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Abstract 
This is a quantitative study of the credit preferences of the smallest micro enterprises with an 

annual turnover less than 10 million SEK. Micro enterprises are small enterprises with less than 

10 people employed and an annual turnover of less than 2 million euro. The purpose of the study 

is to compare micro enterprises due to branch and size of the company and investigate how their 

preferences are for external long loans and for a special tax shield, periodiseringsfond that can be 

seen as a hybrid of external and internal financing. Due to the rules for the tax shield periodiser-

ingsfonder in Sweden it is micro enterprises that are limited which are studied. Theoretical 

framework is based on asymmetric information theory, more specifically in the pecking order 

theory, POT depending on size of the company and trade off-theory depending on branch and 

preferences for credit. The chosen branches are manufacturing and services, which are considered 

to differ regarding credit preferences. The manufacturing sector has more material assets, making 

it easier for them to obtain external credit. The service sector on the other hand, with more imma-

terial assets would then prefer more internal generated financing. A number of hypotheses are 

tested with chi 2. From the study it appears that branch matters, as it’s a significant result that the 

service sector have greater preferences for tax shields as financing than the manufacturing sector. 

For size there were no significant results. 

 

Key words: micro enterprises, tax shields, external credit, company size, industry, branch, credit 

preferences, asymmetric information theory, pecking order theory (POT), trade off theory 



	  

Sammanfattning 
Det här är kvantitativ studie av hur kreditpreferenser hos mikrobolag med en årsomsättning 

mindre än 10 miljoner SEK beror av branschtillhörighet och företagsstorlek. Mikrobolag är små 

bolag med mindre än 10 personer anställda och en årsomsättning på mindre än 2 miljoner euro. 

Teoretiskt ramverk utgår från asymmetrisk informationsteori och mer specifikt från pecking or-

der theory, POT samt trade off-teorin. Kreditpreferenserna mäts genom två olika parametrar, dels 

genom mikrobolagens avsättning till periodiseringsfond vilket kan ses som ett mellanting mellan 

extern och intern finansiering, dels genom förekomsten av externa lån från kreditinstitut. Bran-

scherna som undersöks är tillverkning samt tjänster vilka anses skilja sig åt vad gäller kreditpre-

ferenser. Tillverkningsbranschen har större anläggningstillgångar vilket anses göra det lättare för 

dem att få extern kredit enligt trade off-teorin. Tjänstebranschen däremot med mer immateriella 

tillgångar skulle då föredra periodiseringsfonder eftersom enligt POT så föredrar mindre företag 

internt genererat kapital. Ett antal hypoteser ställs upp som sedan testas med chi-två. Resultatet 

motsäger delvis teorierna. Från studien framgår dock att de undersökta företagen i tjänstebran-

schen har större preferenser för användning av periodiseringsfond än tillverkningsbranschen. En 

slutsats från studien är alltså att branschtillhörighet har betydelse för kreditpreferenserna. För 

företagsstorlek går inte att dra några säkra slutsatser.  

 

Nyckelord: mikroföretag, periodiseringsfond, externa krediter, företagsstorlek, bransch, kredit-

preferenser, asymmetrisk informationsteori, pecking order theory (POT), trade off-teorin 
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1. Inledning 
	  

1.1	  Problembakgrund	  

Små företag som kan växa sägs ofta vara grunden för ett samhälles ekonomi (Davidsson et al 

1994). Det är små, medelstora och nya företags tillväxt, produktivitet och sysselsättning som an-

ses vara mest betydelsefulla för samhällets ekonomiska utveckling (Bjerkesjö et al 2011). Just för 

att företagen är många och små blir tillväxten så relativt mycket större än för större bolags tillväxt 

(Perren 1999). För att kunna växa och anställa fler krävs kapital. Små företag påverkas extra 

mycket av en kapitalmarknad som inte fungerar perfekt och det är sällan så i verkligheten att en 

marknad fungerar perfekt. Därför har små företag, särskilt de allra minsta svårare än större före-

tag att erhålla extern kredit (López Gracia & Aybar Arias 2000). Det finns olika sätt att kategori-

sera företag efter storlek. EU har sedan 2003 följande definition av små företag och mikroföretag. 

Ett litet företag sysselsätter mindre än 50 anställda och har en balansomslutning mindre än 10 

miljoner euro per år. Mikroföretag sysselsätter färre än 10 anställda och har en balansomslutning 

på mindre än 2 miljoner euro per år (EUR-Lex 2003). Ett litet företag kan alltså vara ganska stort 

jämfört med ett mikroföretag. Mikroföretag ingår således i den större kategorin små företag. Där-

för används båda definitionerna, mikroföretag och små företag, i uppsatsen i olika varianter bero-

ende på sammanhang även om det är just mikroföretags kreditpreferenser som står i fokus för 

undersökningen. 

Även om många mikroföretag stannar kvar som enmansföretag utan direkt strävan efter stor till-

växt så är ändå mikroföretagen genom den potentiella tillväxt de kan bidra med och de arbetstill-

fällen de skapar viktiga för samhällsekonomin. Det gör det intressant att studera deras finansiella 

agerande och deras kapitalstruktur. Det kan bidra till att förbättra möjligheterna för de allra mins-

ta företagen att få bättre kunskap om olika möjligheter till kapitalgenerering. Mikroföretag är 

ingen homogen grupp. De är verksamma inom många olika branscher. De individer som startar 

företag är också olika och särskilt mikroföretag är ofta präglade av ägarens personlighet och mål 

med verksamheten. Det är nystartade företag som bidrar med förnyelse inom näringslivet. Ny-

startade företag är vanligtvis mycket små, ofta mikroföretag, till att börja med. Det har skett en 

förändring i branschstrukturen i Sverige. Tidigare var det mer vanligt med företag inom tillverk-

ningsbranscher men numera är det främst inom olika tjänstenäringar som nya företag etablerar 
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sig. De nya små företagen bedriver också nya former av tjänsteverksamheter vilket kan göra det 

svårt att placera in dem i etablerade branschindelningar. Tjänsteföretag anses ha svårare att få 

extern kredit jämfört med företag i tillverkningsbranschen. Det finns flera skäl till det. Ofta finns 

det inte så mycket anläggningstillgångar i tjänsteföretag vilket leder till låg säkerhet. Värdet i 

många små tjänsteföretag ligger ofta i humankapitalet, dvs. kunskap och förmåga hos ägaren av 

företaget, vilket är svårvärderat. Små tjänsteföretags verksamhet kan också ibland vara mer kom-

plicerad och mindre transparent jämfört med små tillverkningsföretag (Bjerkesjö et al 2011). 

Kapital genereras externt och internt. Externt kapital kan behövas när företag är i expansionsfa-

ser, både som nystartade och vid investeringar för att verksamheten ska växa (Verksamt.se 2012). 

En helt annan form av finansieringsbehov är i kriser när det på grund av lågkonjunktur går dåligt 

för företaget. Då kan det finnas behov av extern finansiering för att klara sig igenom krisen 

(ESPRI 2005). De vanliga externa finansieringssätten är dels långsiktiga som lån från banker och 

kreditinstitut dels kortsiktiga som förskott från kunder, krediter från leverantörer och rörelsekre-

diter hos banker samt ökning av aktiekapitalet. Extern finansiering ses som att utomstående fi-

nansierare investerar i eller lånar ut pengar till företaget. Externa krediter är räntebelagda och ges 

ofta mot en säkerhet. Sedan finns också finansiering som går att se som blandningar av extern 

och intern finansiering som till exempel avsättning till periodiseringsfond samt leasing. 

Mindre företag kan få svårigheter med att införskaffa externt kapital till sin verksamhet, eftersom 

de flesta långivare och riskkapitalister kräver stor utdelning på det investerade kapitalet. Dessut-

om ser kreditgivningsinstitut större risker med att ge lån till mindre företag på grund av den låga 

kreditvärdighet de har. Kreditgivare tar större hänsyn till kapitalet som företaget råder över i nu-

läget och inte vilka framtida möjligheter företaget har för att generera kapital (Landström 2003). 

Svenska Dagbladet skrev hösten 2011 i artikeln Hög säkerhet plågar småföretag att småföretag 

har svårt att finansiera sig även när ekonomi är i stark tillväxt. Banker kräver fortfarande hög 

säkerhet från småföretag för finansiering av deras tillväxt. Småföretag vill expandera men de går 

inte på grund av hårda krav från banker för att få lån (SvD 2011). 

