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Förord  

 

Vi vill först och främst tacka våra sex respondenter som tog sig tid att förmedla sin värdefulla 

erfarenhet. Denna studie hade inte varit möjlig att genomföra utan er medverkan. Vi vill även 

rikta ett stor tack till vår handlare Maria Smolander för hennes konstruktiva feedback och 

värdefulla synpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 

Detta är en kvalitativ fallstudie som syftar till att undersöka småföretagarnas val av 

finansieringslösningar och deras tankar kring olika finansieringsformer. Författarna har valt att 

specifikt undersöka entreprenörer som inte har erfarenhet som sträcker sig längre än tre år inom 

entreprenörskap och restaurangbranschen. I studien användes tre olika företag inom 

restaurangbranschen i Stockholms län och semistrukturerade intervjuer utfördes med samtliga 

ägare i företaget, vilket motsvarar totalt sex respondenter. Studiens slutsatser visar sambandet av 

att entreprenörer som anser att erfarenhet inom branschen och entreprenörskap är värdefullt även 

är mer benägna till att ge bort en viss äganderätt i utbyte mot en viss kompetens och finansiering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 
 

This is a qualitative case study that aims to examine the small entrepreneur’s choice of financing 

solutions and their thoughts on various forms of financing. The authors have chosen to 

specifically examine entrepreneurs who do not have experience that stretches more than three 

years in entrepreneurship and the restaurant business. The study used three different companies 

in the restaurant business in Stockholm and semi-structured interviews were conducted with all 

owners of the company, corresponding to a total of six respondents. The study's findings show 

the relationship of entrepreneurs who believe that the experience of the industry and 

entrepreneurship is valuable also are more prone to giving away some ownership in exchange for 

a certain expertise and funding. 
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1. Inledning 

 
Detta kapitel ämnar att inledningsvis presentera läsaren inför en bakgrundsbeskrivning som 

leder till en problemdiskussion. Vidare förklarar författarna syftet med uppsatsen och 

avgränsningar inom det utvalda undersökningsområdet. 

1.1 Bakgrund 

 
I dagens samhälle är entreprenörskap ett ämne som ständigt är uppe för diskussion. 

Diskussionerna behandlar delvis hur inflödet av nya företag skapar nya marknader eller utvecklar 

befintliga marknader. Entreprenörer har därmed kommit att bli karaktäriserade som framtidens 

tillväxt. Vidare har entreprenöriella processer och finansieringslösningar i sin tur blivit centrala 

ämnen för entreprenörskaps- och småföretagsforskare (Davidsson, Delmar och Wiklund, 2001). 

År 2012 fanns det drygt en miljon företag och 97 procent av dessa bestod utav småföretag (SCB, 

2014). Trots denna enorma representation av småföretag har den svenska näringspolitiken 

koncentrerat sig på att skapa bättre förutsättningar för storföretag när det kommer till tillväxt och 

finansiering. Denna inriktning inom näringspolitiken leder i sin tur till att småföretagen finner en 

större problematik vad gäller finansiering av sin verksamhet i jämförelse med större företag 

(Boter, 1998). Historien visar att överlevnadsgraden för många småföretag, framförallt 

nystartade företag, är liten och resultatet är att många av dessa företag går i konkurs eller läggs 

ner av andra anledningar. År 2008 startades 57 000 företag och bland dessa kvarstod enbart 

39 000 företag som fortfarande var verksamma år 2011. Överlevnadsgraden för nystartade 

företag under ett intervall av tre år visade sig vara 68 procent, samma överlevnadsgrad som 

visades år 2008 gällande företag som startades år 2005 (Tillväxtanalys, 2014). 

Finansieringsproblematik visar sig ofta vara den främsta anledningen till att många av dessa 

nystartade företag inte överlever (Andrén, 2003).  

 

En väldigt konjunkturkänslig bransch är restaurangbranschen där betalningsmoralen är väldigt 

låg i jämförelse med andra branscher. Det är även den bransch som toppar listan tillsammans 

med hotellbranschen när det kommer till att dra på sig betalningsanmärkningar, vilket bland 

annat kan förklaras med en svårhanterlig affärsmodell i förhållande till andra branscher. Det är 

drygt 15 procent av 29 000 svenska företag inom hotell- och restaurangbranschen som har 

betalningsanmärkningar enligt en undersökning från år 2011 (Jonsson, 2011). Statistik visar 

dessutom att över 50 procent av de företag som hade betalningsanmärkningar i början av år 2013 

redan hade gått i konkurs eller var insatta i en hög risk för att hamna på obestånd inom 12 

månader. Detta har konstaterats efter en uppföljning som gjordes under juni månad samma år 

(Upplysningar Syna, 2014).  

http://www.tillvaxtanalys.se/
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1.2 Problembakgrund  
  

Det finns flera olika finansieringsformer som kan användas av företag när det kommer till att 

anskaffa kapital, bland annat leasing, banklån, factoring och bootstrapping (Garmer & Kyllenius, 

2004). Den aktuella finansieringsproblematiken för småföretag innebär att de olika 

finansieringsformerna är lättare att ta del av för storföretag än vad det är för småföretag (Boter, 

1998). Finansiering till nystartade företag har kommit att bli förknippat med en hög risk som har 

funktionen av att avskräcka finansiärer till att investera kapital i uppstartsfasen hos ett företag. 

Orsaken till detta fenomen beskrivs som en informationssymmetri mellan de båda parterna men 

det finns även skillnader när det kommer till risktagande vid investering i stor- och småföretag 

utifrån finansiärers perspektiv (Landström, 2003). Nystartade företag har även en brist av 

ekonomisk historik att uppvisa för finansiärer. Detta skapar en viss problematik när det kommer 

till att erhålla extern finansiering eftersom finansiärer får ta en högre risk vid sin investering. En 

sämre soliditet, kassaflöde och mindre materiella tillgångar är ofta vad småföretag tenderar att ha 

jämfört med storföretag. Detta begränsar ytterligare småföretagares möjligheter till extern 

finansiering, exempelvis att få ett beviljat banklån eftersom det inte finns mycket säkerheter för 

företaget att lämna till banken (Riksbanken, 2014). Förutsättningarna för småföretag påverkar 

alltså vilka finansieringsformer som är tillgängliga för entreprenörerna.  

 

De finansieringsalternativ som är tillgängliga och vilka som kan antas vara lämpliga ur ett 

företagarperspektiv påverkas även av vilket stadium företaget befinner sig i inom livscykeln. 

Företag som är insatta i tillväxtfasen har normalt sett ett stort behov av investeringar inom 

rörelsekapital och anläggningstillgångar (Andrén, 2003). Dessa företaget tenderar till att 

efterfråga externt kapital i det skede som kallas tillväxtfasen, eftersom förutsättningarna för att 

generera internt kapital är begränsat (Frielinghaus, 2005). Det är även i denna fas företagaren 

oftast står inför vägvalet av att antingen sträva efter tillväxt och använda sig av vinster i företaget 

som investering, eller att fokusera på att skapa en stabilitet och nöja sig med sin nuvarande 

position på marknaden utan en strävan av tillväxt (Churchill, 1983). Problematiken som kan 

förekomma i tillväxtfasen är att företaget inte ännu blivit vinstgivande, vilket bidrar till att 

begränsa förutsättningarna för att generera internt kapital. Det blir även svårt för dessa företag att 

intressera externa finansiärer med tanke på att företaget troligtvis har en mindre eller ingen vinst 

alls att redovisa. I en situation där företaget har uppnått en stabil tillväxt är det lättare att skapa 

intresse för riskkapitalbolag och affärsänglar, vilket företaget kan använda som finansiering. 

Detta sker dock i utbyte mot äganderätt i företaget. Det finns även möjligheter för företag i 

tillväxtfasen att finansiera verksamheten via banklån men bankerna bedömer oftast en 

investering i företag som är aktiva inom tillväxtfasen som relativt riskfyllt (Berger & Udell, 

1998). 

 

Det finns även flera faktorer som spelar in vid entreprenörens val av finansieringsform och den 

främsta enligt Meyer (1994) är fortsatt självständighet. Detta är enligt pecking order teorin 
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faktorn som värdesätts högst bland entreprenörer i småföretag och valet av finansiering är ofta 

anpassat utifrån denna faktor. Att fortsätta erhålla självständighet kan uppfyllas genom att 

prioritera en finansiering av den egna verksamheten via internt genererade medel framför extern 

finansiering (Lakshmi & Myers, 1994). Kunskapen som företagaren innehar om de olika 

finansieringsalternativen är ännu en faktor som spelar in vid valet av finansiering och kan också 

förklara småföretagares kritiska attityd till extern finansiering (Landström, 2003). Det är även 

någonting som Michaelas et al. (1998) håller med om, hur kunskapen har en påverkan på de 

tillgängliga finansieringskällorna för småföretag (Michaelas et al, 1998). Generellt anses det 

däremot att småföretagare inte bara har en sämre kunskap om finansieringskällor som sträcker 

sig utanför banker utan är även negativt inställda till att erhålla information gällande dessa då 

entreprenörer inte upplever andra alternativ som nödvändiga. Det kan även relateras till hur 

entreprenörer anses ha en bristande kunskap vad gäller de krav och villkor som behöver 

uppfyllas för att möjliggöra extern finansiering och hur man får tag på denna information 

(Tucker & Lean, 2003). Avslutningsvis är det flera faktorer som påverkar en företagares val av 

finansieringsform, både när det handlar om preferenser från företagaren själv eller externa 

faktorer som denna inte kan påverka.  

 

Författarna har i avsikt att via denna studie kartlägga hur entreprenörer utan erfarenhet inom 

restaurangbranschen och entreprenörskap som sträcker sig längre än tre år väljer att finansiera 

sina nystartade företag. Varför väljs ett visst finansieringsalternativ och hur upplevs de olika 

finansieringsformerna av entreprenörer i nystartade företag? Författarna strävar efter att besvara 

dessa frågor och anser att det resultat som utfås från studien kommer ha funktionen av att 

uppvisa anledningar till aktuella finansieringsval och hur de olika finansieringsformerna upplevs 

av småföretagare.  

1.3 Problemformulering 

Entreprenöriella processer är av stor betydelse för att generera tillväxt och utveckla marknader, 

en process där finansieringsvalet är avgörande för nya företag och dess framfart. Den 

finansieringsproblematik som entreprenörer, utan erfarenhet som sträcker sig längre än tre år 

inom entreprenörskap och restaurangbranschen, stöter på i samband med sina nystartade företag 

är inte enligt författarna ett väl utforskat område. Författarna har i detta avseende avsikten av att 

kartlägga hur dessa entreprenörer finansierar sina nystartade företag och varför de väljer en viss 

finansieringslösning.  
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1.4 Frågeställning  
 

Hur prioriterar entreprenörer utan erfarenhet som sträcker sig längre än tre år inom 

entreprenörskap och restaurangbranschen samt är verksamma inom Stockholms län de olika 

finansieringslösningarna?  

Hur väljer dessa entreprenörer att finansiera sina nystartade företag inom restaurangbranschen?  

Hur motiverar dessa entreprenörer valet av finansieringslösningar till sina nystartade företag 

inom restaurangbranschen? 

1.5 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka småföretagares val av finansieringslösning samt vad 

entreprenörerna själva anser är den mest fördelaktiga finansieringsformen. Författarna har valt att 

specifikt undersöka entreprenörer som saknar erfarenhet som sträcker sig längre än tre år inom 

entreprenörskap och restaurangbranschen. I och med detta tydliggör författarna småföretagarnas 

perspektiv och bidrar med värdefulla kunskaper gällande entreprenörers beslutsprocesser. 

1.6 Avgränsning 
 
Författarna har valt att avgränsa den utförda studien till att omfatta nystartade mikroföretag vars 

verksamhet är inom restaurangbranschen och är belägna inom Stockholms län. Med nystartade 

företag menar författarna företag som inte startat tidigare än år 2012.  

 

Författarna har inte tagit hänsyn till åldern hos respondenterna i denna studie. Detta har gjorts 

med anledningen av att författarna varken har hittat tidigare forskning eller teorier inom 

undersökningsområdet som uppvisar ett samband mellan ålder och en företagares 

finansieringsval. Med det som bakgrund menar författarna att det resultat som utfås från studien 

inte skulle presentera ett statistikt intressant resultat som går att relatera till åldern. Författarna 

har i detta avseende istället betonat respondenternas bakgrund inom den aktuella branschen och 

entreprenörskap, hur denna demografiska faktor påverkar en företagares finansieringsval. 

1.7 Disposition 
 

Inledning 

Detta kapitel ämnar att inledningsvis presentera läsaren inför en bakgrundsbeskrivning som leder 

till en problemdiskussion. Vidare förklarar författarna syftet med uppsatsen och avgränsningar 

inom det utvalda undersökningsområdet. 
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Metod 

Detta kapitel har i avsikt att presentera uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt samt redogöra för 

den kvalitativa analysen av fallstudierna. Kapitlet avslutas med en reflekterande diskussion kring 

författarnas metodval för att ge läsaren en fördjupad förståelse för hur studien har genomförts.  

 

Teoretisk referensram 

Kapitlet innehåller redovisning av tidigare forskning och relevant teoribildning inom det utvalda 

ämnet. Författarna kommer att förklara deras teoretiska utgångspunkter och ge läsaren material 

för att skapa förståelse av forskningsområdet.  

 

Empiri 

Detta kapital avser att redogöra den information som har inhämtats via personliga intervjuer med 

delägare i de utvalda företagen. 

 

Analys 

Författarna avser i detta avsnitt att inledningsvis presentera en separat analys av företagen utifrån 

empiriavsnittet för att sedan följa upp detta med en gemensam analys av samtliga företag i 

fallstudien. 

Slutsats 

 

Författarna avser att presentera studiens slutsatser med utgångspunkt i resultatet och analysen.  
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2. Metod  
Detta kapitel har i avsikt att presentera uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt samt redogöra 

för den kvalitativa analysen av fallstudierna. Kapitlet avslutas med en reflekterande diskussion 

kring författarnas metodval för att ge läsaren en fördjupad förståelse för hur studien har 

genomförts.  

2.1 Urvals kriterier 

  
Författarna baserade sitt urval av respondenter utifrån studiens kriterier. Dessa kriterier var bland 

annat att respondenten inte ska ha en erfarenhet som sträcker sig längre än tre år inom 

entreprenörskap och restaurangbranschen. Studiens andra kriterium var att fokusera på 

nystartade småföretag inom restaurang branschen med 1-9 anställda. Det tredje kriteriet var att 

företaget ska vara registrerat senast år 2012 som handelsbolag eller kommanditbolag samt 

befinna sig inom Stockholms län.  

 

Författarna valde att använda sig av företagssökning online via Solidinfo för att hitta de företag 

som uppfyller samtliga kriterier. Anledning till varför författarna valde en användning av 

Solidinfo är för att dess sökmotor kunde anpassas utifrån studiens kriterier. Efter att ha hittat 

företag som levde upp till studiens kriterier kontaktade författarna delägarna i det utvalda 

företaget för en personlig intervju. De flesta av företagen som kontaktades valde att inte delta i 

undersökning på grund av tidsbrist eller att de inte ville dela med sig information om hur de gick 

tillväga vid finansiering av sitt företag.  

