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Sammanfattning 
Problematisering: Tidigare forskning belyser faktorerna kontroll- och självständighet 

som viktiga för SMEs val av kapitalstruktur. Däremot saknas forskning som inkluderar 

beslutsfattare och som skapar djupare förståelse för hur och varför beslutsfattare i SMEs 

påverkas.  

Syfte: Syftet för denna studie är att belysa hur beslutsfattare i små- till medelstora 

företag hanterar problematiken med kapitalstruktur med avseende på kontroll och 

självständighetsfaktorer 

Metod: Studien utgår ifrån ett aktörssynsätt med utgångspunkt i hermeneutiken och 

socialkonstruktionismen. Forskingsansatsen är abduktiv då vi växlat mellan teoretisk 

och empirisk reflektion. Det empiriska materialet har samlats in genom semi-

strukturerade intervjuer. Den teoretiska referensramen grundas i tidigare forskning men 

med ett konstruerande synsätt i åtanke. Vi har utgått ifrån att försöka få fram 

respondenternas perspektiv på samhället och inte objektiv fakta utifrån en narrativ 

analys. 

Bidrag: Denna studie belyser att kontroll och självständighet påverkar beslutsfattare 

under investeringsprocessen och vid deras val av finansieringsform. Studien visar på att 

beslutsfattarna vill behålla kontroll och självständighet genom att ta besluten själva och 

på så sätt ha kontroll över investeringen. Det har även visat sig att snabbhet och 

smidighet påverkar beslutsfattarnas val av finansieringsform med avseende på kontroll 

och självständighetsfaktorer. Studien belyser också att beslutsfattare i SMEs inte utgår 

ifrån någon uppsatt kapitalstruktur och skiljer sig därför ifrån den tidigare forskningen.  

Nyckelord: Kapitalstruktur, SME, beslutsfattare, kontroll och självständighet 



Abstract 
Aim: Previous research highlights the factors of control and independence as important 

for SMEs' choice of capital structure. However, their is a lack of research including 

decision makers which creates deeper understanding how and why decision makers in 

SMEs are affected. 

Purpose: The purpose of this study is to illustrate how decision makers in SMEs handle 

the problem of capital structure with regard to control and independence factors. 

Method: The study is based in an actor’s view with influences from hermeneutics and 

social constructionism. The research approach is abductive based on the shifting 

between theoretical and empirical reflection. The empirical material has been gathered 

through semi-structured interviews. The theoretical framework is based on previous 

research with regards on a constructive approach. The approach is to seek out the 

respondents' perspective on society and not objective facts based on a narrative analysis. 

Contribution: This study illustrates that control and independence affect decision 

makers during the investment process and in their choice of funding. The study suggests 

that decision makers refer to maintain control and independence by making decisions 

themselves and thus controlling the investment. The result highlights that speed and 

agility affect decision makers choice of funding with regards to control and 

independence factors. The study also highlights that decision makers in SMEs do not 

assume any set of capital structure and therefore differ from previous research. 

Key words: Capital structure, SME, decision makers, control and independence  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1.1 Problematisering 
Företag är uppbyggda på en viss kapitalstruktur, alltså fördelningen mellan eget kapital 

och lånat kapital. Denna kapitalstruktur kan enligt Myers (2001) se ut på olika sätt 

beroende på om företag väljer att finansiera sin verksamhet med interna medel eller 

externa medel. Tidigare forskning belyser även olika fördelar med kombinationer av 

fördelningen mellan eget- och lånat kapital (Frank & Goyal, 2009). Där exempelvis  

vissa företag väljer att ha en större del lånat kapital för att öka lönsamheten medan 

andra företag använder sig av eget kapital för att minska kostnader och risker (se bl.a. 

Myers, 1984)  

Changanti, DeCarolis och Deeds (1995) påstår att valet av kapitalstruktur har mer 

betydelse för mindre företag än större företag då dessa inte har samma förutsättningar 

som större företag att förvärva kapital. Små- och medelstora företag (SME) utgör 99,9% 

av Sveriges privata företag (Ekonomifakta, 2017). Dessa företag spelar stor roll för 

utvecklingen och sysselsättningen i Sverige. Då SMEs är en stor del av företagsamheten 

i ett flertal länder anses detta vara ett aktuellt ämne att forska kring (se Benkraiem och 

Gurau, 2013; Degryese, De goeij och Kappert, 2012; Huang, Boateng och Newman, 

2016; López-Gracia och Sogorb-Mira, 2008; Rossi, 2014; Uyar och Guzelyurt, 2015, 

Yazdanfar och Öhman, 2015). 

Den största delen av studier inom området för kapitalstruktur har forskat om vilka 

egenskaper hos SMEs som har påverkan på valet av kapitalstruktur där i stort sätt 

samtliga studier har genomförts genom analyser av databaser som innehar statistik och 

övrig information om de omfattade företagen, så kallad paneldata (se bl.a. Benkraiem 

och Gurau, 2013 &  Degryese, De goeij och Kappert, 2012).  Denna forskning talar för 

att SMEs föredrar att finansiera sina tillgångar med fritt eget kapital, såsom genererade 

vinster, samt att de väljer kortfristiga skulder framför långfristiga när de är i behov av 

externt kapital. Benkraiem och Gurau (2013) påstår att en faktor som påverkar SMEs 

val av extern finansiering är kreditinstitut, de menar att mindre företag har mer 

begränsningar vid förvärv av lån då dessa anses vara mer riskfyllda. Denna forskning 

som utgår ifrån paneldata inkluderar inte beslutsfattare och skapar således ingen 
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förståelse för varför SMEs föredrar fritt eget kapital främst eller hur tillgänglighet av 

externt kapital påverkar.  

Även Bhaird och Lucey (2014), Uyar och Guzelyurt (2015) och Hérnadi och Ormos 

(2012) har genomfört studier som har forskat kring företags egenskaper och 

kapitalstruktur men som istället för paneldata har valt att använda sig utav enkäter, 

vilket har medfört mer förståelse kring faktorerna som påverkar företags kapitalstruktur. 

Detta leder till att beslutsfattarna får en roll i forskningen vilket kan anses som viktigt  

då det är företag och deras ledning som driver verksamheten och väljer kapitalstruktur. 

Uyar och Guzelyurt (2015) påstår att faktorerna ekonomisk ställning och 

återbetalningsförmåga påverkar beslutsfattares val av extern finansieringsform. 

Ekonomisk ställning och återbetalningsförmåga kan kopplas till kreditinstituts och 

övriga investerares syn på företag och påverkar direkt tillgängligheten av externt lånat 

kapital. Är den ekonomiska ställningen stabil och återbetalningsförmågan stark anses 

företag vara attraktiva ur ett finansiellt perspektiv. Även om dessa studier inkluderar 

beslutsfattare i dess enkätundersökningar saknas ändå en djupare förståelse för varför de 

väljer den finansieringsform som författarna påstår.  

Benkraiem och Gurau (2013), Bhaird och Lucey (2014) och Uyar och Guzelyurt (2015) 

påstår att två av faktorerna som kan påverka varför SMEs föredrar att investera med 

internt kapital är att företag vill behålla kontroll och självständighet, vilket författarna 

menar grundas på att de inte är lika påverkade av en tredje parts insikt vid intern 

finansiering som extern. Internt kapital utesluter bedömningen och beslutspåverkan från 

kreditinstitut och övriga investerare, med andra ord en tredje part, men varför just detta 

är något beslutsfattare helst undviker framgår inte av författarna. Anledningen till att 

nämnd forskning inte har berört detta kan bero på att forskningen präglats av 

kvantitativa studier där forskarna inte inkluderat beslutsfattare fullt ut. Ahrens och 

Chapman (2006) och Hérnadi och Ormos (2012) påstår att en mer kvalitativ ansats kan 

medföra djupare förståelse för val av kapitalstruktur. 

Även om flera av senare tidens forskning påstår att faktorerna kontroll och 

självständighet påverkar valet av kapitalstruktur saknas en djupare förståelse för varför 
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och hur beslutsfattare i SMEs påverkas. Detta visar på att beslutsfattare inte är fullt 

inkluderade i tidigare forskning.  

1.2 Syfte  
Syftet för denna studie är att belysa hur beslutsfattare i små- till medelstora företag 

hanterar problematiken med kapitalstruktur med avseende på kontroll och 

självständighetsfaktorer.  

2. Metod 
I denna del redogörs det för vilka vetenskapsteoretisk utgångspunkter som används för 

studien samt vilken forskningsmetod som är kopplat till syftet.  

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 
Denna studie utgår ifrån en tolkande referensram där socialkonstruktionism ligger som 

grund. Socialkonstruktionismen är ett ontologiskt synsätt som baseras på att människan 

konstruerar sin egen verklighet utifrån subjektiva värderingar och erfarenheter samt att 

dessa värderingar och erfarenheter uppstår i relation med kommunikation mellan 

människor. Nedan fördjupar vi oss vidare inom socialkonstruktionism. 

Enligt Allwood och Erikson (2010) grundar sig socialkonstruktionismen på att 

människans förståelse för olika fenomen konstrueras genom social interaktion mellan 

människor som har olika erfarenheter. Processen där människor skapar sina egna 

erfarenheter associerar Arbnor och Bjerke (2009) med subjektifiering, detta grundas i att 

människan är en subjektiv verklighet. Vidare menar författarna att när dessa subjektiva 

verkligheter går samman skapas en verklig omgivning för de människor som är 

delaktiga. Med studiens syfte om att belysa hur beslutsfattare i företag tänker gällande 

kontroll och självständighetsfaktorer kommer vår syn vara subjektiv, dvs att 

respondenterna i studien har olika uppfattningar om världen och såldes kan 

respondenternas resonemang och svar variera mellan varandra. Även Spender (1996) 

påstår att det är av vikt att belysa människor bakom företag för att skapa bredare 

kunskap om ämnesområden där positivistisk syn tenderar att dominera. Vi vill därför 
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föra fram mer än företagets kapitalstruktur, och istället lägga fokus på vad 

beslutsfattaren tänker och tycker.  

2.1.1 Socialkonstruktionism 

Arbnor och Bjerke (2009) framställer den socialkonstruktionistiska verkligheten genom 

fyra pelare som grund för verklighetssynen. Dessa fyra pelare och kopplingar lägger vi 

som grund för denna studies syn på vekligheten.  

Arbnor och Bjerke (2009) belyser den första pelaren som subjektifiering vilket grundas 

i att människan är en subjektiv varelse och att alla individer har sina specifika 

egenskaper. Detta lägger också grund för den viktiga faktorn kommunikation, som 

utvecklar och ökar förståelse för människor. Även Allwood och Erikson (2010) belyser 

att interaktionen mellan människor är viktigt för skapandet av den sociala verkligheten. 

Vi baserar således denna studie på att kommunikation mellan människor är en 

verklighet och att denna verklighet som skapas genom kommunikation och interaktion 

mellan människor är den som är av vikt i detta sammanhang.  

Den andra pelaren Arbnor och Bjerke (2009) belyser är externalisering som står för att 

människan är skaparen av sin egen omgivning. Berger och Luckman (2002) påstår även 

att människan skapar sin egen omgivning genom sina egna uppfattningar och 

erfarenheter. Enligt Arbnor och Bjerke (2009) lutar sig denna pelare även mot 

kommunikation som grund men också språkutveckling och hur kommunikatören 

förhåller sig till kommunikationen. Författarna påstår att människor ofta ställer sig 

externt till sin kommunikation och försöker skapa förståelse, främst för att få ut tankar 

och omdefiniera eller omformulera dessa. Språkutvecklingen i detta sammanhang är 

enligt författarna viktigt i den mening att det tolkar respondentens (aktörens) uttryck 

och svar. Språket är därför en viktig del i denna studie då definition för begrepp och 

tolkning av kommunikation från respondenter kan skiljas i hög grad beroende på vår 

språkutveckling och externalisering som observatörer, alltså hur vi respektive 

respondenten skapar vår omgivning. 

Den tredje pelaren Arbnor och Bjerke (2009) belyser är en utveckling av reflekterande 

och förändring hos människans subjektiva tankar som skapar en objektiv förståelse. 
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Berger och Luckman (2002) menar att det som innan endast fanns i vår omgivning och 

tankar, vår externalisering, är nu vår objektiva verklighet. Författarna menar att 

budskapet med denna pelare är ett försök till frigörelse av kunskapsintresset för att 

öppna upp det subjektiva tankesättet och lämna tankarna om att endast belysa det som 

är socialt accepterat. Detta har varit av stor vikt för denna studie då vi genomfört 

kvalitativa intervjuer med beslutsfattare för företag. För att få deras subjektiva svar på 

våra frågor har detta varit en utmaning men det är därför viktigt att vi speglar vår 

objektiva verklighet som öppen och förstående för att låta deras subjektiva uttryck och 

agerande framföras.  

Arbnor och Bjerke (2009) belyser den fjärde och sista pelaren som påverkar 

verkligheten utifrån ett socialt konstruerande synsätt, denna benämns som 

internalisering. Författarna menar att internalisering ligger i grund för hur människan 

identifierar sig själv och hur utvecklingsprocessen för dennes identitet fortlöper. Vidare 

sätter författarna språket och dess bruk som grund för denna pelare då det är genom 

språket människan skapar identitet. Detta ligger i grund för vår studie eftersom vi väljer 

att utgå ifrån ett aktörssynsätt där språket och sättet aktören kommunicerar på är av stor 

vikt för vår förståelse. 

