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Sammanfattning 
Finansieringsstrategier är betydande delar i företagens uppbyggnad. Pecking order teorin (PO) 
beskriver den preferensordningen företag har över finansieringsmetoder vid investeringar. Däremot är 
familjeföretag speciella företag med en stor fientlighet mot externt kapital på grund av risken att tappa 
kontrollen över företaget. Dessutom finner man betydande incitament till att familjeföretagen har goda 
relationer med sina leverantörer och kunder vilket möjliggör användandet av bootstrappingstrategier. 
Vår studie indikerar att PO teorin inte är applicerbar på familjeföretag på grund av ovanstående 
faktorer. Således skapades en egen preferensordning istället för PO, familjeföretagens pecking order 
(FPO). Följaktligen är uppsatsens syfte att förklara rangordningen i familjeföretagens finansieringsval 
vid investeringar.  

För att undersöka familjeföretagen konstruerades först ett familjeföretagsindex som mätte 
familjekaraktären i familjeföretagen. Därefter undersöktes den empiriska bärigheten i FPO-modellen 
på SME företag i Sverige med en enkätundersökning. Utfallen av korrelationstesten genererade 
flertalet signifikanser mellan familjeföretagsindex och de finansieringsstrategier som FPO-modellen 
består av. De betydande resultaten efter korrelationstesten var ett negativt samband mellan 
familjeföretagsindex och hur benägna företagen var att ta in kapital utanför familjen. Det innebär alltså 
att ju mer familjeföretag man är desto mindre är företaget benäget att ta in externt kapital vilket är den 
mest betydande implikationen till forskningen. Studien kunde också observera en betydande positiv 
korrelation mellan familjeföretagsindex då företaget har en huvudägarandel över 50% och deras 
inställning till att ta in kapital från familjen. Slutligen konstateras pecking order teorin inte verkar passa 
in på familjeföretagens preferensordning då fler alternativ till finansiering används av familjeföretagen. 
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Abstract  
An important part of a firm`s capital structure is its financing strategies. The pecking order theory 
explains a corporates order of preference when it comes to deciding what financing method to use. 
Family firms are on the other hand special because of the structure of its owners compared to other 
firms.  

Family firms are very hostile to capital from stakeholders outside the family due to the dilution of the 
ownership that comes with it. Family firms also have incentives to keep good relationship to its 
providers which makes bootstrapping strategies a good alternative. These two financing methods are 
not mentioned in the pecking order theory and therefore this study have come up with its own order of 
preference to explain the financing strategies of the family firm, the family pecking order (FPO).  

First an index of the family characteristics of family firms was made in which all privately owned firms 
were included. Thereafter the empirical strength of the FPO was examined on the firms within the 
family firm index.   

The outcome of our study shows many significant relationships between the family firm index and 
methods within the FPO. Two of the more important relationships found was first that the more family 
characteristics a firm had the less they thought of capital from outside stakeholders as a good source 
of financing. The second was the positive relationship of family firms with majority owners and 
financing through capital belonging within the family. Finally our study shows that the pecking order 
theory does not explain family firms order of preference when financing its business because of the 
bigger amount of methods existing within these firms. 
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1. Inledning 

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till skildringar från dagspress samt populärvetenskapliga 

artiklar. I problematiseringen diskuteras ämnets beståndsdelar samt varför det är intressant att 

studera. Slutligen formuleras frågeställning och syftet preciseras.  

1.1 Bakgrund 

En stor del av de publika företagen som finns idag är familjeföretag. I Asien är två tredjedelar 

familjeföretag och i USA har en tredjedel av företagen på S&P500 en familj som majoritets-

ägare (Cai, Luo, & Wan, 2012). 

Familjeföretagande kan vara ett naturligt steg i den enskilda näringsidkarens företags-

utveckling. Efter långt slit med sin verksamhet skapas lätt en beroenderelation och ett 

känslomässigt band mellan näringsidkaren och företaget. Personen i fråga får således svårt att 

släppa företaget när pensionsåldern närmar sig och försöker därför att involvera sina barn och 

närstående i verksamheten för att garantera företagets fortlevnad. Dessutom tryggar man 

också ekonomin för nästkommande generationers räkning. Således har man omedvetet skapat 

ett familjeföretag (DI, 2016).    

Många familjeföretag har visat sig vara framgångsrika och vara viktiga komponenter för att 

driva världsekonomin framåt. Analyser påvisar att de mest framgångsrika företagen är 

familjeföretag tätt följt av statliga bolag (Rafael la Porta, 1999). En liknande analys gjordes 

också 2013 i samband med ett EU-toppmöte i Bryssel där Daniel Calleja (generaldirektör för 

EU-kommissionens näringslivsdirektorat) betonade vikten av familjeföretagens fortlevnad. 

Calleja ansåg att det är familjeföretagen som ska ta ”Europa ur krisen” då de idag står för upp 

emot 90% av alla nya jobb (Hultin, 2013).  Likvärdig analys kan också göras på bolag i 

Sverige där bland annat H&M samt Axel Johnsson-koncernen återfinns på listor över de 

största bolagen i Sverige 2016 (Veckans Affärer, 2016). Utöver dem bör även IKEA, Tetra 

Laval, Kinnevik samt Investor nämnas, alla framgångsrika familjeföretag (Svenska Dagbladet 

, 2006).  

Vikten av att besitta erfarenhet från familjeföretag genomsyrar många verksamheter, något 

som syns tydligt i samband med tillträdet av Kinneviks förväntade ordförande Henrik 

Paulsen. Valberedningens motivering till valet av Paulsson var att han hade lång erfarenhet 

från ett entreprenöriellt familjeföretag (Lego A/S), vilket passade Kinneviks verksamhets-
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modell. Således kommer familjeföretagskulturen att genomsyra framtida beslut (Stenbeck, 

2017).   

Fortlevnaden för familjeföretaget kan däremot ses som problematisk. Uppgifter från PwC, 

som publicerades 2014, påvisar att endast 12% av familjeföretagen överlever mer än ett 

generationsskifte och när det tredje generationsskiftet ska genomföras är det endast en av tio 

som har ett företag att ta över. Detta tror man beror på den naturliga generationsklyftan och 

sviktande kommunikation (PwC, 2014). Även litteraturen i ämnet tar upp svårigheten att 

överföra familjeföretagen till andra och tredje generationen. Svårigheterna beror till viss del 

på frånvaron av grundaren till verksamheten. Företaget speglar ofta grundaren och i viss mån 

är företaget grundaren och vice versa. Problematiken i generation två och tre vid övertagandet 

kan bero på avsaknaden av just grundaren. Nästkommande generationer kan också ha svårt att 

relatera till företaget emotionellt och således ha svårt att driva företaget med samma 

övertygelse som grundaren (Davis & Harveston, 1999). Vissa japanska företag upplever 

likartade problem då svårigheten i att hitta en arvtagare till verksamheten är stor. Därför blir 

det allt vanligare att chefer adopterar manliga anställda för att betrygga företagets fortlevnad. 

Bland Japans mest framgångsrika familjeföretag finner man adoptivsöner både hos Toyota 

och Suzuki (Brinded, 2017).  

Sammanfattningsvis tycks familjeföretag uppträda på annorlunda sätt jämfört med vanliga 

företag enligt dagspress som avhandlats ovan. Familjeföretagens huvudpersoner ger intryck 

av att vara starka individer inom svenskt näringsliv (Veckans Affärer, 2016) och talespersoner 

från EU anser att de är en viktig faktor för den europeiska ekonomin (Hultin, 2013). Det 

tenderar således att vara intressant att veta vad som gör dem framgångsrika men framförallt 

vad som egentligen skiljer dem åt från andra företag.  

1.2 Problematisering 

Studier har påvisat att kapitalstrukturen i familjeföretag tenderar att skilja sig från vanliga 

företag. Den initiala skillnaden som upptäckts är att skuldsättningsgraden är högre i 

familjeföretagen (King & Santor, 2008).  Däremot finns det andra faktorer som kan påverka 

vilket avhandlas vidare i uppsatsen. 

Tidigare forskning på familjeföretagens kapitalstruktur har visat mycket spridda resultat. 

Detta beror på ett flertal orsaker bl.a. att studierna har gjorts i olika länder och under olika 

perioder men också på grund av att man inte har skiljt på ägare och kontroll över företaget 
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(Young Baek, Cho, & Fazio, 2016). Skiljelinjen mellan ägare och styrelse är dock liten i 

familjeföretag jämfört med icke familjeägda företag, vilket skulle kunna vara orsak till en 

annorlunda kapitalstruktur.  

Principal-agent teorin försöker förklara konflikten i relationen mellan ägare och företags-

ledning. Teorin säger att intressekonflikten gör att agenten (företagsledningen) kommer att 

handla i eget intresse istället för principalens (ägarnas) intresse (Gottardo & Mosiello, 2014). 

Det som gör familjeföretag lite mer komplexa här är den nära relationen som agenten och 

principalen har med varandra. I många fall är principalen och agenten samma person eller från 

samma familj. Det här förhållandet mellan ägare och ledning är något som har visat sig 

generera en högre skuldsättningsgrad i USA till skillnad från företag utan en familj som 

majoritetsägare (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016).  