 

2.2 Val av forskningsmetod  
 

Författarna har valt att tillämpa en kvalitativ metod som bygger på fallstudier. Den kvalitativa 

metoden passar bra i denna studie då metoden kännetecknas av verbala analyser samt förståelse 

(Patel & Davidson, 2003). Metoden har ett innehåll av ett induktivt synsätt som handlar om 

relationen mellan den teoretiska och praktiska forskningen (Bryman & Bell, 2013). Författarna 

har valt att använda sig av den kvalitativa forskningsstrategin eftersom den är tolkningsinriktat 

och tar hänsyn till omständigheter och faktorer som kan tänkas påverka en företagares val av 

finansiering. Författarna har även valt en användning av den kvalitativa metoden för att 

möjliggöra djupgående beskrivningar av undersökningsområdet. Detta har gjorts med 

anledningen av att metoden är speciellt lämpad för en studie som undersöker ett område som 

saknar tillräcklig forskning och kunskap (Johannessen & Tufte, 2010). Med detta menar 

författarna att dessa inte har hittat mycket information vad gäller tidigare forskning och kunskap 

när det kommer till det utvalda undersökningsområdet. Detta avser ett område som undersöker 

entreprenörer som erfarenhet som sträcker sig längre än tre år inom restaurangbranschen och 
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entreprenörskap och hur dessa entreprenörer väljer att hantera deras finansiering av nystartade 

företag. 

2.1.1 Kvantitativ metod och metodkombination  
 

Den kvantitativa forskningen betonar kvantifieringen av analys och insamling av data. Denna 

forskningsstrategi har ett innehåll av ett deduktivt synsätt på relationen mellan två olika 

forskningar, den teoretiska och praktiska forskningen (Bryman & Bell, 2013). Det är vanligt att 

man använder sig av frågeformulär som tillvägagångsätt i den kvantitativa metoden. Nackdelarna 

med en kvantitativ metod är att det är svårt att formulera frågor som är tydliga och lätta för 

respondenten att uppfatta. Detta är avgörande för hur pass bra forskaren kan mäta det som avses 

att undersökas (Johannessen & Tufte, 2010). Antalet respondenter är även avgörande när det 

kommer till vilken utsträckning resultatet kan generaliseras, det vill säga hur giltigt resultatet är 

för personer som inte deltagit i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Det går även att använda 

sig av intervjuer i en kvantitativ forskningsstrategi, vars innehåll består av givna frågor och 

svarsalternativ som sammanställs i förväg (Johannessen & Tufte, 2010).  

 

En användning av både kvalitativ och kvantitativ metod skapar en mer omfattande typ av 

redogörelse för det som avses att undersökas. Metodkombinationen möjliggör intagandet av fler 

perspektiv och resultatet av undersökningen kan därmed besvara en bredare samling av frågor. 

Författarna har däremot valt att enbart använda sig av ett kvalitativt tillvägagångsätt för att 

undvika en överdriven presentation av många olika variabler och faktorer som tillkommer via ett 

tillägg av ett kvantitativt tillvägagångsätt. Det kan i sin tur leda till att arbetet blir för komplext 

och kan påverka uppsatsens tydlighet. Författarna har även i avsikt att minimera användningen 

av metodkombination för att undvika ett resultat av motsägelsefulla fynd från de olika metoderna 

vilket kan resultera i att studien kommer att sakna bestämda slutsatser (Denscombe, 2009). 

Vidare är författarna medvetna om att studien har ett mindre innehåll av kvantitativa slag via 

kvantifieringar och mätningar som förekommer inom den kvalitativa forskningsstrategin. Ett 

exempel på detta kan visas via den rangordning som respondenten uppmanas att göra via 

informationsbladet(se bilaga B).   
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2.2 Angreppssätt 
 

Figur 1. Den deduktiva processen.  

 
 

Källa: Bryman & Bell (2013) 

Bryman & Bell (2013) beskriver angreppssätt av två olika slag, deduktion och induktion. Dessa 

två ansatser förklarar olika infallsvinklar till hur förhållandet ser ut mellan praktik och teori inom 

samhällsvetenskapen. Deduktion är en vetenskaplig metod som formulerar hypoteser med 

utgångspunkt i en referensram, exempelvis en modell eller teori, där hypotesen prövas mot 

empirin via observationer. Med induktion menas en omvänd infallsvinkel, att man istället 

använder sig av observationer utifrån empirin för att sedan gå vidare till generalisering inom en 

viss teoretisk referensram (Bryman & Bell, 2013).  

 

Författarna har i detta avseende valt att använda sig av ett deduktivt angreppssätt där teorin och 

dess inkluderade hypoteser kommer att styra processen av datainsamling (Bryman & Bell, 2013). 

Författarna har använt sig av modellen (se figur 1) men avvikit i ett avseende genom att tillägga 

”1. Generella frågeställningar” som första punkt istället för teori. Detta med anledningen av att 

studiens problemformulering blev framtagen som första steg i den deduktiva processen för att 

sedan konstrueras av den teoretiska referensramen. Detta har gjorts för att författarna ska bli 

bekanta med tidigare teorier som kan förklara bakomliggande orsaker till val av 

finansieringslösningar i småföretag. Den teoretiska referensramen har alltså i detta fall 

funktionen av att ge författarna en djupare kunskap om det utvalda ämnet för att därmed kunna 

genomföra en relevant datainsamling.  

2.3 Fallstudie  

 
Fallstudiemetoden är en forskningsstrategi som används vid situationer där man eftersöker svar 

på frågor som ”hur” eller ”varför”. Definitionen av en fallstudie är att den försöker åskådliggöra 

en uppsättning av beslut, varför och hur dessa beslut fattades (Yin, 2007). Studiens huvudsakliga 

fokus i denna studie är att ta reda på hur och varför en viss typ av finansieringsbeslut tas, vilket 

överensstämmer med vad denna typ av forskningsmetod undersöker. Författarna har därmed valt 

att använda sig av fallstudier för att i bästa mån kunna besvara problemformuleringen. Studiens 

problemformulering är även utformad på ett vis där användningen av fallstudier som 

forskningsmetod skulle vara mer givande för uppsatsens resultat. Det som fallstudier erbjuder 

författarna i jämförelse med vad enbart en användning av kvalitativ forskningsmetod skulle 

erbjuda är en djupare förståelse när det kommer till att upptäcka och identifiera en människas 

1. Generella 
frågeställning 

2. Teori 3. Hypotes (er)
4. 

Datainsamling
5. Tolkning av 
datainsamling

6. Hypoteser 
bekräftas eller 

förkastas

7. Slutsats och 
resultat
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handlingsplan och motiveringen till utförandet av detta.  

 

Det finns två olika design av fallstudier, enfallsdesign och flerfallsdesign. Enfallsdesign innebär 

att man endast använder sig av ett fall och anledningen till att denna metod väljs är oftast på 

grund av att man har ett begränsat antal valmöjligheter eller brist av resurser. Enkelheten är att 

föredra vid en enfallsdesign och det blir lättare för användaren att fördjupa sig och erhålla 

information från undersökningsområdet om det endast gäller ett fall. Flerfallsdesign innebär att 

man använder sig av minst två fall och fördelen i detta är att man inte ”lägger alla ägg i en korg”. 

Att använda sig av två fall eller flera som påvisar samma resultat är mer övertygande och säger 

mer än det resultat man skulle erhålla från en ett enda fall, det vill säga en enfallsdesign. 

Forskare har valt att använda sig av en flerfallstudie på grund utav denna anledning för att erhålla 

de analytiska fördelarna av att dra slutsatser från flera håll än bara ett (Yin, 2007). Författarna 

har valt tre fall, vilket är den finansiella situationen i tre olika företag där författarna avser att 

intervjua samtliga delägare i företagen. Det finns två delägare i varje företag, vilket representerar 

totalt sex delägare som författarna ämnar att genomföra personliga intervjuer med. Ett mindre 

antal respondenter används i jämförelse med om enbart en kvalitativ forskningsmetod skulle 

tillämpas. Detta ger författarna utrymme för tidskrävande intervjuer som förväntas motsvara 45 

minuter och kan avge en djupare insikt i undersökningsområdet. Med enbart en kvalitativ metod 

skulle författarna vara tvungna att begränsa tidsinvesteringen vid de personliga intervjuerna och 

öka antalet respondenter som antas vara lämpligt för forskningsmetoden. Detta menar författarna 

begränsar möjligheten till upptäckandet av eventuella mönster och faktorer som kan tänkas 

påverka valet av finansiering utifrån ett företagarperspektiv. Att intensivt fokusera på tre 

enskilda företag ska därmed minimera risken till att relevant information ska förbises. Fallstudier 

ska därmed ge författarna en detaljerad kunskap av hur komplexa sammanhang ligger som grund 

till en företagsgrundares val av en finansieringslösning (Yin, 2007).  

2.4 Val av fallstudieobjekt 

 
De utvalda företagen överensstämmer med vad EU har definierat som mikroföretag (eur-

lex.europa 2003). Definitionen omfattar bolag som har en omsättning under två miljoner euro per 

år och har under tio stycken anställda. Med nystartade företag menas i detta avseende företag 

som startat inom de närmaste tre åren, det vill säga företag som inte startat tidigare än år 2012. 

Vidare har författarna ytterligare begränsat sig till att riktat in sig på restaurangbranschen, en 

bransch som brukar förknippas med låg betalningsmoral. Detta har gjorts med anledningen av att 

studien förväntas göra mest nytta i en bransch som tydligt nog är drabbad av en hög grad av 

betalningsanmärkningar, vilket antyder på en aktuell finansieringsproblematik inom detta 

område. 
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2.5 Datainsamlingsmetod 
 
Författarna har valt att intervjua entreprenörer för att erhålla kunskap om hur entreprenörer utan 

erfarenhet som sträcker sig längre än tre år inom restaurangbranschen och entreprenörskap väljer 

att finansiera sina nystartade företag och varför de väljer en viss finansieringslösning. 

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade, vilket innebär att författarna kommer att ha en 

intervjuguide(se bilaga A) som utgångspunkt med innehåll av standardiserade frågor som utgår 

ifrån specifika förutbestämda teman med möjlighet för respondenten att återge öppna svar (Patel 

& Davidson, 2013). Metoden förutsätter även möjlighet för att ställa ytterligare frågor i form av 

följdfrågor under intervjun ifall dessa uppfattas av värde för det resultat som önskas (Bryman & 

Bell, 2013). Författarna har valt att använda sig av en semistrukturerad intervju för att 

fortfarande kunna ge respondenten en stor frihet i sina svar men samtidigt för att kunna hålla 

ämnet relevant och därmed förhålla sig till specifika teman. På detta vis ges inte lika stor 

möjlighet för respondenten att gå utanför ramarna av det förutbestämda temat och det blir 

enklare att förhålla sig till det som är relevant för studien. Författarna har även skickat ut ett 

informationsblad(se bilaga B) till respondenterna i förhand med anledningen av att förklara 

vilket typ av område som författarna avser att täcka i intervjuprocessen samt för att underlätta 

och ge möjlighet för respondenterna att fundera kring de ämnen som förväntas att diskuteras 

under intervjun. 

 

Intervjuprocessen kommer att vara frivilligt där respondenterna kommer att ha rätten att 

bestämma under vilka villkor de vill bli intervjuade. Författaren har ingen rätt att utsätta någon 

genom påtryckning för att respondenterna ska ändra sitt beslut. I detta avseende strävas det även 

efter att skapa trygghet för respondenterna genom att inte låta deltagare påverkas av ekonomiska 

förluster samt rättsliga efterspel ifall känslig information ska komma till andra parters kännedom, 

exempelvis relevanta myndigheter. Författarna ska därmed behandla informationen på ett 

konfidentiellt sätt och erbjuda anonymitet för att skydda respondenternas intressen (Denscombe, 

2009). En anonymitet för respondenterna erbjuds även med anledningen av att författarna ska 

kunna erhålla så pass sanningsenliga svar som går att få från respondenterna (Bryman & Bell, 

2013). 
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2.6 Reliabilitet och Validitet 

 
Författarna kommer under detta avsnitt att diskutera två olika mått som mäter trovärdigheten av 

uppsatsen. 

2.6.1 Reliabilitet  
 

Reliabilitet är ett mått som mäter tillförlitligheten, det vill säga om resultatet som utfås från en 

undersökning skulle bli detsamma ifall samma undersökning gjordes vid en annan tidpunkt eller 

av någon annan. Författarna har i denna undersökning fokuserat specifikt på tre företag och 

intervjuat dess delägare för att få svar kring den beslutsprocess som tar plats för att finansiera 

deras verksamhet. Författarna är medvetna om att den begränsning som har gjorts påverkar 

reliabiliteten negativt eftersom det är ett få antal företag som har undersökts och det har även 

genomförts via intervjuer, en metod vars resultat kan påverkas av slumpen. Ett sätt att minimera 

spelrummet för slumpen och därmed stärka reliabiliteten är att via en noggrann och utförlig 

redogörelse tydliggöra den metod som har använts för undersökningen (Saunders, 2012). 

Författarna har i detta avseende fokuserat på att skapa en tydlig presentation av de metoder som 

använts i uppsatsen för att säkerställa reliabiliteten (Bryman & Bell, 2013). Med detta sagt anser 

författarna att om samma undersökning utförts på dessa tre företag av någon annan än författarna 

själva skulle samma resultat kunna utfås om dessa följde samma metod som har presenterats i 

denna uppsats.  

 

2.6.2 Validitet 
 

Validitet är ett mått som fastställer ifall man faktiskt mäter det som avses att mätas i uppsatsen. I 

detta avseende gäller det att ställa frågan om syftet med uppsatsen överensstämmer med det som 

undersöks. Det finns två olika typer av validitet, inre och yttre validitet. Den inre validiteten går 

att sammanfatta som systematiska fel och inkluderar alltså fel som görs under själva 

undersökningen (Saunders, 2012). Det kan handla om att gjorda observationer överensstämmer 

med det resultat som utfås från undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Författarna har strävat 

efter att säkerställa att resultatet speglar syftet genom en noggrant utförd intervjuguide 

tillsammans med en tydlig presentation av olika teorier inom området. Detta bidrar till att skapa 

en hög validitet (Saunders, 2012). Yttre validitet är ett mått som mäter generaliserbarheten i 

uppsatsen. Med detta menas att resultatet från den utförda undersökningen ska kunna gälla under 

bredare villkor, exempelvis under en större population. Författarnas huvudsakliga mål är dock att 

erhålla djupgående kunskaper om just de utvalda företagen. Att använda sig av enbart tre 

fallstudier begränsar generaliserbarheten i detta avseende men utökar möjligheter till att gå in på 

djupet och upptäcka faktorer som kan påverka en entreprenörs finansieringsval för sin 
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verksamhet. Författarna menar alltså att generaliserbarheten brister i detta avseende men i utbyte 

mot djupgående kunskaper inom den utvalda gruppen, vilket är det som avses att mätas i 

uppsatsen. Författarna anser därmed att den externa validiteten inte är ett problem eftersom det 

som avses att mätas i uppsatsen är en utvald grupp och huvudsakligt fokus är därmed inte ett 

generaliserbart resultat (Saunders, 2012).  

2.7 Metodkritik 
 

Författarna har tidigare nämnt att en generalisering av resultatet för en större population inte är 

det huvudsakliga syftet, men att ständigt försöka öka generaliseringen bidrar till bättre 

förutsättningar vad gäller ytterligare jämförelse av andra företag. En användning av fallstudier 

begränsar undersökningsområdet och därmed generaliserbarheten, vilket är den största kritiken 

som riktar sig mot just användningen av fallstudier (Yin, 2007). De utvalda företagen är dock 

samtliga verksamma inom restaurangbranschen vilket skapar bättre förutsättningar för att dra 

ytterligare jämförelse med uppsatsens resultat och med andra företag inom restaurangbranschen, 

jämfört med om de utvalda företagen skulle vara aktiva i olika branscher. Tre fallstudier har 

använts vilket ökar generaliserbarheten i jämförelse med om enbart ett fall hade valts (Yin, 

2007).  

