtalen 
som mer förmånliga gentemot banken.      
  
Företaget använder bootstrapping i begränsad utsträckning som kapitalsparande åtgärd. 
Förskottsbetalning används endast vid tillfällen då kunder har en låg kreditvärdighet, vilket 
främst gäller nya kunder.  
Kredittiden är 30 dagar till återkommande kunder, men reduceras till 15–20 dagar gentemot 
nya kunder. Företaget använder inte inkasso eller påminnelser då detta prioriteras lågt med 
hänsyn till antalet anställda, företaget är även försiktiga med att “ställa ut” mycket varor utan 
garantier för att undvika uteblivna betalningar. Generellt upplever respondenten att kunderna 
är dåliga på att betala i tid med undantag för de stora livsmedelskedjorna. Kredittiden från 
leverantörer uppgår till 30 dagar enligt EU-direktiv och betalas i vanligtvis i tid, men vid 
enstaka tillfällen betalar företaget avsiktligen leverantörsfakturor sent för att undvika ”ett stort 
hål i fickan” efter inköp. Betalning av moms och arbetsgivaravgift betalas aldrig för sent av 
företaget. 
 
Rangordning av finansieringsalternativ  
Innan företaget genomför nya investeringar utför respondenten enklare investeringskalkyler 
och jämför schablonmässigt finansieringskostnaderna vid val mellan eget och externt kapital. 
 
Företagets målsättning är att finansiera ökat kapitalbehov och framtida investeringar primärt 
genom kapitalöverskott och kompletterar med banklån vid behov av extern kapital. 
Avslutningsvis uppger respondenten att ägarna i så stor utsträckning som möjligt försöker avstå 
från externt kapital. 
  
Crowdfunding som finansieringsalternativ 
Respondenten har enligt egen uppfattning begränsad insyn i crowdfunding som 
finansieringsform och associerar den med belöningsbaserad crowdfunding. Respondenten har 
ingen uppfattning om crowdlending då bristande kunskap råder kring denna finansieringsform. 
Vidare upplever respondenten att det finns en känsla av att branschen inte är seriös och att 
villkoren är “för bra för att vara sant”. Riskerna som respondenten upplever med 
crowdfunding är höga finansiella risker och bristande säkerheten associerat till plattformen. 
Faktorer som skulle förbättra respondentens inställning till finansieringsformen är ökad 
användarvänlighet och transparens med motivering som kopplas till de upplevda riskerna.  
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Företaget har tidigare inte använt sig av crowdfunding men blir dock positivt inställd efter 
intervjun och överväger att använda crowdfunding i framtiden för att finansiera den planerade 
utökningen av verksamheten, genom belöningsbaserad crowdfunding där finansiärer erhåller 
rabatt i en planerad butik. 
 

Företag C  
Företag C är ett stabilt växande småföretag med 13 anställda som omsätter 45 328 tkr. 
Företaget grundades 2005 och huvudverksamheten avser import av drycker från hela världen. 
Respondenten är ägare och grundare i bolaget och ansvarar även för olika administrativa samt 
operationella uppgifter.   
 
Företagets livscykel  
Företaget befinner sig i mognadsfasen då tillväxten utvecklats stabilt under en längre period. 
Det finns inga uttalade tillväxtmål i företaget men enligt respondenten är verksamheten 
tillväxtfokuserad. 
  
Initialt finansierades verksamheten fullständigt med eget kapital. Under tillväxtfasen har 
ägarna finansierat företaget med återinvesterad vinst men har även kompletterat med externt 
kapital i form av banklån, ett mindre lån från Almi och vid behov kapitaltillskott av delägare. 
Det fanns ingen uttalad strategi bakom valen av dessa finansieringsformer men grundtanken 
har alltid varit att växa organiskt. Respondenten hävdar att Almi valdes främst för att frigöra 
sig från personlig borgen som krävdes av banken, men valdes bort på grund av för hög ränta 
och administrativ belastning. Företaget använde factoring under en kort period men upplevde 
att det inte var kostnadseffektivt. 
  
I nuläget finansierar företaget ökat kapitalbehov och investeringar främst genom återinvesterad 
vinst då målet är att växa organiskt. De senaste åren har företaget låtit det egna kapitalet stanna 
kvar i bolaget för att täcka kapitalbehov. Ägarna i företaget har även avstått från lön i 
tillväxtfasen för att bidra med kapital. Det har inte tillkommit nya ägare i företaget de senaste 
två åren. 
   
Olika typer av finansiering och kapitalanskaffningsproblem 
Banklån används som ett kompletterande finansieringsalternativ och de långfristiga skulderna 
uppgår till 6 244 tkr. Eftersom att det långsiktiga kapitalet finns hos aktieägarna försöker 
företaget att hålla belåningsgraden låg. Respondenten upplever relationen med banken vara 
acceptabel i dagsläget men har under längre period varit problematisk.  
Möjligheten att få långsiktig lån upplever respondenten vara ”okej” då banken inte avvisar 
företaget men processen till acceptans är omfattande. Banken kräver säkerhet i form av 
personlig borgen för företagslån framför uppvisande av goda resultat uppger respondenten. 
Bankerna ställer enligt respondenten överdrivna krav på företaget i form av väldigt hög grad 
av transparens och krav på uppvisande av detaljerade kalkyler trots goda resultat och 
vinstmarginaler. Respondenten uppger att det finns en känsla av att ”att vara fast” vilket 
resulterat i att företaget försöker undvika långsiktiga banklån och därav söka sig till andra 
alternativ. Senaste investeringen finansierades enligt respondenten genom två olika externa 
finansieringsformer. Den första delen av investeringen finansierades genom att delägarna 
lånade ut kapital till företaget då det saknades ekonomiskt utrymme för att finansiera med egna 
medel, men även för att relationen med delägarna är god eftersom de är anhöriga till företagets 
grundare, den andra delen finansierades genom ett banklån med personlig borgen som stöd.  
Dock har företaget tidigare avstått från investeringar på grund av bristen av egna likvida medel.  
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Företagets övriga externa finansiering i nuläget består av checkkredit och leasing. Företaget 
leasar bilar från externt kreditinstitut framför banken då de inte har tilläggstjänster. Factoring 
är inget företaget använder sig av idag då den finansieringsformen anses vara för dyr och inte 
är betydande när checkkredit tillfredsställer de primära behoven. 
 