Resultaten från tidigare forskning har gett varierande slutsatser. Exempel på olika slutsatser är 

att i en studie på stora bolag från 90-talet visar en oförändrad skuldsättningsgrad mellan 

familjeföretag och inte familjeägda företag (Anderson, Mansi, & Reeb, 2003). Däremot visar 

en annan studie gjord på kanadensiska bolag att den relativa skuldsättningsgraden och 

familjeägandet korrelerar. Den andra studien säger med andra ord att desto högre 

familjeägande desto högre relativ skuldsättningsgrad (King & Santor, 2008). Detta stöds 

också av en undersökning gjord på bolag i 36 olika länder som visade likartade resultat (Ellul, 

2010). Skillnaden har dock visat sig bero på inkonsekvens i definitionen av familjeföretag 

samt skillnad i geografisk placering (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016). Forskning från det 

svenska perspektivet är däremot inte lika frekvent förekommande som forskning i andra delar 

av värden. Undersökningar från det svenska perspektivet skulle kunna vara utvecklande för 

forskningsområdet på grund av ovanstående faktorer.  

Familjeföretag har som nämnts tidigare en speciell sorts ägare då största delen av deras 

kapital finns placerat i ett företag, vilket gör att deras portfölj blir mycket riskfylld. Man har 

också långsiktiga investeringar som varar över flera generationer och familjeföretagens ägare 

sitter ofta på chefspositioner i företaget (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016). Långsiktigheten 

och risken i familjeföretaget gör att företagets överlevnad blir viktigare för ägarna än 

vinstmaximering (Anderson, Mansi, & Reeb, 2003).  

Då förhållandet mellan ägare och styrelse är så pass sammanvävd kan detta också hjälpa till 

att förbättra företagets prestationer på grund av att intressekonflikten försvinner. Det kan 
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däremot finnas en annan intressekonflikt och den finns bland ägarna. Istället för principal-

agentkonflikten har vi en principal-principalkonflikt där minoritetsägarna har andra intressen 

än huvudägarna. Inom familjeföretag kan principal-principal konflikterna bli allvarliga då 

familjeföretag oftast också har familjemedlemmarna i ledningen och kan jobba för deras mål 

istället för minoritetsägarna (Cai, Luo, & Wan, 2012). 

Organisationers kapitalstruktur utformas till viss del av den verksamhet som bedrivs men 

också av hur företaget väljer att finansiera verksamheten. Nytt kapital kan tillföras genom 

bl.a. lån eller nytt aktiekapital (Romano, Tanewski, & Smyrnios, 2001). Tar företaget in nytt 

kapital genom lån istället för aktier innebär det en mindre utspädning av ägandet, något som 

eftersträvas av familjeföretagens ägare (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016). Men 

familjeföretag borde också vara riskaverta eftersom fokus är riktat på företagets fortlevnad 

och trygga kommande generationers ekonomiska ställning och dessutom består deras portfölj 

i stort sätt av ett bolag. På grund av riskaversionen borde därför familjeföretaget söka sig mot 

en lägre skuldsättningsgrad (González, Guzman, & Trujillo, 2013). Familjens kontroll över 

företaget anses dock vara en så viktig faktor för familjens socioemotionella hälsa att lån 

föredras istället för ägarspridning (Gottardo & Mosiello, 2014). Något som skulle kunna 

stödja familjeföretagens vilja att låna istället för att ta in nytt aktiekapital är den större 

hävstångseffekten familjeföretagen har jämfört med deras motparter (Gottardo & Mosiello, 

2014).  

Företagens val av finansiering kan beskrivas genom pecking order teorin (PO). Teorin säger 

att interna medel är det första alternativet företag kommer använda. Därefter föredras 

lånefinansiering framför nytt ägarkapital (Murray & Vidhan, 2003). Det skall dock tilläggas 

att anledningen till valet är enligt PO teorin lägre kostnader och inte p.g.a. större 

ägarspridning vid finansiering med nytt aktiekapital (Arnold, 2005). Det finns studier som 

visar att extern finansiering är mycket vanligt och att det inte är mycket vanligare med 

lånefinansiering än att ta in nytt ägarkapital (Murray & Vidhan, 2003).  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att på grund av familjeföretagens särskilda 

egenskaper som skiljer sig från andra företag tenderar PO-teorin att vackla i deras fall. 

Familjeföretag särskiljer sig genom nära relation mellan företagsledning och ägare (ofta 

samma person) och lågt risktagande på grund av att målet med verksamheten är att överlämna 

till nästkommande generationer. Familjeföretagen skiljer sig även genom att ägarens portfölj 

består endast av ett bolag vilket innebär en känslighet för värdeförändringar samt starka 
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relationer mellan företag och kunder/leverantörer (Andres, 2008; Young Baek, D. Cho, & L. 

Fazio, 2016). De nämnda egenskaperna gör PO-teorin intressant att studera ur ett perspektiv 

från familjeföretagen. Det framstår således möjligheter att falsifiera teorin ur familjeföretags 

perspektiv och påvisa att andra faktorer styr finansieringsvalen för familjeföretaget. Kanske 

finns det ett mönster bland familjeföretagens finansieringsmetoder som skiljer sig från andra 

företag och som skulle kunna skapa en bättre anpassad PO för familjeföretag. 

1.3 Frågeställning 

Hur ser familjeföretagens rangordning av finansieringsmetoder ut jämfört med den 

traditionella pecking order teorin?  

1.4 Syfte 

Syftet med kandidatuppsatsen är att förklara rangordningen i familjeföretagens finansierings-

val vid nya investeringar.  

1.5 Disposition  

Kapitel 1. Inledning  

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till skildringar från dagspress samt populärvetenskapliga 

artiklar. I problematiseringen diskuteras ämnets beståndsdelar samt varför det är intressant att 

studera. Slutligen formuleras frågeställning och syftet preciseras.  

Kapitel 2. Teoretisk metod 

Här kommer det att redogöras för datainsamlingen, operationaliseringen beskrivs samt 

diskuteras en värderingsmultipel för familjeföretag. 

Kapitel 3. Litteratur  

I litteraturkapitlet redogörs för tidigare studier och teorier i ämnet. Delvis konkretiseras de 

betydande egenskaperna som familjeföretag har och som också skiljer dem från andra typer 

av företag. Dessutom redogörs det för de teorier som är bärande i ämnet där vikten ligger på 

den egenkomponerade preferensordningens betydelse. Slutligen sammanfattas litteratur-

kapitlet och hypoteser framförs. 
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Kapitel. 4 Metod 

I metodkapitlet kommer metodvalen att beskrivas. Det redogörs för uppsatsens metod, 

innehållande källkritik mot det presenterade materialet samt vilken forskningsdisposition som 

används. Utöver det presenteras den empiriska metoden där bland annat 

datainsamlingsmetoden och operationaliseringen avhandlas.  

Kapitel. 5 Empirisk analys  

I den empiriska analysen kommer resultatet av enkätundersökningen att presenteras och 

analyseras. Först avhandlas den beskrivande statistiken och det konstruerade familje-

företagsindexet. Sedan redogörs för den beroende variabeln och avslutas med  korrelationstest 

samt regressionsanalys. 

Kapitel 6. Slutsatser  

Här presenteras arbetets diskussion och slutsatser samt hur den data som samlats in kan bidra 

till dagens kunskaper samt självkritik mot uppsatsen. Sist går vi in på förslag till framtida 

forskning. 
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2. Teoretisk metod 

Under den teoretiska metoden kommer det att redogöras för uppsatsens forskningsansats samt 

resonera för de teorival som gjorts. 

2.1 Forskningsansats  

Studien kommer först och främst att utgå från en deduktiv ansats. Det innebär en härledning 

från teorier till verklighet. Slutsatser dras av det som observeras genom att använda teorier 

och metoder från tidigare forskning. Valet av deduktiv ansats är motiverat på grund av syftet 

att undersöka familjeföretags finansieringsstrategier genom de teorier som presenteras i 

uppsatsen. Teorierna kommer att ligga till grund för insamling av data samt vid analysen av 

materialet. De huvudsakliga teorierna som används till grund är väl etablerade och 

genomarbetade vilket gör den deduktiva ansatsen praktisk att använda (Bryman & Bell, 

2011). Om den egenkomponerade teorin som redogörs i slutet av litteraturkapitlet visar sig 

vara svag empiriskt finns det motiv till att använda induktion. Det innebär att man härleder 

från verkligheten till teori (Bryman & Bell, 2011), vilket skulle innebär att den hade fått 

revideras till en empiriskt försvarbar teori. 

Uppsatsen är skriven med medvetenhet om kritiken mot den deduktiva ansatsen som beror på 

att forskningsresultatet präglas av forskarens inledande mål med undersökningen. Med 

deduktiv ansats finns risken att missa forskningsresultat som inte stämmer in på de 

preliminära teorierna (Bryman & Bell, 2011). Uppsatsen skrivs med vetskapen om 

ovanstående kritik genom försöka utforma breda frågor där respondenten får välja bland 

många svar men också genom att respondenterna får motivera varför de svarar som de gör.   

2.2 Teorival 

För att uppfylla syftet att förklara rangordningen i familjeföretagens finansieringsval vid nya 

investeringar med en deduktiv ansats användes bland annat två standardiserade modeller i 

form av Modigliani och Millers teorem och PO-teorin. Det är klassiska teorier som förklarar 

företags kapitalstruktur där PO är en utveckling av Modigliani och Millers teorem för att 

förklara faktorer som de valt att bortse från. Båda teorierna är troligtvis de mest 

förekommande och använda teorierna för att förklara företags kapitalstruktur och 

finansieringsstrategier sedan de publicerades.  
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Modigliani och Miller förklarar i stora drag att värdet på ett företag i en perfekt marknad 

endast kan påverkas av kassaflöden och inte av skuldsättning. För att kunna fastslå det valde 

de att bortse från viktiga parametrar såsom skatter, tullar, transaktionskostnader samt 

konkurskostnader. Skatteparametern valde man att involvera i teorin några år senare däremot 

kvarstår kritiken mot att bortse från de andra parametrarna. Trots det är Modigliani och 

Millers teorem en bra grund för att förklara samt förstå kapitalstruktur. Utöver det bygger 

även PO-teorin på Modigliani & Miller vilket motiverar till en större förståelse för deras 

teorem (Modiglianin & Miller, 1958) eftersom den är av vikt i uppsatsen. 