Företag finansierar sig internt genom internt tillförda medel. Vanligtvis sker det genom det likvi-

ditetsöverskott företagets verksamhet genererar. Lönsamma företag har större möjligheter att 

skapa stora kassaflöden. Då är det lättare för företaget att finansiera större belopp internt. Företag 

utan intern finansiering har svårt att överleva på sikt. En annan form av intern finansiering är oli-

ka former av skattekrediter.  
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Det är vinsten i bolaget som i första hand används för intern finansiering. Företag betalar skatt på 

vinsten. Det finns olika sätt att genom bokslutsdispositioner göra skattejusteringar för att reglera 

hur mycket skatt företaget ska betala, t ex. genom att använda periodiseringsfond. Periodiserings-

fonder är den vanligaste formen av skattekredit. Den resultatutjämning som periodiseringsfonder 

kan användas som leder till lägre skatt. Om avsättningarna till periodiseringsfond inte används 

för resultatutjämning blir det enbart en skattekredit. Periodiseringsfonder kan på så sätt ses som 

ett mellanting mellan extern och intern finansiering (Tjernberg 2004).  

En annan form av intern finansiering är s.k. finansiell bootstrapping1, vilket innebär olika sätt 

särskilt för små företag att med mer informella metoder minimera behovet av extern kredit ge-

nom att minimera eller eliminera utflödet av finansiella medel samt öka hastigheten på inflödet 

av finansiella medel. Olika former av finansiell bootstrapping kan till exempel delas upp i följan-

de olika kategorier: 

1. Fördröja utgifter och minimera investerat kapital. Exempel: fördröja utbetalningar till le-

verantörer, leasa istället för att köpa, minimera lager. 

2. Relationsorientering genom att dela resurser med andra företag. Exempel: låna utrustning, 

köpa begagnad utrustning, samordna inköp med andra. 

3. Finansiering genom offentliga bidrag. Exempel: bidrag vanligtvis utan krav på ränta eller 

avkastning från stat, kommun eller olika andra organisationer. 

4. Minimera utestående kundfordringar. Exempel: förskottsbetalningar från kunder, facto-

ring, kundrabatter, förhandla till sig bästa möjliga leverantörsavtal. 

5. Egenfinansiering genom till exempel innestående lön och lån från släktingar och närstå-

ende (Winborg & Landström 2000). 

Leasing, som ett av exempel på bootstrapping, kan användas av nyetablerade företag som har 

svårare att beviljas lån just för att de är nya (Larsson 2000). Fördelar med leasing är att leasetaga-

ren inte behöver investera något kapital. Inte heller behövs vanligtvis några säkerheter för att 

teckna leasingavtal. Kostnaderna vid leasing är också kända på förhand. Leasing erbjuds vanligt-

vis genom finansbolag. För att visa på omfattningen så hade de svenska finansbolagen hade vid 

utgången av 2011 ett bokfört värde för leasing på 126 miljarder kronor (Finansbolagens Förening 

2012). Andra finanstjänster från finansbolagen är avbetalning, factoring, lån och kontokortskredi-
                                                
1	  Bootstrapping	  är	  ett	  engelskt	  uttryck	  som	  betyder	  ungefär	  att	  hjälpa	  sig	  själv	  ofta	  på	  improviserade	  och	  kre-‐
ativa	  sätt.	  	  
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ter varav några som t.ex. avbetalning och factoring kan kategoriseras som bootstrapping och någ-

ra som t.ex. lån som mer formell extern kapitalanskaffning. 

För att mer förstå hur företag väljer sin finansiering och vilken kapitalstruktur de har och varför 

finns olika teorier. Modigliani & Miller var de första som började forska på optimal kapitalstruk-

tur med en studie som publicerades redan 1958. Deras teori formuleras numera som att optimal 

kapitalstruktur är hur skulder och eget kapital är sammansatt så att det maximerar företagets vär-

de samtidigt som kapitalkostnaden minimeras. Grundantagandena i Modigliani & Millers teori är 

att det inte spelar någon roll för företaget varifrån kapitalet kommer och att det skulle vara 

slumpartat vilken kapitalstruktur ett företag har. Men i verkligheten har det visat sig att företag 

inom samma bransch har liknande kapitalstruktur och att kapitalstrukturer varierar mellan bran-

scher vilket har lett till att ytterligare teorier om företags kapitalstruktur har utvecklats (Brealey & 

Myers 2003). 

Det finns olika teorier som används var för sig eller tillsammans för att undersöka företags kapi-

talstruktur, t.ex. trade off-teorin, pecking order theory som förkortas POT, agentteorin, tillväxt-

cykeln, teori om asymmetrisk information, teorier om fritt kassaflöde (Sheikh & Wang 2011, s. 

117). De olika teorierna om kapitalstruktur lägger vikt vid olika faktorer (Myers 2001, s. 82). I 

trade off-teorin som är en utveckling från Modigliani & Miller fokuseras på skatternas effekt och 

att företag bör balansera de skattefördelar högre skuldsättning medför med den konkurskostnad 

dvs. risk för konkurs och/eller förlorad kreditvärdighet etc. som ligger i hög skuldsättning. En 

annan utveckling från Modigliani & Millers ursprungliga teorier är att skuldsättningsgrad skiljer 

sig åt i olika branscher och mellan olika företag liksom att det finns en tröghet i förändring av 

kapitalstruktur. Det finns kostnader i tid att ändra sin skuldsättningsgrad (Myers 2001, s. 88-91). I 

POT fokuseras på skillnader i information mellan intressenter. POT kombineras ofta med teorin 

om asymmetrisk information, som handlar om hur olika intressenters beslut beror på vilken in-

formation de har tillgång till. Enligt POT som är en mycket ofta använd teori föredrar små före-

tag internt generat kapital framför externt kapital då asymmetrisk information inte anses finnas 

internt. Om externa medel måste användas används helst så säker finansiering som möjligt. Be-

hövs mer kapital ökar benägenheten för på olika sätt mer riskabla och kostsamma finansierings-

former (Myers 2001, s. 91-93). Agentteorin utgår i sin ursprungliga version från de konflikter 

som kan uppstå mellan intressenter i ett aktiebolag. Den har sedan utvecklats av Jensen (1986) 

och kopplats till företags kapitalstruktur till en teori om det fria kassaflödets betydelse för kapi-
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talstrukturen. Det handlar fortfarande om de konflikter som kan uppstå mellan ägare och ledning 

när ett aktiebolag har ett stort fritt kassaflöde. Med fritt kassaflöde menas det interna kapital som 

är kvar när alla lönsamma investeringar har gjorts. Ägarna vill ha kapitalet som utdelning men 

företagsledningen vill stärka sin makt genom att istället investera mera i företaget enligt teorin 

som mest är tillämpbar på stora bolag med stort fritt kassaflöde.  

Eftersom jag undersöker ägarledda aktiebolag som finns i kategorin de allra minsta mikrobolagen 

bedömer jag att de också mest använda teorierna pecking order theory, POT inklusive asymmet-

risk informationsteori och trade off-teorin är lämpliga för min studie utifrån några olika antagan-

de. 

 

1.2	  Problemdiskussion	  

Eftersom riktigt små företag, s.k. mikroföretag av olika skäl har svårt att få eller inte vill ha ex-

tern kredit skulle man kunna anta att de är mer intresserade av olika former av intern finansiering. 

Man skulle också kunna anta att en skattekredit som periodiseringsfond är något de skulle föredra 

att använda. Periodiseringsfonder är reglerade i lag och alla företag som gör vinst kan använda 

dem som skattekredit. Går företaget med förlust kan periodiseringsfonden användas för resultat-

utjämning vilket reducerar skatten vilket och kan ses som en form av finansiering. Ändå förefal-

ler det som att det främst är större aktiebolag som använder periodiseringsfond (Sveriges Riksdag 

2004). Därför ser jag det som intressant att undersöka hur mikroföretag använder periodiserings-

fonder jämfört med hur de använder extern finansiering i form av externa lån från kreditinstitut. 

Små företag är ofta ägarledda medan i stora bolag är vanligtvis VD och ägare inte samma person. 

Ägarledda företag brukar definieras som att de ägs av en person eller flera personer inom en fa-

milj eller av några kompanjoner och företagets huvudägare finns i företagets ledning (Brunninge 

et al 2007).  

Reglerna för periodiseringsfonder är strikta och gäller lika för alla företag, alla har rätt att använ-

da dem om man uppfyller villkoren. Reglerna har ändrats vid några tillfällen vilket också gör det 

intressant att se hur företag agerar några år efter den senaste ändringen. Sedan 2005 är avsättning 

till periodiseringsfond räntebelagd men även med en kostnad är avsättning till periodiseringsfond 

ändå vanligtvis billigare än vad externa lån kostar. Statslåneräntan som schablonintäkten beräk-

nas på har också sjunkit mycket de senaste åren (Riksgälden 2011). Det har sänkt kostnaden för 
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att använda periodiseringsfond ännu mer. Eftersom räntebeläggningen funnits några år borde den 

hunnit normaliserats och därför anser jag inte att hur kostnaden för att avsätta till periodiserings-

fond påverkar användandet är det mest intressanta att undersöka.  

Eftersom avsättning till periodiseringsfond är något alla företag kan ta del av och externa lån är 

något bara företag med tillräcklig säkerhet får från olika former av kreditinstitut anser jag att det 

är intressant att jämför de båda olika finansieringsformerna. 