Bootstrapping används som kapitalsparande åtgärd i företaget. Goda leverantörsrelationer, 
korta kundkrediter och checkkredit bidrar till att företaget kan finansiera den dagliga 
verksamheten. Vid tillfällen kan även förskottsbetalning utkrävas men det mest förekommande 
är 30 dagars kundkredit. Påminnelser och inkasso används i företaget men i begränsad 
utsträckning då respondenten föredrar personlig kontakt, eftersom inkasso kan uppfattas som 
stötande och otrevligt. Respondenten poängterar att verksamheten bygger på personliga 
relationer och därav finns det kännedom om vilka kunder som betalar sent, men överlag betalas 
fakturor i tid. Vid omständigheter vid utebliven inbetalning används påminnelser genom 
Handelsbankens standardtjänster.  Leverantörskredittiden är 60 dagar inom Europa och 
företaget betalar aldrig leverantörsfakturor, moms och skatt för sent avsiktligt.    
Rangordning av finansieringsalternativ 
Innan företaget genomför investeringar utförs enklare investeringskalkyler av respondenten.  
Dock jämförs inte finansieringskostnaderna vid val mellan eget och externt kapital då 
respondenten menar att det handlar mer om att värdesätta sin egna tid.  
 
Respondenten uppger avslutningsvis att framtida investeringar främst ska finansieras genom 
återinvesterad vinst för att undgå pant på privat egendom och personlig borgen som krävs vid 
banklån. Vid behov av extern kapital kompletteras denna finansieringsform med banklån. 
Företaget undviker externt kapital i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Crowdfunding som finansieringsalternativ 
Respondenten har enligt egen uppfattning begränsad kunskap om crowdfunding och 
crowdlending som finansieringsform och förknippar området med belöningsbaserad 
crowdfunding. Med utgångspunkt från aktuell kunskap om crowdfunding är inställningen 
positiv men har aldrig varit ett alternativ i företaget då verksamheten anses vara ett traditionellt 
handelsföretag. Av den anledningen har respondenten inte fördjupat sig inom området då 
kapitalbehovet inte har krävt innovativa finansieringslösningar. Respondentens inställning till 
crowdfunding och dess upplevda risker existerar inte på grund av bristande kunskap om 
finansieringsformen. Företaget har tidigare inte använt sig av crowdfunding för att finansiera 
tillväxten men har inte fullständigt uteslutit finansieringsformen då ägarna gärna vill utmana 
de traditionella bankerna. Respondenten prioriterar dock banklån och andra alternativ i form 
av delad risk med leverantörer framför crowdfunding. Faktorer som kan förbättra 
respondentens inställning till crowdfunding framgick inte på grund av för lite insyn i ämnet. 
 

Företag D 
Företag D grundades 2016 och är ett växande småföretag med tre anställda, som 2017 omsatte 
företaget 9 339 tkr. Huvudverksamheten avser att importera viner från länder i Europa. 
Respondenten är delägare i företaget.  
  
Företagets livscykel 
Företagets har varit vuxit konstant och befinner sig i nuläget i tillväxtfasen. Företaget har till 
avsikt att fortsätta expandera då tillväxtmål är 30 procent per år.  
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Företaget finansierades initialt genom eget kapital i kombination med Almi-lån. Motiveringen 
till valda finansieringsformen var främst bankernas ovilja att låna ut kapital till företaget. Enligt 
respondenten blev Almi-lån lösningen istället för traditionell bankfinansiering då de matchar 
tillskottet av eget kapital, detta tillskott var betydande då verksamheten var investeringstung 
och gick med initial förlust.  Företaget finansierar i nuläget det ökade kapitalbehovet främst 
genom återinvesterad vinst då ambitionen är att hålla belåningsgraden låg.  
  
Ägarna har avstått från lön under det första året och inte tagit utdelning för att bidra till att täcka 
det ökade kapitalbehovet. Företaget har låtit vinsten stanna kvar i bolaget de senaste åren då 
kapitalet har använts till olika investeringar. Ägarna har inte behövt bidra med kapitaltillskott 
i företaget under de senaste två åren och nya ägare har under de senaste åren inte tillkommit i 
företaget.  
  
Olika typer av finansiering och kapitalanskaffningsproblem 
Företaget har Almi-lån och använder sig även av fakturakredit för att generera ett flexibelt 
rörelsekapital som möjliggör anpassning efter försäljningsutvecklingen. Företaget har planer 
att diskutera med banken avseende möjligheten för anskaffning av långsiktigt företagslån vid 
årets slut, fram tills dess kommer fakturakredit utgöra främsta finansieringsformen vid ökat 
kapitalbehov. Respondenten uppger att banken har vid tillfällen begärt mer information om 
företaget än det som är publicerat i form av ingående prognoser, likviditetsanalyser och annan 
information som inte är publicerad. Relationen till banken beskriver respondenten som god, då 
bankens förståelse för verksamheten ökar, vilket kan förbättra möjligheten till långsiktiga lån i 
framtiden. Av den anledningen anser respondenten att risken kopplad till banklån är minimal.  
Senaste investeringen finansierades fullständigt genom återinvesterad vinst. Respondenten 
uppger att företaget endast finansierar uppbyggnaden av lager med lån och resterande 
investeringar finansieras genom kapitalöverskott. 
 Företaget har avstått från erbjudande från riskkapitalföretag att investera i verksamheten, detta 
på grund av att företaget vill undvika ökade krav på styrning och insyn från externa parter. 
Vidare använder företaget inte checkkredit, bidrag eller leasing, då respondenten uppger att 
nuvarande finansieringsalternativ är tillräckliga. 
  