PO-teorin förklarar hur rationella företag väljer att finansiera verksamheten. Enligt teorin ska 

företaget först finansieras med interna medel, sedan använda sig av lånefinansiering och 

slutligen ta in kapital genom att sälja andelar i företaget. Teorin är viktig när man förklarar 

samt för att förstå hur finansiering av verksamheten sker (Arnold, 2005).  

Som ett komplement till PO finns Financial Growth Cycle Model (FGC) intressant. Den lyfter 

fram andra parametrar som styr företagets finansieringsstrategier bland annat storlek, ålder 

samt transparensen i företaget. FGC bygger på hur företaget bör finansiera sin verksamhet 

beroende på var i livscykeln företaget befinner sig. Äldre och större företag tenderar att ha en 

större möjlighet att använda extern finansiering i form av långa skulder och ägarspridning 

jämfört med mindre företag som förlitar sig på korta skulder. Likt PO förklarar även FGC hur 

finansieringsstrategin ser ut i företag, vilket motiverar dess medverkan i uppsatsen.      

Däremot finns problem med ovanstående modeller i samband med applicering på 

familjeföretag. Familjeföretag innehar egenskaper i form av en stark relation till kunder och 

leverantörer samt att målet med verksamheten skiljer sig från andra företag. Den annorlunda 

målbilden beror på att man i större grad eftersträvar att överlämna företaget till nästa 

generation istället för att maximera vinsten. Dessutom är företaget och familjen (ägaren) inte 

skilda från varandra såsom andra företag.  Dessa parametrar gör att en ny teoretisk modell kan 

skapas, en egen teori som valt att kallas för familjeföretagens pecking order (FPO). Teori tar 

hänsyn till de egenskaper som gör familjeföretag säregna och tillför stadier i 

finansieringsprocessen. Dessa stadier tillför en större förståelse för hur familjeföretag väljer 

att tillföra kapital för att finansiera sina investeringar. Teorin bygger på att korta skulder till 

leverantörer kan förlängas på grund av den goda kontakten med leverantörerna och således 

frigöra kapital till finansieringsprocessen. Den tar även upp att kredittiderna till kunder kan 

förkortas samt att familjens egna kapital tillförs. Ägarna av familjeföretag tenderar att inte 
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skilja på företagets kapital och familjens kapital, vilket skulle kunna göra familjerna mer 

benägna att tillföra kapital från familjen. Genom att tillföra stegen i PO kan man lättare förstå 

och förklara familjeföretagens finansieringsval.    
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3. Litteratur 

I litteraturkapitlet redogörs för tidigare studier och teorier i ämnet. Delvis konkretiseras de 

betydande egenskaperna som familjeföretag innehar som också skiljer dem från andra typer 

av företag. Dessutom redogörs det för de teorier som är bärande i ämnet där vikten ligger på 

den egenkomponerade PO-teorins betydelse. Slutligen sammanfattas litteraturkapitlet och 

hypoteser framförs. 

3.1 Familjeföretaget  

Den enklaste och mest övergripande definitionen av familjeföretag är ett företag som ägs av 

en familj (Young Baek et al. 2016; Anderson et al. 2003; King & Santor, 2008). Däremot 

finner litteraturen svårigheter att mer exakt definiera familjeföretaget. Forskare väljer egna, 

mer precisa definitioner, vilket leder till inkonsekventa resultat mellan studierna (Chrisman, 

Chua, Pearson, & Barnett, 2012). Young Baek et al. (2016) definierar familjeföretag som 

företag där den signifikanta ägaren är en familj. Med signifikant ägare menas någon som äger 

mer än 5% av aktierna i bolaget. King och Santor (2008) nämner i sammanhanget en större 

ägarandel och menar att familjen måste äga minst 20% av röstandelarna. Slutligen definierar 

Anderson et al. (2003) familjeföretag som företag där en familj är majoritetsägare.  

Definitionen som används av Anderson et al. (2003) överensstämmer i hög grad med den 

elementära uppfattning som uppsatsen utgår från. Däremot anser vi att det räcker med att 

familjen äger flest röstandelar och av den orsaken sitter som beslutande organ. Utan majoritet 

eller flest röstandelar borde familjen finna svårigheter i att styra och verkställa betydande 

beslut i hur företaget ska drivas, vilket skulle eliminera incitamenten till den 

egenkomponerade teorin som behandlas grundligare nedan. Den bygger på att familjen ska 

kunna påverka företagsbesluten och därmed också kapitalstrukturen, vilket kan anses som 

betydande eftersom att en ägare utan majoritet inte kan påverka företaget i den utsträckningen 

som kanske krävs för att fatta beslut. Utöver majoritetsägandet utgör andelen familjeanställda 

också en betydande del i definitionen av ett familjeföretag. Ett företag med stor andel 

arbetande familjemedlemmar medför också att företaget uppfattas som ett familjeföretag.   

Tidigare forskning på området har bland annat varit inriktad på familjeföretagens beteende 

och beslutsfattande (Chrisman, Chua, Pearson, & Barnett, 2012) men har även inriktats på hur 

skuldsättningsgraden skiljer sig åt mellan familjeföretagen och andra företag (Young Baek et 
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al. 2016; Anderson et al. 2003; King & Santor, 2008). Studier har påvisat olika resultat men 

generellt fastslår man att familjeföretagens kapitalstruktur tenderar att skilja sig från andra 

företags på grund av flertalet olikheter i familjeföretagets sätt att fungera. Delvis bygger 

familjeföretag på att föra verksamheten vidare till nästa generation (James, 1999; Casson, 

1999) vilket medför att företaget undviker externt ägande och försöker hålla ägandet inom 

familjen (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016). Motståndet mot främmande ägarkapital i form 

av externa aktieägare har i vissa fall utmynnat i en högre skuldsättningsgrad eftersom 

företaget är fientligt inställd till ägare utanför familjen och därför använder lånefinansiering 

(King & Santor, 2008). Där utöver har forskning visat att familjeföretag i många fall har 

bättre relationer med kunder och leverantörer (Andres, 2008)  

En viktig del i familjeföretagets utveckling är när grundarens tid som företagsledare tar slut. 

Det kan ses som problematiskt att välja mellan att anställa en utomstående eller låta en 

arvtagare tillträda posten som VD eftersom valet är kritiskt för företagets framtid. Valet av en 

extern person kan ses som mer professionellt eftersom utomstående välmeriterade och duktiga 

personer får möjligheten att bidra till ett relativt stängt företag. Däremot behöver inte en intern 

lösning från familjen betyda en försämring av verksamheten. Det beror på att 

implementeringsprocessen tenderar att vara lång och familjens idéer och värderingar fortsätter 

att flöda i verksamheten om det interna valet utses. Emellertid är risken med att ge förtroendet 

till en utomstående aktör att gränsen mellan familj och företag minskar och familje-

företagskulturen tenderar att tunnas ut. (Burkart, Panunzi, & Shleifer, 2003) 

Vikten av långsiktighet har visat sig vara en betydande faktor för familjeföretagens framgång. 

Forskning har också pekat på en betydande fördel hos de seniora företagsledarna eftersom de 

har visat sig generera en expertis på långsiktiga fronten.  Då fokus i många familjeföretag är 

att föra företaget genom flera generationer måste långsiktigt tänkande genomsyra företaget 

(Lumpkin & Brigham, 2011).  

Vikten av långsiktighet och familjeledning förklaras också av Burkart, Panunzi, & Shleifer 

(2003) som lyfter fram tre viktiga teorier som förklarar incitamenten till att familjen ska 

behålla kontrollen över företaget. För det första finns där en betydelsefull amenity 

potential”eller behaglighetspotential som innebär att ägaren tillfredsställs av icke 

vinstbaserade belöningar och eftersträvar istället andra privata fördelar av kontrollen 

(Demsetz & Lehn, 1985; Burkart, Panunzi, & Shleifer, 2003). I familjeföretagsperspektivet 
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framhäver Burkart et al. (2003) att grundaren tenderar att känna en tillfredställelse av att se 

familjeföretaget drivas vidare av någon med samma efternamn. För det andra kan det vara 

otroligt viktigt att familjenamnet associeras med företaget för att utnyttja detta i andra 

sammanhang exempelvis sociala och politiska. För det tredje lyfter man fram risken för 

inflöde av fientligt kapital i form av investerare och intressenter på marknaden. Risken finns 

då att familjen tappar majoritet och den avgörande kontrollen över företaget.  

3.2 Teori 

För att infria syftet i uppsatsen redogör vi för de fyra huvudsakliga teorierna och argumenterar 

för vikten av respektive teori.     

4.2.1 Agentteorin 

Agentteorin försöker förklara intressekonflikter mellan de olika intressenterna i en 

verksamhet. Agent-Principal teorin antar att det finns en separation mellan ägare och ledning 

och att detta skapar en intressekonflikt som bygger på att ägarna och styrelsen har olika mål 

(Gottardo & Mosiello, 2014). Ägarna vill i det här exemplet att ledningen ska arbeta för att 

maximera värdet för aktieägarna medan ledningen strävar efter att få företaget att växa på ett 

sådant sätt att det gynnar deras makt och ekonomiska ställning. Men i familjeföretaget där 

ägarna och ledningen ofta är samma person/personer borde intressekonflikterna försvinna. 