Det jag vill veta mer om är hur mikrobolag använder periodiseringsfonder samt externa lån. Ge-

nom att undersöka de allra minsta aktiebolagen kan ökad kunskap om mikroföretags avsättning 

till periodiseringsfond komma fram vilket också kan bidra till att höja kunskapsnivån om hur 

mikroföretagare bör använda periodiseringsfonder. Samhällsekonomiskt är till stor fördel för till-

växten om de allra minsta bolagen kan växa genom att anställa fler etc.  Genom att separera mik-

roaktiebolagen i olika storleksintervall och dela upp dem i olika branscher går det att söka efter 

olika mönster i deras kreditpreferenser vad gäller både avsättning till periodiseringsfonder och 

deras externa lån från kreditinstitut. Båda kreditformerna finns också relativt lätt tillgängliga 

uppgifter om i aktiebolagens årsredovisningar vilket gör dem lätta att jämföra. Eftersom etablera-

de teorier som POT och trade off hävdar att branschtillhörighet och företagsstorlek kan påverka 

företagens kreditpreferenser väljer jag också att undersöka just de parametrarna. 

 

1.3	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka hur branschtillhörighet och företagsstorlek påverkar preferen-

serna för externa lån samt avsättning till periodiseringsfond. 

	  

1.4	  Problemformulering	  	  

Hur beror mikroföretags användning av periodiseringsfonder och innehav av externa lån av 

branschtillhörighet och företagsstorlek? 
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1.5	  Tidigare	  studier	  	  
De studier jag fokuserar på handlar antingen studier om små företags kreditpreferenser eller stu-

dier där olika branschers kreditpreferenser undersöks. Det har varit lättare att hitta studier om 

storlek jämfört med att hitta studier om branschens betydelse. 

Vad gäller små företag så har definitionen av vad som är litet företag varierar i de olika studierna 

och över tiden. EU:s definition mikroföretag som kom 2003 är den som används i den här upp-

satsen men innan dess och fortfarande används flera andra definitioner, som t.ex. SME, small and 

medium enterprises, på svenska SMF, små- och medelstora företag där visserligen mikrobolag 

räknas in (EUR-lex 2003). För SMF har dock beloppsgränserna för omsättning ändrats över tiden 

vilket kan göra det svårt att jämföra studier över tiden. För mitt syfte spelar det ingen roll exakt 

vilka definitioner av små företag som använts i dessa studier. Deras teorier och ansatser är vikti-

gare. Eftersom jag fokuserar på internfinansiering genom skattekredit så har jag också sökt på 

studier om det. 

López Gracia & Aybar Arias (2000) undersökte hur det finansiella agerandet och kapitalstruktu-

ren hos SMF i Spanien påverkades av företagens storlek samt i vilken bransch de var verksamma 

i. Deras ansats byggde på att företag har begränsad förmåga att få kredit samt POT. De delade 

upp 461 SMF i tre grupper vad gäller storlek; micro (omsättning mindre än 0,5 M dollar), small 

(omsättning 0,5 - 2,5 M dollar) och medium (omsättning 2,5 - 16 M dollar) samt fyra grupper vad 

gäller bransch; tillverkning, byggnad, handel samt transport, kommunikation och övrigt och un-

dersökte dem för två år (1994-95). Deras undersökning visade att företagsstorlek påverkade före-

tagens strategier för självfinansiering. Det visade sig att de största företagen inom SMF; medium 

var de som hade störst självfinansiering och att de minsta; mikro var de som hade lägst grad av 

självfinansiering och dessutom var de minsta mest beroende av kortsiktig finansiering. Studien 

visade även att branschtillhörighet påverkade kortsiktiga finansieringsbeslut. Branschen trans-

port, kommunikation och övriga skilde sig från de tre första. 

En senare studie av López Gracia & Sogorb-Mira (2008) undersöks ett ännu större antal spanska 

SMF (3569 företag) över en ännu längre tidsperiod (1995-2004). Den här gången använde de 

POT tillsammans med en trade off-modell som teorier för att undersöka den finansiella strukturen 

i SMF. Resultaten från visar att båda teorierna kan bidra till att förklara företagens kapitalstruk-

tur. Företag som agerar enligt trade off-modellen har lättare att få finansiering. En intressant slut-

sats från studien är att olika former av skattekrediter påverkar kapitalstrukturen hos SMF liksom 
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att såväl storlek som ålder på företagen är signifikanta faktorer. Eftersom SMF i sin tur kan delas 

upp efter storlek visar även den här studien att det är skillnad mellan små SMF och stora SMF. 

Chittenden, Hall & Hutchinson (1996) undersökte små företag i Storbritannien enligt definitionen 

mindre än 100 anställda med hjälp av POT och asymmetrisk informationsteori och deras resultat 

visar att de små företagen föredrar internt genererat kapital samt att kravet på säkerhet vid extern 

finansiering hämmar småföretagarnas tillväxt. Tillträde till kapitalmarknaden framstår som en 

avgörande faktor för kapitalstrukturen i små företag. Svårigheterna med att få tillgång på kapital 

kan hämma tillväxt i små företag. En slutsats från studien är att nya lösningar som underlättar för 

små företag att få tillgång till kapital bör utvecklas. 

En svensk studie av Heshmati (2002) undersökte svenska små och medelstora företag (SMF) en-

ligt definitionen mindre än 100 anställda, med en dynamisk modell. Vanligt är annars att man 

undersöker statiska faktorer. Heshmati undersöker också flera olika faktorer och använder flera 

olika teorier, bland annat POT och asymmetrisk information och trade off -modellen. En signifi-

kant slutsats som dras är att mikroföretag och små företag föredrar skattereduktioner som inte 

medför skuldsättning. Ett exempel på skattereduktion som bygger på skuldsättning är att få skat-

tereduktion på ränta. Den generella slutsatsen som dras är att små företag ogärna släpper kontrol-

len över företaget och föredrar internt genererat kapital samt att de små företagen i Sverige und-

viker finansiering via banker eftersom det ses som ett sätt att förlora kontrollen. 

En ny grekisk studie som fokuserar just på mikroföretags tillväxt och kreditpreferenser är också 

av intresse för den här studien. Daskalakis, Jarvis & Schizas (2013) visar på att mikroföretag har 

ett mostånd mot att använda kapital utifrån utan förlitar sig hellre på internt genererat kapital och 

kapital från familjen. Men det framkommer också att företagen önskade att de hade tillgång till 

mer krediter. Alltså finns det svårigheter att få tillräckligt med externa krediter för mikrobolag 

och små bolag. Studien visar också på att det finns de allra minsta företagen saknar information 

om möjligheter att få tillgång till medel genom olika offentliga medel. 

Exempel på studier som undersöker branschens betydelse för kreditpreferenserna är t.ex. Sheikh 

& Wang (2009) som i sin studie fokuserar på en bransch, 160 tillverkande företag listade på bör-

sen i Pakistan för åren 2003-2007. Det undersöker företagens kapitalstruktur utifrån ett stort antal 

faktorer: lönsamhet, storlek, skattekrediter (tax shields), anläggningstillgångar (som säkerhet), 

tillväxtmöjligheter, volatilitet (variation) i intäkter och likviditet. De undersökte hur de olika fak-
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torerna stämde med de tre olika teorierna; trade off, POT och agentteorin. Deras syfte var att un-

dersöka vilka faktorer som påverkade de tillverkande företagens kapitalstruktur samt att den kun-

skapen skulle kunna hjälpa företagen att fatta beslut om sin kapitalstruktur. De kom fram till att 

för de undersökta företagen i tillverkningsbranscher var företagsstorleken positivt korrelerad till 

skuldkvoten, ju större företag desto högre skuldkvot vilket stämmer med trade off-teorin.  

En studie från 2000 som undersökte familjeägda SME i Australien (Romano, Tanewski & Smyr-

nios 2000) kom förutom att storlek på företaget hör ihop med skuldsättningsgrad även fram till 

att små- och mellanstora familjeföretag i olika branscher agerade olika. Lån från familjen vilket 

är en form av bootstrapping föredrogs mer av familjeföretag i tillverkningsbranschen än i servi-

cebranscher. Å andra sidan föredrog familjeföretag i servicebranschen finansiering genom olika 

åtgärder för att behålla vinster. Deras övergripande slutsats är små och medelstora familjeföretag 

fattar finansiella beslut där flera olika faktorer samspelar och där sociala faktorer är viktiga. Af-

färsmässiga faktorer som storlek och bransch bör enligt studien relatera mer sociala faktorer som 

beteende. 