Företaget har ingen uttalad strategi för hur kapital frigörs. Bootstrapping används begränsat 
som en alternativ lösning för kapitalbesparing i företaget då de inte erhåller förskottsbetalning 
av kunder eller använder påminnelser och inkasso. Kundkredittiden är 30 dagar och majoriteten 
betalar vanligen fakturorna i tid.  Vidare har företaget har en leverantörskredittid mellan 60–
90 dagar och betalar aldrig avsiktligt leverantörsfakturor, moms och skatt sent. 
  
Rangordning av finansieringsalternativ 
Innan företaget ämnar genomföra investeringar utförs en grundläggande investeringskalkyl, 
dock jämförs inte kostnaderna mellan olika finansieringsalternativ då tiden prioriteras mot 
andra områden. Vidare menar respondenten att företaget inte är i behov i nuläget av ytterligare 
kapital för att hantera olika problem.  
 
Enligt respondenten vill ägarna finansiera verksamheten primärt med återinvesterad vinst och 
sekundärt med banklån, något som motiveras med att företagets befintliga ägare inte vill addera 
flera ägare att ta hänsyn till eller att andelen späds ut.   
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Crowdfunding som finansieringsalternativ 
Respondenten uppger sig ha grundläggande kunskap om crowdfunding och crowdlending och 
har inga tidigare erfarenheter av denna form av finansiering inom aktuell verksamhet. 
Respondentens inställning till crowdfunding är positiv då finansieringsformen anses vara en 
bra lösning för den som vill ha alternativ till affärsänglar och Venture capital. Vidare menar 
respondenten att det är ett bra sätt att erhålla en lojal grupp investerare eller konsumenter. 
Respondentens inställning till crowdlending är positiv då det möjliggör att investerare stödjer 
företag och bidrar med kapital. Företaget har inte tidigare använt sig av crowdfunding eller 
crowdlending som finansieringsform och kommer inte att göra det för den nuvarande 
verksamheten då finansiering från befintliga ägare är tillräcklig.  
Dock är respondenten inte främmande för att använda crowdfunding eller crowdlending för att 
finansiera uppstarten av ett nytt bolag. Riskerna med denna finansieringsform upplever 
respondenten vara att ledningen måste ta hänsyn till många ägare samtidigt samt att det är svårt 
att ha en kontinuerlig dialog om framtida finansiering. Respondenten var tveksam till 
plattformarnas legitimitet och menar att det väcks en känsla att de inte är seriösa. Ytterligare 
en faktor som kan förbättra inställningen av finansieringsformen är om crowdfunding-
plattformen utmanar med marknadsmässiga räntor.  
 

Företag E 
Företag E är ett snabbt växande småföretag som grundades 2010 och företaget omsatte 2017 
25 012 tkr. Företaget har fem anställda och huvudverksamheten är handel med livsmedel 
främst från Spanien. Respondenten är grundare och ägare i företaget samt är verksam som 
inköp- och logistikansvarig. 
  
Företagets livscykel 
Företaget befinner sig i mognadsfasen och har inga uttalade tillväxtmål utan är relativt nöjda 
med storleken på verksamheten, dock vill de fortsätta växa organiskt. Under de senaste två åren 
har inga nya ägare tillkommit, det senaste tillskottet av ägare skedde för fem år sedan då en av 
företagets anställda erbjöds att köpa tio procent i företaget. VD för bolaget är även ägare.   
  
Företaget finansierades initialt med eget kapital då respondenten uppger att försök som gjordes 
för att få extern finansiering misslyckades och inga andra alternativ till finansiering var 
tillgängliga. I nuläget finansierar företaget det ökade kapitalbehovet främst med återinvesterad 
vinst, banklån, samt leasing av maskiner. Anledningen till att företaget valde dessa former av 
finansiering är att möjligheterna tidigare inte varit tillgängliga för bolaget.     
  
Företaget har låtit vinst stanna kvar i bolaget under de senaste åren för att täcka kapitalbehovet, 
däremot har ägarna inte behövt avstå från lön för att bidra med kapital, men respondenten 
tvingades ta ut låg lön under uppstartsfasen. Ägarna till företaget har givits möjlighet att ta 
utdelning de tre senaste åren. 
 
Olika typer av finansiering och kapitalanskaffningsproblem 
Företaget har idag långsiktiga banklån på 500 tkr med en period för återbetalning som omfattar 
fyra år och respondenten upplever möjligheten att beviljas lån som god om företaget uppvisar 
ett positivt resultat. Respondenten beskriver relationen med banken som bra och har förbättrats 
med åren, däremot upplever respondenten att banken är försiktiga med att bevilja lån och kräver 
en kort återbetalningsperiod. Respondenten upplever att banken kräver uppdaterad och mer 
detaljerad finansiell information när företaget ansöker om finansiering. 
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Den senaste investeringen finansierades med banklån samt leasing, något som motiveras med 
att det var det mest ekonomiska alternativet enligt respondenten. I avseende till framtida 
investeringar vill respondenten använda liknande finansieringslösning. Företaget har tidigare 
avstått från investeringar på grund av kapitalbrist i företagets uppstartsfas.  
 
Företagets övriga externa finansiering består av checkkredit på 500 tkr som används vid vissa 
säsongsvariationer samt om leverantörer kräver förskottsbetalning. Företaget leasar även bilar, 
maskiner, kylar och frysrum, vilket sker genom banken. Företaget använder inte factoring då 
respondenten anser det vara för dyrt samt att det kan avskräcka kunder. Företaget har inte 
kontaktats av riskkapitalister, däremot har andra företag i samma bransch erbjudit att köpa in 
sig i företaget.    
  
Företaget använder vanligtvis av 20–30 dagars kredittid och respondenten är av inställningen 
att kunderna är relativt bra på att betala i tid, men bedömer dock att en tredjedel av fakturorna 
betalas sent. Företaget använder sig inte av inkasso i dagsläget, men har tidigare använt sig av 
det och upplevde ingen förbättring. Respondenten har uppfattningen om att kunden inte kan 
betala fakturan kan de inte heller betala inkasso. Kredittiden från leverantörer varierar men 30 
dagar är vanligt förekommande, men enstaka leverantörer kräver förskottsbetalning. Vidare 
uppger respondenten att fakturor aldrig betalas sent med avsikt, inte heller moms eller 
arbetsgivaravgift fördröjs avsiktligen.   
  