Med den här vetskapen borde man kunna förklara möjliga skillnader i finansieringsstrategier 

mot icke familjeägda företag. 

3.2.2 Modigliani & Miller  

Länge har man sökt efter teorier som kan förklara företags kapitalstruktur, därför var 

Modigliani och Milles upptäckt 1958 revolutionerande. I deras artikel the capital structure 

irrelevance proposition framförde de teorier som tidigare varit omöjliga att förklara. Tidigt 

kritiserades Modigliani och Millers teori och vid flertalet tillfällen har andra försökt att 

motbevisa teorin men misslyckats och således måste dagens forskare förhålla sig till den 

(Arnold, 2005).  

Teorins huvudpunkt var att visa att ett företags värde, i en perfekt marknad, är konstant 

oberoende av skuldsättningsgraden. Innebörden blir att ett bolags värde inte bestäms av 

kapitalstrukturen utan endast av de kassaflöden som bolaget genererar. Teorin bygger på två 

propositioner:  
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- Proposition I 

Denna proposition menar att värdet på ett bolag som är belånat är jämställt med värdet 

på ett bolag utan belåning. Detta kan förklaras genom att jämföra en investerares 

intresse i investeringen. Istället för att investera i det belånade bolaget kan investeraren 

låna och placera sina pengar i det obelånade företaget och med hjälp av hävstångs-

effekten generera samma värde som det belånade bolaget gör (Modiglianin & Miller, 

1958).  

- Proposition II 

En högre skuldsättningsgradgrad i företaget leder till en högre förväntad avkastning 

för att kompensera för den risk som tas i samband med belåning (Modiglianin & 

Miller, 1958).   

Bärande pelare i teorin är också de förenklande antaganden i form av bortseendet från skatter, 

tullar, transaktionskostnader och kostnader i samband med konkurser. En så förenklad värld 

existerar inte och kritiken som framförts baseras ofta på att dessa antaganden inte 

överensstämmer med verkligheten. Den mest basala delen som kritiserats är att bortse från 

skatten som alla individer och företag måste betala. Som svar på kritiken korrigerade 

Modigliani och Miller sin modell 1963 och tillförde skatteparametern. De två artiklarna har 

legat till grund i vidare forskning i ämnet och är också en viktig del i PO-teorin vilket, 

motiverar dess existens i uppsatsen (Arnold, 2005).   

3.2.3 Pecking Order teorin 

Företags kapitalstruktur beror det delvis på hur man valt att finansiera verksamhet. PO-teorin 

talar om i vilken ordning företag väljer att finansiera investeringar. Först och främst vill 

företag finansiera investeringar med interna medel från bland annat tidigare vinster (Murray 

& Vidhan, 2003). Anledning till det kan vara för att undvika kostnader till borgenärer och 

aktieägare men det finns också företag som enligt Ebben & Johnsson (2006) använder interna 

medel för att förlita sig mindre på externa aktörer. Finns det inte tillräckligt med interna 

medel för att finansiera investeringen kommer företaget att vända sig till kapitalmarknaden. 

På kapitalmarknaden finns där finansiering genom lån och nytt ägarkapital. Först och främst 

vill företagen använda lånefinansiering och som sista utväg väljer företaget att ta in nytt 

ägarkapital (Arnold, 2005).  Anledningen till att företagen främst vill använda sig av låne-

finansiering är enligt PO teorin på grund av att det är mer konstandseffektivt (Murray & 

Vidhan, 2003). 
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3.2.4 Financial Growth Cycle Model 

För att beskriva den finansiella tillväxtcykeln skapade Berger & Udell (1998) Financial 

Growth Cycle Model (FGC). Teorin beskriver i huvudsak hur små och medelstora företag 

(SME) bör välja olika typer av finansieringsbeslut och hur kapitalstrukturer bör appliceras för 

att optimera företaget beroende på var i livscykeln företaget befinner sig. Modellen fokuserar 

på storlek, ålder samt transparent/information hos företaget och beskriver att företag tenderar 

att få större tillgång till externa finansieringsmetoder såsom främmande aktiekapital och långa 

skulder när företaget befinner sig i de mognare stadierna i livscykeln (Williams, 2010). Vidare 

diskuteras de tre faktorerna djupare. 

Storleken på företaget har visat sig vara viktig i tidigare studier på SME. Chittend, Hall & 

Hutchinson (1996) studerade fenomenet och upptäckte att företagsstorlek är positivt korrelerat 

med PO teorins beskrivning av finansieringsstrategin. Artikelförfattarna menade att ju större 

SME desto mer förlitade man sig på PO teorins beståndsdelar i samband med beslut om 

kapitalstrukturen. Två av författarna framförde några år senare att företagsstorlek även är 

positivt korrelerad med långa skulder och negativt korrelerad med de korta skulderna. Man 

menade då att mindre SME torde förlita sig mer på korta skulder (Hall, Hutchinson, & 

Michaelas, 2000).  Med ovanstående resonemang och tidigare studier driver även Williams 

(2010) hypotesen att desto mindre företag desto mer förlitar man sig på kortare skulder. Något 

som också observeras vid författarens studier på familjeföretag då data påvisade ett 

signifikant samband mellan företagens storlek och deras vilja att finansiera med externt 

kapital. Större företag förlitade sig mer på långa skulder och mindre på kortare.  

Den andra faktorn är transparens/information. Familjeföretag har visat sig stängda relativt 

andra företag och har sällan krav på att redovisa olika typer av ekonomiska rapporter på grund 

av att de oftast är mindre företag. Familjeföretag skulle kunna beskrivas som mycket 

otransparenta i många fall. Detta tenderar att missgynna företagen i lånesituationer då 

kreditinstituten kräver information om företaget (Brewer III, 2007). En oväntad faktor som 

påverkar företagets transparens är utbildningsnivån på ägaren. Ägare med en högre utbildning 

tenderar att förstå vikten av informationsutbytet vid kreditbedömningar samt vara mindre 

fientligt inställda till kreditinstitut (Becker, 1964; Vos, Jia-Yuh Yeh, Carter, & Tagg, 2007). 

Slutligen har företagets ålder också visat sig spela en stor roll i finansieringsstrategien. Studier 

säger att äldre företag har större möjligheter att finansiera sina investeringar med interna 

medel. Detta beror på att företaget haft längre perioder med vinster och tenderar således att 
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inneha mer interna medel desto äldre företaget är, vilket ger möjligheten att återinvestera 

dessa (Mateev & Ivanov, 2011; Pfaffermayr, Stöckl, & Winner, 2013). Detta bekräftas av 

Williams (2010) som tillägger att interna medel är den första delen i PO teorin, vilket skulle 

innebära att de äldre företagen tenderar att använda interna medel före de externa 

finansieringsmöjligheterna oftare än yngre. Däremot säger FGC att äldre företag har större 

möjlighet att ta in externt kapital. Skulle det vara så att företaget använder denna möjlighet att 

faktiskt använda sig av externt kapital kan det tala emot PO teorin. Däremot påtalar Hall et al. 

(2000) att ålder har en negativ korrelation med de långa och korta skulderna och slutligen 

konstaterar också Romano,  Tanewski, & Smyrnios (2000) att företagets ålder har en 

signifikant påverkan på ägarens finansieringsstrategier. Den sammanvägda bilden av tidigare 

studier påvisar att ålder är av stor betydelse, vilket motiverar dess existens i teorin. 

  

FGC har visat sig ha en relativt bra förklaringsgrad till de beslut som fattas i samband med  

finansieringsvalen vid invsteringar. Det finns däremot brister, som att teorin bortser från de 

säregna karaktärsdragen som familjeföretag har, exempelvis finetligheten mot extern kapital 

(King & Santor, 2008) och den goda relationen familjeföretag tenderar att ha till kunder 

(Andres, 2008) och leverantörer. Men även i vissa fall den existerande ”amenity potential” 

eller behaglighetspotential som innebär att ägaren tillfredsställs av icke vinstbaserade belön-

ingar och eftersträvar istället andra privata fördelar av kontrollen (Demsetz & Lehn, 1985).  

Men med ovanstående faktorer i form av storlek, ålder samt transparens finns det en möjlighet 

att tillsammans med PO teorin studera hur familjeföretagens karakteristiska drag påverkar 

finansieringsstrategin. 

3.3 Familjeföretagens Pecking Order 

Modigliani och Millers teori bygger på att ägarna är skilda från företaget och det är något som 

följer med in i PO (Arnold, 2005). I familjeföretag är gränserna däremot inte helt tydlig då 

familjen och företaget ofta går in i varandra. Familjemedlemmarna (ägarna) sitter ofta på 

exekutiva positioner men kan även hittas bland övriga anställda och som Young Baek, Cho, & 

Fazio (2016) skriver finns det inte någon större skillnad mellan ägandet och kontrollen över 

familjeföretaget. Det medför att PO inte är direkt applicerbar på familjeföretagen eftersom 

förhållandena mellan ägarna och ledningen skapar annorlunda incitament för de två 

ägartyperna. Incitamenten grundar sig i att familjerna som ägare till familjeföretagen ser 
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företagets överlevnad som viktigare än vinstmaximering (Anderson, Mansi, & Reeb, 2003) 

som annars är den vanliga målbilden för aktieägare.  