Enligt Arbnor och Bjerke (2009) påverkar dessa fyra pelare tillsammans hur vi ser på 

verkligheten och i slutändan är det detta som skapar människan och dess sociala 

verklighet. Vi tar detta sätt att se på verklighet och människan som utgångspunkt för 

denna studie och att det är dessa pelare som kommer genomsyra vårt tolkande och vår 

förståelse.  

2.1.2 Aktörssynsättet 

Inom synsättet för socialkonstruktionism utgår studien ifrån ett aktörsynsätt. Arbnor och 

Bjerke (1994) påstår att aktörsynsättet utgår ifrån att försöka förstå aktörens tolkningar 

och sedan hitta samband mellan dessa tolkningar från olika aktörer. Eftersom synsättet 

utgår ifrån en konstruerande syn där alla individer skapar sin egen världsbild är 

förståelsen för aktörens tolkningar oberoende från tidigare samband. Vidare påpekar 

författarna att aktörsynsättet även belyser generella sätt att framhäva den socialt 

konstruerade verkligheten, vilket leder till ett metodsynsättet där aktörens karaktär delas 
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upp i ett inre och ett yttre. Det inre syftar till en inre frigörelse, att öka aktörens egen 

förståelse om sin situation medan det yttre består av en annan karaktär av frigörelse där 

förståelsen istället är nyskapande (ibid). Det som är viktigt att ta i beaktning vid denna 

studies användning av aktörsynsättet är att synsättet ska vara ständigt föränderligt och 

ifrågasättande på grund av interaktionen från kunskaparen och dess sambands-

tolkningar, då utgångspunkten är skapad och tolkad av människan. 

Aktören i denna studie är företagens beslutsfattare gällande finansiering där vi utgår 

ifrån att dessa individer har sina egna tolkningar och synsätt på kapitalstruktur, 

finansiering etc. Beslutsfattarnas intressen, reflekterande, handlande och skapande är 

således basen i vår studie för att möjliggöra att vi får fram aktörens röst. Enligt Arbnor 

och Bjerke (1994) är det viktigt att skapa en handlande och skapande bild av aktören då 

denna inte är grundad på yttre faktorer utan grundad på egna känslor. Således är vårt 

undersökningsobjekt både organisationen denna aktör utspelar sig på och aktörens egna 

tankar och synsätt, samtidigt som vi har i beaktning att omgivningen och dess 

verklighetsbild också ha inverkan. Tsoukas och Chia (2002) påstår bland annat att 

aktören både påverkas av externa faktorer och interna vilket påverkar aktörens val av 

exempelvis kapitalstruktur. I denna studie utgår vi därför ifrån att beslutsfattarna 

kommer påverkas av egna tolkningar och synsätt samtidigt som människor i 

omgivningen och organisationen i sig kommer ha en inverkan på det beslutsfattarna 

säger.  

Observatören måste enligt Arbnor och Bjerke (1994) utgå ifrån att denna ska engagera 

sig i samband med aktörernas medverkande för att uppnå social förståelse samtidigt 

som det är av vikt att observatören ibland tar avstånd från data och aktören i fråga för att 

öka förståelsen och bredda perspektivet. Därför har det i denna studie varit av vikt att vi 

som observatörer haft en varierande ställning till aktörerna och den data som det 

resulterat i för att bredda våra perspektiv och öka förståelsen. Detta medför således att 

vi inte fördjupar oss för mycket i ett område utan behåller det bredare perspektivet. 

Arbnor och Bjerke (1994) påpekar att kombinationen mellan engagemang och 

avståndstagande även öppnar upp för en klarare helhetsbild av forsknings-objektet.  

!  6



Arbnor och Bjerke (1994) påstår vidare att observatören i sammanhangen kommer inta 

rollen som aktör. Detta då aktören som observatören observerar även kommer observera 

observatören för att utveckla sin egen förståelse. Det är således av vikt att ha detta 

möjliga aktörsbyte i tanken vid interaktionen med aktören då det vi som observatörer 

uttrycker med vårt kroppsspråk och ordval påverkar aktörens förståelse och handling. 

Fokuset i studien är att belysa aktörens tolkningar och synsätt, vilket lägger vikt på att 

vi som observatörer inte påverkar aktören i större grad än vad som är omöjligt att 

undvika. Det är enligt litteraturen inte möjligt att helt stå utanför det en observatör 

studerar när det gäller sociala handlingar då människan ständigt påverkas av intryck 

från omgivningen (Arbnor & Bjerke, 1994).   

I denna studie har vi varit medvetna om att det finns en omöjlighet att tolka aktören och 

framföra dennes egna tolkningar utan att inverka med egna slutsater och förståelse. 

Därför har vi istället använt det som en resurs då det ger en unik möjlighet för oss att 

förstå aktörernas synsätt och förståelse. Det finns enligt Arbnor och Bjerke (1994) en 

risk i att observatören endast förstår och uppmärksammar aktören utifrån observatörens 

egna verklighetsbild. Detta tar vi i beaktning under vårt studerande av aktörerna men 

trots medvetenheten kommer det påverka vår totala förståelse för aktören. Litteraturen 

påstår att förförståelse kan minska gapet mellan observatörens verklighetssyn och 

aktörens verklighetsbild (Arbnor & Bjerke, 1994). De menar att genom kunskap om 

tidigare studier av liknande aktörer och organisationer skapas en förförståelse vilket 

breddar observatörens förståelse och perspektiv. Genom att vi använt tidigare studier för 

att skapa förförståelse har vi breddat vår möjlighet för att förstå aktörens verklighetssyn. 

2.1.3 Hermeneutik 

Som beskrivits ovan har studien grundats på konstruktioner och aktörer och behöver 

därför en metodologi som utgår ifrån tolkning och förståelse för individer. Tronvoll, 

Brown, Gremler och Edvardsson (2011) förklarar att forskare inom den hermeneutiska 

traditionen utgår ifrån att verklig kunskap endast kan uppnås genom öppen konversation 

där det delas meningar. Vidare menar Arbnor och Bjerke (1994) att kunskap aldrig kan 

vara objektiv utifrån ett hermeneutiskt perspektiv, utan är unik för den enskilda 

individen/subjektet. Bryman och Bell (2013) definierar subjektivitet som att en 

organisation utgör en social konstruerad produkt, och kan bara förstås genom tolkande 
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och förståelse av de individer som är direkt engagerade i organisationens aktiviteter. Det 

hermeneutiska tankesättet om subjektivitet blir därför aktuellt för studiens tolkande och 

förståelse av den insamlade datan från respondenterna. Eftersom litteraturen påpekar att 

kunskap är unik och att organisationer utgörs av människornas tolkande av 

organisationen kommer vår syn på SMEs grundas i detta. Vi utgår ifrån att 

människornas tolkande och förståelse i organisationen utgör det som är av vikt för oss 

vilket enligt Allwood och Erikson (2010) oftast kopplas till hermeneutiken. Vid 

beröring av finansiering i empirin utgår vi således inte ifrån att den teoretiskt korrekta 

kapitalstrukturen används som ett mål för organisationen om inte beslutsfattarna själva 

nämner detta. Samtidigt utgår vi ifrån att ordet kapitalstruktur inte är allmänt känt vilket 

kräver att vi framför vår definition vid eventuell användning av begreppet, detta på 

grund av att vår utgångspunkt är att varje individ har sin egen tolkning och förståelse. 

När vi sedan analyserar den insamlade data utgår vi ifrån att det är individers egna 

tolkningar och förståelse som vi analyserar men även att vi med vår konstruerande syn 

har tolkat det utifrån oss. Detta har enligt Arbnor och Bjerke (2009) stor betydelse för 

vårt intryck och förståelse för vad respondenterna har sagt och vår förmedling av detta i 

denna studie. 

2.1.4 Kvalitativ ansats 

För att införskaffa användbart empiriskt material förhållandevis till studiens syfte har 

metodvalet haft stor betydelse. I vår studie ämnar vi att tolka och förstå hur kontroll och 

självständighetsfaktorer påverkar beslutsfattare i olika företag. För att kunna göra det 

krävs en metod som ger oss empiri som är möjlig att tolka. Bryman och Bell (2013) 

menar att det tolkande perspektivet är en ståndpunkt för den kvalitativa forskningen, 

och således passar in med studiens syfte. Vidare menar författarna att det konstruerande 

ontologiska perspektivet ligger till grund för kvalitativ forskning, vilket ligger i linje 

med det socialkontruktionistiska perspektivet vi utgår ifrån i vår studie.  

2.1.5 Forskningsansats  

När tidigare forskning redogör för forskningsansatser beskriver de induktiva och 

deduktiva strategierna som de stora strategierna (Timmermans & Tavory, 2012). Arbnor 

och Bjerke (2009) menar att induktion utgår ifrån empirin, för att sedan testa om dessa 

observationer håller i förhållande till teori. Bryman och Bell (2013) förklarar att resultat 
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ofta kan anses svaga och icke generaliserbara med en induktiv forskningsansats. Den 

deduktiva forskningsansatsen grundar sig i att forskare utgår ifrån tidigare vunnen teori 

för att sedan testa teorin med observationer i verkligheten (Arbnor & Bjerke, 2009). 

Vidare menar författarna att en deduktiv forskningsansats kan medföra en risk att det 

empiriska insamlade materialet inte stämmer överens med teorin. För att förstå 

materialet på bästa sätt har vi växlat mellan empirisk och teoretisk reflektion, detta är 

någonting Åsvoll (2013) benämner som abduktion. Arbnor och Bjerke (2009) förklarar 

abduktion som en forskningstaktik som kombinerar de induktiva och deduktiva 

strategierna.  Vidare menar Blaikie (2004) att abduktion används för att koppla samman 

aktörers beskrivningar  med befintlig teori. Då intentionen med studien är att tolka och 

förstå beslutsfattares syn på kontroll och självständighetsfaktor, är det viktigt att vi som 

författare är pålästa om teorierna inom området. Att kunna skifta mellan teoretiskt och 

empirisk reflektion har på så sätt hjälpt oss att koppla samman den empiriska materialet 

med teori.  

2.1.6  Avgränsningar 

Europa kommissionen (2017) är SMEs definierade som företag med en omsättning 

mellan 0-50 miljoner euro eller en total balansräkning mellan 0-43 miljoner euro, samt 

antal anställda mellan 0-250 stycken. Detta väljer vi att avgränsa vår studie efter då 

detta är en intressant målgrupp som även är forskningsbar.  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2.2 Tillvägagångssätt 
Detta delkapitel redogör för utformning av studien och utgår ifrån de metodval som 

gjorts ovan. Vi kommer nedan beskriva metoden för hur insamling av empiri och 

litteratur har genomförts. Våra utgångspunkter och hur vi kommit fram till vårt syfte är 

också av vikt att belysa i denna del samt vissa begreppsförklaringar men även huruvida 

denna studie kan anses som tillförlitlig eller inte. 

Figur 1 visar studiens uppbyggnad där syftet fungerar som ett nav vilket arbetet 

cirkulerar runt, således grundas samtliga vägval i arbetet utifrån detta. Den teoretiska 

referensramen och empirin kommer samverka och hela tiden utvecklas i samband med 

arbetets gång för att sedan analyseras och mynna ut i ett bidrag. Under arbetets gång 
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kommer beaktning av kvalitetskriterier vara i åtanke för varje del i arbetet och därför 

har vi valt att placera denna del som en övergripande ram för modellen.  

2.2.1 Litteratursökning och litteraturinsamling 

Tidigare forskning har varit vår utgångspunkt i sökandet inom området för 

kapitalstruktur och företags beslut angående finansiering. För att bredda vår egen 

kunskap behövde vi i första hand läsa oss fram till ett forskningsområde som vi hittade i 

den tidigare forskning med hjälp av vissa sökmotorer, främst Discovery och Scopus. Vi 

har valt att göra sökningar i databaserna med hjälp av sökord som valts ut utifrån vårt 

syfte, något som rekommenderas inom området (Cronin, Ryan, & Coughlan, 2008). Det 

var på dessa databaser som vi hittade vår primära källa till studien nämligen 

vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar omfattar forskning kring kapitalstruktur och 

finansieringsmetoder men också vilka karaktärsdrag företagen tenderar inneha för en 

viss kapitalstruktur. Vilket har skapat en bredare kunskap för oss som författare och 

grundat vårt forskningsområde. Den tidigare forskningen visade sig också vara 

begränsad i den vetenskapliga synen då samtliga utgått ifrån positivism av något slag. 

Eftersom vi valt att utgå ifrån en socialkonstruktionistisk syn med en hermeneutisk 

utgångspunk har detta varit utmanande i den grad att granska och förstå vetenskapens 

resultat.  

2.2.2 Källkritik  

Forskning kring företags kapitalstuktur är ett aktuellt ämne med mängder av forskning. 