Rangordning av finansieringsalternativ 
Företaget utför inte kalkyler vid investeringar då respondenten anser att det är en förutsättning 
för fortsatt tillväxt. Vidare jämför företaget inte kostnaden mellan eget och externt kapital.  
 
Vid investering väljer företaget primärt att finansiera med återinvesterad vinst som sekundärt 
kompletteras med banklån vid behov av externt kapital, detta motiveras genom att 
respondenten uttrycker att det är viktigt att bibehålla kontrollen över företagets framtida 
utveckling. 
  
Crowdfunding som finansieringsalternativ  
Respondenten beskriver sig som begränsad insatt i crowdfunding och crowdlending som 
finansieringsform men är positivt inställd. Företaget har inte använt sig av crowdfunding eller 
crowdlending vid tidigare investeringar, men kan överväga att använda det i framtiden om 
räntan är mer förmånlig eller om företaget inte beviljas lån. Respondenten är positiv till 
crowdfunding och intresset ökar under intervjun då respondenten vill utreda möjligheten att 
placera kapital vid likviditetsöverskott. Faktorer som skulle kunna förbättra respondentens 
inställning till crowdfunding är en förbättring av plattformarnas legitimitet, då respondenten 
idag upplever att plattformarna är oseriösa vilket medför en dålig känsla kring branschen, dock 
medger respondenten att kunskapen i ämnet är bristfällig. Respondenten uppger även att 
begreppet crowdfunding inte har en positiv association enligt den egna uppfattningen.       
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5. Analys 
I följande avsnitt kommer teorin utvärderas och kopplas till den insamlade empirin. Analysen 
bygger på de för tidigare redogjorda teorierna samt jämförelser mellan företagen som deltagit 
i studien. 

5.1 Livscykel 
Samtliga företag som deltagit i studien befinner sig i tillväxt- eller mognadsfasen i företagets 
livscykel, där tre klassas som mogna och två befinner sig i tillväxtfasen. Enligt Andrén, 
Eriksson och Hansson (2015) ökar intäkterna i tillväxtstadiet från försäljning, dock är kostnader 
fortsatt höga. När företaget når mognadsfasen minskar affärsrisken vilket innebär att företaget 
kan ta en högre finansiell risk. Detta kan bekräftas i studien då företag C och E befinner sig i 
mognadsfasen upplevde att de hade större möjligheter till att få banklån.  
 
Samtliga företag uppgav att de hade som mål att växa men i varierande utsträckning, enligt 
Berger och Udell (1998) kräver tillväxt kapital, exempel på detta är ökade investeringar i 
anläggningstillgångar och rörelsekapital. Företag A och D som befinner sig i tillväxtstadiet har 
en högre tillväxtambition än resterande företag som befinner sig i mognadsfasen, vilket innebär 
att företagen i tillväxtfasen har ett större kapitalbehov, men även företag B beskrev ett behov 
av kapital för att ha möjlighet att genomföra planerade investeringar.    
 
Samtliga företag finansieras med eget kapital initialt, företag D kompletterade med lån från 
Almi. Andrén, Eriksson och Hansson (2015) menar att vid ett företags uppstart är det viktigt 
att den finansiella risken är låg då den affärsmässiga risken är hög, något som finansiering med 
eget kapital bekräftar. Vidare finns det en utbredd vilja bland respondenterna att inleda bolagets 
verksamhet med en hög grad av autonomi.    
 
Enligt Landström (2003) är det ett erkänt problem i den finansiella teorin att småföretag har 
svårt att erhålla externt kapital, vilket studien påvisar då samtliga företags huvudsakliga 
finansiering av tillväxt sker genom återinvestering av vinst. Företag C och E har en mindre 
andel långsiktiga lån som komplement, vilket överensstämmer med Nutek (2006) som hävdar 
att småföretagens finansiella situation och syn på kapitalförsörjning påverkas av 
omsättningsnivå.   
 
Enligt Jonsson och Mattsson (2016) består en väsentlig del av småföretags kostnader av 
kostnad för lager som består av en finansiell och en fysisk del och är beroende av den kvantitet 
som lagerhålls, detta styrks i studien då samtliga företag utom företag D har tvingats att avstå 
från investeringar på grund av kapitalbrist, främst gällande lager.    

5.2 Olika typer av finansiering och kapitalanskaffningsproblem 
Intern finansiering innebär att den genererade vinsten återinvesteras i verksamheten och på så 
sätt driver tillväxten av företaget, detta benämns även som organisk tillväxt och anses vara den 
stabilaste formen enligt Hillier et al. (2015). I den utförda studien har detta styrkts då intern 
finansiering är den primära formen av tillväxtfinansiering hos samtliga företag. Det finns 
däremot en vilja bland respondenterna att finansiera framtida investeringar med långfristiga 
lån, dock menar Saunders och Steffen (2011) att det är svårt för småföretag att beviljas lån och 
i de fall de bifalls har småföretag en sämre förhandlingsposition.  
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Detta framgår även i empirin då flertalet respondenter upplever att banken ställer orimliga krav 
på kort återbetalningstid och finansiella garantier. Respondent A, C och E beskrev att ett ökat 
kassaflöde förbättrar möjligheterna till lån, vilket överensstämmer med Andrén, Eriksson och 
Hansson (2015) som menar att om kassaflödet är positivt kan den finansiella risken höjas 
ytterligare för att öka avkastningen.  
 