 

Vidare kritik som riktas mot fallstudier är att det inte existerar lika mycket specifika anvisningar 

till hur användning av metodiken ska ske i förhållande till den specifika arbetsmetodik som finns 

tillgänglig när det handlar om andra forskningsstrategier. Yin (2007) menar att detta bidragit till 

att skapa ett sämre rykte för fallstudier till följd av slarvigt utförda fallstudier som baseras på 

tvivelaktiga belägg (Yin, 2007). Författarna har i detta avseende försökt att i bästa mån redogöra 

den metodik och analys som använts under uppsatsens gång noggrant och tydligt för att skapa en 

hög relevans med det resultat som utfås från uppsatsen  

 

De finansiella instrument som används i praktiken är oftast anpassade för större företag eftersom 

det inte finns tillräcklig kompetens eller finansiella instrument för att analysera småföretag 

(Landström, 2003). Detta har även lett till att en del av de nämnda teorierna är utvecklade för 

större företag och överensstämmer inte med småföretag eftersom dess förutsättningar är 

annorlunda. Detta innebär att samtliga teorier inte alltid är bäst lämpade för att testas på 

småföretag, men detta är dock de teorier som finns tillgängliga idag på grund av ovannämnda 

orsaker. 

2.8 Källkritik 
 

All information som har framgått under intervjun bedöms vara trovärdigt eftersom författarna 

strävat efter att aktivt skapa en bekväm och trygg miljö för respondenterna. Denna miljö innebär 

att respondenterna har intervjuats i sina egna lokaler, har haft anonymitet och möjligheten att dra 
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sig ur studien. Dessa faktorer anser författarna har bidragit till sanningsenliga svar som är 

källkritiska.   

 

De vetenskapliga uppsatser och skrifter som har använts i studien kommer från tryckta källor och 

digitala källor i form av böcker, tidskrifter och hemsidor. Källorna som har använts i studien har 

genomgått en källkritik bestående av följande kriterier. Samtliga källor ska vara fria från åsikter 

och inte heller ha någon tendens till att förvränga fakta. Författarna anser att samtliga 

vetenskapliga uppsatser och skrifter som har använts i studien har uppfyllt dessa kriterier och 

bedöms vara trovärdiga. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Kapitlet innehåller redovisning av tidigare forskning och relevant teoribildning inom det utvalda 

ämnet. Vi kommer att förklara våra teoretiska utgångspunkter och ge läsaren material för att 

skapa förståelse av forskningsområdet.  

3.1 Kontrollavert 
 

Mycket av den historiska diskussionen om att tillhandahålla kapital till småföretag har antagit att 

problemet ligger på utbudssidan när det kommer till finansiering, att finansiärer inte erbjuder 

tillräckligt med medel till företag som behöver det. Det är dock vanligt att entreprenörer och 

småföretagare ser alternativet av att ta in nya delägare som den sista utvägen. Hypotesen 

framställs att åtminstone en del av problemet kan vara att det är mindre sannolikt för småföretag 

att söka och ta sig an nya delägare. Utifrån detta presenteras alltså ett problem med efterfrågan 

snarare än utbudet. Mindre företag kommer att ha en högre tendens till att vara mer 

kontrollaverta än större företag. Detta innebär att det är mindre sannolikt för småföretagare att 

etablera relationer där de finner sig vara kontrollerade av en annan part. Småföretagare är 

därmed mindre benägna till att söka och ta in nya delägare och prioriterar lån framför förlust av 

rösträtten. De små och nystartade företagen är däremot mer intresserade av att en delägare bidrar 

med kompetens inom företagsledning i samband med kapitalfinansiering (Cressy, 1997). 

3.2 Pecking order teorin 
 

Pecking order teorin diskuterar hur företag prioriterar vissa finansieringsformer framför andra. 

En finansiering av verksamheten som bygger på interna medel är vad företagen föredrar. I en 

situation där företagets utgifter har en större omfattning än dess inbetalningar väljer företagen att 

täcka överstigande utgifter med egna besparingar. Om inte detta täcker överskridande utgifter 

väljer företagen istället att använda sig utav externa resurser, vilket i sin tur leder till att 

företagare tenderar till att efterfråga hjälp från banken i form av lån. Om företagen inte får lån av 

banken eller att lånet inte täcker de överskrida utgifter väljer man som sista utväg att använda sig 

utav externt ägarkapital. Man finner ingen förklaring till rangordningen av 

finansieringsalternativen. Empiriska studier visar dock att de flesta företagarna väljer att använda 

sig av sina interna resurser för att betala de överskridande utgifter. Det finns även situationer som 

beskrivs som oväntade affärstillfällen, där företagaren kan föredra en användning av en 

finansieringsform som upplevs som mindre fördelaktigt. Men om det finns en möjlighet att göra 

en kapitalplacering eftersom vinsten är hög kan en lägre rangordning av finansieringsalternativ 

föredras helst (Myers, 1984). 
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3.3 Trade off teorin 
 

Företag som förändrar sin kapitalstruktur kan påverka sin lönsamhet. Detta förklaras genom 

trade off teorin som menar att företag kan tjäna på att låna kapital. Teorin antyder att företag kan 

göra en bra affär med hjälp av detta tillvägagångssätt eftersom lån i sin tur bygger upp en 

skatteskuld. Detta innebär att företagen blir befriade från att beskatta lånet (Myers, 1984). 

Företag som belånar sina kapital klassas som högrisk företag. Riskerna för företaget växer i takt 

med att de lånar mer, vilket bidrar till att deras befintliga ränta kommer att öka i samband med 

deras nya lån (Pettit & Singer 1985). Riskerna kan dock kontrolleras genom att man aktivt ändrar 

på företagets kapitalstruktur för att uppnå den bästa belåningsgraden (Greve, 2007). Varför 

kapitalstrukturen skiljer sig mellan olika företag kan inte trade off teorin svara på utan teorin 

bygger istället på antagandet av att samtliga företag på marknaden bör sträva efter en 

kapitalstruktur som karaktäriseras som den mest optimala. Variationerna som har skapats kan 

bero på att kostnaderna för att söka lån är höga och detta gör att belåningen blir mindre lönsam 

samtidigt som det medför stora finansiella risker. Den marginella skattesatsen och skatteskulden 

som företagen kan utnyttja skiljer sig mellan de olika företagen, vilket gör belåningsprocessen 

mer riskabel än värdet av vinsterna. Framtida och nuvarande finansiärer som har valt att 

investera i företag som kännetecknas av att ha en hög risk kommer att begära en högre 

avkastning jämfört med en situation där finansiären skulle investera i ett företag med låg risk 

(Brealey et al., 2011). Det finns även ett tydligt samband mellan olika företagstyper och deras 

tillgångar. Immateriella företagstyper som bedriver forskning har mindre lån jämfört med 

materiella företagstyper (Myers, 1984). 

 

3.4 Extern finansiering  
 

Extern finansiering innebär att utomstående finansiärer lånar pengar till företaget. Det finns olika 

typer av finansiärer som kan hjälpa småföretag att utvecklas. Det kan vara en professionell 

investerare som företagsänglar eller riskkapitalbolag, vilket är finansiärer som är mer aktiva i sin 

relation med företaget. Banker har däremot en passiv roll och har istället ett större fokus på en 

ökad kompetens i företag vad gäller den finansiella biten (Landström, 2003).  

 

I uppstartsprocessen av ett företag består interna medel eller eget kapital av den egna 

insättningen från entreprenören i företaget. Det är vanligt att den finansiella hjälp som 

entreprenören får tillhanda i denna situation kommer från vänner och familj (Berger & Udell, 

1998). Det går även att öka det egna kapitalet genom att kvarhålla vinsterna i företaget 

(Thomasson et al., 2004). Entreprenörer tenderar till att föredra en finansiering av interna medel 

framför externa medel med anledningen av att lån upplevs som en finansiering som bidrar till 

mindre kontroll och frihet för entreprenören. Detta tyder i sin tur på att entreprenören delvis styrs 

av faktorer som är personligt relaterade, vad gäller exempelvis kontroll och frihet. Tillväxttakten 
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blir dock väldigt beroende av företagets egen förmåga av att generera internt kapital ifall 

företaget väljer att inte belåna verksamheten (Landström, 2003).  

3.5 Finansiella gapet  
 

Under 1930-talet kom MacMillan rapporten som fastslog att småföretagare hade svårt att få 

externt kapital från finansiärer. Enligt rapporten berodde detta på att finansiärer diskriminerade 

småföretagare. Bolton rapporten från år 1997 kunde härleda denna diskriminering till ett rådande 

kunskapsgap mellan småföretagarna och finansiärerna. Enligt Bolton rapporten förstod inte 

småföretagarna vilken information de skulle bistå sina finansiärer och finansiärerna kunde inte 

heller förstå småföretagarnas situation (Landström, 2003).  

 

Det som ger upphov till det finansiella gapet mellan småföretagen och finansiärerna är enligt 

teorin att det råder en informationsasymmetri mellan dessa två parter (Landström, 2003). 

Informationsasymmetrin som råder är dubbelriktad och ger de olika parterna fördelar och 

nackdelar beroende på hur situationen ser ut, vilket i sin tur försvårar en finansiering mellan de 

olika parterna. Småföretagen har ett mer underlägset ekonomisystem i jämförelse med 

storföretag. Detta bidrar till att finansiärer känner en viss osäkerhet när det kommer till att 

investera i småföretagen. Nystartade småföretag tenderar till att ha sämre koll på marknaden och 

deras produktmöjligheter. En erfaren investerare har ett övertag eftersom denna person har en 

bredare erfarenhet och känner till marknaden bättre. Detta kan i sin tur skapa problematik och 

fungera som ett hinder för en eventuell investering (Landström, 2003). Andra möjliga orsaker 

som förhindrar eller försvårar investeringar är det faktum att investerare inte har rätt kunskap 

eller finansiella instrument för att avgöra om ett företag är lönsamt att investera i. Finansiärernas 

kunskaper och mätinstrument är anpassade för storföretag med mer stabila ekonomiska system 

som sammanfaller med en bättre position på marknaden i jämförelse med småföretag. I en 

situation där småföretag bedöms utifrån samma kriterier finner sig dessa småföretag i ett 

underläge jämfört med storföretag.  

3.6 Finansieringsformer 

3.6.1 Banklån 
 

Ett lån är ett avtal som ett företag eller en privatperson kan ingå i tillsammans med en 

kreditutgivare, exempelvis en bank. Avtalet bygger på att kreditutgivaren ger kredittagaren ett 

lån som ska betalas tillbaka och under amorteringsperioden är det kredittagaren som har krav på 

sig att betala en viss återbetalningsränta. Bankerna beviljar dock inte alla typer av lån som 

låntagaren ansöker om, vilket oftast beror på att låntagaren inte uppfyller bankernas krav. De 

krav som ställs på låntagaren utgör en säkerhet för bankerna att få tillbaka sina pengar om 

låntagaren inte skulle kunna betala tillbaka. Utöver en granskning av företagets säkerheter 
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fastställer även bankerna företagets potentiella utgifter, resurser och vinster som kan genereras 

under låneperioden. Detta kallas för att kreditgranska låntagaren och bankerna gör detta för att 

fastställa om ett beviljat lån resulterar i en bra eller dålig affär för banken (Andrén, 2013). 

3.6.2 Mjuka lån 
 

Mjuka lån kännetecknas av att ha lägre krav och snällare villkor för låntagarna. Syftet med dessa 

lån är att hjälpa småföretag att utvecklas. Lägre krav och snällare villkor medför dock större 

risker för kreditutgivaren. Mjuka lån kännetecknas samtidigt av att erbjuda en högre ränta till 

låntagaren i jämförelse med den återbetalningsränta som är aktuell hos banken. Detta görs för att 

kompensera den utökade risken. Det går även att dra en jämförelse med banklån som bedrivs 

utifrån ett vinstdrivande syfte medan mjuka lån istället kan fokusera på att värdesätta en viss 

utveckling inom företaget (Garmer & Kyllenius 2004). 

3.6.3 Eget Kapital 
 

Riskerna med att investera med det egna kapitalet ser olika ut beroende på om företaget är ett 

aktiebolag, handelsbolag eller en enskild firma. Lagarna kring dessa olika bolagsformer ser 

också annorlunda ut. Beroende på hur bolagsformen ser ut kan det skilja sig vem som ansvarar 

för företagets skulder och dess amortering. I aktiebolag ansvarar ägaren inte för skulderna medan 

ägaren i enskilda firmor och handelsbolag är direkt ansvarig för företagets skulder och dess 

amortering. Detta kan leda till att ägaren själv kan bli skuldsatt om företaget går i konkurs 

(Andrén, 2013). Att investera med det egna kapitalet innebär att man använder företagets vinster 

för att expandera eller amortera företagets skulder (Garmer F, Kyllenius M 2004). Det egna 

kapitalet tillåter ägaren att bedriva sin verksamhet utan att behöva efterfråga hjälp från externa 

finansiärer. Desto mer vinster företaget genererar desto mer pengar kan ägarna investera i 

företaget. Skulle ägaren behöva ytterligare finansiell hjälp från externa finansiärer kan ägarens 

tidigare investeringar av det egna kapitalet ge en tidig indikation på ägarens framtidstro för sin 

verksamhet (Andrén, 2013). 

3.6.4 Leasing 
 

Leasing är ett sätt att minimera ett eventuellt lånebehov. Användningsområdet för leasing 

sträcker sig från små- till storföretag och kan exempelvis handla om att företaget hyr en bil från 

ett leasingföretag. Konceptet går ut på att leasingföretag köper in diverse objekt för att i sin tur 

utlåna dessa mot en viss avgift. Objektet tillhör därmed leasingföretaget men kan nyttjas av ett 

annat företag vid en överenskommelse av leasingtiden samt betalning i form av ett 

leasingkontrakt. En leasingkostnad i ett företag påverkar bara resultatet och inte balansräkningen 

vilket innebär att kostnaden inte påverkar företagets soliditet. Den ekonomiska planeringen blir 

mer lätthanterlig från företagets sida med anledningen av att leasingkostnaden kan inkluderas i 

resultat- och likviditetsbudgeten. Företag kan använda denna typ av investering offensivt i 
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exempelvis utvecklingsprojekt eftersom företaget inte binder upp eget kapital. Avlutningsviss är 

leasingavgiften för tillgången även skattemässigt avdragsgill (Andrén et al, 2003). 

3.6.5 Bootstrapping 
 

Finansiell bootstrapping avser användning av metoder för att tillgodose behovet av resurser utan 

att behöva förlita sig på långsiktig extern finansiering från skuldtagarna och/eller nya ägare. I 

finansiell mening syftar alltså bootstrapping till att anstränga sig för att kunna bli mer 

självförsörjande och därmed inte vara allt för beroende, eller helt eliminera det behov, av extern 

finansiering för anskaffning av diverse resurser. Det finns flera tillvägagångsätt för att antingen 

eliminera eller minimera detta behov och kan exempelvis ske genom att låna nödvändiga 

resurser från andra företag utan någon form av kostnad. Man kan även minimera 

finansieringsbehovet genom att bland annat dela utrustning och andra resurser med andra 

företag, eller undvika inköp av nya resurser och istället söka efter begagnade inköpsalternativ. 

Det optimala är dock att i detta avseende söka efter alternativ som inte minskar värdet av 

resurserna (Landström, 2003). 

3.6.6 Venture Capital 
 

Affärsänglar är privatpersoner som investerar sina pengar direkt i nya och små onoterade bolag 

med stark tillväxtpotential, bolag som de inte har några familjeband till. Affärsänglar är normalt 

sett företagare som har sålt sina företag och vill investera sina pengar, eller pensionerade 

befattningshavare i större företag. Det är en kapitalinvestering som görs direkt från 

privatpersoner. Denna typ av aktivitet är även känd som informellt riskkapital, med andra ord 

”venture capital”. I samband med investeringen som görs från affärsängeln kan denna även bidra 

med kompetens och kontaktnät, vilket innebär att investeringen inte är begränsad till enbart 

kapital. Det finns ett intresse för affärsänglar i detta avseende när det kommer till att använda 

denna expertis och kontaktnät för att inta en konkurrenskraftig position. Med det sagt kan dessa 

investerare erhålla en viss grad av makt i företag som dessa är involverade i. Detta är en 

anledning till att affärsänglar har en tendens till att söka investeringsmöjligheter i företag där de 

anser sig ha en kunskap som kan användas. Det är av vikt för företaget att besluta vilket intresse 

affärsängeln har, om detta antingen är ett mentorskap eller att generera avkastning (De Clercq et 

al., 2006). 