För att studiens ska anses vara trovärdig är det viktigt att vi som författare har en kritisk 

syn på den litteratur som använts. Eriksson och Hultman (2014) beskriver att källors 

tillförlitlighet har blivit svårare att avgöra med den moderna multimediautvecklingen. 

Vidare presenterar de fyra tillvägagångssätt för att verifiera hur pass trovärdiga en källa 

är. Nedan kommer vi presentera hur dessa fyra tillvägagångssätt har implementerats i 

val av litteratur till denna studie.  

Det första tillvägagångssättet behandlar frågor som, vilken är originalkällan till 

dokumentet? Eriksson och Hultman (2014) menar att källor som genomgår olika sorters 

kvalitetskontroller för att publiceras i specifika tidskrifter har högre trovärdighet än 

källor som publicerats på tidskrifter utan kvalitetskontroller. En kvalitetskontroll som 
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tidskrifter vanligtvis använder är peer review, Vilket betyder att artiklar bedöms och 

granskas innan de publiceras. I vår studie har vi kollat på om de vetenskapliga artiklar 

vi använt har genomgått en peer review innan den publicerats för att säkerställa att 

källan är trovärdig. Vi har även tagit hänsyn till vad det är för sorts tidskrifter de olika 

källorna är publicerade i. De flesta källorna vi använt är publicerade i stora tidskrifter 

som exempelvis Small Bussiness Economics, och anses därför vara mer tillförlitliga. 

Ett annat tillvägagångssättet som Eriksson och Hultman (2014) hanterar fördjupar sig 

inom hur pass pålitlig författarna är till litteraturen. De menar att författare som anses 

vara experter och är kända inom sitt område har högre tillförlitlighet på deras skrifter. 

Inom forskningsområdet kapitalstruktur är det Miller & Modigliani samt Mayers som 

anses vara experterna. Dessa författare utgår ifrån ett starkt positivistiskt synsätt då de 

ofta utgår ifrån antaganden om att verkligheten är på ett visst sätt. Exempelvis utesluter 

Miller & Modigliani (1958) skatten i en av deras teorier för att den ska få någon 

funktion. Som vi nämnt tidigare utgår vi ifrån en konstruktiv verklighet, och således blir 

experternas förutsägbara verklighet motsägande för vår studie. Detta får oss som 

författare att ifrågasätta hur pass tillförlitliga dessa källor är, men eftersom forskningen 

kring kapitalstruktur präglas av positivism och kvantitativa studier måste vi acceptera 

att den tidigare forskningens verklighetssyn inte stämmer överens med vår.   

Det tredje tillvägagångssättet som de behandlar uppmärksammar hur författare använder 

sig av andra källor i deras dokument. De beskriver att källor som använder sig av andra 

referenser anses vara mer trovärdiga än källor som inte använder sig av referenser. Detta 

är någonting vi tagit hänsyn till genom att se över hur pass många referenser en artikel 

använder samt vilka som är de övergripande tidskrifterna till referenserna. På detta vis 

kan vi på ett bättre sätt avgöra om källan tagit hänsyn till kvalitetskontroller när de valt 

ut referenser.  

Avslutningsvis skriver Eriksson och Hultman (2014) att källor anses trovärdiga om den 

ofta blir citerade av andra forskare. Genom att sortera våra sökningar efter hur många 

gånger en källa har blivit citerad fick vi fram de mest citerade källorna. På detta sätt 

kunde vi snabbt öka trovärdigheten för en källa. Samtidigt tog vi hänsyn till källornas 
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innehåll, då det inte räcker med att källan är trovärdig utan måste även bidra till studien 

på ett riktigt sätt.  

2.2.3 Datainsamling 

Då aktörers tankar och ideér är det intressanta för vår studie, valde vi att använda oss 

utav kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska materialet. Genom öppna 

kvalitativa intervjuer fick respondenterna utrymme och möjlighet att svara på frågorna 

på sitt egna sätt, vilket Gillham (2008) menar är bra, då det finns risk att man missar 

viktiga delar av respondenterna svar om man använder sig av strikt strukturerade 

intervjuer. Som vi nämnt tidigare så ligger den kvalitativa forskningen i linje med den 

konstruerande världssynen och den tolkande kunskapssynen vi utgått ifrån i denna 

studie, därför blir kvalitativa intervjuer en passande metod. Intervjuer är enligt Bryman 

& Bell (2013) en metod som kan anses vara kvalitativ beroende på dess utformning och 

som ger oss forskare möjligheten att tolka och förstå de resonemang respondenterna 

förmedlar.  

Vi visste innan vi tog kontakt med företagen att kapitalstruktur är ett komplext ämne 

som inte alla företagare känner till, det var således viktigt för oss att påpeka att personen 

vi vill intervjua skall ha någorlunda erfarenhet av investeringar för att vi på så sätt  ska 

kunna samla in material som är användbart till vårt syfte. Att intervjua en person som 

har kunskap om området är någonting Brinkmann & Kvale (2015) anser viktigt då syftet 

med intervjuer är att samla in ny kunskap utifrån respondenternas egna uppfattningar 

om området. Eftersom dessa intervjupersoner är en av få i varje företag som har 

erfarenhet av investeringar ansåg vi att det var viktigt att vi är väl förberedda. Vi läste in 

oss mer i kapitalstruktur och faktorer kring området för att sedan konstruera en 

intervjuguide som vi utgick ifrån i genomförandet av intervjuerna.  

2.2.4 Urval  

I detta delkapitel presenteras hur vi gick till väga för att välja ut de företag samt 

företagets intervjuperson. Studien inriktar sig mot små till medelstora företag, det blir 

därför viktigt att de vi kontaktar ingår i den gruppen av företag. För att ha koll på om 

respondenterna har erfarenheter av någon sorts investering bestämde vi att de företag 

som vi kontaktat skall ha någon sorts materiell tillgång, då det krävs en investering för 
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att inneha en materiell tillgång. Utifrån dessa kriterier valde vi sedan ut tio företag 

utifrån något som Trost (2010) benämner som ett bekvämlighetsurval. Med 

bekvämlighetsurval menar han att man tar det man råkar finna, vidare beskriver han att 

det är viktigt att ha variation bland den population man är intresserad av. Därför 

försökte vi variera vår population utifrån branscher, så inte alla företag kommer ifrån 

samma bransch.  

Som vi nämt tidigare är det viktigt för oss att komma i kontakt med personer med 

kunskap inom området kapitalstruktur, således blev det svårt för oss att påverka att de 

personer vi intervjuar varierar. Både Trost (2010) och Alvehus (2013) menar att en 

varierad population kan bidra till mer nyanserade resonemang. I vår första kontakt med 

företagen förklarade vi att vi ville intervjua personer med kunskap kring deras företags 

investeringar vilket har lett till att vi intervjuat personer som företagen ansåg var bäst 

lämpade för intervjuns syfte. Vi valde på så sätt inte ut personerna själva utan blev 

tilldelade personer utav företagen. Trost (2010) benämner de personer som härleder oss 

till respondenterna som "gate-keepers" och att man inte bör ställa några populationskrav 

emot dessa, utan nöja sig med vad man får.  

2.2.5 Etiska överväganden 

Trost (2010) belyser att de etiska frågorna i en intervjuprocess är många och att man 

som forskare noga bör tänka på de etiska aspekterna i sammanhanget. Enligt Bryman 

och Bell (2013) kan dessa problem hanteras med fyra etiska principer, skada för 

deltagare, samtycke, inkräkta på privatliv och falska förespeglingar.  

I den etiska principen om skada för deltagarna menar författarna att det är viktigt för oss 

forskare att tänka på de risker som finns med den informationen som respondenterna 

förmedlar med oss. Helgesson (2015) menar att om det finns någon risk för deltagarna 

bör man som forskare utesluta dem från forskningen. Med detta i åtanke har vi noga 

utformat intervjuguiden så det inte skall behöva svara på så sätt att de utsätter sig för 

risker. Vi har även varit tydliga med att förklara att de kommer vara anonyma samt att 

de inte behöver svara på de frågor som de inte vill.  
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Beträffande samtycke var vi noga med att informera deltagarna om att de är frivilliga att 

ställa upp. För att ge en riktig bild av vad vi ville uppnå av intervjuerna var vi även 

tydliga med att ge adekvat information där det förtydligades att det är aktörernas tankar 

och ideér som är av intresse och inte företaget i sig. I och med med detta har vi tagit 

hänsyn till det som Bryman och Bell (2013) menar  är grunderna i samtyckesprincipen, 

det vill säga att deltagarna skall själva ha valt att medverka och att det skall ha fått 

fullständig information om forskningprocessen. Trost (2010) menar också att man bör 

ge deltagarna rätten att dra sig ur. Detta hanterade vi igenom att avsluta intervjuerna 

med att fråga om vi får använda det material som respondenterna precis förmedlat till 

studien. 

Trost (2010) belyser att intervjupersoner alltid har rätt till sin integritet och den aldrig 

bör kränkas. Bryman och Bell (2013) instämmer, och menar att forskning inte är någon 

ursäkt för att kränka någons integritet. För att ta hänsyn till detta har vi noga gått 

igenom vår intervjuguide för att granska om frågorna kan tolkas som kränkande ur 

något perspektiv. Författarna menar att intrång på privatliv och kränkande frågor ofta är 

orsaken till att deltagare väljer att inte svara på frågor. Som vi nämt tidigare öppnade vi 

också intervjueprocessen med att förtydliga att deltagarna inte behöver svara på de 

frågor de inte vill.  

Gällande falska förespeglingar har vi alltid varit tydliga och ärliga gällande vad vi har 

för avsikt med intervjuprocessen. Bryman och Bell (2013) hävdar att "bedrägeri" i form 

av att undersökningspersonerna ljuger för att få åtkomst till information är ett vanligt 

förekommande men som bör undvikas då det är etiskt kränkande. I vår studie anser vi 

det bara skulle försvåra att få tag i användbart material om vi skulle ljuga för de aktörer 

som vi valt att kontakta. Istället har det varit viktigt för oss att ge en tydlig bild av vad 

vi har för syfte med intervjuprocessen då företags kapitalstruktur kan anses vara något 

som är privat för det enskilda företaget.  

2.2.6 Intervjufrågor  

Detta delkapitel redogör för vilken typ av intervju vi använde oss av för att samla in 

material till studien, samt hur vi utformat vår intervjuguide. I denna studie har vi valt att 

använda oss av semistruktuerade intervjuer med avsikten att få fram öppna och 
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varierande svar från respondenterna. Bryman och Bell (2013) menar att man ger 

respondenterna friheten att utforma svaren på dess egna sätt med semistruktuerade 

intervjuer som intervjuteknik. Vi ville inte utforma frågor vi redan visste svaren på utan 

vill framhäva den intervjuades tankar kring området. Trost (2010) påpekar att en 

forskarna bör ställa följdfrågor och följa den intervjuades tankegångar för att få fram 

intressanta aspekter kring ämnet. Vi utformade således en intervjuguide som utgår ifrån 

olika teman som vi vill att respondenterna skall resonera kring, vilket gav oss som 

intervjuade möjligheten att ställa följdfrågor.  

Vid utformning av intervjuguide lyfter Brinkmann och Kvale (2015) fram att man bör 

känna till studiens syfte och ha kunskap om teorier kring området. Som det framgår i 

vår forskningsmodell  grundar sig frågorna i intervjuguiden på studiens teoretiska 

referensram. Vi har även tagit hänsyn till studiens syfte för att säkerställa att 

intervjuerna ger oss material som ligger i linje med det vi vill uppnå med studien. 

Intervjuguidens primära fokus ligger på kapitalstruktur samt faktorer kring 

finansieringsbeslut. Följdfrågorna vi ställde anpassades under intervjuerna för att 

åstadkomma djupare tankar kring de  resonemang som intervjupersoneerna förmedlade. 

Den fullständiga intervjuguiden som vi utgick ifrån i samtliga intervjuer ligger under 

bilagor som appendix 2.  

Inför första kontakten med våra aktörer valde vi att använda oss utav Trost (2010) tips 

och idéer om vad man bör tänka på. Han menar att man bör vara kortfattad och tydlig 

om vad man vill åstadkomma med intervjun, samt uppskatta och förmedla hur lång tid 

intervjun kommer att ta. Med dessa tips i åtanke utformade vi en text som frågade om 

aktörerna ville ställa upp för intervju. Denna text utgick vi sedan ifrån när vi tog kontakt 

med företagen, vilket i det flesta fallen skedde över mejl. Texten som vi utgick ifrån när 

vi först tog kontakt med aktörerna ligger under bilagor som appendix 1.  

2.2.7 Bearbetning av material 

För att inte missa viktiga detaljer i det respondenterna berättar valde vi som forskare att 

spela in intervjuerna. Bryman och Bell (2013) påpekar att sättet hur personer säger 

saker kan vara intressant för kvalitativa forskare. Vi ansåg att det är viktigt för oss att 

kunna lyssna igen hur respondenterna svarade då de följdfrågor vi använde oss av 
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varierade mellan respondenter. Vi frågade därför om det var okej att vi spelade in 

samtalet då det skulle bidra till ett mer detaljrikt material. Vidare valde vi att 

transkribera det inspelade materialet där vi valde att ordagrant skriva ned det vi ansåg 

var intressant till studiens syfte, då detta skulle hjälpa oss med analysprocessen samt ge 

oss möjligheten att få bättre förståelse över materialet.  Bryman och Bell (2013) menar 

att transkribering medför en enklare analysprocess samt att man får bättre inblick i 

materialet. 