Andrén, Eriksson och Hansson (2015) definierar skulder vars löptid är mindre än ett år, som 
kortsiktiga skulder och består främst av checkkredit, factoring och leverantörsskulder. Företag 
A, B, C och E använder sig av checkkredit i nuläget då respondenterna upplever att det är en 
bra resurs att ha tillgänglig, främst vid säsongsvariation samt att kostnaden endast uppstår vid 
nyttjande. Företag D använder sig av factoring idag och företag C uppger att de tidigare använt 
sig av finansieringsformen men att administrationen kring var alltför omfattande. Enligt Beck 
och Demirguc-Kunt (2006) är factoring att föredra för företag med svag förhandlingsposition 
då låntagaren inte granskas utan gäldenären, vilket styrks av empirin då företag D är det yngsta 
företaget.    
 
Landström (2003) menar att finansiärer upplever att småföretag bär en högre affärsrisk 
beroende på deras sämre interna ekonomiska system, vilket ofta leder till att finansiärer blir 
restriktiva med att finansiera småföretag. Detta påvisas i studien då samtliga företag hävdade 
att banken inte accepterade låneansökan såvida inte småföretaget påvisade positivt kassaflöde 
och goda vinstmarginaler.  
Landström (2015) uppger även att banken måste bedöma företagets återbetalningsförmåga, 
samt den risk som det innebär att bevilja lån till företaget, något som är svårt gällande 
småföretag då informationen ofta är begränsad, av denna anledning prioriteras ofta den 
personliga relationen mellan företaget och banken. Det finansiella gapet bekräftas i tidigare 
avsnitt då alla företag i studien uppgav att banken ställde överdrivna krav i form av hög 
transparens samt uppvisande av icke publicerad information för att diskussion av företagslån 
ska existera.  
 
Trots att riskkapitalister enligt Landström (2003) ofta besitter ett kontaktnät som kan användas 
vid behov att generera mer kapital, har fyra av respondenterna tackat nej till att involvera 
riskkapital vid finansiering av verksamheten, även företag E har fått erbjudande om uppköp av 
en konkurrent men har avböjt. Pecking order teorin påvisar att externt riskkapital är den minst 
föredragna finansierings metoden då företaget tvingas lämna ifrån sig kontroll över 
verksamheten, men även att kraven på företagets avkastning ökar med externt kapital 
(Hamberg 2006), något som bekräftas i empirin av samtliga respondenter.  
 
Almi (u.å.) kan bidra till företagstillväxt på flera sätt genom att investera i verksamheten, bidra 
med lån, men även distribuera kapital från andra aktörer som Tillväxtverket och Vinnova. 
Företag D använder sig av idag av Almi företagslån och företag C har tidigare använt sig av 
finansieringsformen. För att konkurrensen inte ska vara snedvriden kräver Almi (u.å.) en ränta 
som är högre än den genomsnittliga låneräntan, något som respondent C angav som anledning 
till att företaget valde andra finansieringsformer.      
  
I avseendet eget kapital och ägartillskott är det enligt Andrén, Eriksson och Hansson (2015) 
vanligt förekommande i småföretag att ägaren driver och arbetar i företaget, vilket stämmer 
överens med samtliga företag i studien. Vidare menar Andrén, Eriksson och Hansson (2015) 
att tillskottet inte enbart behöver bestå av aktiekapital, utan kan innefatta lån till låg eller ingen 
ränta, dock var det endast företag C som uppgav att de bidragit med tillskott av kapital i 
tillväxtfasen.  
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Samtliga företag uppger däremot att de låtit vinsten stanna kvar i företaget för att täcka 
kapitalbehovet, utöver detta uppger företag C och D att de avstått från utdelning för att reducera 
behovet av kapital.     
 
Extern finansiering för småföretagens tillväxt genererar enligt Ebben och Johnsson (2006) höga 
kostnader bestående av höga räntor, högre kontroll samt krav på återbetalningsvillkor och 
säkerhet. Bhide (1992) hävdar att finansiella bootstrappingmetoder avser att hantera dessa 
utmaningar och har därför enligt Landström (2003) stor betydelse för småföretag som befinner 
sig i tillväxtfasen. I företag A, B, C och D används bootstrapping i olika former som 
kapitalsparande åtgärd för att minska kapitalbehovet.

                     
I sammanställningen presenteras olika grupper av bootstrappingmetoder där Grupp 1 avser 
metoder som handlar om tillförsel av resurser från företagets ägare vilket framgår i empirin att 
företag C och D har avstått från lön för att bidra med kapital, företag C har även varit tvungna 
att bidra med kapitaltillskott. Grupp 2 omfattar minimering av kundfordringar i företaget, vilket 
påvisas av att företag A, B och C erhåller förskottsbetalning av kunder vid tillfällen. Samtliga 
företag förutom företag E använder inkasso och påminnelseavgifter i viss utsträckning för att 
reducera antalet försenade inbetalningar. Vidare används Grupp 4 av företag A och B som 
omfattar metoder som fördröjer leverantörsbetalningar och att leasa utrustning framför inköp, 
då dessa företag uppgav att de vid vissa tillfällen betalar leverantörsfakturor för sent avsiktligen 
för att frigöra kapital. Även företag E använder leasing av bilar och maskiner. Grupp 5 avser 
bootstrappingmetoder som ämnar att reducera kapitalbindning i lager och lagerhållning vilket 
samtliga studerade företag tillämpade i form av att ständigt ha en hög lageromsättning för att 
undvika att binda kapital i lager.  
 

5.3 Rangordning av finansieringsalternativ 
Kraus och Litzenberger (1973) framhåller i Trade off teorin att ett företag kan välja hur stor 
skuldsättningsgrad och hur mycket eget kapital som ska användas genom en avvägning av 
lånens skattesköld och mot nackdelar med skulden i form av kostnad för obestånd. Studien 
påvisar att endast företag A och B jämför kostnader mellan eget och lånat kapital, vilket är 
anmärkningsvärt då det endast är de två företagen som inte har långsiktiga lån i nuläget.   
 