3.6.7 Factoring 
 

Factoring är fakturabelåning, vilket innebär att man kan belåna respektive sälja fakturor till en 

tredje part. Resultatet av detta är att företaget som bedriver factoring, det vill säga 

factoringbolaget, utökar de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga. Detta med 

anledningen av att företag snabbt kan generera in pengar genom att sälja fakturor och därmed 
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finns inte längre någon befintlig väntetid för att kunder ska betala sina fakturor. Med hjälp av 

denna finansieringsform kan alltså en friare rörlighet skapas i företagskassan till följd av en 

snabb finansiering. Företag som använder sig av factoring erhåller dock inte 100 procent av 

värdet för de utestående fordringarna och det rör sig vanligtvis om 95 procent av beloppet från de 

utestående fordringarna. Detta innebär att företag som använder sig av factoring prioriterar denna 

snabba finansiering framför det belopp som kommer att förloras. I detta avseende övergår dock 

även risken från företaget till köparen av fordringarna, det vill säga den tredje parten. Risken är i 

detta fall att kunden inte skulle kunna betala fordringen. Detta fungerar i sin tur som en fördel för 

det företag som använder sig av factoring, att i utbyte mot en dyr finansieringsform erhålla en  

snabb finansiering i samband med att eliminera risken av att kunden inte skulle kunna betala 

(Andrén et al, 2003).   
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3.7 Sammanfattning av finansieringsformer 

  

Finansieringsformer Betydelsen  Fördel Nackdel 

1. Banklån Ett banklån är ett avtal 

som ett företag eller en 

privatperson kan ingå i 

med en kreditutgivare. 

Kreditutgivare har 

ingen äganderätt. 

Låntagaren måste 

uppfylla bankernas 

kravställningar för att 

få ett beviljat lån.  

2. Mjuka lån Mjuka lån har lägre 

krav och snällare 

villkor i jämförelse med 

banklån. 

Mjuka lån är anpassat 

för att hjälpa 

småföretag att 

utvecklas. 

En högre 

återbetalningsränta 

jämfört med banklån. 

3. Eget kapital Eget kapital är 

företagets egna medel.  

Eget kapital tillåter 

ägaren att bedriva sin 

verksamhet utan extern 

finansiering.  

Ägaren kan själv bli 

skuldsatt om företaget 

går i konkurs.  

4. Leasing  Leasingföretag köper 

in diverse objekt för 

att utlåna dessa mot 

en viss avgift. 

Företaget binder inte 

upp eget kapital vid 

användning av leasing. 

 

Företaget har inte 

äganderätten för det 

objekt som leasas.  

5. Bootstrapping Metod för att tillgodose 

behovet av resurser 

utan att behöva förlita 

sig på extern 

finansiering.  

Minimerar eller 

eliminerar behovet av 

extern finansiering för 

anskaffning av resurser.  

 

Värdet av resurserna 

kan minskas.   

6. Venture kapital  Affärsänglar är 

privatpersoner som 

investerar sina pengar 

direkt i företag. 

Affärsänglar kan främja 

företagets 

konkurrenskraftiga 

position med hjälp av 

expertis och kontaktnät.   

 

Företaget förlorar 

ägarkapital i samband 

med intagandet av 

affärsänglar.  

7. Factoring Factoring är 

fakturabelåning, vilket 

innebär att man kan 

belåna respektive sälja 

fakturor till en tredje 

part. 

Företag eliminerar 

väntetiden för 

utestående fordringar 

och erhåller en snabb 

finansiering.  

Företaget erhåller 

normalt sett endast 95 

procent av beloppet 

från utestående 

fordringar.   
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4 Empiri  
 

Detta kapitel avser att redogöra den information som har erhållits via personliga intervjuer med 

delägare i de utvalda företagen. Inledningsvis presenteras en kort beskrivning av företagen som 

följs upp med företagarens arbetslivserfarenhet och sedan företagets livscykel. Vidare 

presenteras respondenternas tankar kring olika finansieringsformer. Respondenterna har valt att 

vara anonyma och företagen är därmed benämnda Alfa, Beta och Gamma. Författarna använder 

påhittade namn på respondenterna för att förenkla skrivprocessen.  

4.1 Företag Alfa  
 

Företaget Alfa grundades i slutet av år 2012 av två delägare och är ett handelsbolag inom 

restaurangbranschen. Företaget har idag sex stycken anställda och bedriver en försäljning av 

pizza och tai mat. Författarna har valt att kalla delägarna Lars och Erik för anonymitetens skull. 

Lars och Erik delar ansvar och agerar tillsammans när det kommer till det finansiella området i 

verksamheten. 

4.1.1 Arbetslivserfarenhet 
 

Lars och Erik har ingen tidigare erfarenhet inom varken entreprenörskap eller branschen, det vill 

säga om man bortser från den tid de varit aktiva i företaget Alfa. Delägarna har vid funderingar 

kring branschen och entreprenörskap vänt sig till släkt och vänner, bland annat när det kommer 

till finansiering av verksamheten. Lars och Erik fick båda ett informationsblad(se bilaga B) att se 

över och resonera kring inför intervjun. Delägarnas åsikter skiljde sig åt när det kom till hur de 

anser att deras erfarenhet inom branschen och entreprenörskap påverkar företagets finansiella 

situation. Lars medger att en högre erfarenhet inom dessa områden troligtvis skulle bidra till en 

utökad kunskap som i sin tur möjliggör en effektivare finansiering av verksamheten. Vidare 

uttalar han sig om sin bristande kunskap av olika finansieringsalternativ, vilka dessa är, hur de 

kan tillämpas och i vilket syfte de används. Erik anser att erfarenheten inom de nämnda 

områdena är helt irrelevanta för företagets finansiella situation och att det är en väldigt begränsad 

kunskap som är nödvändig för att bedriva den verksamhet som de har idag. Han beskriver vidare 

att en utökad kunskap inom branschen och entreprenörskap inte skulle göra någon skillnad 

eftersom det inte finns många alternativ när det kommer till finansiering av ett nystartat företag.  

 

4.1.2 Företagets livscykel  

 
Lars och Erik tog enbart hjälp från släkt och vänner vid beslutsprocessen som tog plats vid 

finansiering av verksamheten under uppstartsfasen. De menar att en större andel av deras familj 

antingen är aktiva inom entreprenörskap och restaurangbranschen eller har tidigare erfarenhet av 
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detta. Ingen av delägarna kände att det var nödvändigt att söka efter information från andra parter 

utanför släkt och vänner, en förhållningsätt som de även delar i dagsläget och inte bara vid 

uppstartsfasen. Delägarnas ransoneringar under beslutsprocessen för finansiering av 

verksamheten var väldigt lika och ett gemensamt beslut hade tagits att finansiera verksamheten 

enbart via eget kapital efter att ha efterfrågat råd från släkt och vänner. Lars och Erik fick rådet 

om att det bästa tillvägagångsättet är att bidra med eget kapital så mycket det går och vid brist av 

kapital bör man låna från släkt och vänner. De båda fick även tipset om att undvika banken med 

anledningen av att inte binda sig till förpliktelser med banken i form av återbetalningsräntor.  

 

Delägarna har vid beslutsprocessen inte tagit hänsyn till andra finansieringsformer förutom eget 

kapital och förlitade sig alltså på tips som de erhållit från andra och ansåg att det inte var 

nödvändigt för att söka sig in på information kring alternativa finansieringsformer. Banklån som 

finansieringsform är de bekanta med, vad gäller kravställning och processen för att få ett beviljat 

lån, men det var aldrig ett tillgängligt alternativ på grund av delägarnas förflutna. Varken Lars 

eller Erik ville gå in på detaljer men nämnde att de båda varit involverade i ett par incidenter som 

bidragit till att de inte skulle få tillräckligt med tillit från banken och därmed uteslöts möjligheten 

för ett beviljat banklån. Banklån skulle dock ändå inte varit ett potentiellt alternativ eftersom de 

inte ville bli skuldsatta och behöva betala ränta.  

4.1.3 Attityd till olika finansieringsformer 
 

Författarna hade tidigare efterfrågat via ett informationsblad(se bilaga B) att respondenterna gör 

en preferensordning av olika finansieringsformer, givet att det inte finns några hinder för 

användningen av dessa. Resultatet av detta presenteras i nedanstående tabell. 1 motsvarar i detta 

avseende mest fördelaktigt och 7 minst fördelaktigt.  

 

Lars Erik 

1 – Eget kapital 1 – Eget kapital 

2 – Bootstrapping  2 – Bootstrapping 

3 – Venture Capital  3 – Leasing 

4 – Leasing 4 – Factoring 

5 – Factoring 5 – Banklån 

6 – Banklån 6 – Venture Capital 

7 – Mjuka lån  7 – Mjuka lån 

 

Det delägarna ansåg sig vara fullt bekanta med var eget kapital, banklån och leasing. Efter att 

författarna förklarat vad resterande finansieringsformer innebar ansåg inte Erik att dessa var 

aktuella för användning inom deras verksamhet. Lars menar dock i detta avseende att han har 

bristande kunskap av dessa finansieringsformer och känner sig därmed osäker när det kommer 

till att faktiskt tillämpa en användning av dessa. Vidare uppger han att på grund av denna 
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bristande kunskap finns troligtvis möjligheten för att de skulle kunna ha finansierat 

verksamheten bättre i jämförelse med hur de gått tillväga.  Lars beskriver hans förhållningsätt 

vid rangordningen av de olika finansieringsformerna med att han strävar efter att företaget ska 

vara självförsörjande och oberoende medan Erik beskriver hans förhållningsätt med orden 

självständighet och lönsamhet.   

 

4.1.3.1 Eget kapital 

Eget kapital ansåg båda delägarna var mest fördelaktigt i förhållande till andra 

finansieringsformer. Anledningen till detta var det svar som tidigare angavs i avsnittet ovan 

”4.1.2 Företagets livscykel”. Lars anser att eget kapital ska nyttjas vid möjlighet och att 

skuldsätta sig hos banken är den sista utvägen som entreprenör, att bli beroende av banken 

istället för sig själv. Han är även positivt inställd till ägartillskott och anser att detta är en 

självklarhet, att ägaren bör investera både eget kapital och sitt hjärta i företaget. Vidare beskriver 

han hur man ibland är tvungen att avstå från en del av den egna lönen för att verksamheten ska 

kunna komma igång, speciellt i uppstartsfasen. Han menar att det är nödvändigt och är ”en del av 

spelet” som entreprenör. Att kunna få finansiering från andra håll än banken och ägaren är 

någonting som både Lars och Erik inställer sig positivt till och menar att denna finansiering kan 

ha väldigt förmånliga villkor, men att det beror på vem finansieringen kommer ifrån.  Lars 

uttalar sig om att han inte erhåller någon kunskap om hur man ska attrahera denna typ av 

finansiering men att han själv prioriterat släkt och vänner i detta avseende eftersom det är lättare 

på grund av en ökad tillit gentemot varandra som leder till förmånliga villkor. Erik håller sig 

enbart till släkt och vänner när det kommer till denna finansiering och vill inte involvera någon 

annan utanför denna krets och menar att verksamheten är väldigt begränsad och därmed inte i 

behov av detta. Erik är även han positivt inställd till ägartillskott och anser att det är nödvändigt 

för att hjälpa företaget i enstaka situationer som kan kräva ett utökat tillskott av kapital, men att 

detta inte ska ske regelbundet. Vidare nämner han att det inte är hållbart för en ägare som 

ständigt avstår från egen lön, precis som det aldrig är hållbart för ett företag att vara fullständigt 

beroende av lån.  

 

4.1.3.2 Bootstrapping 

Lars har placerat bootstrapping som nummer två med motiveringen av att en entreprenör alltid 

ska sträva efter att minska kostnader i företaget, vilket även han försöker att göra exempelvis 

genom att se över begagnade inköpsalternativ. Lars talar om ett intresse av att läsa vidare om 

finansieringsformen men anser sig idag inte kunna uttala sig om hur denna ska tillämpas 

optimalt. Erik har även han placerat bootstrapping som nummer två med samma motivering. 

Utan att vara så påläst när det kommer till finansieringsformen menar Erik att det handlar om 

sunt förnuft, att spara slantar där det går helt enkelt.  
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4.1.3.3 Venture Capital 
 

Vidare tycker Lars att affärsänglar är av intresse för verksamheten och uttalar sig om att det som 

i varje företag finns ett behov av ytterligare kapital och i de mindre företagen även ett behov av 

kompetens. Han nämner även att företaget Alfa skulle gynnas av en vidare expertis inom det 

finansiella området eller inom marknadsföring för att optimera verksamhetens framgång, men 

tillägger att majoriteten av ägande alltid ska falla på de nuvarande ägarna för att behålla 

kontrollen av verksamheten. Erik skiljer sig vid denna punkt och har placerat Venture Capital 

som nummer sex, med motiveringen av att inte vilja ge bort ägande. Om företaget skulle vara i 

en kritisk situation skulle han säkert tänka annorlunda, vilket han nämner i samband med en 

situation då företaget skulle stå inför en eventuell konkurs och att ge bort ägande skulle vara en 

lösning. 

4.1.3.4 Leasing  
 

När det kommer till leasing förknippar Lars detta med banklån, hur han även här är tveksam till 

att insätta sig i skulder och köper hellre direkt den produkt han är i behov av. Eriks åsikter 

överensstämmer med Lars i denna fråga. Lars tillägger dock att leasing blir mer fördelaktigt 

jämfört med banklån eftersom det kan finnas leasingavtal som kan resultera i att vara mer 

lönsamma för företaget än vad det skulle vara att köpa en viss produkt, exempelvis om det enbart 

fanns ett väldigt kortsiktigt behov av en viss vara. Idag har företaget ännu inte nyttjat leasing 

eftersom nödvändiga redskap för en pizza verksamhet redan fanns på plats och var inkluderade i 

priset för uppköpet av lokalen.   

4.1.3.5 Factoring 
 

Lars menar att ett företags användning av factoring tyder på att företag har det svårt finansiellt 

som leder till ett snabbt behov av pengar, vilket factoring erbjuder. Företaget Alfa använder inte 

fakturor och erbjuder endast direktbetalning i den fysiska butiken. Lars menar även att om 

företaget skulle använda sig av factoring skulle kunderna uppfatta det som att företaget har 

problem finansiellt, vilket i sin tur skadar deras varumärke. Erik menar att denna 

finansieringsform ska undvikas eftersom det blir ett hårt slag på lönsamheten på grund av att 

företaget inte erhåller det fullständiga värdet av vad fakturorna motsvarar. Han vet dock inte hur 

kunderna skulle ha reagerat ifall företaget skulle använda sig av denna finansieringsform.  

4.1.3.6 Banklån 
 

Båda delägarna är överens om att banklån bör undvikas, speciellt i mindre företag, eftersom man 

vill undvika att sätta sig in i en position där man har skuld till banken, eftersom villkoren är 

hårda och återbetalningsräntorna höga. Lars och Erik menar att detta blir samma situation som 
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många andra, att man ska undvika banklån när det är möjligt, men ibland kan det vara den enda 

utvägen för att verksamheten ska överleva. Delägarna lägger stor vikt på att de har en stödjande 

umgängeskrets av släkt och vänner som bidrar med kapital vid behov med förmånliga villkor i 

jämförelse med banken.  Den relation som har etablerats med banken nämner delägarna är den 

erfarenhet som banken tidigare haft med individerna, vilket har lett till en viss problematik när 

det kommer till att få beviljade lån. Med det som bakgrund anser de att relationen med banken 

och företaget är ytterst viktigt för att få beviljade lån och för att introducera dialoger kring 

potentiella lån. 