2.2.7.1 Struktur 

Vi kommer nedan förtydliga varför vi valt att strukturera teori-, empiri-, och 

analysdelarna på olika sätt.  

Då vi ämnar att inkludera beslutsfattare i vår studie valde vi att förtydliga att detta är 

någonting som saknas i den tidigare forskningen under vårt teorikapitel. På grund av 

detta valde vi att redogöra för vad de tre stora läroböckerna påstår kring kapitalstruktur 

samt hur dessa utesluter aktörerna. Dessa läroböcker är de stora teorierna inom området 

kapitalstruktur och grundar sig i den positivistiska traditionen. Vidare har vi valt att 

belysa investeringsprocessen i teorikapitlet då detta är en viktig del i denna studie. Det 

är under investeringsprocessen som beslutsfattarna tar beslut och påverkar valet av 

finansieringsform och då de stora teorierna utesluter aktörerna, det vill säga 

beslutsfattarna, utesluts även investeringsprocessen. I teorikapitlets avslutande del har vi 

valt att redogöra för kontroll och självständighet och den tidigare forskningen som 

belyser dessa faktorer. Dessa två faktorer ligger som grund i syftet och blir därför 

viktiga att belysa.  

Innan vi gick ut på intervjuer var det av vikt att tydliggöra för hur vi ska analysera och 

tolka empirin. Eftersom vi utgår ifrån ett konstruerande perspektiv inom ett område där 

forskningen präglats av ett mer positivistiskt perspektiv bestämde vi oss för att vara 

förutsättningslösa emot respondenterna och det material de förmedlade. Detta medförde 

att vi valde att använda oss utav narrativ analys som tillvägagångssätt för den empiriska 

analysen. Coulter och Smith (2009) förklarar att narrativa analyser ser på kunskap ur 

berättelser. Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att narrativ analys bygger på att få 

fram respondenternas perspektiv på samhället och inte objektiv fakta. Innan intervjun 
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förklarade vi för respondenterna att det inte finns något rätt eller fel i svaren utan att det 

är deras personliga tankar som är intressanta för oss. Detta har medfört att 

respondenterna förmedlat berättelser som på så sätt förtydligar deras uppfattningar kring 

området. Till följd av detta har det visat sig att de läroböckerna påstår kring 

kapitalstruktur inte stämmer överens med den empirin vi samlat in och därför har vi valt 

att frångå den model vi presenterade inom teorikapitlet till en model mer anpassad det 

empiriska materialet vi samlat in.  

Vidare har vi valt att använda oss av samma struktur i analysen som empirin då detta på 

ett tydligare sätt belyser hur beslutsfattare hanterar problematiken med kapitalstruktur 

med avseende på kontroll och självständighet. Däremot har vi valt att koppla samman 

empirin och teorin i analysen för att kunna belysa hur denna studie förhåller sig till den 

tidigare forskningen. För att komma fram till tydliga poänger med studien valde vi att 

kontinuerligt jämföra empirin med teorin genom hela analysprocessen. Vidare avslutas 

studien med ett bidrag där vi förtydligar vad vi anser är av vikt i vår studie med 

avseende 

till syftet. I 

figuren nedan illustrerar vi för de olika 

delarnas modeller. 
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2.2.8 Kvalitetskriterier 

För att utvärdera om en kvalitativ studie är väl genomförd menar Lincoln och Guba 

(citerad i Bryman & Bell, 2013) att man ska granska arbetets trovärdighet. 

Fortsättningsvis delar författarna upp begreppet trovärdighet i fyra olika delkriterier, 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse.  I detta delkapitel kommer vi 

redogöra hur vi tagit hänsyn till dessa kriterier för att öka trovärdigheten för vår studie.  

Bryman och Bell (2013) belyser att de olika personliga upplevelserna av verkligheten 

som människor har påverkar tillförlitligheten i en studie. För att säkerställa 

trovärdigheten i en studie menar författarna att man bör bekräfta resultatet med de 

personer som är en del av den sociala verkligheten. Vi har i denna studie tagit hänsyn 

till detta kriterium genom att gå igenom vad det vi ansåg vara viktigt under intervjun 

med deltagarna, för att bekräfta att vi tolkat det på rätt sätt. Var det någon aspekt som 

inte stämde överens med hur vi hade tolkat det, fick deltagarna möjligheten att förklara 

det igen.  

Bryman och Bell (2013) redogör för att det kan uppstå problem med överförbarhet 

gällande kvalitativ forskning, då den inriktar sig emot en liten grupp av individer för att 

belysa specifika aspekter av den sociala verkligheten. Lincoln och Guba (citerad i 

Bryman & Bell, 2013) menar delkriteriet överförbarhet hanterar huruvida resultat från 

en studie förhåller sig till en annan kontext eller situation. Vidare menar de att en 

detaljerad och tydlig redogörelse av miljöer förser andra personer med en databas som 

kan användas för att bedöma hur pass överförbart ett resultat är till en annan kontext 

eller situation. Med avseende på detta har vi valt att inte fokusera något på företagen i 

sig, utan istället lyssna på aktörens personliga tankar. På så vis får vi en neutral kontext 

för alla aktörer. Som vi nämnde tidigare försökte vi även variera de branscher aktörerna 

arbetar inom för att på sätt få en mer neutral kontext vilket medför ett mer överförbart 

resultat.  

För att stärka en studies pålitlighet påstår  Lincoln och Guba (citerad i Bryman & Bell, 

2013) att forskarna bör ha ett granskade synsätt. Ett granskande synsätt menar Bryman 

och Bell (2013) innebär att forskarna tydligt redogör för alla delar av 
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forskningsprocessen. Vi har i denna studie tagit detta i beaktning genom att på ett tydligt 

och enkelt sätt förklarat det tillvägagångssätt vi har valt samt vilka vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter studien grundats på.  

Med bekräftelse menar Bryman och Bell (2013) att forskarna bör kunna bekräfta att de 

agerat i god tro. Med andra ord ska forskarnas personliga värderingar och kunskap kring 

området inte medvetet påverka genomförandet och slutsatsen av studien. Vi har i 

studien utgått ifrån att hålla personliga värderingar utanför men eftersom studien har ett 

konstruerande perspektiv är det svårt att helt komma ifrån våra egna personliga 

värderingar. Vi är medvetna om att analysen till stor del grundar sig på våra egna 

uppfattningar, det blev således viktigt för oss att empirin bekräftades av respondenterna 

för medföra ett mer trovärdigt resultat. Med dessa kriterier i beaktning i genomförandet 

av studien finner vi att trovärdigheten för arbetet stärkts.  
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel redogör för teorier kopplade till SMEs val av kapitalstruktur med avsikt att 

fördjupa läsarens kunskap och förståelse kring det teoretiska området för kapitalstruktur. 

Vi har valt att utgå ifrån en egenkonstruerad modell för att presentera de aktuella 

teorierna inom området. (se figur 3.)  

Inom området kapitalstruktur är det tre stora teorier som är aktuella för forskningen, 

dessa är Modigliani & Millers teori, trade-off teorin samt pecking order teorin. Vi är 

medvetna om att dessa teorier grundar sig i positivistiska ståndpunkter och att de drar 

slutsater avseende beslutsfattarna i SMEs utan att inkludera dessa i forskningen. Dessa 

principer har däremot stor betydelse för forskningen inom området samt för att belysa 

om problematiken avseende kapitalstruktur hos SMEs. Med figur 3 illustreras att 

faktorerna kontroll och självständighet påverkar kapitalstrukturen men även 

investeringsprocessen, alltså hur beslutsfattarna går tillväga. Investeringsprocessen och 

beslutsfattarna är dock något som den positivistiska forskningen tenderar att utesluta 

vilket vi vill belysa som viktigt för denna studie. Vidare påstår tidigare forskning att 

SMEs väljer att finansiera sin verksamhet i liknelse med pecking order teorin och att det 

är faktorerna kontroll och självständighet som påverkar valet av finansieringsmetod.  
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3.1 Investeringsprocessen 
Detta delkapitalet belyser investeringsprocessen då den är relevant för att skapa 

förståelse för hur beslutsfattarna i SMEs tänker kring kapitalstruktur och hur de kommer 

fram till sina val av finansieringsform. Romanoa, Tanewski och Smyrniosc (2001) 

påstår att företags investeringsprocess är ett komplext område där flera faktorer har 

påverkan. Vidare menar författarna att investeringsprocessen är en viktig del för att 

förstå sig på vad som påverkar beslutsfattare. Detta är någonting som forskningen inte 

tagit hänsyn till då den präglats av kvantitativa studier. Då vi vill belysa för hur 

beslutsfattare hanterar problematiken med kapitalstruktur är det av vikt för denna studie 

att inkludera investeringsprocessen.  

3.2 Kapitalstruktur 
Ett företags tillgångar kan finansieras genom eget kapital eller genom skulder, vikten 

mellan dessa är det som kan definieras som kapitalstruktur (Myers, 1984). Det finns 

flera mått för sättet att mäta kapitalstruktur på och jämföra det mellan företag, 

Johansson & Runsten (2005) belyser soliditet och skuldsättningsgrad som två mätetal. 

Soliditet är ett långsiktigt mått som visar företags betalningsförmåga och finansiella 

kapacitet. Skuldsättningsgraden visar istället relationen i dagsläget mellan företags egna 

kapital och skulder. Beräkningen för dessa mätetal sker enligt följande (ibid): 

Soliditet = Eget kapital / Totalt Kapital 

Skuldsättningsgrad = Skulder / Eget Kapital 

Ett högt värde för soliditeten kan förknippas med en lägre finansiell risk för företag och 

en stark betalningsförmåga då det egna kapitalet överskrider skulderna. Ett högt värde 

för skuldsättningsgraden kan innebära att skulderna överskrider det egna kapitalet 

vilket, beroende på olika faktorer, kan förknippas med en ökad finansiell risk men 

samtidigt ett skydd mot skattekostnader (Myers, 1984). 

Problematiken med kapitalstruktur blir uppenbar i den tidigare forskningen som belyser 

ett flertal kombinationer för kapitalstruktur, teorier och modeller som skapats utifrån 

forskningen. Modigliani och Miller (1958) belyser sin kombination av kapitalstruktur i 
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tre olika principer där vikten ligger i att maximera lönsamheten genom att använda lånat 

kapital. Trade-Off teorin grundas på att hitta en optimal kombination av kostnader 

respektive fördelar med lånat kapital.  Pecking order teorin lyfter istället fram en 

prioritetsordning för val av finansieringsmetod som grundar sig i kostnadseffektivitet 

och andra externa aspekter. Problematiken blir således att teorierna är heterogena samt 

att de endast inriktar sig mot företagen och inte tar hänsyns till aktörerna. Nedan belyser 

vi teorierna och relaterar de till vårt syfte.  

3.2.1 Modigliani & Miller  

Redan år 1958 introducerade Modigliani och Miller (1958) tre principer gällande 

företags kapitalstruktur. Dessa principer ska visa hur företag kan få ut maximal 

lönsamhet och stärka företagsvärdet. Nedan belyser vi de principer som författarna 

benämner som princip II och III. Dessa principer förklarar ett perspektiv att tänka på 

kring kapitalstrukturen som är relevant för denna studie. Princip I fördjupar sig på 

företagsvärde vilket inte relaterar till vårt ställda syfte och är därav inte relevant för 

denna studie. 

Princip II.  

Modigliani och Millers (1958) andra princip bygger på en ekvation som visar den 

förväntande avkastningen beroende på företags kapitalstruktur. Detta är ett sätt för 

beslutsfattare att tänka kring val av kapitalstruktur för att maximera lönsamheten. 

Principerna utspelar sig däremot på en optimal marknad där aktörers känslor och tankar 

samt externa faktorer utesluts. Till skillnad från princip III har även författarna valt att 

exkludera skatten i princip II för att på ett tydligare sätt visa syftet med ekvationen.  

!" = !₀ + #/$ (!₀ − !%) 

# ä& 'ä&()* +' ,ö&)*+-)*" "./0()& 

$ ä& 'ä&()* +' ,ö&)*+-)*" )-1+ .+23*+0 
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Med ekvationen vill vi visa hur författarna belyser att företag skall belåna sig för att öka 

den förväntade avkastningen. På grund av ekvationens utformning kommer den 

förväntade avkastningen på eget kapital (!") och företags skulder (#) ha ett linjärt 

samband, det vill säga att företagens förväntade avkastning på eget kapital (!") 

kommer öka om företagens skulder (#) ökar. Det Modigliani & Miller vill framhäva är 

att företag kommer öka lönsamheten om de väljer att låna kapital för sin investeringar 

istället för att endast använda eget kapital.  

Princip III. 