Myers (1984) beskriver i Pecking Order Teorin att företagens prioritering vid kapitalbehov är 
följande 1) intern finansiering, 2) skulder, 3) eget kapital, vilket även påvisas i studien då 
samtliga företag anger att intern finansiering föredras vid tillväxt. Vidare hävdar samtliga 
respondenter att bankfinansiering är att föredra framför eget kapital, motivering till detta är att 
bibehålla kontrollen över företaget. Skulle det krävas ytterligare kapital uppger företag C och 
D att de i primärt vänder sig till befintliga ägare och sekundärt nya ägare, detta för att ha färre 
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intressenter att ta hänsyn till, vilket överensstämmer med Myers (1984) som hävdar att sista 
utvägen avser utförande av nyemission. 

5.4 Crowdfunding som finansieringsalternativ 
Samtliga respondenter har kännedom om crowdfunding som finansieringsform och beskriver 
sin kunskap som begränsad förutom respondent D vars kunskaper beskrivs som grundläggande. 
Respondent A, B och C associerar finansieringsformen med belöningsbaserad crowdfunding 
och endast respondent D känner till crowdlending. Samtliga respondenter visar intresse för 
tjänsten samt är positivt inställda till crowdfunding och dess möjligheter, baserat på nuvarande 
kunskap. Respondent A, B och E visar ett ökat intresse då de tar del av mer information under 
intervjuns genomförande och respondent D uppger att finansieringsformen kan vara ett 
alternativ i framtiden vid uppstart av ett nytt bolag. Respondent B uttrycker även en önskan att 
nyttja crowdfunding vid finansiering av ett kommande projekt.  
 
I Gräsrotsfinansiering (2018) beskrivs crowdfunding som ett samlingsbegrepp som innefattar 
att erhålla finansiering från en stor grupp människor, där syftet är att finansiera verksamheter 
och projekt som har svårigheter att finna finansiering genom de traditionella kanalerna, vilket 
är något som samtliga av respondenterna beskriver att de upplevt vid olika tillfällen.    
 
Enlig De Buysere et al. (2012) är P2B-lån är ett reellt finansieringsalternativ för småföretag 
där motivet bakom utlåningen tillskrivs individers vilja att generera avkastning på sitt kapital 
som är större än den som banker kan erbjuda. I studien uppgav respondent A, B, D och E att 
de kan tänka sig att använda sig av P2B-lån i framtiden om banken ger avslag eller om de kan 
erhålla en lägre ränta. Företag C anser sig vara mer traditionella och prioriterar därför andra 
alternativ framför P2B-lån, dock uppger respondenten att han gärna vill “utmana” banken.  
En möjlighet som respondenterna kan överväga är att använda sig av är tjänster från Toborrow 
(2018) som är en renodlad crowdlending-plattform där utlåning sker till små och medelstora 
företag, men även Tessin (2019) och Kameo (2019) erbjuder crowdlending som 
finansieringsalternativ.   
 
Gräsrotsfinansiering (2018) beskriver andelsbaserad crowdfunding som en metod som används 
när ett företag vill söka investerare från en grupp individer istället för att söka kapital från 
affärsänglar, venture capital eller andra privata investerare, detta alternativ uppger samtliga 
respondenter att det inte är aktuellt då autonomi och kontroll över det egna företaget beskrivs 
som viktig. Respondent C och D uppger att det finns möjlighet från befintliga ägare att bidra 
med kapital. Enligt De Buysere et al. (2012) bygger belöningsbaserad crowdfunding på att 
projektägaren vill finansiera ett specifikt projekt där investeraren får en icke finansiell belöning 
som kompensation, men vissa fall kan även den utfästa belöningen utgöra ett förköp till 
rabatterat pris. Respondent A, B och C associerade initial crowdfunding med denna form och 
ansåg därför att crowdfunding inte var lämplig för deras verksamhet. Under intervjuns 
genomförande ändrade dock respondent B inställning och beaktade att använda 
finansieringsformen i ett framtida butikskoncept där finansiärer erhåller rabatt som belöning 
och på så sätt kan även återkommande kunder knytas till verksamheten. Plattformarna Pepins 
(u.å.) och Fundedbyme (2019) tillåter investeringar i belöningsbaserad crowdfunding och 
skulle därför kunna bidra i utvecklingen av detta koncept.       
 
I studien har det framkommit att medvetenhet och uppfattning kring finansieringsformen bör 
förbättras för att ett ökat användande ska uppnås. I Gräsrotsfinansiering (2018) har ett antal 
lagförslag arbetats fram främst med syfte att skydda konsumenten, bibehålla sekretess och 
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förhindra terrorfinansiering och penningtvätt. Flera av respondenterna efterfrågade en 
förbättrad legitimitet kring finansieringsformen, något som en tydlig lagstiftning skulle kunna 
bidra med. Vidare ställer sig FI (2018) i sitt remissvar positiva till utredningens förslag till att 
ställa crowdfunding-företag under tillsyn och att konsumentskyddande regler införs, något som 
enligt FI kan bidra till ett ökat förtroende för finansieringsformen och en fortsatt stark tillväxt. 
En sådan utveckling skulle sannolikt förbättra inställningen som respondenterna beskriver som 
“oseriös” och “för bra för att vara sant”. Avseende övriga faktorer som kan förbättra 
inställningen till finansieringsformen nämns användarvänlighet, transparens, låg ränta och 
begränsad administration, där den individuella plattformen har möjlighet att bidra till ökat 
förtroende. 
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6. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens resultat i koppling med analysen. Därefter redovisas 
kritik mot tillämpad metod samt förslag på framtida forskning.  

6.1 Avslutande diskussion 
Det är tydlig att beroende på var företaget befinner sig i livscykeln påverkar småföretagens 
finansieringsmöjligheter tillsammans med omsättningsstorlek. De företag som befinner sig i 
tillväxtfasen har svårare att erhålla traditionell finansiering än företagen i mognadsfasen, dock 
upplever samtliga företag en återhållsamhet från bankernas sida att bidra med kapital och 
uppger att kapitalbrist har hindrat företagets tillväxt vid någon tidpunkt. Detta fastställer att det 
finns ett behov av ytterligare extern finansiering hos företagen som deltagit i studien.        
 