4.1.3.7 Mjuka lån 
 

Ingen av delägarna var bekanta med mjuka lån och både Lars och Erik har valt att inte 

kommentera finansieringsformen. 

 

4.2 Företag Beta  

Företaget Beta grundades i början av år 2013 av två delägare och är ett handelsbolag inom 

restaurangbranschen. Företaget har två anställda och bedriver en restaurangverksamhet. 

Författarna har valt att kalla delägarna Anders och Eva för anonymitetens skull. Eva är främst 

ansvarig vad gäller de finansiella beslut som tas för företaget men Anders är delaktig i 

beslutsprocessen.  

4.2.1 Arbetslivserfarenhet 

 
Eva har tidigare varit aktiv i restaurangbranschen i ett annat företag innan företaget Beta 

startades. Hon jobbade främst som kassaansvarig men agerade som en hjälpande hand i alla olika 

områden som berörde verksamheten. I hennes position har hon haft ansvar för verksamhetens 

penningflöden, vilket inkluderar både försäljning och administration av rutiner och sysslor inom 

verksamheten. När det kommer till entreprenörskap har hon ingen tidigare erfarenhet förutom 

den kunskap hon erhållit som delägare i företaget Beta. Anders har även han ingen tidigare 

erfarenhet inom entreprenörskap. Han har däremot precis som Eva tidigare erfarenhet inom 

restaurangbranschen och har jobbat cirka sju månader som restaurangpersonal/förare och 

hanterade främst utkörningar av beställningar. Eva som är främst ansvarig av de finansiella 

beslut som tas för verksamheten brukar lyssna på råd från släkt och vänner i situationer där hon 

känner sig osäker inför de finansiella beslut som tas. Båda delägarna uppger att en stor del av 

deras umgängeskrets består av släkt och vänner som är aktiva inom restaurangbranschen och en 

del som även driver egna företag. Anders talar om att han är delaktig i beslutsprocessen, även här 

via råd från släkt och vänner, men att han väljer att undvika det finansiella området när det är 

möjligt för att han anser att Eva har en bredare kunskap inom området. Eva menar i detta 

avseende att hon gillar att ha koll på alla områden inom verksamheten och att det är detta som 
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fört henne att bli huvudansvarig för den ekonomiska biten, och inte på grund av att deras 

erfarenhet skiljer sig åt.  

 

Vid frågan om hur erfarenheten inom branschen och entreprenörskap påverkar företagets 

finansiella situation uppgav delägarna olika svar. Eva tycker att erfarenheten är nödvändig för att 

göra rätt beslut inom det finansiella området och att erfarenheten inom både branschen och 

entreprenörskap kan bespara en hel del tid i beslutsprocessen. Med tid menar hon den tid det tar 

att reda ut frågetecken som berör det finansiella området, att leta efter svar med andra ord. 

Anders menar att erfarenheten inom de två olika aspekterna fungerar som en hjälpande hand när 

man äger ett bolag men är inte nödvändig. Vidare tillägger han att lösningar alltid finns tillhanda 

och man behöver inte sträcka sig allt för långt när det kommer till att finna svar.   

 

4.2.2 Företagets livscykel 
 

I beslutsprocessen som tog plats vid finansiering av verksamheten under uppstartsfasen fördes en 

gemensam dialog mellan Eva och Anders vad gäller hur de ska finansiera verksamheten. 

Delägarna sökte efter möjligheten till ett banklån men fick det inte beviljat. De förklarar detta 

med att banker har väldigt svårt med att låna ut pengar till restaurangverksamheter med tanke på 

att företag inom denna bransch har en ganska låg överlevnadsgrad. Varken Eva eller Anders 

kunde inte heller stärka deras förfrågan med en omfattande restaurang- och yrkesvana, eftersom 

ingen av dem har en längre erfarenhet inom dessa områden. De vände sig därmed till deras släkt 

för att söka efter ytterligare kapital och lyckades erhålla det kapital som var nödvändigt för att 

starta verksamheten. Hela startkapitalet finansierades med eget kapital som i stor del bestod av 

interna lån från släkten utan någon form av återbetalningsränta. Anders upplevde att detta 

tillvägagångsätt var det enda tillgängliga alternativet för att starta igång verksamheten. Eva håller 

delvis med men nämner att alternativet av att vänta ett par år och spara ihop nödvändigt kapital 

alltid var ett alternativ, men menar att det skulle ta alldeles för lång tid. När delägarna blickar 

tillbaka på det finansieringsval som gjordes ångrar sig ingen, utan menar att konceptet av att 

driva en restaurang ligger de varmt om hjärtat och fick prioriteras i det läget. 
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4.2.3 Attityd till olika finansieringsformer  
 

Eva Anders 

1 – Eget kapital 1 – Eget kapital 

2 – Leasing 2 – Bootstrapping 

3 – Venture Capital 3 – Mjuka lån 

4 – Bootstrapping 4 – Leasing 

5 – Mjuka lån 5 – Venture Capital 

6 – Banklån 6 – Factoring 

7 – Factoring 7 – Banklån 

 

Delägarna uppger i detta avseende att de är bekanta med koncepten bakom samtliga 

finansieringsformer men att restaurangbranschen, främst när det gäller småföretag, har ett 

begränsat användningsområde vad gäller nyttjandet av dessa. Eva tillägger att det finns 

inkluderade hinder i varje finansieringsform som styr användningen, vilket innebär att det ofta är 

omständigheterna som beslutar vilken finansieringsform som i sin tur används.  Författarna har i 

detta avseende tydliggjort att bedömningen av preferensordningen vad gäller de olika 

finansieringsformerna ska göras förutsatt att alla är tillgängliga utan någon form av hinder.   

4.2.3.1 Eget Kapital 
 

Eget kapital är placerad på plats nummer ett och är den mest fördelaktiga finansieringsformen 

enligt delägarna. Här menar delägarna att eget kapital alltid kommer att ha en stor fördel, vilket 

är inga krav på räntor eller amorteringar i förhållande till extern finansiering. Eva tillägger i detta 

avseende att det är väldigt lätt att hantera eget kapital, eftersom det förutsätter inte bara 

finansiering från en person utan kan delas upp på flera personer. När det handlar om exempelvis 

startkapitalet bestod hela finansieringen av eget kapital, men finansieringen kom från flera 

personer, vilket underlättade själva insamlingen av kapitalet. Anders talar om att det är vanligt att 

inneha omfattande skulder som företagare och därför är eget kapital den bästa 

finansieringsformen eftersom den brukar bestå av besparade medel och man blir inte skuldsatt. 

Han tillägger att han nu egentligen är skuldsatt inom släkten men att det inte kan betraktas på 

samma sätt som exempelvis ett banklån, eftersom enbart totalbeloppet ska betalas tillbaka utan 

extra kostnader. Vidare menar han att det inte heller finns någon bestämd tid för återbetalning av 

detta utan kan ske när möjligheten finns. När det kommer till frågan om hur man ställer sig till 

att avstå från egen lön var delägarna överens. Det är självklart tråkigt men nödvändigt ibland. 

Eva tillägger i denna fråga att denna summa som man avstår från som ägare bör ses som en 

investering för verksamhetens framtida avkastning och menar att detta faller in i ansvaret som 

ägare. Eva ställer sig även positivt till finansiering från andra håll än banken och ägaren, 

beroende på vilka villkor som presenteras.  Hon anser att det är bra att fler alternativ är 

tillgängliga förutom banken och ägaren eftersom det skapar fler valmöjligheter för företagare. 
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Anders är negativt inställt till denna typ av finansiering och vill hellre hålla pengarna inom 

företaget, exempelvis via ägartillskott. Han anser sig även vara omedveten till hur man ska 

attrahera denna typ av finansiering. Eva menar att det görs genom att få ut ens varumärke via 

exempelvis marknadsföring. Hon tillägger att det dock är lättare för större företag att sprida sitt 

varumärke eftersom det finns så mycket småföretag att konkurrensen blir hårdare för de mindre 

företagen. 

4.2.3.2 Bootstrapping 
 

Eva har placerat bootstrapping som nummer fyra i sin preferensordning. Hon menar att det säkert 

finns bra knep att använda sig av om man är lite mer påläst inom detta, vilket hon anser att hon 

inte är. Hon motiverar sin placering av finansieringsformen med att företaget Beta fortfarande 

utvecklas och är i dagsläget ett väldigt litet bolag, vilket begränsar en effektiv användning av 

bootstrapping. Hon menar att det är lättare för större företag eftersom dessa troligtvis har ett 

större kontaktnät till hjälp vid marknadsföring.  Eva tillägger att man bör använda sig av denna 

finansieringsform för att marknadsföra sitt varumärke, exempelvis genom att börja se över 

möjligheten för ett inslag om företaget i olika tidningar. Att främja varumärket med en artikel om 

deras goda kundrespons skulle hjälpa företaget att få en viss titel och attrahera leverantörer och 

fler kunder, menar Eva. Anders tycker att bootstrapping är bra eftersom många av hans vänner 

och släkt är aktiva inom branschen, ett kontaktnät som han kan ta hjälp av. Vidare tillägger han 

att företaget sparat en hel del pengar genom att utnyttja sitt kontaktnät inom branschen och att de 

faktiskt hittat en leverantör via deras kontakter som erbjöd förmånligare villkor vad gäller 

leverans av diverse råvaror. Anders är dock osäker på hur man egentligen ska använda sig av 

denna finansieringsform och vilka möjligheter det finns för deras företag i detta avseende. 

4.2.3.3 Venture Capital 
 

Anders är negativt inställt till att ge bort ägande och har därmed placerat Venture Capital som 

nummer fem. Han menar att kontrollen bör bevaras inom företaget eftersom värdet för företaget 

är mycket högre för honom än vad det skulle vara för någon utomstående investerare. Han 

tillägger att det därmed skulle vara svårt att en förhandling mellan han och en extern investerare 

skulle resultera i någonting som han skulle tycka är rättvist. Eva har placerat Venture Capital 

som nummer tre eftersom det alltid finns en efterfrågat kompetens i nystartade företag, frågan 

menar hon är till vilket pris. Hon anser att det är svårt att besvara vad företaget bör få i utbyte 

mot att ge bort ägande eftersom det beror på vilka behov företaget har. Hon går tillbaka till 

ämnet marknadsföring för att poängtera att om företaget skulle anlita någon som marknadsför 

bra och får företaget att växa skulle det troligtvis resultera i en högre lönsamhet. Med det sagt 

skulle kompetensen vara av värde att få i utbyte mot att ge bort ägande.   
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4.2.3.4 Leasing 
 

Eva placerade leasing som nummer två och anser att det kan finnas leasing avtal som är mer 

förmånliga jämfört med om man skulle äga en viss resurs. Hon menar även att det kan finnas en 

viss tidsbesparing med leasing i situationer där ansvaret för kontroll och underhåll faller på 

företaget som lånar ut. I första hand menar Eva att eget kapital skulle finansiera inköp av redskap 

och diverse så långt det går men att det är bra att leasing finns som alternativ. Hon tillägger dock 

att allt handlar om villkoren som är skrivna i leasingavtalet, om detta skulle frånta ett visst ansvar 

från ägarna vad gäller risk och även tid kan det vara mycket bättre i jämförelse med ägande. 

Anders menar i detta avseende att leasing kan skapa onödiga kostnader och bör undvikas när det 

är möjligt. När företaget Beta köper in nödvändig utrustning menar Anders att leasing aldrig 

varit det billigare alternativet och tillägger att det är lite av ett lyx alternativ som företaget inte 

har råd med. I jämförelse med ägande bedömer Anders leasing som ett sämre alternativ och 

prioriterar ägande med anledningen av att undvika onödiga kostnader för företaget.  

 

4.2.3.5 Factoring 
 

Båda delägarna är överens om att factoring är en av de mindre fördelaktiga 

finansieringsformerna, med en placering från Eva på plats nummer sju och från Anders på plats 

nummer sex. Delägarna anser båda att factoring är en hård smäll mot lönsamheten och kan vara 

acceptabelt för stora företag med högre omsättning men att mindre företag som Beta varken har 

viljan eller har råd att använda sig av factoring. Delägarna är omedvetna om vad kunderna skulle 

anse om att företaget skulle använda sig av factoring. Eva tror i detta avseende att det företag 

som får ansvar vad gäller fakturor kanske erbjuder en dålig kundservice, vilket i sin tur kan 

skapa ett missnöje riktat mot företaget Beta.  

4.2.3.6 Banklån 
 

Eva placerade banklån som nummer sex i preferensordningen och anser att banklån bör undvikas 

främst inom småföretag. Det är oftast i småföretag man är i behov av ett stort kapital, men det är 

inte lätt att uppvisa en garanti på att detta kan betalas tillbaka och det blir väldigt ofta en 

chansning. Processen för att få ett beviljat banklån är inte heller utformat på ett sätt som tar 

hänsyn till nystartade företag och hon poängterar detta med ett tidigare exempel av sitt och 

Anders försök till banklån. Anders placerade banklån som nummer sju och delar Evas åsikter 

vad gäller processen och anser att återbetalningsräntan för banklån brukar vara hög och är en 

avgift som företagare sällan har råd med. Han menar att banklån ska nyttjas främst när man har 

en säkrad inkomst, vilket inte många egna företagare har. Relationen till banken är av värde för 

att få ett beviljat lån anser båda delägarna där Anders talar om att större företag har ett starkare 

varumärke att luta sig tillbaka på och har större chans till beviljade lån. Eva menar här att 

företagets historik, förutsatt att denna är positiv, är av värde för att skapa en god relation till 
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banken och öka chanserna till beviljade lån. Hon tillägger att hon är osäker på hur lång historiken 

bör vara men menar att företaget Beta varit aktivt under en för kort period för att kunna uppvisa 

någonting av värde för banken idag.  

4.2.3.7 Mjuka lån 
 

Mjuka lån har placeringen nummer fem i Evas preferensordning och nummer tre i Anders 

preferensordning. Anders motiverar sin placering i preferensordningen med att mjuka lån skapar 

fler möjligheter för nystartade företag eftersom dessa har det svårt att få beviljade banklån. Han 

tillägger att lån överhuvudtaget kanske inte är allt för attraktivt men att möjligheten finns är en 

slags finansiell trygghet för företagare. Anders är inte fullt medveten om de villkor som brukar 

vara inkluderade vid mjuka lån men vet att det är lättare att få beviljat i jämförelse med banklån. 

Han menar att det kan hjälpa att ha en innovativ affärsidé, vilket han menar går att sälja in men 

att det samtidigt kan vara svårt inom restaurangbranschen på grund av en hög konkurrens. Eva 

har placerat finansieringsformen ovanför banklån, vilket innebär att hon ser mjuka lån som mer 

fördelaktigt i förhållande till banklån. Hon tycker att dessa är ganska lika, eftersom båda erbjuder 

lån till olika villkor men det kommer alltid finnas extra kostnader förknippade med dessa lån, 

vilket gör att det undviks i småföretag även om mjuka lån är anpassat för just småföretag. Hon 

menar dock att kraven för mjuka lån är lättare att uppfylla och finansieringsformen föredras 

därför framför banklån.   

 

4.3 Gamma 

Företaget Gamma är ett handelsbolag inom restaurangbranschen som grundades av ett gift par år 

2013. Idag har företaget en anställd som driver produktionen tillsammans med de två delägarna. 

Författarna har valt att kalla delägarna Bengt och Anna för anonymitetens skull. Bengt är 

ansvarig för företagets ekonomi och därmed dess finansiella beslut, dock tar Anna över 

kommandot i Bengts frånvaro och är därmed även involverad i företagets finansiella område.  