I princip III beskriver Modigliani och Miller (1963) effekterna på lönsamheten när 

skatten påverkas vid valet att låna kapital istället för att använda det egna kapitalet. När 

företag väljer att finansiera sin verksamhet med lånat kapital uppstår det kostnader i 

form av ränta. Dessa räntekostnader är avdragsgilla vilket minskar skatten samtidigt 

som de kan göra investeringen med en mindre andel av det egna kapitalet, vilket princip 

II menar ökar den förväntade avkastningen på eget kapital och således uppstår en 

hävstångseffekt. Dessa principer väljer att utesluta beslutsfattarna vilket leder till ett 

svart hål i teorin eftersom det är beslutsfattarna som avgör om de ska investera samt 

varför.   

3.2.2 Trade-off teorin 

Trade-off teorin är en bred teori som belyser diverse aspekter från kapitalstruktur till 

ledningskonflikter. Syftet med denna studie är att skapa förståelse kring problematiken 

avseende kapitalstruktur vilket en del av denna teori belyser.  

Frank och Goyal (2009) och Myers (1984) påstår att trade-off teorin används för att 

hitta en optimal kapitalstruktur för företag genom att ta hänsyn till tre grundläggande 

aspekter: (a) utbytet (trade-off) mellan kostnader för skuld och fördelarna med skuld, 

(b) ledningskonflikter och (c) ägarrelation. Eftersom vi i denna studie främst fokuserar 

på problematiken med kapitalstruktur för beslutsfattare kommer vi främst redogöra för 

(a) balansen mellan kostnader för skuld och fördelarna med skuld inom trade-off teorin. 

Även denna teori är grundad utifrån en positivistisk syn vilket gör att även denna 
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utspelar sig på en optimal marknad där beslutsfattarna och själva processen för 

investering och finansiering utesluts. Denna medvetenhet från vår sida  kommer vi 

belysa nedan tillsammans med teorin. 

Optimal kapitalstruktur baseras på den optimala balansen mellan fördelarna och 

kostnaderna för skuld. Won Seo och Jin Chung (2017) påstår att företag sätter ett mål 

för sin skuldsättningsgrad, andel skuld i förhållande till andel eget kapital, för att uppnå 

denna optimala lönsamheten. Genom att balansera skuld på detta vis påstår författarna 

att fördelar skapas som skattesköld på det investerade kapitalet. Enligt Hovakimian, 

Opler, and Titman (2001) påverkar valet av finansieringsform skuldsättningsgraden och 

antingen rör sig mot eller från den optimala nivån. Detta skapar då en bättre respektive 

sämre avkastning för företag. Det som inte framgår från teorin är hur beslutsfattarna i 

företag kan uppnå denna optimala nivå eller om det överhuvudtaget är möjligt att 

genomföra. Istället utgår författarna ifrån att företag har valmöjligheter vid val av 

finansiering och att de kan styra sin skuldsättningsgrad vilket vi ställer oss kritiska till. 

Det kan vara så att företag inte kan påverka sitt eget val av finansieringsform i vissa 

lägen men detta belyser inte teorin.  

Dacosta och Aduse (2016) och Ju, Parrino, Poteshman, och Weisbach, (2005) påstår att 

fokus för trade-off teorin ligger i att öka kostnaderna och fördelarna med finansiering 

utifrån både eget och lånat kapital till den nivå där kostnaderna för respektive 

finansieringsform är i balans med de skattefördelar detta medför. Detta benämns i teorin 

som skattesköld, trots då finansiella kostnader som uppstår för lånat kapital sänker 

resultatet leder detta även till att skattekostnaderna minskar. Därav kommer företag 

behöva investera mindre med det egna kapitalet och på så sätt få ut en högre procentuell 

avkastning på det investerade egna kapitalet (ibid). Cwynar, Cwynar och Dankiewicz 

(2016) och Rossi (2014) påstår däremot att nackdelen med att öka finansiella kostnader 

via lånat kapital är att risken för konkurs kommer att öka då företag vid högre 

skuldsättningsgrad också behöver betala mer i kostnader. Att balansera dessa kostnader 

är vad som kan leda till en optimal skuldsättningsgrad där skatteskölden och 

effektiviteten av att använda olika finansieringsmetoder optimeras. Däremot belyser 

författarna inte hur beslutsfattare, villkor för lånat kapital och andra marknadsfaktorer 
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påverkar teorin. Detta medför ett gap i forskningen på samma sätt som i Modigliani och 

Millers principer.  

Denna teori om en optimal kapitalstruktur är enligt Benkraiem och Gurau (2013) svår 

för SMEs att genomföra då SMEs anses vara mer riskfyllda gentemot exempelvis större 

företag vilket bland annat påverkar hur externa finansiärer ser på företaget och således 

tillgänglighet för externt kapital. Det uppstår en problematik att koppla en teori som 

utspelar sig på en marknad och i en verklighet där beslutsfattarna samt tankar och andra 

externa påverkansfaktorer exkluderas. Det uppstår även en problematik med 

kapitalstruktur för SMEs då dessa i flesta fall inte har ett mål i sin skuldsättningsgrad 

(Uyar & Guzelyurt, 2015). Frågan är däremot om beslutsfattarna balanserar kostnaderna 

och fördelarna för sina skulder och har detta tankesätt i åtanke men att de inte tänker på 

det som skuldsättningsgrad. Detta framkommer inte från den tidigare forskningen då 

beslutsfattare utesluts. 

3.2.3 Pecking order teorin 

Pecking order teorin baseras inte på en optimal skuldsättningsgrad utan istället en typ av 

prioriteringsordning gällande finansieringsformer där faktorer som kostnader och 

storlek på företag spelar in (Grahamn & Harvey, 2001 & Noor, Sinaga & Maulana, 

2015). Frank och Goyal (2003) menar att företag som utgår ifrån denna 

prioriteringsordning väljer att använda sig av eget fritt kapital först, följt av kortsiktiga 

lån, långsiktiga lån och sist externt kapital. Myers (1984) motiverar att företag väljer att 

finansiera sin verksamhet utifrån denna ordning då det uppstår kostnader och risker med 

externt kapital. Till skillnad från de två tidigare teorierna lägger denna teori fokus på 

mer än bara företags lönsamhet och tar hänsyn till andra aspekter gällande 

finansieringsmetod. Bland annat påstår Myers (1984) att företag slipper problematiken 

med asymmetrisk information när de använder sig av eget kapital och således minskar 

riskerna för dåliga beslut. Det framgår däremot inte hur viktigt det är för beslutsfattarna 

i företag att få tillgång till samtlig information eller om det överhuvudtaget är något de 

tänker på.  

   

Vidare menar Shyam-Sunder och Myers (1999) att förändringar i skuldsättningen inte är 

motiverad av att hitta en optimal skuldsättningsgrad, som trade-off teorin förespråkar 
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om, utan är ett komplement till det egna fria kapitalet när det inte räcker till. Författarna 

påstår således att företag som finansierar verksamheten utifrån pecking order teorin inte 

har vinstmaximering i åtanke, utan istället faktorer som kostnader och risk i fokus. 

Tidigare forskning påstår även att pecking order teorin förklarar SMEs val av 

kapitalstruktur då största delen av SMEs i första hand använder sig av det egna fria 

kapitalet följt av lån och externt kapital (se bl.a. Adair och Adaskou, 2015; Serrasqueiro, 

Armada och Nunes, 2011). Däremot kvarstår problematiken då författarna ännu inte 

inkluderar beslutsfattarna i sin forskning. De redogör inte för att beslutsfattarnas val av 

finansieringsform faktiskt är på grund av att de inte vill vinstmaximera utan detta är 

dragna slutsatser utifrån kvantitativa resultat.  

Exempelvis påstår Daskalakisa och Psillaki (2008), Mateeva och Ivanov (2011) och 

Matiasa och Serrasqueiro (2017) att det finns ett flertal faktorer som kan vara relaterade 

till SMEs val av kapitalstruktur men även dessa slutsatser har resulterat från kvantitativ 

forskning där företagets beslutsfattare inte inkluderas. Författarna analyserar endast 

samband och relationer utifrån matematiska ekvationer för att hitta faktorer som rörs sig 

i samma riktning som exempelvis företags lönsamhet.  

3.3 Kontroll & Självständighet 
Flera av den senare tidens forskning inom området kapitalstruktur har kommit fram till 

att kontroll och självständighet är faktorer som påverkar företag vid val av 

finansieringsmetod (Se Benkraiem och Gurau, 2013; Bhaird och Lucey, 2014; Uyar och 

Guzelyurt, 2015). Jordan, Lowe och Taylor (1998) menar att SMEs som vill behålla 

kontroll och självständighet prioriterar att använda internt kapital för investeringar först 

men att det även kan bero på andra faktorer. Detta resultat författarna framför tar inte 

beslutsfattare och deras röst i beaktning vilket leder till att även detta resultat utgår ifrån 

positivistiska tankesätt och statistisk data. Vidare förklarar författarna att kontroll och 

självständighet handlar om att företag själva vill vara de som tar besluten inom 

företagen, och att externa finansieringsmetoder medför att externa investerare erhåller 

en del av denna kontroll. Det författarna däremot inte belyser är hur beslutsfattarna i 

företag tänker kring detta och hur författarna själva dragit denna slutsats. Är det för att 

beslutsfattarna vill behålla kontroll och självständighet eller är det författarna till 
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forskningen som har dragit den slutsatsen på egen hand? Vos, Yeh, Carter och Tagg 

(2007) påstår att SMEs som prioriterar eget kapital när de ska investera har ett hållbart 

tänkande. Författarna menar att dessa företag inte använder sig av externt kapital om det 

medför att företag förlorar kontroll över verksamheten. Konsekvenserna av detta menar 

författarna är att SMEs inte söker efter att vinstmaximera.  

Forskningen kring SMEs kapitalstruktur belyser gärna kontroll och självständighet som 

faktorer  för val av finansieringsform men utan att vidare förklara på vilket sätt dessa 

påverkar. Yazdanfar och Öhman (2015) menar att kvalitativ forskning inom området 

skulle bidra till mer förståelse avseende aktörernas syn på olika finansieringsformer. 

Vidare menar författarna att pågrund av att nästintill all forskning inom området är av 

kvantitativ och positivistisk art medför det ett gap i forskningen som ej är besvarat. 

Detta leder till att frågor uppstår från den tidigare forskningen som exempelvis varför 

beslutsfattarna vill använda fritt eget kapital istället för att ta lån eller varför de känner 

att kontrollen försvinner när inte det egna kapitalet används. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenterar vi sammanfattningen av respondenternas åsikter och 

resonemang. Inför  intervjuerna var vi förutsättningslösa, det vill säga att vi inte utgick 

ifrån att praktiken stämde överens med teorin. Detta har medfört att vi sett likheter i 

respondenternas svar som inte teorin tar upp. Syftet med modellen nedan är att ge en 

övergriplig bild för hur vi valt att strukturera studiens empiriska del. I delkapitel 4.2.2 

har vi valt att inte använda oss av benämningen val av kapitalstruktur då detta inte 

används som ett uttryck i praktiken, istället benämns det som val av  finansieringsform.  

Som illustreras i modellen så kommer vi i detta kapitel börja med att ge en översiktlig 

bild av respondenterna som ingår i studien där vi beskriver dess kunskap, roll och 

erfarenhet. Vidare har vi valt att fördjupa oss inom investeringsprocessen med avseende 

på kontroll och självständighet ,det vill säga hur det går till när respondenterna 

investerar. Inom delen för investeringsprocessen belyser vi hur beslutsfattarna går 

tillväga samt vad det är som påverkar dem när de väljer att investera. Fortsättningsvis 

redogör vi för respondenternas val av finansieringsform med avseende på kontroll och 
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självständighet. Kontroll och självständighet utgör således grunden för detta kapitel där 

investeringsprocessen och val av finansieringsform påverkas av dessa två faktorer.  

4.1 Respondenterna 
I detta delkapital redogör vi för respondenterna och det som kan anses vara relevant för 

studien avseende information om dessa. Respondenterna och dess företag kommer 

hållas anonyma under studiens gång. Istället kommer vi presentera de enligt följande; 

respondent 1, respondent 2 etc. Respondenterna motsvarar även beslutsfattarna för 

respektive företag vilket är av vikt för att belysa hur just dessa hanterar problematiken 

med kapitalstruktur.  

Respondenterna är verksamma inom ett flertal olika branscher vilket tydliggörs i 

tabellen nedan.  

4.1.1 Kunskap, roll och erfarenhet  

För att säkerställa att respondenterna kunde bidra med åsikter till problematiken med 

kapitalstruktur förklarade vi att intervjupersonen bör känna till företagens investeringar 

och tankar kring dem. Vi öppnade således intervjun med att fråga vilken roll och 

erfarenhet av investeringar personen har. Det visade sig att majoriteten av 
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Roll Respondent Bransch 

Ägare, VD 1 Fastighetsbranschen
Ägare 2 Restaurangbranschen

Ägare, VD 3 Stålbransch

Ekonomiansvarig 4 Byggbranschen 
VD 5 Fastighetsbranschen

Ägare, VD 6 Mäklarbranschen
Ägare 7 Spraybranschen 

Ägare 8 Restaurangbranschen 

Anställd 9 Energibranschen
Ägare 10 Byggbranschen

Tabell 1. Sammanställning av intervjudeltagarna 



respondenterna var ägare till företagen och hade stor erfarenhet av investeringar, bland 

annat utrycker ägaren för företag 3 sig följande:   

”Nää.. men vi har väl investerat 20 miljoner de senaste åren och en 

maskin ligger väl i snitt mellan 1 och 3 miljoner så att de… mmh. Det 

blir ett par investeringar om året då.”  