En studie från 2011 fokuserar på att jämföra tjänstebranscher med tillverkningsbranscher (Serras-

queiro 2011) och utgår från SME i Portugal. Studien kommer fram till att asymmetrisk informa-

tion i relationen mellan företag som är små eller medelstora har större påverkan på företag i tjäns-

tebranscher än för företag i tillverkningsbranschen. Samma forskare, Serrasqueiro publicerade 

samma år en annan studie: Pecking Order Theory versus Trade-Off Theory: are service SMEs’ 

capital structure decisions different? (Serrasqueiro, Armada & Nunes 2011). Även där undersöks 

SME i Portugal men nu jämförs de SME i de två olika branschkategorierna även med s.k. stora 

företag i de båda branschkategorierna. Slutsatsen från studien är att beslut vad gäller kapitalstruk-

tur i SME som tillhör tjänstebranscher skiljer sig åt från de övriga grupperna i studien. SME i 

tjänstebranscher stämmer mer in på antagandena i pecking order theory, POT och de övriga kate-

gorierna i studien stämmer mer in på vad som antas i trade off-teorin. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Förutom de för studien valda teorierna, pecking order theory, POT tillsammans med asymmetrisk 

informations och trade off-teorin beskrivs också till att börja med de två finansieringsformerna i 

undersökningen, periodiseringsfonder mer utförligt för att visa på hur reglerna för periodiserings-

fonder har ändrats under årens lopp samt externa lån från kreditinstitut. 

 

2.1	  Periodiseringsfonder	  

Periodiseringsfonder kan ses som ett mellanting mellan extern och intern finansiering. Den är 

extern genom att det är en skattekredit som är räntebelagd. Förr eller senare måste skatten betalas. 

Den är intern genom att den kommer ifrån företagets vinst och att ingen utifrån granskar eller 

ifrågasätter utnyttjande av periodiseringsfond mer än att man naturligtvis följer de regler som 

gäller. Företagaren behåller sin kontroll. En nackdel med att använda periodiseringsfonder är att 

man skjuter upp skattebetalningen vilket kan leda till likviditetsproblem när fonden ska upplösas 

(Tjernberg 2004). 

Periodiseringsfonder infördes första gången 1995 som ett medel för företag att utjämna sina re-

sultat mellan olika räkenskapsår med hjälp av skattekrediter. Periodiseringsfonder gör det möjligt 

att jämna ut resultatet över ett flertal år genom att minska årets skattemässiga resultat de år före-

tagen går med vinst, för att under sämre år kunna lösa upp avsättningen för ökning av årets skat-

temässiga resultat (Tjernberg 2004).  

Regeringens beslut att möjliggöra räntefria avsättningar infördes för att underlätta investering 

med eget kapital samt för att möjliggöra förlustutjämning bakåt i tiden. Av den obeskattade in-

komsten fick man avsätta 25 % som återfördes till beskattning senast fem år efter att den gjorts. 

För att använda periodiseringsfonderna krävs inte någon kreditprövning vilket gör att små företag 

har samma förutsättningar för skattekrediter som de större företagen har. Enligt reglerna för peri-

odiseringsfonder ska de återföras efter senast 6 år. Bolaget kan efter återförandet utnyttja periodi-

seringsfonden igen men det kan ändå uppstå likviditetsproblem när utnyttjad periodiseringsfond 

ska återföras (Tjernberg 2004). 
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Historiskt sett så infördes en första möjlighet till resultatutjämning redan 1960. Då fick aktiebo-

lag och ekonomiska föreningar möjlighet att utnyttja kommande förluster, Den regeln avskaffa-

des men då hade andra regler för resultatutjämning införts genom t.ex. undervärdering av lager 

och obeskattade avsättningar till investeringsfonder. De fanns kvar till den stora skattereformen 

1991. Med skattereformen uppkom andra möjligheter för resultatutjämning; skatteutjämningsre-

serven, den s.k. Surven. Den var dock svår att använda och togs bort 1994. Det var därefter, 

1995, periodiseringsfonderna kom. (Hansen, Lindhe & Södersten 2005) 

Reglerna för användande av periodiseringsfonder ändrades 2005 så att de räntebelades, det vill 

säga det tillkom en kostnad att använda dem. Syftet med de ändrade reglerna var att få nya skatte-

intäkter istället för de skatter som hade slopats eller sänkts samma år som t.ex. förmögenhetsskat-

ten och slopad arvsskatt och gåvoskatt. Regeringen motiverade beslutet att låta juridiska personer 

finansiera övriga skattesänkningar med att lättnader för arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna 

kommer företagssektorn till godo som helhet. Regeringen uppskattade då den varaktiga årliga 

budgetförstärkningen till 2,1 miljarder kronor (Sveriges Riksdag 2004). 

Inför införandet av räntebeläggningen av periodiseringsfonder gjorde regeringen flera ställnings-

taganden i syfte att förenkla för små företag. För det första så gäller räntebeläggningen inte för 

enskilda näringsidkare och fysiska personer som är handelsbolagsdelägare. Regeringen ansåg 

också att den beräkning som juridiska personer behöver göra är av enkel karaktär och därmed inte 

skulle vara för svår att använda. De motiverade också sitt förslag med att det främst är stora före-

tag som utnyttjar periodiseringsfonder. Enligt uppgift i propositionen så utnyttjade 60 % av alla 

aktiebolag i Sverige 1995-2001 periodiseringsfonder. Av de företagen var det enligt regeringen 

främst stora bolag som använde periodiseringsfonder, 77 % av de stora företagen och 36 % av 

småföretagen. Statistiken redovisas i propositionen utan närmare förklaring om vad som är stora 

och små företag eller hur statistiken tagits fram. De förändrade regler som möjligtvis skulle kun-

na uppfattas som krångliga samt leda till högre kostnader skulle således drabba främst större före-

tag enligt regeringen (Sveriges Riksdag 2004). 

Efter införandet av schablonintäkten blev det inte längre lika billigt och lika enkelt att använda 

periodiseringsfonder även om statslåneräntan minskat sedan räntebeläggningen införts. Den ränta 

som används för beräkning av schablonen är statslåneräntan vid utgången av november andra året 

före taxeringsåret (Skatteverket 2012). Förra året, den 1 november var statslåneräntan 1,65 % vid 
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utgången av november (Riksgälden 2012). En förutsättning för att kunna avsätta till periodise-

ringsfond är att företaget har gått med vinst. Eftersom reglerna säger att man får avsätta max 25 

% av vinsten är det vanligtvis inte fråga om så stora summor. Det handlar alltså om relativt små 

möjliga kapitaltillskott särskilt i relation till externa lån för investeringar. 

 

2.2	  Externa	  lån	  från	  kreditinstitut	   

Det är Bankrörelselagen (1987:617) som styr hur banker ska bedriva sin kreditverksamhet. 

Grundprincipen för kreditgivande är enligt Bankrörelselagen 2 kap 13 § 1 st att:	  

Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra låneförbin-
delsen. Dessutom krävs betryggande säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen. 
Banken får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses obehövlig eller om det annars 
föreligger särskilda skäl att avstå från säkerhet. 

Intressant är att lagtexten faktiskt gör det möjligt för banken att ge kredit utan säkerhet. Men i 

första hand krävs alltså säkerhet och att gäldenärens återbetalningsförmåga är bevisad. Säkerhet 

är en sak och återbetalningsförmåga en annan. Säkerhet som lämnas kan t.ex. vara värde på före-

taget vid försäljning vilket kan vara svårt att bedöma vad det kan bli i framtiden. Det kräver ock-

så att företaget säljs vilket inte är optimalt. Återbetalningsförmågan för ett företag är bättre när 

det är i drift. Därför är eller borde ett företags återbetalningsförmåga ha större vikt än säkerheten 

vid kreditbedömning. Men eftersom återbetalningsförmågan i framtiden också är svår att bedöma 

så har säkerheten ändå blivit mycket viktig i riskbedömningen vid kreditgivning (Adlercreutz 

2001: 18; Millqvist 2003:162). 

Bankers kreditbedömningar kan beskrivas i olika modeller. En klassisk modell kallas de tre C:na 

men har utvidgats till de fem C:na (Sinkey 2002:306): 

• Capital, nettotillgångar i företaget 

• Capacity, kassaflöde 

• Character, ryktet och intrycket företaget/företagsledaren ger 

• Collateral, säkerheter 

• Conditions, omvärldspåverkan som påverkar framtida återbetalningsförmåga. 
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Det som framgår är att kreditbedömningen genom Character och Conditions, till stor del bygger 

på subjektiva uppskattningar av kreditinstitutet. De övriga tre C:na är beräkningsbara. Varje kre-

ditgivningssituation blir alltså unik och bygger på bankens bedömning. För de allra minsta ägar-

ledda företagen bör bedömningsgrunden Character ha stor betydelse, det intryck och rykte före-

tagsledaren/ägaren har vilket både kan vara något positivt men också negativt för ägaren. Det kan 

också vara svårt för ägarledda små företag, av olika skäl, att visa upp alla de objektiva uppgifter 

som behövs för de övriga C:na. Säkerhet bör vara lättare att visa för företag med fasta inventarier 

som ofta finns hos företag i tillverkningsbranschen. Många små ägarledda tjänsteföretag utan 

fasta inventarier som säkerhet bör också ha svårt att uppfylla alla C:na. 