Det går att utläsa ett tydligt mönster att intern finansiering är den primära källan av 
tillväxtfinansiering, vilket även ligger i linje med Pecking order teorins hierarki av 
finansieringsformer. I enlighet med tidigare nämnd teori är även den sekundärt föredragna 
finansieringsformen banklån, vilket bidrar med externt kapital med bibehållen kontroll över 
det egna bolaget. Det föreligger dock en svårighet att få låneansökningar beviljade trots att 
företagen erbjuder fullständig transparens gällande ekonomisk insyn i verksamheten. På grund 
av bristen av finansiell historik och en högre affärsrisk blir det finansiella gapet större för 
småföretag, därför finns det incitament att skapa en god och personlig relation med banken. 
Vidare kan fastställas att riskkapital är den minst föredragna finansieringsformen enligt både 
teori och empiri, då drivkraften till självbestämmande föreligger starkt hos småföretagare.  
 
Vikten att hitta den optimala kombinationen av lånat och eget kapital framgår av empirin att 
vara låg, vilket kan förklaras med att möjligheten som Trade off teorin erbjuder är för många 
småföretag begränsad, beroende på att finansiering via långsiktiga lån är tillgänglig.           
 
Majoriteten av företagen använder bootstrapping för att frigöra kapital, vilket ytterligare 
påvisar att det finns behov av externt kapital för att bidra till större handlingsutrymmen i 
småföretagen. En alternativ lösning för företagens behov av likvida medel skulle kunna utgöras 
av informell finansiering i form av crowdfunding.  
 
Crowdfunding som finansiering i sin nuvarande form är fortfarande ett nytt fenomen, studien 
visar att respondenterna är genomgående positiva till de möjligheter som crowdfunding kan 
erbjuda, något som främst beror på att de traditionella bankerna inte uppfyller det behov som 
småföretagen beskriver. Vidare föreligger det en teoretisk möjlighet att tillfredsställa detta 
behov med hjälp av crowdfunding, vilket är förenligt med Pecking order teorin och studiens 
empiri samt kunna bidra till förbättrade förutsättningar att nyttja Trade off teorins fördelar. I 
studien framkom även att det finns ett incitament från småföretagare att använda sig av 
crowdfunding för att minska bankens makt och inflytande samt att minska sin egen 
beroendeställning.   
 
Det som talar mot finansieringsformers framgång är primärt den kunskapsbrist som 
småföretagare beskriver kring crowdfunding samt synsätt som inte alltid korrelerar med 
verkligheten. För att bidra till ökad kunskap och användande av crowdfunding som 
finansieringsform krävs en samlad åtgärd av flera aktörer. En avgörande del i att stärka 
legitimiteten hos finansieringsformen utgörs av en tydlig lagstiftning, vilket kan bidra till en 
förbättrad uppfattning och att branschens seriositet stärks. Vidare kan förtroendet för 
finansieringsformen förbättras genom att ställa crowdfunding-företag under tillsyn av FI. 
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Ytterligare ansvar för förbättring ligger på de enskilda crowdfunding-aktörerna på marknaden, 
vars uppgift utgörs av att öka transparensen, förenkla administrationen samt att konkurrera med 
marknadsmässiga räntor. Marknadsaktörer har förbättrat förtroendet för andra nätbaserade 
tjänster, exempelvis som Airbnb och Uber på sina respektive marknader, en liknande effekt 
skulle kunna ses inom crowdfunding. Avslutningsvis finns det även ett behov att informera 
småföretagen om de möjligheter som crowdfunding kan erbjuda samt att tydliggöra olika 
plattformars tjänster. Därför kan intresseorganisationer som företräder småföretagare bidra 
med att fylla det informationsgap som deras medlemmar besitter.            
 

6.2 Metodkritik 
Kvalitativ metodansats har tillämpats i studien för att genom analys och redovisning i ord skapa 
en förståelse om hur småföretag finansierar det ökade kapitalbehovet samt deras uppfattning 
av crowdfunding som alternativ finansieringsform. Den kvalitativa metoden genererar en mer 
djupgående redogörelse och tolkning av insamlade data, detta resulterar i en mer 
individualiserad tolkning, dock ger metoden inte ett generaliserbart resultat. (Bryman & Bell, 
2013) Vid val av ansats utfördes en avvägning mellan metoderna med olika faktorer i form av 
tid och tillgänglighet beaktning vid uppstartsprocessen, dock ansåg författarna kvalitativ 
forskningsansats vara mer lämpad i aktuell undersökning för att besvara syftet. 

Studiens undersökningsobjekt utgjordes av fem småföretag verksamma inom 
Stockholmsområdet. Därav för att uppnå tydligare samt bredare föreställning om huruvida 
företagens uppfattning och medvetenhet om finansieringsformen hade det varit lämpligt att 
utföra en kvantitativ undersökning för att studera en större population, vilket skulle öka 
överförbarheten av resultatet och möjligheten att replikera studien i framtiden. (Bryman & Bell, 
2013) 

Vid insamlingen av empirin genomfördes två intervjuer på telefon, vilket var på grund av 
respondenternas brist på tid till ett fysiskt möte. Denna insamlingsmetod var inte författarnas 
förstahandsval på grund av risken för felkällor från båda parter som inte uppfattas lika tydligt 
som vid personlig kontakt, däremot stärktes respondenternas anonymitet ytterligare. (Bryman 
& Bell, 2013)  

Slutligen finns det svårigheter att mäta småföretagens medvetenhet och uppfattning om 
crowdfunding, men eftersom denna digitaliserade form av crowdfunding är ett relativt nytt 
område ansåg författarna att en studie av explorativ karaktär var lämpad för att skapa en 
utgångspunkt till framtida forskning.  

6.3 Framtida forskning 
Något som noterats under projektprocessen är bristande möjlighet till generalisering av 
studiens resultat till en större population. Därav är det intressant att komplettera denna 
forskning med en kvantitativ studie var datainsamlingsmetoden utgörs av en 
enkätundersökning för att finna ett tydligare mönster till det låga användandet av crowdfunding 
som finansieringsform hos svenska småföretag.  
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7 Slutsatser 
I följande kapitel redovisas studiens slutsatser genom att besvara de inledande 
frågeställningar. 
 