4.3.1 Arbetslivserfarenhet 
 

Delägarna ansåg sig båda inte ha någon erfarenhet inom branschen eller entreprenörskap. Bengt 

uttalar sig dock om att hans pappa varit involverad i restaurangbranschen som entreprenör i 

nästan hela sitt liv och han har blivit både Bengts och Annas informationskälla. Anna och Bengt 

beslutade sig trots bristen av erfarenhet att starta en verksamhet tillsammans, främst på grund av 

deras vilja av att bygga upp ett företag tillsammans. När det kommer till frågan om hur 

erfarenhet inom branschen och entreprenörskap kan påverka den finansiella situationen i 

företaget är delägarna överens med sina åsikter. Här nämner båda delägarna att det troligtvis inte 

skulle vara möjligt ifall Bengts pappa inte hjälpt de så oerhört mycket och att det var denna 

informationskälla som skapade tillräckligt med trygghet för att starta igång verksamheten.  Bengt 
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tillägger i detta avseende att han har lärt sig väldigt mycket sedan företaget Gamma startades 

men att finansiella beslut skulle kunna hanteras mer effektivt ifall han hade lite mer kunskap 

inom branschen men specifikt entreprenörskap. Han menar att en utökad erfarenhet givetvis 

skulle göra det lättare finansiellt men att företaget Gamma verkar ha klarat sig rätt bra ändå. 

Avslutningsvis tycker han att bristen av erfarenhet bör ha påverkat den finansiella situationen i 

företaget negativt, till följd av felaktiga beslut och värderingar. Anna anser att hon inte är allt för 

medveten om vilka effekter erfarenheten har på det finansiella området för verksamheten, men 

att om någonting borde den ha påverkats negativt eftersom vi kan omöjligt ha tagit de mest 

optimala finansieringsbesluten eftersom delägarna inte alltid haft kunskap om alla olika 

finansieringsalternativ eller tillvägagångsätt.  

4.3.2 Företagets livscykel 
 

Anna och Bengt var båda delaktiga i beslutsprocessen för att finansiera verksamheten vid 

uppstarten. Ett gemensamt beslut hade tagits att finansiera verksamheten endast via eget kapital 

och detta var planerat sen flera år tillbaka. Delägarna var medvetna om vilken nivå av kapital 

som var krävande för att finansiera uppstartsfasen för företaget Gamma, vilket motiverade 

delägarna till att intensivt bespara kapital inför starten. Detta innebar att finansiering från annat 

håll inte var nödvändigt i detta avseende. En gemensam dialog hade även tagits innan företaget 

startades om vilka tillgängliga finansieringsalternativ som fanns. Delägarna uppger att båda 

upplevde eget kapital som den enda tillgängliga finansieringsformen men Bengt menar att de 

samtidigt uteslöt andra alternativ, eftersom det inkluderade skulder som Bengt och Anna inte 

ville ha så pass tidigt i uppstartsfasen. Bengt förklarar detta med att de var medvetna om att 

oförutsedda utgifter troligtvis skulle uppkomma och det inte skulle kännas bekvämt med 

låneskulder som tillägg på det. Delägarna är dock överens om att detta var ett bra 

tillvägagångsätt och att ingenting skulle ha ändrats om de fick göra samma val idag.  
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4.3.3 Attityder till olika finansieringsformer 
 

Bengt Anna 

1 – Eget kapital 1 – Eget kapital 

2 – Venture Capital 2 – Bootstrapping 

3 – Bootstrapping 3 – Venture Capital 

4 – Leasing 4 – Mjuka lån 

5 – Banklån 5 – Banklån 

6 – Mjuka lån 6 – Leasing 

7 – Factoring 7 – Factoring 

 

4.3.3.1 Eget kapital 
 

Delägarna har placerat eget kapital som nummer ett i respektive preferensordning. Anna menar 

att eget kapital prioriteras eftersom det utesluter onödiga lån med extra avgifter. Det är alltid en 

fördel att använda eget kapital. Det enda problemet är ifall man saknar kapital vilket tvingar en 

till att söka efter andra finansieringsalternativ. Bengt delar Annas åsikter i detta avseende men 

tillägger att en god planering av den finansiella verksamheten bör göras innan verksamheten 

startas för att kunna bygga upp ett nödvändigt kapital av besparade medel. Han menar att detta 

sätt kan minska behovet av extern finansiering. När det kommer till att avstå från egen lön som 

ägare för finansiering av verksamheten är båda delägarna positivt inställda till detta och anser att 

företaget prioriteras i detta avseende. Att erhålla finansiering från andra håll än banken och 

ägaren tar Bengt avstånd från och uttalar sig om att företaget Gamma strävar efter att vara 

självförsörjande, inte beroende av extern finansiering. Anna menar här att företaget inte är ute 

efter finansiärer och vill hellre finansiera verksamheten själva utan involvering av utomstående. 

Vi håller verksamheten inom familjen, därmed föredras även en finansiering från familjen så gott 

som det går tillägger hon. Angående hur man ska attrahera denna typ av finansiering svarar 

Bengt att det handlar om att nå ut till så många människor som möjligt, genom marknadsföring 

eller direktkontakt med investerare. Anna nämner att det krävs bra kontakter inom affärsvärlden 

för att investerare ska öppna ögonen för en verksamhet.  

 

4.3.3.2 Bootstrapping 
 

Bengt anser att bootstrapping är bra, enkelt och smidigt men uttalar sig om att han inte är helt 

insatt i allt man kan göra för att inte bli beroende av externa hjälpmedel som till exempel extern 

finansiering. Han tycker att finansieringsformen överensstämmer med vad han själv strävar efter, 

att bli oberoende av extern finansiering generellt och inte bara när det kommer till nödvändiga 

resurser. Han uppger även att företaget Gamma äger ett fåtal begagnade redskap som de fått köpa 

av Bengts pappa som även är engagerad som företagare inom restaurangbranschen. Anna 
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nämnde också begagnade inköp och en strävan efter att förbli oberoende från extern finansiering. 

Hon är inte heller medveten om andra metoder inom bootstrapping.  

4.3.3.3 Venture Capital 
 

Bengt har placerat finansieringsformen på plats nummer två och Anna har valt placeringen 

nummer tre. Delägarna uppger att de är mindre benägna till att förlora kontroll i företaget men att 

en viss kompetens kan vara värderad högre än detta, vilket förklarar deras positiva inställning till 

finansieringsformen. Anna nämner dock att villkoren för att byta ägande mot kompetens i 

samband med finansiering är avgörande för hennes inställning till venture capital. Bengt tar upp 

hans pappa som exempel, hur mycket han bidragit med kompetens och kunskap. Han tydliggör 

att erfarenheten inom entreprenörskap och branschen har varit avgörande för företaget Gamma 

och att detta ska förklara hans höga värdesättning av venture capital i sin referensordning.   

4.3.3.4 Leasing 
 

Anna anser inte att leasing är nödvändigt, åtminstone för företaget Gamma. Hon har placerat 

leasing som nummer sex i sin preferensordning och medger att det inte är en finansieringsform 

hon kommer att använda som det ser ut idag. Hon tillägger att det är bra att alternativet finns 

men vill hellre äga saker och ting och ha egen kontroll över företagets resurser och annat. Hon 

motiverar detta med att det är lättare med ägande och det är inte nödvändigt att följa upp detta 

månadsvis med återkommande betalningar. Bengt har däremot placerat leasing som nummer fyra 

i sin preferensordning och menar att det innebär extra kostnader men kan ibland vara förmånligt i 

förhållande till att exempelvis ta banklån och sedan inköpa en viss utrustning. Han menar att 

både han och Anna har en begränsad kredithistoria, vilket gör det svårt att ta banklån, men att 

han fortfarande kan få tag på nödvändig utrustning via leasing och förklarar detta med snällare 

villkor gentemot företagarna. Han tillägger dock att företaget undviker leasing om eget kapital 

finns. Delägarna uttalar sig om samma vilja av att äga istället för att låna, främst för att undvika 

onödiga kostnader.   

4.3.3.5 Factoring 
 

Delägarna har valt att placera factoring på plats nummer sju i sina preferensordningar. Delägarna 

förklarar sin låga placering i respektive preferensordning med att finansieringsformen inte är 

lönsam. Bengt tillägger att han skulle vara chockad ifall nystartade företag använder denna typ 

av finansiering och han anser att det endast kan finnas rimliga skäl för stora företag att nyttja 

detta. Anna anser också att finansieringsformen inte är lönsam och tar avstånd från en 

användning av factoring. Hon menar att det handlar om ett företags behov av snabba pengar men 

som drabbar vinsten inom företaget. Bengt beskriver att det inte kan vara hållbart i längden, men 

uppger även att företaget Gamma endast erbjuder sina kunder direktbetalning i den fysiska 
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restaurangen. Han anser även att kunderna skulle vara negativt inställda till om företaget skulle 

använda factoring. Detta på grund av att de inte längre skulle känna att de har någon kontakt med 

företaget och blir istället hänvisade till en mellanhand, i detta fall företaget som tar hand om 

fakturorna. Han tillägger även att kunderna skulle anse att företaget tänker mer på pengar än 

deras kunder. Anna tror däremot inte att kunderna skulle bry sig om företaget skulle använda sig 

av factoring som finansieringsform. Hon menar att de skulle betala fakturan precis som de 

normalt sett skulle göra.  

4.3.3.6 Banklån 
 

Bengt har placerat banklån som nummer fyra med anledningen av att hans tre ovanstående 

finansieringsformer i sin preferensordning erbjuder förmånligare villkor i jämförelse med 

banklån. Han menar att större finansieringar via banklån är svårt att få beviljat men förutsatt att 

inga hinder finns för detta går det fortfarande emot hans strävan av att vara oberoende av extern 

finansiering. Anna har valt samma placering av banklån i sin preferensordning och anser att 

banklån skapar skulder som går att undvika, exempelvis via eget kapital. Hon tillägger att hon 

inte vill vara beroende av lån men att det samtidigt är bra att alternativet finns. Med detta menar 

hon att det kan vara bra att ta banklån en månad om det verkligen är nödvändigt, förutsatt att 

man vet att det finns en inkomst som kan täcka skulden nästa månad. Hon tycker att det är viktigt 

att ha kontroll över de extra avgifterna och inte låta dessa stapla upp på varandra och skapa 

avsevärda svårigheter för företaget finansiellt. Bengt anser att processen för att få ett banklån 

beviljat är ganska hårt fokuserat på företagets siffror, vilket inte alltid är så bra i ett nystartat 

företag, eftersom det inte finns någon omfattande historik att blicka tillbaka på. Anna håller med 

i detta avseende men poängterar hur viktig relationen även är mellan företaget och banken. Hon 

poängterar detta med att en väninna till henne som har liknande kreditbakgrund som henne själv 

kunnat ta lån som hon inte varit berättigad till. Detta kunde väninnan få beviljat på grund av att 

hon känner en viss person som är högt uppsatt i den ansvariga banken, men Anna väljer att inte 

kommentera vidare angående detta. Bengt menar här att relationen givetvis är av värde, men att 

denna relation byggs upp utifrån företagets resultat. Ett bra resultat i företaget kan i sin tur skapa 

en bra relation med företaget och banken.  

4.3.3.7 Mjuka lån 
 

Anna har placerat mjuka lån som nummer tre och anser att denna finansieringsform är mer 

fördelaktig i jämförelse med banklån som hon har placerat som nummer fyra. Hon menar att 

mjuka lån har förmånliga villkor eftersom det är lättare att få beviljat för nystartade företag som 

saknar historik. Hon tycker det är bra att dessa lån existerar eftersom det skapar ett ytterligare 

alternativ för företagare när de söker långivare som är villiga att bevilja ett lån när banken säger 

nej. Bengt har dock placerat mjuka lån på plats nummer fem och banklån innan på plats nummer 

fyra. Han motiverar detta med att mjuka lån oftast brukar ha högre återbetalningsränta eftersom 
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långivaren tar en högre risk än vad bankerna gör.  
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5. Analys 
 

Författarna avser i detta avsnitt att inledningsvis presentera en separat analys av företagen 

utifrån empiriavsnittet för att sedan följa upp detta med en gemensam analys. 

 

5.1 Analys av Alfa 
 

Företag Alfa bedrivs av två delägare, vars åsikter är enade om att rådgivning inom finansiering 

och kapital i första hand bör komma från vänner och släkt. Förhållningsättet av att undvika 

involverandet av externa parter behålls även vid delägarnas preferensordningar, vilket uppvisar 

att eget kapital är den mest fördelaktiga finansieringsformen. Entreprenörerna valde att finansiera 

verksamheten med enbart eget kapital och tog finansiell hjälp från vänner och släkt för att kunna 

erhålla det nödvändiga kapitalet. Teorin om att den finansiella hjälpen i uppstartsprocessen 

normalt sett kommer från vänner och släkt överensstämmer i detta fall (Berger och Udell, 1998). 

Entreprenörerna i företaget prioriterade eget kapital som finansiering av verksamheten framför 

andra finansieringsformer, vilket även stämmer överens med pecking order teorin. Enligt samma 

teori bör preferensordningarna uppvisa nytt ägarkapital som den sista utvägen vad gäller 

finansiering av verksamheten, vilket endast överensstämmer med en av delägarnas preferenser 

(Myers, 1984). Lars som placerat venture capital på nummer tre efter bootstrapping är positiv till 

att ta in nytt ägarkapital i utbyte mot kompetens inom det finansiella området, en åsikt som kan 

relateras till hur han anser att erfarenheten inom entreprenörskap och branschen är värdefull för 

verksamhetens finansiella situation. Erik har i detta avseende placerat venture capital som 

nummer sex vilket överensstämmer med hans åsikt om att erfarenhet inom branschen och 

entreprenörskap är irrelevant för företaget. Han anser att detta är den sista utvägen vilket 

överensstämmer med teorin (Myers, 1984). Det kan vara värt att notera att mjuka lån som båda 

delägarna placerat på sista plats i sina respektive preferensordningar enbart har sin placering på 

grund av delägarnas bristande kunskaper av finansieringsformen vilket ledde till valet av att 

förbise området.  

 

Entreprenörerna uppvisar inte heller några tecken på att deras finansieringsval utgår ifrån en 

strävan efter en optimal kapitalstruktur, vilket trade off teorin bygger sitt antagande på (Greve, 

2007). Istället baserar sig valen på faktorer som självständighet, självförsörjande, oberoende och 

lönsamhet. De tre första faktorerna kan relateras till hur mindre företag är mindre benägna till att 

söka och ta in nya delägare och därmed mer kontrollaverta än större företag (Cressy, 1997).  

 

Företaget Alfa upplever inte banklån som tillgängligt för entreprenörerna på grund av tidigare 

incidenter som har kommit att påverka bankens tillit gentemot delägarna. Trots att delägarna 

anser sig vara fullt bekanta med de typ av villkor och kravställningar som påverkar möjligheten 

till ett beviljat lån anser de att relationen med banken är av stort värde för att få ett beviljat lån. 

Detta kan relateras till hur företaget Alfa går emot det som beskrivs som det finansiella gapet, 
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vilket är att småföretag inte förstod vilken information de skulle bistå till sina finansiärer 

(Landström, 2003). Det kan även dras en liknande parallell till delägarnas höga värdesättning av 

tillit, hur de anser att tillit mellan de själva och finansiären bidrar till förmånliga lånevillkor och 

hur detta leder till att undvika en potentiell skuldsättning hos banken. Denna tillit menar 

delägarna finns inom släkt och vänner, vilket normalt sett skapar förmånliga villkor som inga 

extra avgifter eller bestämda återbetalningsplaner. Entreprenörer tenderar till att styras av 

personligt relaterade faktorer, i detta fall ”tillit”, vilket överensstämmer med teorin (Landström, 

2003).  