 

2.3	  Asymmetrisk	  informationsteori	   

Företag kan av olika skäl drabbas av finansiella restriktioner på kapitalmarknaden vilket påverkar 

deras finansiella beteende och val av finansiering (Fazzari & Athey 1987; Fazzari et al. 1988). 

Den vanligaste defekten på kapitalmarknaden är asymmetrisk information mellan kreditgivare 

och kredittagare. Det gäller särskilt för små företag. Ur de små företagens perspektiv går det att 

se det som att företagsägaren har mer information om sin verksamhet än vad presumtiva långiva-

re har. Det finns flera orsaker till varför företagsägaren inte delar den informationen med externa 

långivare. Det kan bero på att man som företagare vill hålla på sina affärshemligheter eller att 

man har dålig kännedom om hur man talar med externa långivare vare sig det beror på att man 

inte kan språket tillräckligt eller är ny som företagare. Externa finansiärer å sin sida har ofta till-

gång till kunskap på en högre nivå, som t.ex. på branschnivå som inte den enskilde småföretaga-

ren har. Det är också ett exempel på asymmetrisk information (Winborg & Landström 2000, s. 

237).	  

Från den externa långivarens sida kan brist på information från småföretagare leda till att de inte 

får tillräcklig information för att kunna bedöma läget. För att ge riskabel kredit då informationen 

är otillräcklig kräver kreditgivare högre ränta eller olika former av garantier vilket i sig avskräck-

er småföretagare och istället lockar kredittagare med verkligen riskabla projekt (Stiglitz & Weiss 

1981). Den asymmetriska informationen leder alltså till högre kostnader för krediten och kostna-

der tillkommer för att minska informationsbristen mellan långivare och låntagare. De transak-

tionskostnaderna är ofta oberoende av storlek på lånet vilket leder till att kostnaden blir högre för 
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små lån än för större lån.  De drabbar småföretagare som ofta efterfrågar lägre lånesummor. Det 

kostar också att söka efter extern långivare och upprätthålla kontakter med olika långivare. Ur 

långivares perspektiv så kan den höga risken och den höga kostnaden på grund av asymmetrisk 

information göra att finansiärer avstår från att låna ut till små företag (Winborg & Landström 

2000, s. 237). 

 

2.4	  Pecking	  order	  theory,	  POT	  

Asymmetrisk information ligger också som grund för pecking order theory, POT som används 

för att analysera företags kapitalstruktur (Myers & Majluf 1984). POT utgår från asymmetrin 

mellan externa aktieägare och de som har den interna kunskapen i företaget. Företag föredrar 

enligt POT intern finansiering framför extern. För att använda POT på små bolag med bara en 

ägare behöver den anpassas. Då antas att ägaren driver företaget utan syfte att sträva efter optimal 

kapitalstruktur. Ett annat antagande är att den ensamme ägaren föredrar finansieringsformer som 

minimerar yttre inflytande i deras verksamhet. Det leder till att främst föredras internt genererat 

kapital, därefter externa krediter, korta eller långa och sist kommer delat ägande genom utökning 

av aktiekapitalet (Hamilton & Fox 1998).	  

Som förklaring till detta mönster av preferenser har Myers & Majluf (1984) framfört två huvud-

sakliga motiv: externa finansieringskostnader och asymmetrisk informationsteori. Enligt första 

argumentet är transaktionskostnaderna kopplade till extern finansiering, dvs. extern finansiering 

kostar. Interna medel innebär däremot inga transaktionskostnader. 

 

2.5	  Hur	  storlek	  påverkar	  kreditpreferenser	  enligt	  POT	  

Hur företagets storlek kan påverka kreditmöjligheter och kreditpreferenser. Långivare kan vara 

tveksamma till att ge lån till ett litet företag enligt den asymmetriska informationsteorin och det 

lilla företaget kan samtidigt vara tveksam till att vilja ta externt lån enligt POT. Ju mindre företag 

desto större tveksamheter enligt Calomiris & Hubbard (1990). Man kan med utgångspunkt där-

ifrån enligt Lópes Gracia & Aybar Arias (1999) anta att små företag begränsas genom sin storlek 

så att de föredrar dels mer kortsiktig finansiering som leverantörskrediter och bankkrediter dels 
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egenfinansiering, dvs. att ta till vara så stor del av vinsten som möjligt genom avsättning till olika 

former av reserver, avskrivningar och skattekrediter. 

 

2.6	  Hur	  bransch	  påverkar	  kreditpreferenser	  enligt	  trade	  off-‐teorin	  

Branschtillhörighet antas också påverka företags kreditmöjligheter och kreditpreferenser även om 

det är svårt att hitta forskning som påvisar det (López Gracia & Aybar Arias 1999). Jämviktsteo-

rin för kapitalstruktur eller trade off-teorin som den också kallas går i korthet ut på att det finns 

en optimal skuldsättningsgrad som det värdemaximerande företaget försöker närma sig. Den op-

timala kapitalstrukturen nås genom att balansera fördelarna med skuldfinansieringen mot kostna-

derna för finansieringen (Brealey & Myers 2003). Enligt trade off är kreditkvoten olika i olika 

branscher. I branscher med stor andel anläggningstillgångar har större andel externa lån eftersom 

anläggningstillgångarna kan användas som säkerhet. En sådan bransch är t.ex. tillverkning där 

maskiner, anläggningar krävs för att producera. Andra branscher där anläggningstillgångar i prin-

cip saknas, utan där tillgångarna är mer immateriella, som i tjänstebranschen är tendensen mer 

intern finansiering. 

 

2.7	  Periodiseringsfonder	  och	  externa	  lån	  enligt	  asymmetrisk	  informationsteori	  

Periodiseringsfonder är både genom att vara resultatutjämnande och skattekredit ett mellanting 

mellan extern och intern finansiering. Som resultatutjämnande används ju vinst för att täcka upp 

för år då företaget går med förlust. Det enda kostnad företaget har då är den ökade skatt som 

schablonintäkten för avsättning till periodiseringsfond som företaget hade vid avsättningen. Å 

andra sidan behöver ju företaget inte betala skatt på den vinst som används för resultatutjämning. 

Den skatten skulle troligtvis vara större än kostnaden för att avsätta till periodiseringsfond. Om 

avsättningen till periodiseringsfond inte används för resultatutjämning är det en form av skatte-

kredit med oftast lägre krav och kostnader än vad övriga kreditgivare har. Regler för avsättning 

till periodiseringsfond måste följas enligt bokföringslag och skattelag men kraven är lägre än vad 

en helt extern kredit skulle vara. Kostnaden är också fastställd enligt lag till att följa en viss ränta. 

Alla har samma ränta oavsett storlek på företaget. Företag har enligt lag rätt att avsätta till perio-

diseringsfond vilket alltså är detsamma som en lag som ger företag rätt till skattekredit, oavsett 

storlek, bransch eller övrig kategorisering. Olika regler gäller dock för olika former av företag. 
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Företaget lämnar genom sin årsredovisning information till skattemyndigheterna som kan kon-

trollera att företaget har rätt att avsätta till periodiseringsfond och därmed få eventuell skattekre-

dit. Asymmetrisk information kan alltså inte anses förekomma mellan kreditgivare och kreditta-

gare. Enligt POT föredrar företag, oavsett storlek, internt genererat kapital framför extern kredit. 

Periodiseringsfonder borde då ligga bra till hos företag egentligen oavsett storlek men särskilt hos 

små bolag som kan ha svårt att få och inte heller vill ha extern kredit. För företag i branscher med 

stora anläggningskostnader där svårigheterna att få extern kredit inte är så stora borde periodise-

ringsfonder inte ha lika starka preferenser. 
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3. Metod  
 

Någon slags metod måste alltid användas vid en undersökning eller i ett forskningsprojekt för att 

samla in data. Metoden är ett verktyg för hur man samlar in information. För metod finns olika 

ansatser. Det är viktigt att definiera sina val av ansats för att sedan kunna välja lämplig analysme-

tod. Det finns två olika huvudtyper av ansatser för metod, kvantitativ och kvalitativ ansats (Lar-

sen 2009, s. 17-22). 

 

3.1	  Val	  av	  ansats	  

I kvantitativ ansats används mätbara data, statistiska bearbetningar och analysmetoder (Patel & 

Davidson 2003, s.14). Det kallas också för hård data (Larsen 2009, s. 22). Fördelar med kvantita-

tiv ansats är till exempel att hård data är enkelt att avgränsa till det som är intressant för studien. 

Det går också att generalisera från hård data genom statistiska analysmetoder (Larsen 2009, s. 25-

26). En nackdel med den kvantitativa ansatsen är många olika mätbara variabler kan göra att det 

blir alltför komplext och komplicerat att analysera materialet. De val man gör för att göra data 

hanterbar påverkar det resultat man får. Statistiska analyser kan visa på samband men kan inte 

alltid förklara orsaker till olika fenomen (Denscombe 2009, s. 364). 