De metoder som finns i PO för att ta in nytt kapital finns fortfarande kvar i samma turordning 

även för familjeföretagen. Men bland familjeföretagen finns det fler metoder att använda sig 

av som inte tas upp i PO. Bootstrapping är en av dessa metoder och går ut på att företaget vill 

förlita sig så lite som möjligt på externt kapital i form av lån och aktiekapital (Ebben & 

Johnsson, 2006). Det kan ske genom att bland annat sätta kortare kredittider till kunder och 

förhandla fram längre återbetalningstider mot sina leverantörer. Med anledning av olikheter 

mellan ägartyperna och företagens metoder för att finansiera verksamheten tar uppsatsen fram 

familjeföretagets FPO, en egen teori över familjeföretagens investeringsalternativ, för att 

komplettera PO så att den är applicerbar på familjeföretag. 

Familjeföretagen vill inte sprida sitt ägande genom att ta in nytt ägarkapital från personer 

utanför familjen och man föredrar därför först och främst lånefinansiering (Young Baek, Cho, 

& Fazio, 2016).  Det stämmer bra överens med den ordningen som observeras i PO. Men 

familjeföretagen har dock ytterligare alternativ att använda sig av när det behövs mer kapital.  

Familjeföretag borde exempelvis kunna använda sig av möjligheten att skjuta till mer 

familjekapital istället för lånefinansiering för att minska den risken som uppstår vid 

lånefinansiering. Familjekapitalet är i det här fallet det kapital som familjen äger utanför 

företaget men som kan plockas in vid behov. 

Familjeföretaget borde också ha möjligheten att genom nära relationer till leverantörer kunna 

ändra återbetalningsvillkoren på de kortfristiga skulderna för att få tillgång till mer kapital. 

Tanken grundar sig i att familjeföretag är bra på att skapa goda och långsiktiga relationer med 

sina leverantörer (Andres, 2008). Mer specifikt kan det tänka sig att familjeföretagen 

förlänger återbetalningstiden för att få ett större kapital att röra sig med. Som tidigare nämnts 

är det ett sätt för företaget att undvika nytt kapital från externa aktörer d.v.s. bootstrapping 

(Ebben & Johnsson, 2006). Eftersom en del av de kortfristiga skulderna nu blir tillgångar när 

återbetalningstiden förlängs kan det kanske vara så att de kortfristiga skuldernas karaktär 

ändras och blir mer lika långfristiga skulder. En ytterligare bootstrappingmetod för familje-

företaget att få tillgång till mer kapital är att arbeta med kundernas kredittider. Genom att 

förkorta kredittiden som kunderna har för att betala tillbaka sina skulder kan företaget lösa ut 

mer kapital utan att sprida ägandet. 
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Saknas möjligheten att plocka in ytterligare familjekapital eller att använda sig av 

bootstrapping metoder för att lösa ut mer kapital så kommer familjeföretaget välja 

lånefinansiering framför nytt ägarkapital helt i ordning med PO men av olika orsaker. Viktigt 

här är att urskilja kapital som kommer från olika ägare och kategorisera de i två grupper. Dels 

de som i detta fall syftar på ägarkapital från externa ägare, dels familjekapitalet som nämndes 

tidigare som också är ägarkapital. Enligt PO väljer företag lånefinansiering framför externt 

ägarkapital p.g.a. de lägre kostnaderna företaget får eftersom långivarna har lägre krav på 

avkastning på sitt kapital än ägarna (Murray & Vidhan, 2003). Men enligt FPO väljer man lån 

framför nytt externt ägarkapital av anledningen att inte sprida ägandet. 

Om inte något av de tidigare nämnda alternativen är möjliga så återstår två alternativ. Det 

första alternativet är baserat på att man sedan tidigare bestämt sig för att inte finansiera 

verksamheten med mer familjekapital som är en utav de första alternativen. Det som återstår 

då är att ta in nytt kapital från externa ägare och lyckas familjeföretaget inte med detta tvingas 

man att tillslut skjuta in mer kapital från familjen trots att man undvikit detta i tidigare skede. 

FPO skiljer sig därför något från den klassiska PO. Rangordningen i PO är densamma som i 

FPO men FPO har fler alternativ och annorlunda incitament till varför de föredrar 

lånefinansiering. I PO har vi i fallande ordning: interna medel, lånefinansiering och sist nytt 

ägarkapital medan rangordning i FPO består av: interna medel, familjekapital, bootstrapping, 

lånefinansiering, externt ägarkapital och sist familjekapital igen. Skillnaden mellan PO och 

FPO redovisas i Tabell 1. 

Det skall tilläggas att det inte är helt säkert att företagen går vidare till nästa val av 

finansiering om det tidigare valet inte blir av. Det eftersom att företaget har möjligheten att 

inte göra investeringen överhuvudtaget.  Det kan t.ex. tänkas vara ett familjeföretag som vill 

genomföra en investering med hjälp av interna medel men investeringen är inte så pass viktig 

att familjen är beredd att skjuta in familjekapital om de interna medlen inte är tillräckliga. 

Fenomenet kan bero på olika trösklar mellan finansieringsalternativen. Det skulle exempelvis 

kunna vara så att för familjeföretag finns en lägre tröskel från bootstrapping till 

lånefinansiering än vad det är mellan lånefinansiering till externt ägarkapital. Det beror på att 

som tidigare skrivits familjeföretagen vill behålla kvar sitt ägande så stort som möjligt (Young 

Baek, Cho, & Fazio, 2016). 
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Ett ytterligare tillägg som bör nämnas när FPO diskuteras är att ordningen kan differera något 

beroende på hur företagsintressenterna ser ut. Familjeföretag med många leverantörer kan 

tänkas välja bootstrapping i form av kortare kredittider åt kunder och familjekapital framför 

längre återbetalningstider till sina leverantörer. Familjeföretag med få leverantörer väljer 

antagligen att använda sig av bootstrapping i form av att förlänga återbetalningstiden till dessa 

innan familjen tar till familjekapital. Anledningen till att ordningen i FPO blir något flytande 

kring alternativen beror på att med få intressenter i form av kunder/leverantörer så borde det 

bli lättare att använda bootstrapping då färre parter ska komma överens och det blir mindre 

arbete. Är det däremot många intressenter kan det tänkas att det blir för mödosamt att använda 

sig av bootstrapping då det kommer att bli mycket förhandlande som kanske inte löser sig 

med alla parter. 

 

Tabell 1. Familjeföretagens PO i förhållande till deras motpart.  

Den kursiva delen markerar den delen av FPO som varierar mellan familjeföretagen. 

Rang-

ordning   

Familjeföretagens 

Pecking Order   

Traditionell 

Pecking Order 

1   Interna medel   Interna medel 

2   Familjekapital   Lånefinansiering 

3   Bootstrapping   Nytt ägarkapital 

4   Lånefinansiering     

5   Externt ägarkapital     

6   Familjekapital     

 

3.3.1 Interna medel 

Med interna medel i FPO menas det kapital som finns i företaget som går att använda vid 

finansiering utan att någon större åtgärd behöver vidtas. Det är tidigare vinster som kan 

användas för att återinvesteras istället för att plockas ut. Interna medel innefattar också det 

kapital företaget har i kassa och på bank som kan användas som finansieringsalternativ.  

3.3.2 Familjekapital 

Att familjerna själva tillför nytt ägarkapital som här kallas familjekapital är det samma som 

att ägarna tillskjuter nytt kapital, vilket är en av metoderna när man talar om bootstrapping 

(Winborg & Landström, 2001). Men familjeföretagen har som nämnts har en annan typ av 
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ägare med andra incitament än andra ägare. Detta är anledningen till att i det här arbetet lägga 

familjekapitalet separerat från bootstrapping. Ägarfinansiering, kapital som kommer från 

huvudägarna, kan tillföras direkt via huvudägarna eller indirekt genom deras anhöriga 

(Winborg & Landström, 2001)  

3.3.3 Bootstrapping 

Tre av de vanligaste metoderna för bootstrapping är att lösa ut kapital från kunder och 

leverantörer samt att ägare tillskjuter nytt kapital (Winborg & Landström, 2001). Men det 

finns många bootstrappingmetoder.  

Att fördröja betalningar till leverantörer, som tillhör en av de vanligaste metoderna, 

praktiseras huvudsakligen av företag med låg vinstmarginal bland både nya och äldre företag 

(Winborg & Landström, 2001). När det kommer till just familjeföretagen så strävar de inte 

efter vinstmaximering (Anderson, Mansi, & Reeb, 2003) vilket gör familjeföretagen till en 

kandidat för den här metoden då vinstmarginalerna blir lägre. När vinstmarginalerna är små 

kan det tänkas att företagen söker efter så billigt kapital som möjligt och internt framtaget 

kapital är mindre kostsamt än externt kapital (Ebben & Johnsson, 2006) eftersom det har 

kostnader till sina borgenärer.  

För att minska mängden uppbundet kapital i företaget kan man också minimera 

kundfordringarna genom att exempelvis sätta kortare kredittider. Även den här metoden är 

mer förekommande bland företag med låg vinstmarginal men är mer vanlig bland växande 

och äldre företag (Winborg & Landström, 2001) Familjeföretagen borde tillhöra gruppen 

äldre företag i många utav fallen eftersom att familjeföretagen innehar långsiktiga 

investeringar som är tänkta att sträcka sig över flera kommande generationer (Young Baek, 

Cho, & Fazio, 2016). Det borde främst vara en förläggning av återbetalningstiden till 

leverantörer som används för att inte stöta sig mot sina kunder.  