 

Leasing är en finansieringsform som delägarna anser vara väldigt likt banklån och har svårt att 

uttala sig om avsevärda skillnader mellan dessa. Lars är den enda delägaren som tillägger att 

leasingavtal kan vara mer förmånliga vid ett kortsiktigt behov av en viss vara i jämförelse med 

ett banklån. Delägarna har vid sin preferensordning uppgett att de endast är fullt bekanta med 

finansieringsformerna eget kapital, banklån och leasing. Det är dock tydligt att det råder en 

okunskap även när det även kommer till leasing som finansieringsform. Delägarnas kunskaper av 

de olika finansieringsformerna är tydligt begränsade och kan relateras till teorin som förklarar 

den aktuella finansieringsproblematiken i småföretag. De olika finansieringsformerna är lättare 

att ta del av för storföretag än för småföretag (Boter, 1998). Det är inte lika vanligt för 

småföretag att använda sig av samtliga finansieringsformer på grund av dess försvårade 

tillgänglighet, vilket i sin tur kan begränsa hur bekanta delägarna är med de olika 

finansieringsformerna i praktiken. Detta stämmer överens med en tidigare forskning vilket 

antyder att småföretagare har en sämre kunskap om finansieringskällor utanför banken och 

upplever andra alternativ som inte nödvändiga, vilket även beskrevs av Erik vid 

preferensordningen (Tucker & Lean, 2003).  

 

Bootstrapping har båda delägarna placerat efter deras förstahandsval eget kapital i 

preferensordningen med motiveringen av att entreprenörer alltid ska sträva efter att minimera 

kostnader i företaget. I detta avseende har även delägarna medgett deras bristande kunskaper av 

finansieringsformen och hur de inte nyttjat bootstrapping som finansieringsform i praktiken, men 

inställer sig samtidigt väldigt positivt till finansieringsformen. Lars menar att han sett över 

begagnade inköpsalternativ som enda användning av finansieringsformen. Detta stärker i sin tur 

ytterligare hur den bristande kunskapen leder till en begränsad användning av olika 

finansieringsformer.  

 

Företaget Alfa använder sig inte av factoring men delägarna är överens om att 

finansieringsformen är mer fördelaktig än banklån och mindre fördelaktig än leasing. Delägarna 

anser att en användning av factoring påverkar lönsamheten negativt och därmed bör undvikas. 

Att utgå ifrån respektive preferensordning skulle därmed antyda att den negativa effekten av 

factoring fortfarande är bättre än att bli skuldsatt hos banken. 
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5.2 Analys av Beta 
 

Företag Beta bedrivs av två delägare och delar företaget Alfas förhållningsätt, att båda delägarna 

vänder sig till släkt och vänner vid situationer där de känner sig osäkra inför finansiella beslut 

som berör verksamheten. De uppger sig förlita sig på en stöttande umgängeskrets som består av 

personer involverade inom samma bransch eller generellt inom entreprenörskap. Ingen av 

delägarna har tidigare erfarenhet inom entreprenörskap men båda har varit aktiva inom 

restaurangbranschen sen tidigare. Eva ser på erfarenheten inom de två olika aspekterna, 

branschen och entreprenörskap, som nödvändig för att bespara tid och effektivisera 

beslutsprocessen inom det finansiella området. Det kan även i detta fall relateras till hennes 

placering av venture capital i preferensordning på plats nummer tre med motiveringen av att det 

alltid finns en efterfrågan av kompetens i småföretag. Teorin om att småföretag är kontrollaverta 

och inte allt för benägna att söka och ta in nya delägare stämmer inte i detta fall eftersom 

delägaren i detta avseende är benägen till att erhålla kompetens i utbyte mot äganderätt (Cressy, 

1997). Anders ser på erfarenheten inom de två olika aspekterna som en hjälpande hand men inte 

nödvändig och värdesätter kontroll framför en viss kompetens. Det förklarar hans placering av 

venture capital på plats nummer fem. Däremot antyder samma teori att mindre företag även 

prioriterar lån framför förlust av rösträtten vilket inte överensstämmer med delägarnas 

preferensordningar där båda har placerat banklån efter venture capital (Cressy, 1997).  

 

Företaget har även vid uppstartsfasen sökt efter att finansiera verksamheten med hjälp av ett 

banklån med anledningen av att det egna kapitalet inte räckte till. Trots att Eva har placerat 

banklån som nummer sex i sin preferensordning och Anders har valt placeringen nummer sju 

motiverar de detta val med att de inte upplevde något annat alternativ som tillgängligt. Eget 

kapital har i respektive preferensordningar placering nummer ett, vilket överensstämmer med 

pecking order teorin (Myers, 1984). Motiveringen till placeringen menar delägarna är inga krav 

på räntor och amorteringar i jämförelse med extern finansiering. Det efterfrågade banklånet blev 

inte beviljat och delägarna uppger att anledningen var att det är svårt för nystartade företag inom 

restaurangbranschen att få beviljade lån på grund av en låg överlevnadsgrad, men även för att 

förfrågan inte kunde stärkas av en omfattande restaurang- och yrkesvana. Det beslut som togs 

blev istället att söka efter finansiell hjälp från vänner och släkt för att erhålla tillräckligt med eget 

kapital för finansiering, vilket är ett vanligt tillvägagångsätt vad gäller finansiering i 

uppstartsprocessen enligt teorin (Berger & Udell, 1998).  Delägarna är inte fullt bekanta med den 

information som är av värde för banken och de uppger olika svar vad gäller processen av att få 

ett banklån beviljat. Eva menar även här att processen för att få ett lån beviljat inte är utformat 

för nystartade företag. Detta stämmer överens med det finansiella gapet, hur småföretagare inte 

förstår vilken information de skulle bistå sina finansiärer och hur finansiärerna inte heller förstår 

småföretagarnas situation (Landström, 2003). Företaget Beta vände sig istället till släkt och 
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vänner för att samla ihop tillräckligt för att finansiera verksamheten enbart via eget kapital, vilket 

var det råd som delägarna fick från sina bekanta.   

Delägarna anser sig vara bekanta med koncepten bakom samtliga finansieringsformer men 

menar att restaurangbranschen har ett väldigt begränsat användningsområde vad gäller en 

användning av de olika finansieringsformerna. Eva menar att det är hinder i varje 

finansieringsform som styr användningen. Detta motsäger sig från vad trade off teorin bygger på, 

vilket är att alla företag bör sträva efter en optimal kapitalstruktur (Greve, 2007). Istället menar 

delägarna att det främst är omständigheterna som beslutar ett val av finansieringsform och inte 

vilken finansieringsform som är mest fördelaktig.   

När det kommer till leasing menar Anders att finansieringsformen ska undvikas på grund av 

onödiga kostnader, medan Eva är positivt inställd och faller tillbaka på värdet av att spara tid och 

undvika risk. Hon menar att vissa leasingavtal syftar till att ansvaret för kontroll och underhåll 

faller på företaget som lånar ut, vilket innebär att det fråntas ett visst ansvar från ägarna och 

bidrar till en viss tidsbesparing för företaget Beta. I detta fall visas återigen hur värdesättningar 

av faktorer som är personligt relaterade är aktuella, vilket överensstämmer med teorin (Berger & 

Udell, 1998).  

Delägarna påminner om sina bristande kunskaper vid diskussion av finansieringsformen 

bootstrapping. Eva är dock positivt inställd till bootstrapping som finansieringsform men 

negativt inställd till hur begränsad den är för tillämpning i småföretag. Hon menar att större 

företag har ett omfattande kontaktnät till hjälp vid exempelvis marknadsföring i jämförelse med 

mindre företag. Detta kan relateras till hur teorin beskriver hur finansiella instrument i praktiken 

oftast är anpassade för större företag (Landström, 2003). Anders är osäker i sitt uttalande kring 

finansieringsformen men menar att de hittat en billigare leverantör via deras befintliga kontaktnät 

inom branschen. Detta har gjort att han är väldigt positivt inställd till finansieringsformen och 

har placerat denna på plats nummer två i sin preferensordning. Den användning av bootstrapping 

som företaget tillämpat överensstämmer med teorin, hur en ansträngning har gjorts för att 

minimera det behov som finns av extern finansiering för anskaffning av resurser (Landström 

2003). 

 

Delägarna är överens om att factoring är en av de mindre fördelaktiga finansieringsformerna.  

Motiveringen är att en användning av factoring blir en hård smäll på lönsamheten, vilket i detta 

avseende visar att faktorn lönsamhet värdesätts mer än att erhålla snabba pengar. Åsikterna 

stämmer överens med det som anges i teorin, hur en användning av finansieringsformen 

prioriterar snabb finansiering framför det belopp som kommer att förloras (Andrén et al, 2003). 

 

Mjuka lån anser båda delägarna är mer fördelaktigt i jämförelse med banklån. Enligt Anders är 

mjuka lån den mest fördelaktiga finansieringsformen inom extern finansiering med anledningen 

av att nystartade företag har större möjligheter till att erhålla ett beviljat lån. Detta 

överensstämmer med vad teorin beskriver angående hur mjuka lån kännetecknas av att ha lägre 
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krav och snällare villkor för låntagarna (Garmer & Kyllenius, 2004). Eva förknippar mjuka lån 

med banklån och uttalar sig om att den enda skillnaden är att kraven för att få mjuka lån 

beviljade är lättare att uppfylla i jämförelse med banklån. Med det som bakgrund upplever hon 

finansieringsformen som mer fördelaktig än banklån. Delägarna visar i detta avseende en 

bristande kunskap om finansieringsformen och har svårt att särskilja banklån med mjuka lån.  

5.3 Analys av Gamma 
 

Företag Gamma bedrivs av två entreprenörer utan erfarenhet inom varken branschen eller 

entreprenörskap. Delägarna anser att uppstarten av verksamheten inte skulle vara möjlig utan 

hjälp från Bengts pappa, vilket kan relateras till deras åsikt om erfarenhetens positiva effekt på 

företagets finansiella situation. Bengt är mer säker än Anna vid sitt uttalande om att deras egen 

brist av erfarenhet inom branschen och entreprenörskap troligtvis har bidragit till en negativ 

effekt på företagets finansiella situation till följd av felaktiga beslut och värderingar. Bengt och 

Anna förklarar att Bengts pappa är en stor anledning till varför delägarna är så pass positivt 

inställda till nödvändigheten av en viss erfarenhet. Detta förklarar delägarnas höga placering av 

venture capital i respektive preferensordning. Här värdesätter delägarna en efterfrågad 

kompetens och hur detta är värt att erhålla i utbyte mot äganderätt i företaget. Detta motsäger vad 

pecking order teorin anser, vilket är att entreprenörer ser en användning av externt ägarkapital 

som sista utväg (Myers, 1984). Entreprenörerna i företag Gamma uppvisar inte heller starka 

egenskaper av att vara kontrollaverta, vilket i sin tur även motsäger teorin. Enligt samma teori är 

dock småföretag mer benägna till att eftersöka delägare som bidrar med kompetens inom 

exempelvis företagsledning, vilket överensstämmer med delägarnas åsikter (Cressy, 1997). 

 

I uppstartsfasen hade delägarna tidigare planerat att bespara nödvändigt eget kapital för att 

finansiera en fullständig uppstart av verksamheten. Eget kapital är av båda delägarna placerat på 

plats nummer ett i respektive preferensordning med motiveringen av att finansieringsformen 

utesluter extra avgifter som exempelvis lån brukar medföra. Anna tillägger att valet av en annan 

finansieringsform enbart beror på att eget kapital saknas. Prioriteringen av finansieringsformen 

eget kapital överensstämmer även med pecking order teorin (Myers, 1984). Delägarna tog även 

en gemensam dialog om andra finansieringsformer men uteslöt dessa eftersom de inte ansågs 

vara tillgängliga i detta skede. Det kan associeras till hur teorin beskriver hur den aktuella 

finansieringsproblematiken för småföretag relateras till hur de olika finansieringsformerna är 

lättare att ta del av för storföretag än vad det är för småföretag (Boter, 1998).  

 

Banklån är en finansieringsform som delägarna lyckats undvika och deras åsikter är detsamma, 

att ständigt sträva efter att vara oberoende av extern finansiering. Främst är det skulder som 

delägarna vill ta avstånd ifrån i detta avseende. Delägarna har även i sina preferensordningar 

placerat banklån som mindre fördelaktigt än venture capital, vilket innebär att delägarna inte 

prioriterar lån framför förlust av en viss rösträtt som teorin antyder (Cressy, 1997).  
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Generellt sätt är delägarna inte fullständigt bekanta med de olika finansieringsformerna, vilket 

kan relateras till hur den begränsade tillgängligheten av en tillämpning av diverse 

finansieringsformer bidragit till att många finansieringsalternativ utesluts. Det har inte heller 

uppkommit diskussioner kring kapitalstruktur och dess påverkan på företagets belåningsgrad, 

inte heller har detta blivit nämnt som någon form av faktor vid olika beslutsprocesser. Företaget 

Gamma har därmed inte uppvisat några tecken på dess strävan av en optimal kapitalstruktur och 

motsäger sig vad trade off teorin bygger på (Greve, 2007).  

 

När diskussionen om leasing som finansieringsform blev aktuellt ansåg Anna att denna inte var 

nödvändig och vill hellre äga saker och ting med egen kontroll över företagets resurser. Bengt 

har en mer positiv inställning till finansieringsformen med anledningen av att den erbjuder 

snällare villkor i jämförelse med ifall han skulle ta ett banklån för att sedan införskaffa 

nödvändig utrustning via leasing. Det är tydligt att delägarna i vissa avseenden har egna 

utgångspunkter för bedömning av de olika finansieringsformerna, i detta fall är faktorer som 

tillgänglighet och kontroll av värde.  

 

Beskrivningen av bootstrapping menar delägarna överensstämmer med deras målsättningar, 

vilket är en strävan av att förbli oberoende av extern finansiering. Av enbart denna anledning har 

finansieringsformen fått en hög placering i respektive preferensordning. Vidare uttalar sig 

delägarna om deras bristande kunskap gällande finansieringsformen men nämner kort att inköp 

av begagnade redskap varit aktuellt i verksamheten. Det kan relateras till hur teorin antyder att 

småföretagare normalt sett har sämre kunskap om finansieringskällor som sträcker sig utanför 

banken och har även en negativ inställning till att erhålla information gällande dessa (Tucker & 

Lean, 2003).  

 

Factoring har båda delägarna placerat på sista plats i respektive preferensordning och 

sammanfattningsvis menar delägarna att finansieringsformen inte är lönsam. Bengt tillägger 

dock i detta avseende att det endast kan finnas rimliga skäl för stora företag att nyttja detta 

eftersom dessa företag har råd med en mindre förlust av kapital i utbyte mot snabb finansiering. 

Ett problem för småföretag när det kommer till finansieringsproblematik är enligt teorin hur de 

olika finansieringsformerna är lättare att ta del av för stora företag i jämförelse med småföretag 

(Boter, 1998).  

 

Anna anser att mjuka lån är mer fördelaktig i jämförelse med banklån, medan Bengt tycker 

tvärtom. Anna värdesätter tillgänglighet i denna fråga och påpekar att det är lättare för företag att 

få beviljade mjuka lån i jämförelse med beviljade banklån, att detta skapar ett ytterligare 

alternativ för företagare på marknaden. Bengt anser dock att banklån är mer fördelaktigt med 

anledningen av att mjuka lån har krav på högre återbetalningsräntor i jämförelse med banklån. 

Diskuterade nackdelar och fördelar inom denna fråga överensstämmer med teorins beskrivning 
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av vad som kännetecknar mjuka lån (Garmer & Kyllenius, 2004). 