Kvalitativ ansats fokuserar mer på s.k. mjuk data som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser 

(Patel och Davidson 2003, s.14). En stor fördel med kvalitativ ansats är att en djupare förståelse 

för fenomenet kan uppnås (Larsen 2009 s. 27). Nackdelar är att insamlande och, bearbetning och 

analys kräver mycket tid och att det lilla urvalet inte blir representativt och inte går att generalise-

ra från (Denscombe 2009 s. 399). 

Jag har valt att ha en kvantitativ ansats. Genom kvantitativa metoder kan jag bearbeta empirin 

statistiskt och på så sätt söka mönster i mitt material. 
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3.2	  Urvalsprocessen	  

Jag har använt databasen Retriever business som bland annat finns tillgänglig via Södertörns 

högskolas bibliotek för att få information. Denna databas innehåller svenska bolags årsredovis-

ningar, upp till 10 år bakåt i tiden. Publicerade årsredovisningar är sekundärdata som jag sedan 

bearbetat på olika sätt i Excel och på så sätt framställt primärdata (Eliasson 2010). 

Jag avgränsar mig till två branscher, tillverkning och tjänster samt tre storlekar 1-499 tkr, 500-

999 tkr samt 1000-9999 tkr i årlig omsättning. Den avgränsningen beror att databasen jag hämtar 

data ifrån har den indelningen.  I databasen Retriever business går att sortera företagen i olika 

storleksintervall och under gränsen för mikrobolag enligt EU:s definition (balansomslutning 

mindre än 2 miljoner euro) finns intervallen 1-499 tkr, 500-999 tkr samt 1000-9999 tkr. Det vill 

säga jag kan undersöka de mikroföretag som har en balansomslutning på under 10 miljoner SEK. 

Det blir alltså den halvan av mikrobolagen som har den lägsta balansomslutningen som jag un-

dersöker och som sedan delas upp i tre storleksintervall. Alla aktiebolag som ingår i populationen 

har dock färre än 10 personer anställda. 

Geografiskt avgränsar jag mig till Stockholms län och tidsmässigt till två år, 2009 och 2010. Jag 

avgränsar mig även till aktiebolag som gjort vinst minst ett av de åren, det är bara när man gjort 

vinst som man avsätter till periodiseringsfond. Visserligen kan man vid förlust upplösa tidigare 

periodiseringsfond för resultatutjämning men för att lättare kunna göra urval avgränsade jag mig 

till företag som gjort vinst. Metodmässigt avgränsar jag mig till en kvantitativ undersökning. 

Därefter har jag fortsatt med ett stratifierat urval vilket innebär att man gör urval i flera steg (Eli-

asson 2010). Jag har delat upp populationen efter bransch vilket är möjligt i Retriever business. 

Det jag bedömde som tillhörande tillverkningsbranschen blev 2368 aktiebolag och det jag be-

dömde som tillhörande branschen tjänster var ungefär 10 gånger fler, 21 043 företag. Det kan 

vara svårt i vissa branscher att bedöma om de tillhör tillverkning eller tjänster, ibland tillhör de 

båda branscherna samtidigt. Men genom att det är ett så stort antal företag som ingår i populatio-

nen så bedömer jag att eventuella felkategoriseringar har tagit ut varandra. 

Som tidsperiod har jag valt att undersöka de två åren 2009 och 2010 och ett krav för att komma 

med i urvalet är att under minst ett av de åren ha gjort vinst för att säkerställa att möjligheten att 

avsätta till periodiseringsfond fanns åtminstone ett av åren. Det ledde till att jag hade 15 574 före-

tag i populationen varav 1430 mikrobolag i tillverkningsbranscher och 14 144 i tjänstebranscher. 
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Uppdelningen i storlek, bransch och former av krediter, periodiseringsfond respektive externt lån 

är hur jag operationaliserat de begrepp jag vill undersöka så att det blir mer mätbara variabler. 

Uppgifter om företagen använt periodiseringsfond eller ej finns i företagens noter till årsredovis-

ningen. Uppgift om företagen har externa lån eller ej finns i bokslutet. Jag undersöker inte hur 

stora belopp företagen avsatt till periodiseringsfond eller hur stora externa lån det har. 

 

3.2.1	  Tillverkningsbranschen	  
Det stratifierade urvalet på 1430 mikroaktiebolag i tillverkningsbranschen i Stockholms län med 

vinst minst ett av åren 2009/2010 resulterade i följande antal företag i de olika storleksintervallen 

för omsättning: 

• 246 företag i 1-499 tkr  

• 195 företag i 500-999 tkr  

• 989 företag i 1000-9999 tkr  

 

Det var väldigt svårt att bedöma hur stort det slutgiltiga urvalet sedan skulle vara. Efter samtal 

med handledare ansåg vi att 100 företag är lämpligt i varje bransch. Med utgångspunkt från ett 

urval på 100 valde jag att eftersom jag har tre storleksintervall att göra ett urval på 99 och fördela 

så att det blir lika många företag i varje storleksintervall (Larsen 2009). I det första storleksinter-

vallet tog jag varje sjunde företag i mitt stratifierade urval med utgångspunkt från att den totala 

populationen i den första storleken är 246/7 = 33. I det andra storleksintervallet tog jag varje sjät-

te företag i mitt stratifierade urval eftersom totala populationen i det andra storleksintervallet är 

195/6 = 33. I det tredje storleksintervallet tog jag var trettionde företag då totala populationen i 

det tredje storleksintervallet storlek är 989/30 = 33. Utan att ha kontrollerat alla företag i gruppen 

på 1430 företag så visade det sig att alla företag i det slutgiltiga urvalet var ägarledda vilket också 

gäller det slutgiltiga urvalet för tjänstebranschen. 

 

3.2.2	  Tjänstebranschen	  	  
Tjänstebranschen var svårare att välja än byggbranschen. Tjänster finns inom så många av de 

branscher som Retriever business har. Där kan vissa felkällor finnas då även icke-

tjänstebranscher kan ha kommit med i urvalet men felet kan också lika gärna vara att jag missade 

att ta med tjänsteföretag men ju längre jag stratifierade desto mer kunde jag kontrollera att det 
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verkligen var tjänster som företagen arbetade med. Totala populationen på tjänsteföretag blev 21 

043 vara 14 144 uppfyller kraven för undersökningen. De 14 144 aktiebolagen kan sedan delas in 

i storleksintervallen: 

• 2558 företag i 1-499 tkr  

• 2303 företag i 500-999 tkr  

• 9202 företag i 1000-9999 tkr.  

 

Även om de 14 144 företagen i tjänstebranschen är en betydligt större population, faktiskt 10 

gånger större än de 1430 företagen i populationen för tillverkningsbranschen så väljer jag ändå att 

efter samråd med handledare ha lika stort slutgiltigt urval för de båda branscherna. För att få 

sammanlagt 99 företag även för den här branschen fördelat i de tre storleksintervallen fick jag i 

• 1-499 tkr ta varje 77:e företag, dvs. 2558/77= 33 

• 500-999 tkr ta varje 70:e företag, dvs. 2303/70=33 

• 1000-9999 tkr ta var 278:e företag, dvs. 9202/278=33. 
 

3.3	  Validitet	  och	  reliabilitet	  

Särskilt när man gör en kvantitativ undersökning är det möjligt att bedöma om studien har hög 

validitet. Med det menas att studien mäter det den är avsedd att undersöka. Med hård data är det 

enklare att bedöma validiteten även om man talar om validitet även i kvalitativa studier (Larsen 

2009). Eftersom jag har en kvantitativ ansats och använder hårda data som genom operationalise-

ring är lätta att koppla till syfte och frågeställning bedömer jag att min studie har hög validitet. 

Reliabilitet handlar om frånvaro av slumpmässiga mätfel. Hög reliabilitet innebär att det är san-

nolikt att om studien upprepas med samma metod skulle ungefär samma resultat uppnås. Reliabi-

litet är mest relevant för studier med kvantitativ ansats (Larsen 2009). Genom att beskriva min 

forskningsprocess noggrant blir den mer transparent vilket gör studien lättare att upprepa. 
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4. Empiri och analys 
 

4.1	  Redovisning	  av	  resultat	  för	  branscher	  

Jag börjar med att redovisa resultat för de två olika branscherna var för sig och jämför dem sedan. 

Jag redovisar resultaten i stapeldiagram. För varje bransch redovisas hur många, dvs. antalet 

mikrobolag i varje storleksintervall som använder respektive inte använder periodiseringsfond 

genom olika staplar för ja, dvs. har periodiseringsfond eller nej, dvs. har inte periodiseringsfond. 

På samma sätt visas ifall de har externa lån, dvs. extern kredit eller inte. Eftersom urvalet är 99 

företag i varje branschkategori blir värdet i antal i princip samma som om jag redovisat det med 

relativ fördelning, dvs. i procent. Därför väljer jag att bara redovisa antal då det är enklast rent 

tekniskt. 