3.3.4 Lånefinansiering 

Familjeföretagen vill använda lånefinansiering framför nytt ägarkapital från externa ägare 

(Croci, Doukas, & Gonenc, 2011) eftersom man vill undvika ägarspridning (Young Baek, 

Cho, & Fazio, 2016). Långivare har dessutom visat sig vara mer benägna att ge långtidslån åt 

just familjeföretag p.g.a. de ser familjeföretagens investeringar som mindre riskfyllda (Croci, 

Doukas, & Gonenc, 2011). Familjeföretagen har som nämnts största delen av sitt kapital i ett 
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bolag vilket ger en dåligt diversifierad portfölj (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016) och borde 

därför leda till mindre riskfyllda investeringar eftersom företagets resultat kommer att ha 

större inverkan på familjens kapital än i en väldiversifierad portfölj.  

Familjeföretag har lägre agentkostnader i samband med lånefinansiering och familjeföretag 

har visat sig ha högre skuldsättningsgrad än icke familjeföretag i flertalet studier som gjorts i 

olika länder (Croci, Doukas, & Gonenc, 2011). En bidragande anledning till detta är 

familjeföretagets ovilja att finansiera verksamheten med hjälp av aktiekapital från externa 

intressenter (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016) 

3.3.5 Externt ägarkapital 

Om inte någon av de tidigare metoderna är genomförbara eller anses vara lämpliga har 

företaget enligt FPO-modellen bara ett alternativ kvar innan de åter tvingas till att använda sig 

av familjekapital om de verkligen vill genomföra investeringen. Att ta in aktiekapital från 

externt håll går helt emot vad familjeföretagen vill eftersom det leder till en svagare rösträtt i 

företaget (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016) eftersom det blir fler personer utanför familjen 

som får vara med och rösta kring frågor i företaget. 

3.3.6 Familjekapital 2  

Skulle alla alternativen här ovan inte gå att verkställa så måste familjeföretaget helt enkelt 

använda sig av familjekapital om investeringen ska göras, detta trots att familjen tidigare valt 

att inte ta till den här metoden.  

3.4 Litteratursammanfattning och hypoteser 

Tidigare studier har konstaterat att familjeföretag är en speciell form av företag som skiljer sig 

från andra typer av företag. Man har observerat att verksamheter med familjer på styrande och 

ägande positioner drivs av helt andra mål än andra företag och tenderar således att finansiera 

investeringar på alternativa sätt (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016; Anderson, Mansi, & Reeb, 

2003; King & Santor, 2008). Burkart et al. (2003) redogör för tre viktiga incitament som gör 

familjeföretagen speciella. Delvis tenderar de att drivas av amenity potential vilket innebär att 

företagets ägare inte enbart drivs av finansiella vinster utan även emotionella fördelar såsom 

att föra företaget vidare i familjen (Demsetz & Lehn, 1985). Utöver det tror författaren att det 

är viktigt att familjenamnet associeras med företaget för att kunna utnyttja det i exempelvis 
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sociala och politiska sammanhang. Slutligen lyfter man rädslan för inflöde av främmande 

kapital som kan medföra att ägaren tappar kontrollen över företaget (Burkart, Panunzi, & 

Shleifer, 2003). Utöver teorin som Burkart et al. (2003) framför säger Andres (2008) att 

familjeföretg har bättre relationer med sina kunder och leverantörer vilket öppnar upp för 

bootstrappingfinansiering.   

För att förklara företags finansieringsstrategier har forskare utvecklat PO teorin, vilken 

förklarar hur företag väljer finansieringsform vid investeringar. PO teorin är däremot inte 

perfekt applicerbar på familjeföretag. På grund av ovan nämnda orsaker utvecklas FPO teorin 

som tar hänsyn till att familjeföretag drivs annorlunda. I FPO har familjekapital samt 

bootstrapping lagts till på grund av att familjeföretagen kommer välja alternativa 

finansieringsmetoder för att undvika externt aktiekapital.  

Med ovanstående teorier och resonemang har följande hypoteser utformas: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan FPO modellen och familjeföretagens 

finansieringsmetoder. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan viljan att använda sig av kapital från familjen 

och hur pass mycket företaget är ett familjeföretag. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan viljan att använda sig av bootstrappingmetoder 

och hur pass mycket företaget är ett familjeföretag. 

H4: Det finns ett positivt samband mellan viljan att använda sig av lånefinansiering och 

hur pass mycket företaget är ett familjeföretag. 

H5: Det finns ett negativt samband mellan viljan att använda sig av externt kapital och hur 

pass mycket företaget är ett familjeföretag 
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4. Metod 

I metodkapitlet kommer metodvalen att beskrivas. Det redogörs det för uppsatsens metod 

innehållande källkritik mot det presenterade materialet samt vilken forskningsdisposition som 

används. Utöver det presenteras den empiriska metoden där bland annat 

datainsamlingsmetoden och operationaliseringen avhandlas.  

4.1 Uppsatsens metod 

I uppsatsens metod fokuserar på det material som initialt samlats in för att undersöka hur 

familjeföretag väljer att finansiera sina investeringar samt källkritik mot insamlingsmetoden.  

4.1.1 Metod  

Den inledande deduktiva ansatsen medför valbarhet i vilken metod som kan användas. De två 

huvudsakliga metoderna som återfinns i forskningen är en kvantitativ metod samt en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden bygger på datainsamling från intervjuer, 

observationer eller enkäter. Fördelen med en kvalitativ metod är att den ger en djupare 

kunskap om fenomenet genom möjligheten att studera faktorerna på djupet. Det finns också 

en möjlighet att observera händelser vilket medför att data är mer oberoende då man undviker 

respondenternas åsikter och egna tolkningar av fenomen. En kvalitativ metod är fördelaktig 

att använda vid en induktiv ansats då man kan tolka händelser till teorier (Bryman & Bell, 

2011).    

Den kvantitativa metoden bygger på stor datainsamling från sekundärkällor i form av 

arkivdata eller primärkällor i form av enkäter. Den är fördelaktig om man vill undersöka 

variabler som kräver mycket data. Den kvantitativa metoden är ofta mycket mindre 

tidskrävande samt betydligt mer kostnadsbesparande. Eftersom ett stort antal stickprov görs 

finns det möjlighet till generalisering, däremot krävs det att stickproven är representativa för 

populationen. Den stora volymen av data är också positivt för att skapa en stabil grund för 

analyser. Slutligen baserar man data på kvantiteter och mätbara variabler istället för intryck 

vilket gör att datainsamlingen går att återskapa (Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 2009).  

Då syftet med uppsatsen är att undersöka finansieringsstrategierna och således 

kapitalstrukturen i familjeföretag med en deduktiv ansats är en kvantitativ metod fördelaktigt 

att använda. En FPO har utformats för att beskriva finansieringsstegen som familjeföretag 
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torde använda. Målet är att generalisera FPO vilket medför att en kvantitativ ansats är 

motiverat att använda för att studera fenomenet. Ett kvalitativt tillvägagångssätt hade även 

varit fördelaktig i uppsatsen. Möjligheten till att studera FPO genom en fallstudie hade kunnat 

ge oss oberoende data som förhoppningsvis tydliggjort varför företagen handlar som de gör. 

Däremot är FPO en egenkomponerad teori som aldrig testats innan vilket medför att teorin är 

obekräftad från empirins synvinkel. Därför torde första steget vara att genomföra en 

undersökning om dess existens återfinns i familjeföretagen i Sverige. Genom att genomföra 

en kvantitativ enkätundersökning får uppsatsen förhoppningsvis en bred grund med många 

respondenter som kan bekräfta eller dementera teorin. Nästa steg skulle sedan kunna vara att 

genomföra en kvalitativ studie som undersöker varför företagen agerar så. 

4.1.2 Källkritik  

Arkivmaterialet som använt i denna uppsats är mestadels vetenskapliga artiklar från 

välrenommerade tidskrifter samt facklitteratur från erkänt bra författare. Insamlingen har skett 

från Högskolan Kristianstads databas Summon samt artiklar i Googles databas Scholar. För 

att garantera en hög nivå på artiklarna som använts har vi jämfört dem i journalen Association 

of business schools journal guide 2015 och således använt oss av de högst rankade på 

respektive område (Association of business, 2015).   

Forskningsresultat från tidigare studier har visat på varierande resultat. En del studier pekar på 

en korrelation mellan familjeföretag och skuldsättning och en del påvisar vagt eller obefintligt 

samband. Detta diskuteras i många artiklar och större delen dem påvisar att detta beror på en 

oenighet i definitionen av familjeföretag. Utöver definitionssvårigheten tror man att 

skillnaden beror på kulturskillnader mellan länderna som undersöks (Anderson et al, 2003; 

Ellul, 2010; Young Baek et al, 2016). Eftersom forskningen påvisar varierande resultat 

tenderar det att generera en osäkerhet i applicerbarheten på den svenska marknaden. Vi finner 

dessutom endast ett mindre antal artiklar som berör kapitalstruktur från ett svenskt perspektiv. 

Med vetskapen om detta är vi försiktiga med att dra slutsatser från det svenska perspektivet 

och granskar artiklarna med särskild kritisk noggrannhet.  