(Respondent 3) 

Denna erfarenhet speglades även i de resonemang som respondenterna förde fram. De 

hade sällan problem att svara på frågorna, och de svävade gärna iväg i tankar och ideér 

vilket tyder på att det är något de tänkt på vid ett flertal tillfällen.  

4.2 Kontroll & Självständighet 
Respondenterna har belyst att kontroll och självständighet påverkar deras val av 

finansieringsmedel men att det kan uppstå i olika former beroende hur det ser ut i 

företaget. Kontrollen framhävs genom att respondenterna vill ha en smidig process där 

de själva ska kunna välja när finansieringen ska ske. Självständigheten visas genom att 

respondenterna vill använda sig av eget kapital i första hand samt hålla belåningen på en 

nivå där de känner att de fortfarande får ta besluten själva utan inverkan av långivare 

eller utomstående finansiärer. 

Alla respondenter förutom en väljer att använda eget kapital först. Efter eget kapital 

som  finansieringsmetod väljer respondenterna i följande ordning, kortsiktiga lån följt 

av långsiktiga och sist ägartillskott. Respondent 4 påstår däremot att prioriteringen av 

finansieringsmetod är annorlunda, detta belyser vi mer ingående nedan. Respondent 1 

förklarar valet av prioriteringen ett behov av kontroll, genom att använda det egna 

kapitalet i första hand behåller de kontrollen över företaget vilket respondent 1 anser är 

den viktigaste faktorn till varför prioriteringen kommer i denna ordning. Respondent 1 

förklarar också hur ägartillskott kommer som prioritering två om investeringen är av en 

mindre summa då detta leder till starkare kontroll. Samtidigt menar respondent 3 att 

trots företaget använder sig av leasing och kort- till långsiktiga lån i första hand anser 

respondent 3 att eget kapital ska användas i första hand på grund av risken och 
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kostnaden som medföljer lånat kapital. Detta visar även att respondent 3 får känslan av 

att inneha mer kontroll när risken och kostnaden från lånat kapital minskar. Respondent 

5 belyser att deras företag inte har behov av lånat kapital då det finns eget inom 

företaget och för att tillväxten i företaget är hög i vilket fall som helst, men påstår även 

att kontrollen blir lidande vid behov av lånat kapital:  

Det är klart vi hade varit mer beroende av banken, och banken hade 

såklart haft större intresse att hålla kolla på oss. Jag tycker vi har en 

ganska skön tillvaro nu när vi inte har några lån, vi får ju bestämma 

själva. 

(Repsondent 5) 

Respondent 7 menar att det är en självständighet med att använda det egna kapitalet. 

Främst eftersom detta leder till att det inte finns några externa villkor på företagets 

pengar eller att kapitalet kontrolleras av förväntad avkastning från exempelvis banker. 

Respondent 6 påstår dessutom att eget kapital inte påverkas av marknaden då eget 

kapital är likvid och inte utlånade med en räntekostnad. Flera respondenter belyser det 

viktiga med att få ta besluten utan att en utomstående part är inblandad exempelvis: 

…självständighet är direkt kopplat till hur det ser ut på lånesidan. Ju 

mer upplåst du blir mot en långivare, då är man ju ofri, alltså icke 

självständig och då kan det ju gå så långt att du inte kan ta beslut i 

frågor som gäller verksamheten längre för då kommer långivaren och 

blandar sig i. 

(Respondent 9) 

4.2.1 Investeringsprocessen 

Respondenterna som intervjuats har presenterat hur de gått tillväga vid investeringar, 

både hur de i praktiken går tillväga samt hur de tänker kring olika finansieringsmetoder 

och kapitalstruktur. Detta har skapat en förståelse för oss avseende hur respondenterna i 

studien ser på investeringar, hur de tänker kring investeringar samt en bredare bild av 

vad respondenterna anser som viktigt.  
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4.2.1.1 Beslutsfattarna 

När respondenterna väljer att gå vidare med investeringar går de tillväga på olika sätt. 

Vissa rådfrågar personal och andra chefer i företaget, andra tar besluten helt själva, 

medan en tredje går till styrelsen för att få uppskov för investeringen. Respondent 1 tar 

nästintill samtliga beslut om investeringar på egen hand:  

Ja det är nog jag det, tror jag. Känns så, fast jag tror de andra tror, jag 

får nog dem att tro att de är med och bestämmer men det är de inte, jag 

kör över dem fullständigt. Nää då, men vi sitter ju i en styrelse så skulle 

de andra tycka att, ”nej, det här är vansinnigt”, då lägger vi det nog på 

is ett tag tror jag. 

(Respondent 1) 

Det visar sig däremot att respondent 5 menar att styrelsen endast inkluderas vid de 

riktigt stora investeringarna, annars informeras dessa endast om själva investeringen 

efter den faktiskt skett: 

Så i praktiken går det väldigt fort när vi investerar, där vi informerar 

styrelsen istället för att fråga de om råd. 

(Respondent 5). 

I vissa av företagen är VD och ägare samma person. Bland annat förklarar respondent 3 

att den formella investeringsprocessen ska gå via styrelsen men då styrelsen endast 

består av två personer, som också är arbetande i verksamheten som VD respektive 

produktionschef, inkluderas dessa i processen löpande utan formella styrelsemöten. 

Således ligger själva beslutet om investering hos ägarna som samtidigt är VD respektive 

produktionschef, samtidigt som de rådfrågar personalen om maskiner och behov. Det 

visar sig även att företag 3 använder sig av sina leverantörer, samarbetspartner, vid 

rådgivning om en investering för att få en individuell specifik synpunkt:  
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De ifrågasätter ju eller lägger förslag; ”jaha, ni har tänkt på det här 

men behöver ni de jobben? ska ni inte titta på en sån här maskin 

istället?” För det finns ju liksom inom vår bransch lite olika 

maskintyper. Det går ju från, det finns ju svarvar, fräsar, sen finns det 

flerfunktionsmaskiner och så finns det liksom olika storlekar då, och då 

kan dom tycka t.ex. att: ”Ja, men ni har ju redan en i den här storleken 

är det inte bättre om ni tar en i den här storleken så blir ni bredare eller 

så spjutspetsar ni er för ni har ju de här typen av jobb”, eftersom de 

känner oss ganska bra. Så att de är väl delaktiga i våra investeringar, ja. 

(Respondent 3) 

Fortsättningsvis väljer respondenterna olika vägar för investeringsprocessen. 

Respondent 3 tar kontakt med sina två finansieringsinstitut för att stämma av 

finansieringsmöjligheterna för investeringen medan respondent 6 endast kontaktar 

ekonomiansvarige för att försäkra att det finns utrymme inom företaget. Enligt 

respondent 4 beror det på hur stor investering det avser, går det upp över 0,4-0,5 

miljoner väljer denna att vända sig till banken men gällande investeringar under 0,4 

miljoner, som de kallar småinvesteringar som exempelvis inventarier, väljer respondent 

4 att hålla sig inom företaget. Att vända sig till sin bankkontakt gör respondent 7 likaså 

men även här är det summan på investeringen som styr:  

Beror på vad det är för sorts investeringar, är det stora investeringar 

går jag till banken men då lär man ju ha en affärsplan, vad man skall 

göra och hur intäkterna ser ut. 

 (Respondent 7)  

Fokuset ligger i slutändan på vare sig de behöver det eller inte och vare sig de kommer 

tjäna pengar på det eller inte, där behovet kan ses som den avgörande faktorn för om 

investeringen ska fortlöpa eller avbrytas. 

Respondent 5 påstår att besluten måste tas snabbt och att styrelsen i vissa fall måste 

uteslutas vid själva beslutet. Även respondent 3 påstår att beslutet om investering måste 

ske snabbt för att inte mista möjligheter, därför utesluts det officiella styrelsebeslutet i 
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verksamheten men styrelsen är alltid delaktig och tar besluten indirekt:  

Nej men det är ju egentligen fortfarande styrelsen, men eftersom 

styrelsen är Oscar och jag som är ägare, så blir det ju så. Men vi tar ju 

inga styrelsebeslut. Utan vi gör ju det ändå, men indirekt kan man ju 

säga att det är styrelsen. Det är ju bara det att allting går ju bara 

mycket mycket fortare. 

(Respondent 3) 

4.2.1.2 Behov, Marknad & Avkastning 

Det som majoriteten av respondenterna tar i beaktning vid första tanken på investering 

är marknaden och dess behov. Finns det en marknad och finns det ett behov ser ett 

flertal företag ingen mening med att avstå från att investera, därför gör de det om 

utrymmet finns i det egna kapitalet. 

…ta spolbilen t.ex. då ser man ju först att det finns en marknad för det, 

och då måste man investera så man ser till att man har maskiner för det. 

Och då investerar man ju i den. Det kan ju vara vad som helst liksom, 

men det måste ju finnas marknad för det. 

(Respondent 1) 

Andra respondenter belyser det avgörande i processen som avkastningen för 

investeringen, där de menar att om de kan få en avkastning som motsvarar det utförda 

arbetet och lönsamhet i det så inleds investeringsprocessen.  

Man försöker se en avkastningen i första hand, vi bedriver ju företaget 

för att öka omsättning.  

(Respondent 2).  

Avkastningen är enligt Respondent 1 en avgörande faktor för om investeringen kommer 

ske eller inte, ser företaget att avkastningen kommer vara lönsam kommer de starta 

processen oavsett om det egna kapitalet täcker eller inte. Samtidigt är detta ingenting 
!  35



som berörs av respondent 6, istället ligger det viktiga i behovet och inte i avkastningen 

där avkastningen och pengar kommer  i efterhand från den utförda tjänsten.  

4.2.2 Val av finansieringsform 

När det kommer till val av finansieringsmedel var det flera av respondenterna som 

resonerade kring att det måste gå snabbt från valet att investera till att faktiskt finansiera 

och investera. Respondent 4 beskriver exempelvis att snabbt kunna ta beslut och behålla 

kontrollen om investeringar som ett avgörande för valet av finansieringsmetod: 

Har man ett bra eget kapital, går det väldigt smidigt och fort samt 

behöver man inte blanda in någon annan. Det blir ju mer omständigt 

när man lär kontakta banken etc, men nu har vi ändå en bra deal med 

banken som medför en snabbare process. 

(Respondent 4) 

Även respondent 7 förklarade att de ville ha en snabb och smidig process när de väl ska 

investera i något och att man kan uppnå detta genom att använda eget kapital i första 

hand. Vidare förklarar respondent 4:a att nackdelen med det egna kapitalet är volymen, 

det blir oftast en svårighet att investera med eget kapital när investeringen överskrider 

0,4-,0,5 miljoner vilket ställer de i ett behov av att hitta andra lösningar. Detta har de 

löst genom en god relation till banken där processen nu har effektiviserats. Även 

respondent 1 och 2 nämner volymen som en faktor då det egna kapitalet i vissa fall inte 

räcker till:  

 Vi använder eget kapital så långt det går, men kommer det större 

investeringar så lånar vi. 

(Respondent 2). 

Respondent 4 förklarar vidare att fördelen med att välja eget kapital är att det går fort 

och smidigt att få fram kapitalet. Vidare menar respondent 4 att, som nämnt tidigare, då 

det lånade kapitalet också går att få fram fort och smidigt väljs detta i första hand. När 
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vi frågade hur de väljer att finansiera sina investeringar i dagsläget blev svaret enligt 

följande: 

Vi har filosofin om att vi ska låna upp när vi investerar för att sedan 

skriva av snabbt, detta medför att det finns värde i maskinerna efter att 

vi bokfört av dem helt. 

(Respondent 4) 

Leasing är en annan variant av finansieringsform som företag 3 använder sig mycket av. 

Detta på grund av att deras omsättning på maskiner är hög då deras kunder samt de 

själva ställer höga krav på produkten: 

… om man köper en maskin för 3 miljoner, man lånar den från banken 

och man får med den i bokslutet och så blir det avskrivningar, det 

påverkar ju också resultatet. Så det blir ju, vad jag har fått det till när 

jag räknade ut det förr när jag kom ihåg hur man räknar kalkyl, så fick 

jag det till ett nollsummespel. Och sen efter det tog jag det beslutet att 

hädanefter så leasar vi maskiner så länge vi inte har råd att köpa de 

kontant… 

(Respondent 3)  

Företag 3 väljer därför att inte ta långsiktiga banklån då fördelarna för deras höga 

omsättning av maskiner är högre vid leasing än vid banklån. Vid leasing kan de byta ut 

en maskin som blir gammal eller går sönder, de behöver med andra ord inte sälja den 

gamla maskinen för att lösa lånet på banken för att sedan ta ett nytt lån på en dyrare 

maskin och köpa den. Det blir en smidigare affär för företaget samtidigt som de har 

möjligheten att byta maskiner under tidens gång.  