● Hur väljer småföretag att finansiera sitt ökade kapitalbehov vid tillväxt? 

Samtliga företag i studien prioriterar eget kapital som primär källa till finansiering vid det 
ökade kapitalbehovet vid tillväxt, vid behov av externt kapital föredras banklån framför 
riskkapital, vilket motiveras med viljan att bibehålla fullständig verksamhetskontroll, i enlighet 
med Pecking order teorin. 
 
● Vilken medvetenhet och uppfattning har småföretag gällande crowdfunding som 

finansieringsalternativ? 
Studien visar att respondenternas medvetenhet om crowdfunding är begränsad och 
uppfattningen är genomgående positiv till de möjligheter som finansieringsformen kan erbjuda, 
emellertid beskrivs förtroendet för aktörerna på marknaden som lågt.  
 
● Vilka faktorer skulle öka småföretagens incitament för att använda crowdfunding som 

en av lösningarna på deras finansieringsbehov? 
Det incitament som småföretagen beskriver i studien är att minska bankens makt samt sin egen 
beroendeställning kan stärkas genom en samlad åtgärd från flera aktörer. Det finns ett behov 
att informera småföretagen om de möjligheter som crowdfunding kan erbjuda samt att 
tydliggöra olika plattformars tjänster, därför kan intresseorganisationer som företräder 
småföretagare bidra med att fylla det informationsgap som deras medlemmar besitter. 
En ytterligare faktor är att förbättra legitimiteten hos finansieringsformen utgörs av en tydlig 
lagstiftning, vilket kan bidra till att uppfattningen förbättras och att branschens seriositet stärks. 
Vidare kan förtroendet för finansieringsformen förbättras genom att ställa crowdfunding-
företag under tillsyn av FI. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Inledning 
Vad har du för befattning i företaget?  

Vilket år grundades företaget?    

Hur många anställda finns det i företaget?  

Är VD densamma som ägaren för bolaget?  

Vad har företaget för tillväxtmål?   

Har det tillkommit nya ägare de senaste två åren?  

 
Företagets livscykel 
Hur finansierades företaget vid start? 

Varför valdes den aktuella finansieringsformen?  

Hur finansierades den senaste investeringen?  

Varför valdes den finansieringsformen?  

Hur skulle ni välja att finansiera framtida investeringar? 

Har ni avstått från investeringar på grund av brist på kapital?  

 
Eget kapital 
Har företaget låtit det egna kapitalet stanna kvar de senaste åren i företaget för att på så sätt 
täcka kapitalbehovet?  

Har ägaren/ägarna avstått lön för att bidra med kapital?  

Har ägarna de två sista åren varit tvungna att bidra med nytt ägartillskott? 

Har ägarna tagit ut utdelning av verksamheten de senaste två åren?  

 
Banklån 
Har Ni långsiktiga banklån? 

Om ”Nej”: Har Ni haft banklån? 

Hur upplever Ni möjligheten att få ytterligare långfristiga lån från banken?  

Hur upplever Ni Er kontakt med banken? 
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Vid banklån, har banken då begärt mer information om företaget, än det som är offentliga 
uppgifter? Vilka?  

Vid banklån, har banken då begärt information om investeringen, eller velat se företagets 
investeringskalkyler? 

Factoring kontra checkkredit 
Har Ni checkkredit?  
 
Använder Ni Factoring?  
 
Bidrag 
Har Ni ansökt om bidrag någon gång?  
 
Om ”Ja”, vilka? 
 
Om ”Ja”, Har Ni fått godkänt på Er ansökan? Är det svårt att ansöka?  Om ”Nej”, varför? 
 
Bootstrapping 
Får Ni förskottsbetalning av kunder?  

Kundkredittid (10 dgr, 30 dgr, 60dgr) vad är vanligast?  

Använder Ni Er av påminnelser eller inkasso?  

Betalar kunder överlag i tid? 

Leverantörskredittid (10dgr, 30 dgr, 60dgr,) vad är vanligast? 

Betalar Ni avsiktligen leverantörsfakturor för sent?  

Betalar Ni avsiktligen in moms eller arb.avg till staten för sent? 

 
Övrig finansiering 
Har Ni någonsin funderat på att ta in riskkapitalister för att finansiera Er verksamhet?  

Har Ni leasing? Om ”ja”, vad leasas?   

Om ”Ja” ifrån bank eller andra kreditinstitut?  

 
Övrigt 
Anser ni att erat företag är beroende av ytterligare kapital för att hantera olika problem?  

Använder ni idag några andra sätt att finansiera Er verksamhet?  

Hur vill ni helst finansiera er verksamhet (ägartillskott, eget kapital, banklån, bidrag 
osv.)? 

Gör Ni investeringskalkyler innan ni tar stora nyinvesteringar?  
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Jämför Ni finansieringskostnaderna när ni väljer mellan eget och lånat kapital?  

 
 
 
Crowdfunding och crowdlending 
Hur insatt är du i crowdfunding som finansieringsform? 

❏ Begränsat        
❏ Grundläggande           
❏ Väl insatt   

 
Vad är er inställning till Crowdfunding? 
 
Vad är er inställning till crowdlending? 
 
Har ni tidigare använt er av CF/CL? 
 
Skulle ni kunna tänka er att använda CF/CL som finansieringsalternativ i framtiden?  
 
Om nej, varför inte? 
 
Vilka risker upplever ni med CF/CL?  
 
Vilka faktorer skulle kunna förbättra er inställning till crowdfunding? 

❏ Utöka lagstiftning  
❏ Ökad finansiell insyn av FI 
❏ Ökad säkerhet och bedrägeriskydd 
❏ Myndighetens Certifiering 
❏ Transparens hos crowdfunding-plattformen 
❏ Annat:___________________________________________________________ 

  
 