Forskningen kring finansieringsmetoder i familjeföretag verkar enligt uppsatsens inledande 

eftersökningar relativt begränsad i jämförelse med många andra grenar inom företags-

ekonomin. Det kan medföra en viss osäkerhet i det data som tillhandahålls eftersom att 

forskningsinriktningen upplevs som relativt limiterad.  
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Den empiriska datainsamlingen består av enkätdata insamlat från 83 slumpmässigt utvalda 

företag som fått besvara frågor om företagets investeringsstrategier samt kontrollfrågor som 

har till uppgift att undersöka ifall företaget kan beskrivas som ett familjeföretag. Detta är en 

kvantitativ metod som beskrivs djupare i nästa avsnitt, vilket gör att viss kritik kan lyftas mot 

datainsamlingsmetoden. Bryman & Bell (2011) skriver att kvantitativa metoder tenderar att 

misslyckas med att spegla verkligheten. Detta beror på att man endast undersöker och mäter 

det uppsatsen syftar till att undersöka. Således blundar man för fenomen som hade kunnat 

observeras vid en kvalitativ analys. Vid enkätdata måste vi också vara medvetna om att svaren 

speglar respondentens bild av fenomenet och dessutom kan vi aldrig vara säkra på att 

respondenten innehar den kunskap som krävs för att besvara enkäten.   

4.2 Empirisk metod  

Här kommer det att redogöras för datainsamlingen, operationaliseringen beskrivs samt 

diskuteras en värderingsmultipel för familjeföretag. 

4.2.1 Datainsamling  

Med avsikten att undersöka familjeföretags kapitalstruktur genom att testa validiteten i FPO 

kommer en kvantitativ ansats att användas. Detta genererar huvudsakligen två sätt att samla in 

empiri, dels genom arkivdata, dels genom enkätdata. Arkivdata består bland annat av 

rapporter, statistiska underlag och artiklar i ämnet. Det är fördelaktigt att använda vid de fall 

då tillräcklig data går att finna. Det kan vara vid studier påbörjade av andra forskare då 

metoden är applicerbar på den egna artikeln eller vid analys av exempelvis aktiepriser. Då 

arkivdata blir bristfälliga är enkätdata att föredra eftersom de baseras på empiriinsamling från 

personer som förmedlar en bild av verkligheten. Enkätdata bygger på att ett stort antal 

personer besvarar en enkät med standardiserade frågor. Genom ett stort antal svar finns där 

möjlighet att sammanställa och dra slutsatser av de viktade svaren. Man bör däremot 

analysera enkätdata med stor försiktighet då resultaten motsvarar en vinklad bild av 

svarandens uppfattningar. Det finns då ingen möjlighet för oberoende observationer från 

forskaren vilket förekommer vid fallstudier som är aktuella vid kvalitativa studier (Körner & 

Wahlgren, Praktisk statistik, 2002). 

Trots avsaknaden av oberoende observationer är det motiverat att använda sig av enkätdata på 

grund av spridningen och den höga svarsfrekvensen som det förhoppningsvis genererar. Man 
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får dessutom relativt grundläggande och enkla svar som kan göra materialet lättare att 

analysera. Slutligen genererar enkätdata standardiserade svar vilket medför att en större chans 

till generalisering vilket är målet med undersökningen. Alternativet att använda sig av 

arkivdata är opraktiskt och orealistiskt i vårt fall eftersom FPO bygger på iakttagelser och 

analyser som vi själv gjort vilket medför svårigheter att finna användbar data.        

4.2.2 Urval och bortfall 

För att undersökningen om finansieringsstrategierna i familjeföretag inte skulle bli för 

omfattande har urval gjorts. Enligt Byman & Bell (2011) styrs studiens omfattning av den tid 

som finns till förfogande vilket är styrt av inlämningsdatum och kursföreskrifterna som finns. 

Studien inriktar huvudsakligen på familjeföretag men eftersom definitionerna är många samt 

att det inte återfinns register över enbart familjeföretag har en bredare undersökning varit 

nödvändig. Då uppsatsen delvis baseras på FPO teorin vars ena del bygger på att företaget har 

möjlighet att ta in externt aktiekapital d.v.s. sprida ägandet genom att ställa ut aktieandelar har 

urvalet begränsats till aktiebolag. Utöver aktiebolag har avgränsningar också gjorts till SME 

företag i Sverige. Det beror på att familjeföretag har visat vara mer frekvent förekommande i 

den urvalsgruppen än bland större bolag (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016). Svenska bolag 

har delvis valts av bekvämlighetsskäl då utländska bolag varit betydligt mer svårkontaktade 

än svenska men framförallt på grund av att forskningen ur det svenska perspektivet är mindre 

förekommande.  

Efter att ovanstående avgränsningar applicerats i databasen Retriever Business har flera 

tiotusentals företag påträffats vilket fortfarande resulterar i en ohållbar analysmängd. Vidare 

gjordes sökningar för att inkludera företag från en mängd branscher för att således skapa en 

representativ bild av företagen i Sverige.  Företagen har sedan valts ut manuellt och 

slumpmässigt för att skapa ett hanterbart urval på 465 företag. För att nå ut med 

enkätundersökningen krävs e-mailadresser till dessa bolag vilket samlats in genom att leta på 

företagens hemsidor. Eftersom enkäten vänder sig till ägare eller personer ur 

företagsledningen som har en god insyn i företaget och kan påverka viktiga beslut har fokus 

legat på att hitta e-postadresser till dem. Om dessa adresser varit omöjliga att hitta har andra 

alternativ i form av infoadresser eller kundtjänstadresser valts med uppmaning och 

förhoppning att detta vidarebefordras till ägare eller företagsledning. Enkätdistributören som 

användes var SurveyMonkey. 
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Enkäten skickades endast till 455 av 465 företag i urvalsgruppen den 5 maj 2017 kl. 8.45. De 

reducerade antalet utskick berodde på att 9 stycken av de företagen hade avregistrerat sig från 

SurveyMonkey samt att 1 av e-postadresserna inte fungerade. Företagen hade möjlighet att 

besvara enkäten fram tills den 10 maj 2017 kl. 23.59. Den 8 maj 2017 kl. 12.00 skickades den 

första påminnelsen till de företagen som inte besvarat enkäten vid tidpunkten. Två dagar 

senare skickades den andra och sista påminnelsen den 10 maj 2017 kl. 9.00 i förväntan om att 

öka svarsfrekvensen ytterligare.  

4.2.3 Operationalisering  

Operationaliseringens syfte är att översätta abstrakta begrepp till mät- och tolkningsbara 

variabler (Körner & Wahlgren, Praktisk statistik, 2002). Målet med enkäten är att uppnå detta. 

Avsikten är att konvertera FPO och de kringliggande teorierna till en enkät som således kan 

analyseras och resultera i slutsatser om finansieringsstrategierna i familjeföretag på SME 

nivå.  

Enkäten är huvudsakligen uppbyggd i två delar, se bilaga 1. Den första delen består att de 

oberoende variablerna samt kontrollvariabler. Variablernas syfte är att bedöma hur mycket 

företaget överensstämmer med definitionen av familjeföretag som litteraturen och uppsatsen 

utgår från. Den andra delen bygger på FPO-modellen som utformats för att analysera 

finansieringsstrategin i familjeföretag. Vidare presenterar vi enkätens frågor samt diskuterar 

och argumenterar för dessa. I vissa fall presenteras frågorna direkt efter varandra, det beror på 

att de har ett starkt samband.   

4.2.3.1 Familjeföretagsindex    

Tidigare studier som genomförts för att undersöka kapitalstrukturer i familjeföretag har 

forskarna konstaterat att antingen kan ett företag vara ett familjeföretag eller inte (Anderson et 

al. 2003; King & Santor, 2008; Young Baek et al, 2016). Vår uppfattning efter att där finns 

många parametrar som avgör om ett företag är ett familjeföretag. Dessutom anser vi att 

familjeföretagsdefinitionen är en flytande definition och att företaget kan bete sig som ett 

familjeföretag utan att en familj äger majoriteten av företaget.  Således har ett familje-

företagsindex utformats vars syfte är att mäta hur mycket företaget liknar och beter sig som ett 

familjeföretag. Familjeföretagsindexet kommer således också att vara den oberoende 

variabeln. De parametrar som beräknas är ägarandel, antal anställda i familjen samt om ägaren 

liknar sig vid ett familjeföretag emotionellt. 
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Ägarandelen bygger på hur stor del av företag som ägs av en familj, denna faktor kan anta 

värden mellan 0% till 100% likt de två nästkommande parametrarna. Denna parameter är en 

viktig faktor för att avgöra om företaget är ett familjeföretag. En hög grad av ägandet medför 

att den bakomliggande familjen får optimal chans att styra företaget efter deras preferenser 

vilket medför att de särdragen som definierar familjeföretaget och som nämnts tidigare 

tenderar att synas mer.  

Andelen av familjen som arbetar i företaget mäts genom att väga den andel av familjen som 

arbetar i företaget mot den andelen som kan jobba i företaget. Här tar vi också hänsyn till att 

en viss del av familjen kan uteslutas av olika anledningar exempelvis av ålder, utbildning eller 

då släktskapet inte är tillräckligt närliggande. Det närliggande släktskapet avgörs enbart av 

den som besvarar enkäten och kan medföra bland annat att syskon, kusiner och syskonbarn 

utesluts av olika anledningar, det kommer givetvis att accepteras då vi finner svårigheter i att 

bedöma vem som ska tillhöra familjen eller inte. Parametern tas med eftersom att ett större 

antal familjemedlemmar som arbetar i företaget skulle medföra att familjeföretagsdragen 

framhävs.  

Den emotionella uppfattningen som ägaren har av företaget mäts genom att väga hur mycket 

ägaren associerar sig med ett familjeföretag. Skulle ägaren associera sig till stor grad med ett 

familjeföretag kommer det att ge ett utslag på 100% och vice versa. Den emotionella 

uppfattningen är viktig variabel i indexet eftersom att om ägaren anser sig driva ett 

familjeföretag kommer också besluten att fattas därefter således tenderar man att driva 

företaget i likhet med de kännetecknen som beskrivits tidigare.        