4.2	  Tillverkningsbranschen	  

Till att börja med ett diagram på användningen av periodiseringsfond i tillverkningsbranschen i 

de olika storleksintervallen. 

 

Diagram 1 Tillverkningsbranschens användning av periodiseringsfond 
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En sak att lägga märke till att det i varje storleksintervall är färre som använde periodiseringsfond 

de som inte gjorde det. Det syns också att det är nästan lika stor (eller liten) användning av perio-

diseringsfonder i de två minsta storleksintervallen 1-499 tkr och 500-999 tkr storlek. Medan vi 

jämför 1-499 tkr och 500-999 tkr med 1000-9999 tkr syns att det är en stor skillnad i användning 

av periodiseringsfond. I det högsta storleksintervallet är skillnaden minst mellan att använda eller 

inte använda periodiseringsfond. En slutsats som då går att dra är att ju större mikrobolag i till-

verkningsbranschen desto fler som använder periodiseringsfond. 

 

 

Diagram 2 Förekomst av externa lån i tillverkningsbranschen 

 

Den andra sidan, förekomsten av externt lån i tillverkningsbranschen visar att det är det två mins-

ta storleksintervallen som har flest företag med externa lån. Med blotta ögat blir skillnaden mar-

kant mot det största storleksintervallet. Det motsäger också teorin att små bolag har svårt att få 

externa lån. 
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4.3	  Tjänstebranschen	  

För tjänstebranschen fördelas antal företag som använde periodiseringsfond enligt följande: 

 

 

Diagram 3 Periodiseringsfonder i tjänstebranscher 

 

Här däremot stämmer teorin att tjänsteföretag föredrar att använda periodiseringsfonder. Om det 

verkligen beror på att de saknar anläggningstillgångar i samma omfattning som tillverkningsföre-

tag går inte att dra slutsatser om i den här undersökningen. Proportionerna mellan att använda 

eller inte använda periodiseringsfond är också ungefär lika i de tre storleksintervallen vilket tyder 

på att storleken inte har betydelse. Kanske det är en indikation på att det är bristen på anlägg-

ningstillgångar. Men det kan också finnas andra förklaringar. 

Förekomsten av externa lån hos tjänsteföretag visar följande bild: 
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Diagram 4 Externa lån i tjänstebranschen 

 

I tjänstebranschen framstår det som att det är mer ovanligt att ha externa lån. Ju större mikrobolag 

ju större sannolikhet att ha externa lån. Det stödjer två teorier, dels POT som säger att små bolag 

av olika skäl inte föredrar externa krediter men att antalet ökar ju större storlek dels trade off-

teorin att det är mer ovanligt att företag i tjänstebranschen har externa lån. 
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4.4	  Jämförelse	  av	  de	  två	  branscherna	  

För att jämföra de båda branscherna lägger jag samman de olika storleksintervallen till ett enda 

intervall. Hela urvalet från tillverkningsbranschen jämförs med hela urvalet från tjänstebran-

schen. 

 

 

Diagram 5 Användning av periodiseringsfond i de olika branscherna 
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Diagram 6 Externa lån i de olika branscherna 

 
Om jag jämför de båda branscherna framträder mönstret att tillverkningsbranschen har mer ex-

terna lån än tjänstebranschen. Tjänstebranschen å sin sida har fler bolag som använder periodise-

ringsfonder. Går jag ändå tillbaka till diagrammen sorterade på storleksintervall kan jag se att 

storleksmässigt särskiljer sig den största storleken mer från de två mindre storlekarna i båda bran-

scherna och för både periodiseringsfonder och externa lån. 

	  

4.5	  Analys	  med	  POT	  och	  Trade	  off-‐teorin	  
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om branschens betydelse, trade off. Med relativt stora anläggningstillgångar liksom också relativt 

större behov av anläggningstillgångar jämfört med tjänstebranscher så har tillverkningsbranschen 

större andel företag med externa lån även om att här gäller ju större storlek på omsättningen ju 

färre företag med externa lån. 
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4.6	  Hypotesprövning	  

För att testa om det finns några signifikanta samband mellan bransch och kreditpreferens samt 

storlek och kreditpreferenser har jag använt chi-två test. Det blir en fördjupning av det diagram-

men visar direkt. Med chi-två-test går det att se om resultaten uppkommit av slump eller om det 

är signifikanta samband. 

Samtliga hypoteser har prövats på en signifikansnivå på fem samt en procent eftersom det är 

praxis inom företagsekonomi. Blir chi-två värdet lägre än det signifikanta värdet förkastas noll-

hypotesen H0. Blir chi-två värdet större än det signifikanta värdet kan inte H1 falsifieras. Då 

finns ett samband mellan variablerna. Med nollhypotes, H0 menas att det inte finns något signifi-

kant samband mellan variablerna. Motsatsen, H1 innebär att det finns ett signifikant samband 

mellan variablerna. Med utgångspunkt från teorierna POT och trade off ställer jag upp följande 

hypoteser varav de fyra första jämför branscher och de två sista handlar om storlek inom bran-

schen. Alla gäller naturligtvis för mikrobolag. 

Hypotes 1: Tillverkningsbranschen har starkare preferenser för periodiseringsfond ju mindre de 

är. 

Hypotes 2: Tillverkningsbranschen har starkare preferenser för externa lån ju större de är. 

Hypotes 3: Tjänstebranschen har starkare preferenser för periodiseringsfond ju mindre de är. 

Hypotes 4: Tjänstebranschen har starkare preferenser för externa lån ju större de är. 

Hypotes 5: Tjänstebranschen har starkare preferenser för att använda periodiseringsfonder än 

tillverkningsbranschen. 

Hypotes 6: Tillverkningsbranschen har starkare preferenser för externa lån än mikrobolag i tjäns-

tebranscher. 

För hypotes 1-4 gäller signifikanstest med 2 frihetsgrader vilket ger värden 5,99 på 95 % signifi-

kans och 9, 21 på 99 % signifikans. Chi-två beräkningarna för hypotes 5 och 6 visas i bilaga 1 

och 2. 
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Hypotes 1 får i en chi-två-test värdet 1,78 vilket alltså inte är signifikant. Det går alltså inte från 

den här studien att dra slutsatsen att storleken har betydelse för preferenser att använda periodise-

ringsfond i tillverkningsbranschen. 

Hypotes 2, att ju större mikrobolag desto större preferens för externa lån ger ett chi-två-värde på 

5,2 men det är ändå inte signifikant. Fastän det ögat ser i diagram 2, att det ser ut som om de allra 

minsta mikrobolagen i tillverkningsbranschen har starkare preferenser för externa lån så går det 

inte att säkerställa att det inte beror på slump. 

Hypotes 3 får ett ännu lägre chi-två-värde på 1,27 vilket säger att det beror på slump att preferen-

serna ser ut som de gör i diagrammet. Det går inte att säkerställa att storlek har betydelse för pre-

ferenser för periodiseringsfond. 

Hypotes 4 som testar storlekens betydelse för preferenser för externa lån får också ett icke-

signifikant värde på chi-två: 3,77 och inte heller här går det att säga något annat än att fördel-

ningen beror på slump mellan storleksintervallen även om 3,77 ligger väldigt nära 3,84 som är 

gränsvärdet på en signifikans på 95 %. 

För att testa hypotes 5, att tjänstebranschen har starkare preferenser för periodiseringsfond jäm-

fört med tillverkningsbranschen får man i en chi-två test fram värdet för chi-två till 19,6 (Bilaga 

1.) Det är signifikant både på 95 % (3,84) och 99 % -nivå (5,02) så det går att dra slutsatsen att 

det inte är en slump att fler företag i tjänstebranschen än i tillverkningsbranschen använder perio-

diseringsfond. Hypotes 5 kan alltså inte falsifieras. Det är sannolikt att mikrobolag i tjänstebran-

schen har starkare preferenser för att använd periodiseringsfond än vad mikrobolag i tillverk-

ningsbranschen har. 

Hypotes 6, att mikrobolag i tillverkningsbranschen har starkare preferenser för externa lån jäm-

fört med mikrobolag i tjänstebranschen är däremot inte signifikant. Chi-två-värdet blir 3,14 (Bi-

laga 2.). Från den här studien går det alltså inte att bekräfta att tillverkningsbranschen har starkare 

preferenser för externa lån än tjänstebranschen vad gäller mikrobolag. 
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5. Slutsats och reflektion 
 
Från studien kan jag från testen av hypotes 5 som ger det enda signifikanta resultatet dra slutsat-

sen att mikrobolag i tjänstebranscher har starkare preferenser att använda periodiseringsfonder än 

mikrobolag i tillverkningsbranschen. Bransch har alltså betydelse för de här mikroaktiebolagens 

kreditpreferenser åtminstone vad gäller användande av periodiseringsfonder. Att användningen 

inom de olika storleksintervallen ser ungefär likadan ut för periodiseringsfond i tjänstebranschen 

i diagram 4 anser jag stärker det resultatet. Den slutsatsen stämmer även med trade off-teorin att 

bransch har betydelse och att tjänsteföretag med färre fasta inventarier kan vara mer benägna att 

använda finansieringsformer som inte kräver säkerhet. Resultatet passar också in på POT. Att 

använda periodiseringsfonder som finansiering någonstans mittemellan intern och extern är ett 

exempel på att inte vara beroende av extern kreditgivare. Det är också jämförbart med studien av 

Serrasqueiro, Armada & Nunes (2011) där SME i tillverkningsbranscher också föredrog mer in-

ternt genererat kapital. 