Trots att företagen har visat sig använda olika finansieringsformer väljer samtliga 

företag förutom ett att investera med eget kapital i första hand om det skulle fungera. 

Respondenten för företag 7 uttrycker sig följande 
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Som sagt beror det på vad det är för sorts storlek på investeringar. Kan 

jag så använder jag mig av eget kapital först men det är inte många 

småföretagare som sitter på pengar så de kan investera i miljonbelopp 

enbart med eget kapital, och då lär man ju gå till andra 

finansieringsmetoder. 

(Respondent 7) 

När respondenterna skulle belysa fördelarna med att använda eget kapital var det en 

blandning av tydliga och vaga svar. En del respondenter argumenterade vagt över valet 

av eget kapital i första hand och framförde endast att man från uppväxten fått lära sig att 

undvika lån om det går medan andra förde en tydligare argumentation men samma 

resonemang, nämligen att eget kapital används i första hand då det medför en smidigare 

och snabbare process. Ägaren för företag 7 förklarar att man slipper 

förankringsprocessen som man behöver ha till banker och finansiärer när man använder 

det egna kapitalet. Samt att processen för att få ett beviljat banklån kan vara omständig 

och i vissa fall inte värt att genomföra om inte avkastningen för investeringen är 

tillräckligt hög.  

Respondenternas resonemang kring nackdelar med att använda eget kapital stämde bra 

överens mellan varandra. De flesta förklarade att det alltid finns en risk med att använda 

hela det egna kapitalet då det alltid kan komma oförutsägbara utgifter eller svängningar 

i konjunkturen som påverkar företagens likvid. Respondent 4 uttryckte sig på följande 

vis när vi frågade om nackdelar med att använda eget kapital:  

Det är balansgången mel lan l ikv id i te ten , v i har s tora 

likviditetsvängningar över året, då det finns mindre jobb över vintern. Vi 

vill inte hamna i den situationen där vi måste använda checkkrediten för 

att kunna betala våra kostnader. 

 (Respondent 4). 

Respondenterna väljer att använda det egna kapitalet först i den löpande verksamheten 

men trots detta har de svårt att förklara varför de anser att detta är en fördel att använda 

över exempelvis lånat kapital. Vissa kommenterar på att eftersom ränteläget är så lågt i 
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dagsläget så finns det ingen fördel med att använda det egna kapitalet då det kommer 

kosta mer i slutändan, trots detta gör de just det.  

Som det är nu då när räntan är så låg, så i dagsläget är det jättebra att 

låna pengar för förhoppningsvis blir ju avkastningen på det egna 

kapitalet, om vi säger idag om du lånat till 2% ränta så hoppas man ju 

förvaltningen på pengarna är bra mycket bättre än det. Så just precis 

idag då, och det gäller väl alla som har ett lån. Har du ett tak så du kan 

låna pengar så är det ju bättre att , även om du har pengarna, att låna 

pengarna. 

(Respondent 8) 

De flesta företagen anser att det finns fördelar med att använda lånat kapital, de 

förklarar bland annat att det är ett effektivt sätt att få fram en stor mängd pengar i 

förhållandevis till att bygga upp det egna kapitalet och på så vis kunna skapa en starkare 

tillväxt. Företag 4, som är det enda företag som inte skulle använda eget kapital i första 

hand utrycker sig på följande vis när vi frågar vad de anser är fördelarna med att låna 

kapital:  

...det ger oss möjligheten att ha den affärsidé vi vill ha. Vi vill vara de 

som alltid har den finaste och modernaste utrustningen för våra jobb. Vi 

är inte billigast utan gör ett bra jobb med de nya maskinerna. Att ta lån 

ger oss då möjligheten att nischa oss inom detta.  

(Respondent 4) 

Det var svårare för respondenterna att förklara vad de ansåg för nackdelar med att 

använda lånat kapital. De svaren vi fick var ofta korta och ytliga och saknade en 

argumentation. VD:n för företag 5 sa bland annat: 

 ”Mamma lärde mig att man inte skall låna pengar.”  

(Respondent 5) 
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och förklarade vidare att man alltid har fått lära sig att undvika lån om det går. Någon 

som argumenterade för sin sak var respondent 3 som uttryckte sig på detta vis: 

Ja det är ju att det är dyrare än att använda eget kapital. Det är ju 

nackdelen. Alltså så är det, hade vi 4 miljoner i kassan då är det, 

långsiktigt sett, dyrare att låna pengar. Men det beror också på, vad har 

man bestämt med ägarna. Vad ska vi ha för avkastning på eget kapital? 

(Respondent 3) 

Respondent 3 menar att det är dyrare att låna pengar än att använda sig av eget kapital 

pågrund av räntekostnaderna men att det också beror på vad ägarna vill ha för 

avkastning på eget kapital. Respondent 9 anser dessutom att lånat kapital medför att 

man blir begränsad av sin långivare och att man inte är fri att ta sina egna beslut.  
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5. Analys  
I detta kapitel ska vi redogöra för den analys vi betraktat intressant med avseende på 

studiens syfte. Under analysprocessen har vi kontinuerligt jämfört empiri med teori och 

identifierat skillnader och likheter som vi kommer redogöra för. Strukturen av analysen 

illustreras enligt figur 5 nedan. Analysen utgår ifrån faktorerna kontroll och 

självständighet, för att belysa hur dessa faktorer har påverkan på både 

investeringsprocessen och val av finansieringsform.  

5.1 Kontroll & självständighet 
Utifrån empirin visar respondenterna att faktorerna kontroll och självständighet 

påverkar valen av finansieringsform men även investeringsprocessen. Kontroll och 

självständighet framgår främst från respondenternas svar när de ska förklara varför de 

väljer att finansiera med ett visst kapital, men också när de beskriver hur 

investeringsprocessen går till och sina tankar kring val av finansieringsform. Detta 
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belyser en skillnad utifrån teorin som inte inkluderar investerings-processen eller olika 

finansieringsformer som ett val för investering utan ser det mer som val av 

kapitalstruktur, alltså fördelning mellan eget kapital och lånat kapital. Vi har genom 

detta skapat en förståelse utifrån empirin att investeringsprocessen är en viktig del för 

att förstå varför och hur beslutsfattare väljer att finansiera sina investeringar.  

Utifrån empirin visar det sig att respondenterna i praktiken inte använder sig av 

begreppet kapitalstruktur när de resonerar kring investeringar och finansieringar, istället 

belyser de det som val av finansieringsform. Detta är intressant för denna studie då 

syftet är att belysa hur beslutsfattarna hanterar problematiken med kapitalstruktur. Detta 

skapar skillnader mellan praktiken och teorin då teorin påstår att kapitalstruktur är något 

som företag har som mål och grund för att välja finansiering medan praktiken belyser 

att detta inte alls stämmer. Snarare är det  att beslutsfattare i företag tänker på att 

finansiera sina investeringar utifrån andra faktorer, som att behålla kontroll och 

självständighet. Vi ser det därför som att när beslutsfattarna i praktiken gör ett val av 

finansieringsform är det verksamhetens behov, marknad och avkastning som är i fokus 

och inte själva kapitalstrukturen.  Benkraiem och Gurau (2013), som belyser pecking 

order teorin och påverkansfaktorerna kontroll och självständighet, väljer att utesluta 

investerings-processen och illustrerar kapitalstrukturen och hur val av finansieringsform 

påverkar denna kapitalstruktur, men berör inte beslutsfattarnas tankegångar kring 

verksamheten och exempelvis dess behov. Vi belyser utifrån denna skillnad att teorin 

saknar rösten från beslutsfattare i företag som säger varför kontroll och självständighet 

påverkar företags kapitalstruktur. Utifrån denna studie kan vi säga att deras röst är en 

viktig del i att förstå investering och kapitalstruktur i praktiken.  

Det saknas som sagt forskning som belyser vad och hur beslutsfattarna tänker kring och 

hur de väljer finansieringsform. Istället utgår teorin ifrån kapitalstruktur vilket skapar en 

teoretisk bild av investeringar och finansieringar där tidigare forskning framförallt 

belyser att företag bör balansera sitt egna kapital med sitt lånade kapital för att utforma 

en optimal skuldsättningsgrad (se bl.a. Myers, 1985; Frank & Goyal 2003). Detta ser vi 

inte att beslutsfattarna från den insamlade empirin belyser som en viktig del av 

investeringsprocessen eller valet av finansieringsform vilket skapar ännu en skillnad 

mellan teori och praktik. Beslutsfattarna fokuserar istället på faktorer som kontroll och 
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självständighet eller att processen måste vara smidig. Nedan kommer vi analysera det 

empiriska materialet och ställa detta mer djupgående mot teorin inom området.  

5.1.1 Investeringsprocessen  

Den tidigare forskningen som denna studie belyser kring området utesluter själva 

investerings-processen vid investeringar vilket leder till att viktiga faktorer men även 

beslutsfattarna exkluderas. Det empiriska materialet visar att denna process är av vikt då 

det är under investeringsprocessen som kommunikationen sker mellan bland annat 

beslutsfattare och utomstående parter. Respondenterna menar att det är under 

investeringsprocessens tidiga skede som antingen personalen, styrelsen eller externa 

parter inkluderas för att diskutera om investeringen ska ske. Vidare har respondenternas 

svar skapat förståelse för denna studie att behov, marknad och avkastning är viktiga 

delar för att uppnå kontroll- och självständighets-faktorer vid tanke på investering. 

Följande delkapital lägger mer ingående fokus på beslutsfattarna och behov, marknad 

och avkastning inom investeringsprocessen. 

5.1.1.1 Beslutsfattarna 

Det som är av fokus i investeringsprocessen är beslutsfattarna, deras tankar och 

resonemang. Genomgående i investeringsprocessen är det beslutsfattares tankar och 

tillvägagångssätt som lyfts fram, främst då det är beslutsfattarna som styr denna 

process.  

Vilka som är delaktiga i processen kan bero på investeringens storlek, exempelvis 

inkluderas externa parter främst vid större investeringar medan mindre investeringar 

istället hålls internt inom företaget. Det har även visat sig att investeringsprocessens 

smidighet påverkar vilka som är delaktiga. Empirin belyser att investeringsprocessen, 

från beslut om att investera till genomförd investering, bör vara smidig och att detta 

även påverkar vilka som är delaktiga i processen. Det är alltså investeringsprocessen 

som beslutsfattarna vill behålla kontroll och självständighet över för att skapa en smidig 

process där beslut om investering kan ske snabbt. Detta är någonting som tidigare 

forskning inte nämner. Den tidigare forskning som belyser kontroll och självständighet 

inom området för kapitalstruktur påstår gärna att dessa faktorer har påverkan men inte 

hur, när eller varför (Benkraiem & Gurau, 2013). För att belysa vad som påverkar 
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beslutsfattare och investeringsprocessen i praktiken avseende kontroll och 

självständighet behövs det istället forskning som inkluderar detta. Den insamlade 

empirin i denna studie visar tydligt på att när beslutsfattare väljer att investera belyser 

dessa vikten av vilka som är delaktiga och att processen har påverkan på kontroll och 

självständighet. Det har således skapat en förståelse för denna studie att beslutsfattare är 

en viktig del i investeringsprocessen vilket även skapar en förvirring när tidigare 

forskning utelämnar både beslutsfattarna och investeringsprocessen.  

5.1.1.2 Behov, Marknad & Avkastning 

Utifrån intervjuerna såg vi tre återkommande svar som påverkar beslutsfattarna att gå 

vidare med en investering, vilka är behov, marknad och avkastning. De menade om det 

fanns en marknad för något som skulle genera i avkastning var det värt att investera. 

Respondenterna förklarade även  att det inte alltid har något val än att investera då de är 

i ett behov av något. När det uppstår en investering som företagen måste genomföra 

påverkas investeringsprocessen genom att det måste gå snabbt. Detta tyder på att 

beslutsfattarna inte utgår ifrån någon kapitalstruktur som de tidigare forskningen menar, 

utan snarare om investeringen i sig behövs för verksamheten eller om den kommer 

generera pengar. Fokus läggs istället på enstaka investeringar och inte på den 

övergripande bilden som teorin avseende kapitalstruktur speglar, se exempelvis 

Modigliani och Millers Principer (1958). Med avseende på dessa skillnader anser vi att 

det finns ett gap mellan teori och praktik då teorin har ett perspektiv att se på företagens 

finansiella verksamhet som inte stämmer överens med respondenternas uppfattning av 

företagens finansiella verksamhet. Det  saknas forskning inom området som tar hänsyn 

till praktiken och som inkluderar beslutsfattarna i företagens processer vid val av 

finansieringsmetod. Den fortsatta forskningen inom området bör därför lämna den 

tradition med kvantitativ data och inrikta sig mer mot beslutsfattarna, då detta skulle 

generera i mer förståelse om hur det går till i praktiken.  