 

5.4 Gemensam analys 

 
Gemensamt för samtliga företag är att entreprenörerna i första hand vänder sig till släkt och 

vänner när det kommer till rådgivning och finansiell hjälp. Teorin överensstämmer med detta och 

beskriver att det är vanligt att den finansiella hjälp som entreprenören får tillhanda i 

uppstartsprocessen kommer från släkt och vänner (Berg & Udell, 1998). Ett annat gemensamt 

drag för samtliga företag är hur beslutsprocessen som tog plats i uppstartsfasen resulterade i ett 

val av att enbart finansiera verksamheten med eget kapital.  Att en finansiering som bygger på 

interna resurser upplevdes som främsta prioritet för samtliga entreprenörer sammanfaller med 

pecking order teorin (Myers, 1984).  

 

Delägarna uppvisar olika kunskapsnivåer vid sin bedömning av de olika finansieringsformerna 

tillsammans med olika attityder vad gäller värdet av erfarenhet inom den aktuella branschen eller 

generellt inom entreprenörskap. Alla entreprenörer i företagen har vid något tillfälle uttalat sig 

om sina bristande kunskaper gällande innebörd och tillämpning av de olika 

finansieringsformerna. Teorin framställer en hypotes som antyder att småföretagare generellt sätt 

har en sämre kunskap om finansieringskällor som sträcker sig utanför banken. Enligt samma 

teori är även småföretagare negativt inställda till att erhålla information kring andra 

finansieringsformer eftersom dessa inte upplevs som nödvändiga (Tucker & Lean, 2003).  Detta 

kan relateras till hur entreprenörer upplever att en erfarenhet inom branschen och 

entreprenörskap påverkar den finansiella situationen i respektive företag. Fyra av sex 

entreprenörer anser att erfarenhet är av värde och att det i sin tur har en positiv effekt på den 

finansiella situationen i verksamheten. Två av sex entreprenörer anser att erfarenheten är 

irrelevant för företagets finansiella situation och därmed inte nödvändig.  

 

Ett intressant mönster kan uppvisas utifrån delägarnas svar gällande erfarenhetens värde i 

samband med entreprenörens placering av venture capital i preferensordningen. De entreprenörer 

som anser att erfarenhet är viktigt för den finansiella situationen har placerat venture capital 

mellan nummer två och tre i respektive preferensordning. Entreprenörerna som ansåg att 

erfarenhet är irrelevant för verksamhetens finansiella situation har placerat venture capital mellan 

nummer fem och sex i respektive preferensordning. Detta uppvisar ett samband mellan 

värderingen av erfarenhet och benägenheten att ge bort äganderätt i utbyte mot kompetens. 

Teorin framställer en hypotes om att småföretag är kontrollaverta och har ingen stor benägenhet 

till att söka och ta in nya delägare samtidigt som småföretagare prioriterar lån framför förlust av 

rösträtten (Cressy, 1997). När det kommer till benägenheten av att söka och ta in nya delägare 

presenterar resultatet en stor benägenhet avseende detta för fyra av sex entreprenörer. Detta 

motsäger teorin om att småföretag är kontrollaverta, medan två av sex entreprenörer bekräftar 

teorin (Cressy, 1997). Att småföretagare prioriterar lån framför förlust av rösträtten stämmer inte 
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enligt fem av sex entreprenörer som placerat venture capital som mer fördelaktigt än banklån. 

Pecking order teorin framställer också en hypotes om att en användning av externt ägarkapital är 

den sista utvägen för företagare, vilket resultatet motsäger eftersom ingen av delägarna har 

placerat venture capital som sista utväg i respektive preferensordning (Myers, 1984).  

 

Ingen av delägarna i företagen har uttalat sig om en strävan av att uppnå en optimal 

kapitalstruktur, hur detta skulle ha funktionen av att vara en faktor vid beslutsfattande inom det 

finansiella området. Detta motsäger trade off teorin (Greve, 2007). Det kan även relateras till det 

som beskrivs av Landström (2003), hur finansiella instrument och teorier är utvecklade för 

storföretag och inte anpassade för småföretag (Landström, 2003).  

 

Banklån är en finansieringsform som samtliga entreprenörer inte upplever som fördelaktig i 

jämförelse med andra finansieringsformer. Alla entreprenörer har i detta avseende placerat 

banklån mellan nummer fem och sju i respektive preferensordning. Fyra av sex entreprenörer 

uttalar sig även om en bristande kunskap avseende finansieringsformen mjuka lån, vilket kan 

relateras till att ingen av företagen har använt sig av mjuka lån i praktiken. Tre av sex 

entreprenörer anser dock att finansieringsformen är mer fördelaktig i jämförelse med banklån på 

grund av att det är lättare att få mjuka lån beviljade i jämförelse med banklån. Endast en 

entreprenör anser att banklån är mer förmånligt eftersom mjuka lån normalt sett brukar innebära 

högre återbetalningsräntor än banklån.  

 

Hur fördelaktigt entreprenörerna i företagen upplever leasing som finansieringsform skiljer sig 

avsevärt. Finansieringsformen har sin placering mellan nummer två och nummer sex i de olika 

preferensordningarna. Det som kan visas utifrån det resultat som författarna erhållit i denna fråga 

är att fem av sex entreprenörer ansåg att leasing var mer fördelaktigt i jämförelse med banklån. 

Bengt beskriver hur leasing som finansieringsform är mer tillgängligt än banklån och 

exemplifierar detta med att han har möjligheter till att leasa en viss utrustning som han inte 

skulle kunna erhålla via banklån i form av köp. Alla delägare i företagen är däremot överens om 

sin prioritering av ägande framför leasing och hur inköp av resurser föredras att göras via internt 

genererade medel för att undvika skulder. Detta överensstämmer med teorin om att entreprenörer 

tenderar till att föredra en finansiering av interna medel framför externa medel med anledningen 

av att lån upplevs som en finansiering som resulterar i mindre kontroll och frihet (Landström, 

2003).  

 

Bootstrapping är en finansieringsform som fyra av sex entreprenörer placerat på plats nummer 

två i respektive preferensordning direkt efter eget kapital. Resterande entreprenörer har valt en 

placering mellan plats nummer tre och fyra. Det är värt att notera att varje delägare har uttalat sig 

om en bristande kunskap av finansieringsformen bootstrapping. Generellt sätt anser teorin att 

småföretagare har en sämre kunskap om finansieringskällor som sträcker sig utanför banken, 

vilket överensstämmer med det resultat som presenteras i denna fråga (Tucker & Lean, 2003). 
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Alla delägare ansåg att beskrivningen av bootstrapping överensstämmer med deras 

målsättningar, vilket är en strävan av att antingen minimera kostnader i företaget eller en strävan 

av att förbli oberoende av extern finansiering. Författarna anser att detta kan ha bidragit till 

entreprenörernas höga placering av finansieringsformen i respektive preferensordning.  

 

Finansieringsformen factoring upplevs som den minst fördelaktiga finansieringsformen enligt tre 

av sex entreprenörer. Resterande entreprenörer har placerat factoring mellan nummer fyra och 

sex, vilket fortfarande tyder på att factoring anses vara mindre fördelaktigt i jämförelse med 

andra finansieringsformer. Alla delägare har diskuterat finansieringsformen utifrån faktorn 

lönsamhet och ansåg att factoring hade en allt för negativ effekt på lönsamheten för 

verksamheten ifall finansieringsformen skulle användas. Två av sex entreprenörer har dock, 

utifrån sin preferensordning, värdesatt den negativa effekten på lönsamheten från factoring som 

mer fördelaktig än att bli skuldsatt hos banken.  
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6. Slutsats 
 

Entreprenörerna i företagen har vid behov av rådgivning och finansiell hjälp vänt sig till släkt 

och vänner, vilket även sammanfaller med vad teorin antyder (Tucker & Lean, 2003). Detta 

menar författarna är relevant eftersom vänner och släkt därmed representerar entreprenörernas 

informationskälla och kan relateras till den kunskapsnivå som entreprenörerna har om de olika 

finansieringsformerna. Med hänsyn till analysen ovan anser författarna att en positiv värdering 

av erfarenhet inom branschen och entreprenörskap leder till en större benägenhet av att ge bort 

äganderätt i utbyte mot efterfrågad kompetens. Detta motsäger teorin om att småföretag är 

kontrollaverta (Cressy, 1997).  

 

En strävan om att uppnå en optimal kapitalstruktur är enligt författarna inte en målsättning inom 

de utvalda företagen, inte heller en faktor som påverkar deras val av finansiering. Detta är 

baserat på ovanstående analysavsnitt. Detta resultat motsäger trade off teorin (Greve, 2007). Det 

kan även relateras till hur finansiella instrument och teorier är utvecklade för storföretag och inte 

anpassade för småföretag (Landström, 2003).  

 

Eget kapital är finansieringsformen som samtliga entreprenörer i företagen föredrar och detta är 

även deras finansieringsval i uppstartsprocessen, vilket sammanfaller med pecking order teorin 

(Myers, 1984).  

 

Banklån upplever entreprenörerna som mindre fördelaktig i jämförelse med andra 

finansieringsformer. Författarna menar, med analysen som bakgrund, att entreprenörerna har en 

bristande kunskap om mjuka lån som finansieringsform och har svårt att särskilja detta från 

banklån. Det som entreprenörerna värdesätter gällande mjuka lån i jämförelse med banklån är 

tillgängligheten men att båda finansieringsformerna skapar skulder som entreprenörerna vill 

undvika.  

 

Entreprenörerna i företagen föredrar ägande framför leasing och att inköp av resurser görs via 

internt genererade medel för att undvika skulder. Detta överensstämmer med teorin om hur 

entreprenörer tenderar till att föredra en finansiering via interna medel och hur lån upplevs som 

en finansiering som ger mindre kontroll och frihet (Landström, 2003).  

 

Bootstrapping upplever entreprenörerna som fördelaktigt, en finansieringsform som har fått en 

hög placering i respektive preferensordning. Det är dock tydligt att ingen av entreprenörerna 

hade fullständig kunskap om hur en användning av finansieringsformen tillämpas. Författarna 

menar att den höga placeringen beror på hur beskrivningen av bootstrapping överensstämmer 

med entreprenörernas målsättningar. Detta är enligt entreprenörerna en strävan efter att antingen 

minimera kostnader i företaget eller en strävan av att förbli oberoende av extern finansiering. Att 

en bristande kunskap är aktuell om finansieringskällor som sträcker sig utanför banken 
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överensstämmer med teorin (Tucker & Lean, 2003).  

 

Factoring är en finansieringsform som entreprenörerna inte upplever som fördelaktigt i 

jämförelse med andra finansieringsformer. Entreprenörerna har diskuterat factoring utifrån 

faktorn lönsamhet och ansåg att det hade en allt för negativ effekt på lönsamheten för 

verksamheten ifall en användning av factoring skulle tillämpas.  

 

Författarna anser att de uppfyllt syftet med studien och besvarat dess frågeställningar med den 

analys som genomförts och de slutsatser som tagits. 

 

Förslag till vidare forskning  

 
Författarna avser att med denna studie skapa ett nödvändigt underlag för att möjliggöra en vidare 

implementering av optimala finansieringsval med anledningen av att minimera den 

finansieringsproblematik som idag stagnerar en betydelsefull tillväxt. Författarna anser även att 

det skulle vara relevant att undersöka finansiärers perspektiv när det kommer till finansiering av 

småföretag.  
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Bilaga A  

Intervjuguide 
 

Författarna har under intervjuprocessen återkopplat vid behov till respondentens tidigare tankar 

kring frågor som respondenten introducerades vid i tidigare utskick av informationsbladet(se 

bilaga B). Detta gjordes för att erhålla en djupare insikt i hur respondenten resonerar kring 

specifika ämnen. 

Inledning 

 Författarna presenterar sig själva och dispositionen av intervjun.  

Arbetslivserfarenhet 

 Vad har Ni för tidigare erfarenhet inom entreprenörskap? 

 Vilken bransch är företaget aktiv inom? 

 Vad har Ni för tidigare erfarenhet inom denna bransch? 

 Hur går Ni tillväga för att erhålla kunskap om vilket finansieringsalternativ som är mer 

fördelaktiga i förhållande till andra för er verksamhet? 

Om företaget 

 Vad har Ni för befattning i företaget? 

 Finns det flera ägare i företaget? 

 Vilket år grundades företaget? 

 Har det tillkommit nya ägare? 
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Bilaga A 

 

Företagets livscykel 

 Kan Ni förklara beslutsprocessen som tog plats vid finansiering av verksamheten vid 

uppstartsfasen? 

 Vilka alternativ upplevde Ni var tillgängliga? 

 Hur resonerar Ni idag angående det finansieringsval som gjordes i uppstartsfasen? 

Eget kapital 

 Vad anser Ni om ägartillskott som finansieringsform? 

 Hur ställer Ni er till att avstå från egen lön som ägare för finansiering av företag?  

 Hur är er inställning gentemot finansiering från andra håll än banken och ägaren? 

 Hur anser ni att man kan attrahera denna typ av finansiering?  

Venture Capital 

 Hur resonerar Ni när det kommer till att ge bort ägande? 

 Vad anser ni är av värde att få i utbyte mot att ge bort ägande? 

Banklån 

 Hur ser er inställning ut gentemot banklån? 

 Vad anser ni om processen av att få ett banklån beviljat? 

 Hur anser ni att Er relation till banken påverkar möjligheten för ett beviljat lån?  

Mjuka lån 

 Vad anser ni om mjuka lån i förhållande till banklån? 

 Hur ställer ni er till de krav som normalt sett är förknippade med mjuka lån? 

Leasing 

 Hur jämför Ni leasing med andra finansieringsformer?  

 Vad är era tankar kring leasing och ägande? 

Bootstrapping 

 Vad anser Ni om bootstrapping som finansieringsform? 

 Hur bör man använda sig av denna finansieringsform? 

Factoring 

 Hur resonerar ni kring användningen av Factoring som finansieringsform? 

 Hur tror Ni era kunder skulle resonerat ifall ni använde Factoring? 
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 Bilaga B  

Hej, 

Författarna till C-uppsatsen ”Finansieringslösningar till nystartade företag” vill återigen tacka för 

att ni erbjudit oss en möjlighet till att få en inblick kring era tankar gällande finansiering av er 

verksamhet. Det som författarna strävar efter med detta arbete är att kunna kartlägga hur 

entreprenörer utan erfarenhet inom entreprenörskap och restaurangbranschen som sträcker sig 

längre än tre år väljer att finansiera sina nystartade företag och varför de väljer en viss 

finansieringslösning. 

 

Detta informationsblad skickas ut med anledningen av att förklara vilket typ av område som vi 

avser att täcka i intervjuprocessen samt för att underlätta och ge möjlighet för er att fundera kring 

de ämnen som förväntas att diskuteras under intervjun. Författarna anser att det är fördelaktigt 

ifall vi redan nu upplyser er om de mer övergripande frågorna som vi ämnar att ställa och 

uppskattar ifall Ni kunde utveckla en tankegång kring dessa redan nu. Vidare diskussion om 

dessa frågor och flera kommer att ske under intervjuprocessen.  

1. Hur anser Ni att er erfarenhet inom branschen och entreprenörskap påverkar ert företags 

finansiella situation? 

 

2. Vi kommer även att diskutera olika finansieringsformer för att se vilka av dessa som 

lämpar sig bäst vid finansiering av ett nystartat företag. Med antagandet av att alla 

nämnda finansieringsformer är tillgängliga för er utan någon form av hinder, hur skulle 

en rangordning av dessa se ut enligt dig? 1 motsvarar i detta avseende mest fördelaktigt 

och 7 minst fördelaktigt.  

 

 Eget kapital 

 Venture Capital 

 Banklån 

 Mjuka lån 

 Leasing 

 Bootstrapping 

 Factoring 

Vi ses snart och tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  

Vindar & Omar.   
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