Tjänsteföretag är en väldigt heterogen grupp, även avgränsat till de allra minsta mikroföretagen. 

Där finns branscher som kan ha mycket kunskap om finansiering och det finns branscher där 

ägarna troligtvis inte har mycket företagsekonomisk kunskap. Kunskapsnivån hos ägarna kan 

också ha betydelse för hur periodiseringsfonder och andra finansieringsformer används dels för 

att företagsägaren då kan fatta bättre egna beslut och också påverka såväl kreditinstitut som redo-

visningskonsulter. Kreditinstitut till att lättare bevilja lån beroende på företagsägarens intryck och 

rykte. Redovisningskonsulten, vars kunskapsnivå och erfarenhet också har betydelse för att fatta 

bättre beslut. 

Vad gäller företag i tillverkningsbranschen kunde den här studien inte visa på några signifikanta 

skillnader mellan hur olika stora företag i tillverkningsbranschen använder externa krediter för 

finansiering. Alla företag i undersökningen är ju väldigt små. Som Sheikh & Wang (2009) visar i 

sin studie på företag i tillverkningsbranschen i Pakistan så var det så att ju större företag desto 

högre skuldkvot. Kanske är det för liten skillnad i storlek mellan företagen i min undersökning 

för att kunna visa på några skillnader. 
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Vad gäller POT och storlek kan den här studien inte bekräfta teorierna att storlek har betydelse 

för kreditpreferenserna. Det kan ha flera förklaringar. Mitt urval kan vara för litet, jag kan ha räk-

nat fel. Kanske skulle resultatet bli annorlunda med ett annat urval vare sig det är samma storlek 

eller större. Troligtvis kan det också vara att de storleksintervall jag undersöker är så lika i sina 

preferenser att det inte går att se några skillnader mellan dem. Om man ser på bolagsstorlek som 

helhet är aktiebolag med en årsomsättning under 10 miljoner SEK visserligen väldigt många men 

det finns också aktiebolag med betydligt större omsättning. Kanske skulle storlekens betydelse 

märkas mer om man jämför bolag med större skillnad i omsättning. 

Det jag också tänker är att det är lika riktigt eller viktigt att komma fram till att en hypotes kan 

förkastas eller inte förkastas. Vilket resultatet än blir har det något att säga. En annan slutsats är 

att det som ögat ser i ett diagram stämmer inte alltid med det statistiska resultatet. Det som ser ut 

som ett mönster i ett diagram kan bli helt slumpmässigt i en signifikansprövning. I den här under-

sökningen t.ex. ser det i diagram 4 ut som om ett markant resultat att bland de allra minsta mikro-

tjänstebolagen, de med en balansomslutning under 1 miljon kr (1-999 tkr) är det relativt sett färre 

som har externa lån. Men det ger ändå inget signifikant resultat i en chi-två-prövning. 

Det kan naturligtvis finnas fler förklaringar till resultaten förutom branschtillhörighet. Just orsa-

kerna till varför ändå så pass få mikrobolag oavsett storlek och bransch använder periodiserings-

fonder vare sig de nu kommer att användas för resultatutjämning eller enbart som skattekredit är 

fortfarande en fråga som söker svar. 

 

5.1	  Fortsatt	  forskning	  

Det finns många intressanta spår att fortsätta på. För att fortsätta på det kvantitativa spåret skulle 

man kunna göra liknande undersökning med större urval och andra geografiska områden. Andra 

sätt att utöka en kvantitativ studie vore att göra den över längre tid, för fler än två års bokslut. Då 

skulle man också kunna se hur kreditpreferenserna är över tiden. För att fördjupa någon form av 

kvantitativ studie vore också kvalitativa studier bra för att få spår på varför mikrobolagen använ-

der eller inte använder periodiseringsfond. Det går att spekulera i många olika orsaker förutom 

bransch och storlek. En mer kvalitativ förklaring är att det kan bero på relationen mellan företaget 

och redovisningskonsult. Där kan det också handla om asymmetrisk information om den ägaren 

av bolaget i särskilt ett litet bolag saknar kunskap. Ännu värre är det kanske om redovisningskon-
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sulten saknar kunskap om lämpligt användande av periodiseringsfond. Det skulle också kunna 

undersökas. Vad gäller periodiseringsfond skulle man också kunna undersöka vad skattekrediten 

som erhålls används till, för mer långsiktig investering eller kortsiktig konsumtion? 

 

Eftersom tjänsteföretag kan verka inom så olika branscher och med så olika förutsättningar och 

kunskapsnivåer i företagsekonomi vore det också intressant att undersöka olika slags branschers 

kreditpreferenser.  

 

I mikrobolag har ägaren stor påverkan och betydelse. Ägarens rykte, intryck och kunskap har 

betydelse för olika finansieringsformer. För banklån är det intryck ägaren ger viktigt och för peri-

odiseringsfonder är det viktigt vilken kunskap ägaren har och vilka krav denne ställer på redovis-

ningskonsulten. En kvalitativ studie om hur ägaren i mikrobolag påverkar val av finansierings-

former vore också intressant. 

 

Ett annat spår är att undersöka fler former av finansiering för mikrobolag. För mikrobolag tror jag 

det är extra intressant att undersöka hur de använder olika former av bootstrapping och om och 

hur det varierar med företagsstorlek och branschtillhörighet. 
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Bilaga 1. Chi-två test. Jämförelse av bransch och periodiseringsfond 
 
Tabell 1: Periodiseringsfonder i tillverknings- respektive tjänstebranscher 
 

Användning av p-
fond 

Tillverkningsbransch Tjänstebransch Total 

Ja 39 (39%) 70 (71%) 109 
Nej 60 (61%) 29 (29%) 89 

Total 99 (100%) 99 (100%) 198 
 

E= radsumma*kolumsumma delat med totalsumma   
Användning av p-fond Tillverkningsbransch Tjänstebransch 

Ja (109 * 99)/198 = 54,5 (109 * 99)/198= 54,5 
Nej (89 * 99)/198 = 44,5 (89* 99)/198 = 44,5 

  
 
 
 

 
 
 

Summa: 4,4 + 5,4 + 4,4 + 5,4 = 19,6 
Test av signifikansnivå för chi-två-värdet 19,6 
Frihetsgrader (df) (r - 1) (antal rader minus 1), 2-1 = 1 
3,84 med 95 % signifikans och 5,02 på 99 % signifikans. 
19,6 > både 3,84 och 5,0

Användning av p-fond Ja [ (O-E)2 delat med E] Nej 	  [(O-E)2 delat 
med E] 

Tillverkningsbransch (39-54,5)² =240 
240/54,5 = 4,4 

(60-44,5)² =240 
240/44,5=5,4 

Tjänstebransch (70-54,5)² = 240/54,5 =4,4 (29-44,5)² = 5,4 



 
Bilaga 2. Chi-två test. Jämförelse av bransch och externa lån 
 
Tabell 2 Externa lån i tillverknings- och tjänstebranscher 
 

Externa lån Tillverkningsbransch Tjänstebransch Total 
Ja 42 (42%) 30(30%) 72 

Nej 57 (58%) 69(64%) 126 
Total 99 (100%) 99 (100%) 198 

 
E= radsumma*kolumsumma delat med totalsumma 

 
Externa lån Tillverkningsbransch Tjänstebransch 

Ja (72* 99)/198 = 36 (72 * 99)/198= 36 
Nej (126* 99)/198 = 63 (126* 99)/198 = 63 

 
 
 
 
 

 
 
 

Beräkning av Chi-två: summan av [(O-E)² % E] blir 1+1+0,57+0,57 =3,14 
Frihetsgrader (df) (r - 1) (antal rader minus 1), 2-1 = 1 
3,84 med 95 % signifikans och 5,02 på 99 % signifikans. 
3,14 < än både 3,84 och 5,02 
 
 

Externa lån Ja [ (O-E)2 delat med E] Nej 	  [(O-E)2 delat 
med E] 

Tillverkningsbransch (42-36)² =36 
36/36 = 1 

(57-63)² =36 
36/63=0,57 

Tjänstebransch (30-36)² = 36/36 =1 (69-63)² = 
36/63=0,57 