5.1.2 Val av finansieringsform 

Det som vi belyst i tidigare delkapitel avseende investeringsprocessen ligger som grund 

för val av finansieringsform. De val som beslutsfattare i praktiken tar påverkas av  

således av investeringsprocessen. Empirin belyser att vissa av respondenterna använder 

sig av eget kapital medan andra använder sig av lånat kapital och leasing. Det som vi 
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däremot har sett att samtliga belysa som viktigt är att finansieringen ska gå snabbt och 

smidigt, när beslutsfattarna väl är i behov av en investering måste finansieringen ske 

snabbt.  

Respondenterna som väljer att låna kapital vid investeringar förklarar att detta val är 

pågrund av sättet de driver verksamheten. Deras kontakt med finansiärer gör det möjligt 

för de att behålla en smidig finansiering av investeringarna vilket leder till kontroll och 

självständighet även vid lånat kapital. Vi belyser därför en skillnad från teorin då 

tidigare forskning påstår att företag väljer att använda eget kapital, utifrån pecking order 

teorin, på grund av att behålla kontroll och självständighet (Jordan, Lowe & Taylor, 

1998). I detta fall så belyser praktiken att kontroll och självständighet är viktiga faktorer 

för de men att de behåller detta även vid finansiering med lånat kapital. Exempelvis 

förklarar en av respondenterna att de väljer att använda leasing som finansieringsform 

då de har en hög omsättning på maskiner. Respondenten förklarar bland annat att om de 

behöver byta ut en maskin blir det enklare med ett leasingavtal än med ett långsiktigt 

lån. Genom att använda sig av leasing får således en smidigare process för att finansiera 

verksamheten även om de inte använder eget kapital vilket tyder på att de även behåller 

kontroll och självständighet även om de väljer att använda lånat kapital. Den tidigare 

forskningen belyser som nämnts tidigare att företag väljer att använda eget kapital i 

första hand pågrund av kontroll och självständighet (Uyar & Guzelyurt, 2015) men 

utifrån empirin visar det sig att beslutsfattarna kan erhålla kontroll och självständighet 

även om de använder sig av andra finansieringsformer. Genom en snabb och smidig 

process hanterar beslutsfattarna kontroll och självständighet även vid behov av lånat 

kapital vilket inte den tidigare forskningen belyser.  

Vi ser inte att kostnaden är något som påverkar beslutsfattarna att inte välja lånat 

kapital, istället är den låga räntan i dagsläget en motivering till varför de väljer att 

använda lånat då det till och med kan vara billigare än att använda eget kapital enligt 

vissa respondenter. Tidigare forskning (se bl.a. Won Seo & Jin Chung, 2017 och 

Hovakimian et. al., 2001) lägger stort fokus på kostnader och fördelar med lånat kapital 

men vi ser inte att det finns likheter i hur företag väljer att balansera dessa kostnader 

med fördelarna för lånat kapital. Istället väljer beslutsfattarna i praktiken den 
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finansieringsform som går snabbast och smidigast att få fram utifrån att kontrollen och 

självständigheten inte påverkas.  

Även om vissa av respondenterna förklarar att de använder sig av lånat kapital så påstår 

samtliga respondenter förutom en att de föredrar att använda sig av det egna kapitalet i 

första hand vid val av finansieringsform om det finns möjlighet. Vilket vi kan likna i 

den tidigare forskningen som också påstår att eget kapital är den finansieringsform som 

företag främst använder (se bl.a. Adair & Adaskou, 2015 och Serrasqueiro, Armada & 

Nunes, 2011). Detta är intressant för denna studie då vi var förutsättningslösa inför 

intervjuerna och inte utgick ifrån att beslutsfattarna föredrar att använda sig av det egna 

kapitalet i första hand.  

Det har visat sig att en snabb och smidig process är nyckeln till kontroll och 

självständighet. Majoriteten av respondenterna förklarar att processen att använda sig av 

det egna kapitalet är snabbare och smidigare än någon annan finansieringsform. Detta 

vill vi jämföra med tidigare forskning som inte har belyst att snabbhet eller smidighet är 

något som påverkar valet av finansieringsform. Exempelvis belyser Bhaird och Lucey 

(2014) att kontroll och självständighet påverkar företags kapitalstruktur men nämner 

inte på vilket sätt faktorerna påverkar företag. Vi ser genom svaren från respondenterna 

att kontroll och självständighet påverkar deras val av finansieringsform och det 

avseende på snabbhet och smidighet i processen. Genom att använda sig av det egna 

kapitalet menar respondenterna att de slipper en långdragen förankringsprocess som 

exempelvis ett banklån medför. Istället kan de använda det egna kapitalet precis när de 

behöver det då det alltid finns tillgängligt, på så sätt ser vi att kontrollen och 

självständigheten över besluten behålls.  

Även om flera respondenter ser fördelar med att använda lånat kapital så belyser de 

även nackdelar med det. De förklarar bland annat att lånat kapital kan medföra en 

begränsning från långivaren och att detta kan leda till att beslutsfattaren tappar 

kontrollen till att ta egna beslut. Vi anser att detta är viktigt att belysa för hur 

beslutsfattarna ska behålla kontrollen över valen av finansieringsprocessen. Teorin som 

är grundad från en positivistisk syn utesluter beslutsfattarna från sina slutsatser 
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avseende kontroll och självständighet (Jordan, Lowe och Taylor, 1998) vilket leder till 

att vi ser en stor skillnad i teorin jämfört med praktiken. 
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6. Bidrag 
Syftet med denna studie är att ”belysa hur beslutsfattare i små- till medelstora företag 

hanterar problematiken med kapitalstruktur med avseende på kontroll och 

självständighetsfaktorer”. Det har visat sig att beslutsfattare i SMEs inte tar beslut 

utifrån någon bestämd kapitalstruktur. Beslutsfattarna tar istället beslut utifrån aspekter 

som berör investeringsprocessen. Denna studie belyser att kontroll och självständighet 

påverkar beslutsfattare under investeringsprocessen och vid deras val av 

finansieringsform. Studien visar på att beslutsfattarna vill behålla kontroll och 

självständighet genom att ta besluten själva och på så sätt ha kontroll över 

investeringen. Det har även visat sig att snabbhet och smidighet påverkar 

beslutsfattarnas val av finansieringsform med avseende på kontroll och 

självständighetsfaktorer. 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Under studiens tidiga skede när vi samlade in tidigare forskning samt utvecklade 

studiens syfte förväntade vi oss empiriskt material liknande Uyar och Guzelyurts (2015) 

studie där kapitalstruktur är det centrala. Det visade sig att våra förväntningar inte 

stämde överens med beslutsfattarnas uppfattningar. Denna studie visar på att 

kapitalstruktur inte är det centrala för beslutsfattare i SMEs som den tidigare teorin 

påstår (se bl.a. Myers, 1984 & Modigliani & Miller 1958), vilket medför att praktiken 

inte stämmer överens med teorin. Vår uppfattning är att det viktiga för beslutsfattare är 

investeringsprocessen där fokuset läggs på enstaka investeringar och inte på den 

övergripande bilden, kapitalstruktur, som teorin speglar. Aspekterna behov, marknad 

och avkastning har visat sig vara av betydelse för beslutsfattarna under 

investeringsprocessen. Den tidigare forskningen har helt uteslutit investeringsprocessen 

avseende forskning kring kapitalstruktur, de har däremot uppmanat fortsatt forskning att 

utföra kvalitativa studier för att tillföra mer förståelse till området (se Hérnadi och 

Ormos, 2012 & Yazdanfar & Öhman, 2015). Denna studie visar på att det saknas 

kvalitativ forskning kring området för kapitalstruktur då beslutsfattarnas uppfattningar 

inte stämmer överens med teorin.  
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Utifrån denna studie kan vi konstatera att kontroll och självständighet påverkar 

beslutsfattare i SMEs vid val av finansieringsform. Benkraiem och Gurau (2013), 

Bhaird och Lucey (2014) och Uyar och Guzelyurt (2015) påstår att kontroll- och 

självständighetsfaktorer kan påverka företags kapitalstruktur vilket vi också ser i denna 

studie. För att uppnå kontroll och självständighet söker beslutsfattare efter en snabb och 

smidig process. Denna studie visar att beslutsfattare enklast uppnår en snabb och smidig 

process genom att använda sig av eget kapital, men det har även visat sig att andra 

finansieringsformer såsom kortfristiga och långfristiga skulder används så länge 

snabbheten och smidigheten kvarstår. Detta stämmer delvis med den tidigare forskning 

som menar att kontroll- och självständighetsfaktorer ligger i grund för att SMEs 

föredrar att använda sig av eget kapital i första hand (se bl.a. Bhaird & Lucey, 2014 och 

Uyar & Guzelyurt, 2015). Däremot belyser inte den tidigare forskningen hur kontroll 

och självständighetsfaktorer påverkar SMEs val av finansieringsform och berör därför 

inte aspekter som snabbhet och smidighet. Då denna studie har visat på nya aspekter  

inom området genom att inkludera beslutsfattare utifrån en mer kvalitativ 

forskningsansats bedömer vi att det finns mer att utforska kring faktorerna kontroll och 

självständighet. 

6.2 Praktiskt bidrag 
Det bidrag vi lämnar till praktiker är se se över vilka möjliga finansieringsformer som 

finns tillgängliga där en snabb och smidig process kan upprätthållas. Då vi har sett att 

snabbhet och smidighet är viktigt för beslutsfattare i SMEs för att behålla kontroll och 

självständighet och att detta går att uppnå genom både eget och lånat kapital. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
Det vi anser saknas i dagens forskning kring SMEs kapitalstruktur är hur beslutsfattare 

resonerar kring investeringsprocesser och väljer finansieringsform vilket denna studie 

har belyst att praktiken inte stämmer överens med den befintliga teorin. Det förslag vi 

lämnar till fortsatt forskning är således att utveckla förståelse om vad som påverkar 

beslutsfattare gällande investeringar i praktiken. För att skapa mer förståelse för hur det 

utspelar sig i praktiken är det viktigt för fortsatta studier att inkludera beslutsfattare.  
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Det finns även möjligheter att genomföra fortsatt forskning som utvecklar denna studies 

bidrag då det visat sig att snabbhet och smidighet är två viktiga faktorer med avseende 

på kontroll och självständighet för beslutsfattare vid investeringsprocessen och val av 

finansieringsform.  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8. Bilagor 

8.1 Appendix 1 
Hej X! 

Vi är två studenter som studerar ekonomi på Högskolan i Gävle. Just nu skriver vi vår 

C-uppsats inom företagsekonomi där vi har valt att inrikta oss på hur företag väljer att 

investera i deras verksamhet, antingen genom lån eller genom egna resurser.  

Vi har valt att rikta oss mot företag i Gävle då vi anser att uppsatsen blir mer givande 

och intressant när företag är inkluderade i uppsatsen.  

Därför skulle vi vilja fråga er om ni vill ställa upp på en kort intervju, ca. 20 min, med 

oss. Vi kommer ställa frågor som är kopplade till hur ni tänker när ni ska göra 

investeringar och inte gå in på något som har med företagets idéer eller verksamhet att 

göra. Ni har även rätt till att vara anonyma och behöver inte svara på de frågor som ni 

inte vill svara på! För oss är det era personliga tankar och idéer som är intressanta och 

inte företaget i sig.  

För att ni ska kunna svara på frågorna bör ni känna till företagets investeringar och 

tankegångarna kring dem.  

Kan ni ses någon gång under vecka x eller x för en intervju? 

Med vänliga hälsningar 

André Amiot & Filip Kroon 

andreamiot@icloud.com / tel. 070-297 73 13 

filip95kroon@gmail.com / tel. 073-595 58 48 

8.2 Appendix 2.  
• Inledningsfrågor: 
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- Vilken roll och befattning har du i företaget?  

- Vilken erfarenhet har du av investeringar? 

• Kapitalstruktur: 

- Hur går det till när ni finansierar era investeringar?  
- Vilka är delaktiga i processen?  
- Varför är de delaktiga? 

- Hur väljer ni att finansiera era investeringar i dagsläget?  
- Varför väljer  ni denna metod?   
- Vilka former av finansieringar tar ni i beaktning?  

• Faktorer: 

Fördelar/Nackdelar med eget kapital som finansieringsmetod 

- Vad anser du är fördelen med att använda eget kapital som finansieringsmedel?  

- Vad anser du är nackdelen med att använda eget kapital som finansieringsmedel? 

Fördelar/Nackdelar med lånat kapital 

- Vad anser du är fördelen med att använda lånat kapital som finansieringsmedel?  

- Vad anser du är nackdelen med att använda lånat kapital som finansieringsmedel? 

- Vem är det som bestämmer när ni ska investera? (exempelvis andra parter, såsom 

bank) 

- Vad är det som påverkar er när ni väljer att investera? 

- Vad anser ni om att inkludera utomstående finansiärer vid val av finansieringsmedel? 

- Tidigare forskning har visat att kontroll och självständighet påverkar företags val av 

finansieringsmedel, anser ni att detta påverkar er?   
- På vilket sätt? 

• Övrigt: 

- Använder ni er av några finansiella nyckeltal?  
- Varför använder ni dessa/det?  
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- I vilken ordning skulle du prioritera dessa finansieringsmetoder; eget kapital, 

kortsiktiga skulder, långfristiga skulder och tillskott från ägare?  
- Varför? 
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