4.2.3.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna är de som ska knyta företaget till familjeföretagsindexet som 

sedermera ska avgöra hur mycket ett företag är ett familjeföretag.  

6. Vem är huvudägaren till företaget? 

7. Vem är ägaren till de företag som äger företaget? 

Den mest avgörande parametern i fastställandet om företaget tillfaller familjeföretagsindex 

eller jämförelsegruppen är hur ägaren ser ut. Är det ett företag, privatperson eller annan typ av 

ägare bakom företaget? Eller är det en kombination av flera olika typer av ägare? Frågan ställs 

för att avgöra om företaget har förutsättningarna för att kunna vara ett familjeföretag. Skulle 

ägaren vara ett företag, kommun eller annan uppfyller man inte längre de kriterier som krävs 
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för att kvalificeras som ett familjeföretag. Om respondenten svarar att ägaren är en eller flera 

privatpersoner på fråga 6 får man fortsätta att svara på de övriga frågorna som berör 

familjeföretagsindexet d.v.s. fråga 8 till 12 och man hoppar över fråga 7. Skulle man istället 

svara att företag ägs av ett annat företag eller en kombination av företag och privatperson får 

man svara på fråga 7 som avgör om det ägande företaget ägs av en privatperson. Om företaget 

äga av privatpersoner får respondenten svara på de frågorna som berör familjeföretagsindexet 

d.v.s. fråga 8 till 12. Om respondenten istället svarar annan typ av ägare på fråga 6 eller 7 

diskvalificeras man för att svara på de frågor om berör familjeföretagsindex och slussas vidare 

till fråga 13 på grund av att man inte länge uppfyller de kriterier som krävs för att kvalificeras 

som ett familjeföretag. Dessa respondenter kommer sedermera att motsvara 

jämförelsegruppen. Målet är att frågorna ska avgöra om företaget kan viktas mot 

familjeföretagsindexet eller om företaget kategoriseras som en i jämförelsegruppen. 

8. Hur stor andel av företaget ägs av huvudägaren? 

Syftet är att bidra till de parametrar som tillhandahålls i familjeföretagsindexet som 

presenterats tidigare. Denna fråga är viktig eftersom att den delvis kan avgöra hur stort 

handlingsutrymme huvudägaren har.  Men viktigast av allt är att variabeln är avgörande i den 

mest betydande delen i familjeföretagsindexet, ägarandelen. En större andel som ägs av 

huvudägaren genererar ett högre värde i indexet vilket gör att företaget uppnår en högre grad 

av familjeföretag.  

9. Hur länge har nuvarande ägare ägt företaget? 

Målet med frågan är att komplettera fråga 5 som frågade hur länge företaget existerat. För 

minimera fel som kan uppstå i form av att företaget existerat länge men endast ägts av 

personen eller familjen en kortare tid väljer vi att ha med denna fråga. Motivet är, som 

tidigare sagts, att jämföra familjeföretag. Ett företag som levt länge kan anses vara till större 

grad ett familjeföretag än ett företag som existerat kortare tid på grund av att det överlevt fler 

generationer. 

10. Företaget är ett familjeföretag. 

I detta påstående ska respondenten sätta ett kryss beroende på om man anser sig vara ett 

familjeföretag. Skalan kallas likert-skala vilken är sjugradig och där respondenten ska placera 

sig mellan instämmer inte alls till instämmer helt och hållet (Ejlertsson, 2014). En viktig 

parameter i familjeföretagsindexet är att avgöra hur mycket man anser sig vara ett 
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familjeföretag vilket besvaras av denna fråga. Förhoppningen är att företaget ska anse sig vara 

ett familjeföretag vilket kommer generera en högre siffra i familjeföretagsindexet. 

11. Hur många familjemedlemmar till huvudägaren skulle kunna ha sin anställning i företaget?  

12. Hur många familjemedlemmar är anställda? 

Familjeföretagen har i många fall sina familjemedlemmar inte bara på styrande positioner 

utan även bland övriga anställda (Young Baek et al. 2016). Här efterfrågar vi kunskap om hur 

många familjemedlemmar som hade kunnat ta anställning i företaget och hur många av de 

som faktiskt är anställda i företaget. Med informationen om familjemedlemmarna bildas en 

kvot på hur stor andel av familjen som tar anställning i företaget vilket generar ett värde som 

appliceras i familjeföretagsindexet. Frågan är också väl motiverad eftersom antalet anställda 

ur familjen har en relativt stor tyng i indexet som beskrivet tidigare, detta medför att frågan är 

viktig för uppsatsen.  

4.2.3.3 Beroende variabler  

Den andra delen består av frågor som ska försöka beskriva hur företagen helst finansierar 

investeringar samt hur företagen ställer sig till olika finansieringsalternativ. 

Fråga 13. Hur skulle ägaren ställa sig till att finansiera en investering med de olika alternativen 

från FPO-modellen?  

Den här frågan låter den svarande ta ställning till varje finansieringsalternativ i FPO-modellen 

(interna medel, kapital från familj, förkorta kredittiden för kunder, förlänga 

återbetalningstiden åt leverantörer, lån och externt aktiekapital) och ange på en sjugradig 

skala från negativt till positivt hur de tycker. De svar som anges förväntas ge data på hur pass 

bra FPO-modellen hänger ihop med hur ägarna till de tillfrågade företagen ställer sig. 

Familjeföretagen, d.v.s. de företagen som hamnar i familjeföretagsindexet borde enligt vår 

teori bli mer likt FPO-modellen ju högre familjeföretagsindex de får och jämförelsegruppen 

borde ge svar mer likt den traditionella PO teorin. 

Fråga 14. Använder företaget något annat finansieringsalternativ än ovan nämnda?  

Svaren som kan anges är antingen Ja eller Nej. Det frågan ska ge information om är om FPO-

modellen är komplett eller inte och om det skulle finnas andra alternativ så ges det möjlighet 

till svar i nästa fråga, fråga 15. 

Fråga 15. Vilka andra investeringsalternativ används? 
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Risken är stor att FPO-modellen saknar flera alternativ som många av de tillfrågade företagen 

använder och därför ges möjligheten att berätta vilka detta är. Frågan ställs för att ta reda på 

vad FPO-modellen kan behöva kompletteras med. Visar svaren att många av familjeföretagen 

använder en viss typ av finansiering som inte finns med i FPO-modellen är detta kanske 

någonting som borde tas med.  

Fråga 16. Att finansiera en investering med kapital utanför familjen vore ett bra sätt att finansiera 

verksamheten? 

En viktig fråga när det kommer till skillnaden mellan familjeägda och icke familjeägda 

företag. Det har konstaterats tidigare i uppsatsen att familjeföretag inte vill ta in kapital utifrån 

och här får vi svaret på vad de själva anser. Frågan kommer också att fungera som en 

reliabilitetsfråga mot övriga frågor som rör det här investeringsalternativet för att konstatera 

att individen svarar ärligt och inte ger olika svar från fråga till fråga. När det gäller FPO-

modellen så kommer den här finansieringsmetoden sist av alla innan man måste återgå till 

familjekapital igen om investeringen ska genomföras och genom den här frågan kan det tas 

reda på om företagens syn på den här finansieringsmetoden är så illa omtyckt som FPO-

modellen säger. 

Fråga 17. Hur tänkbara är följande investeringsalternativ vid ny investering? 

Mycket likt fråga 13 finns alla investeringsalternativ från FPO-modellen med och här bes 

svarande ange på en sjugradig skala om alternativet är otänkbart till mycket tänkbart.  Frågan 

blir en extra kontroll över hur man svarar i övriga frågor men med en lite annorlunda 

vinklingen ges en inblick i hur företaget skulle kunna tänkas göra istället för vad ägaren 

tycker om de olika alternativen. En annan anledning till att den här frågan finns med är att den 

är av stor vikt för att se hur FPO-modellen passar de tankegångar som ägarna har inför nya 

investeringar. 

Fråga 18. Banklån är ett bra sätt att finansiera verksamheten med? 

Precis som fråga 16 fungerar den här frågan som en kontroll så att tidigare svar som angetts 

stämmer överens med kontrollfrågan. Frågan är även av vikt för att kunna se en skillnad 

mellan familjeföretag och icke familjeföretag när det kommer till synen på banklån. 

Fråga 19. Vilka finansieringsmetoder användes vid företagets senaste stora investering? 

Här får respondenterna välja mellan de olika alternativen som finns i FPO-modellen samt att 

de kan välja annan investeringsmetod. Då en investering kan finansieras med hjälp utav flera 
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olika metoder går det här att välja flera stycken. Väljer respondenten även att företaget 

använde sig av annan investeringsmetod så behöver respondenten också fylla i en text ruta där 

det skall anges vilken typ av finansieringsmetod som användes. Frågans syfte är för att ta reda 

på hur företagen gör i verkligheten när det kommer till att finansiera sina investeringar. 

Tidigare frågor har tagit reda på vad ägarna tycker och även vad som är tänkbart men här 

frågas efter hur de faktiskt gör. Frågan är av vikt för att kunna se om företagen gör som de 

säger att de vill göra och om detta faller samman med FPO-modellen. 

Fråga 20. Fanns det funderingar på andra investeringsmetoder men som slopades? 

Återigen får respondenten välja bland de finansieringsmetoderna som återfinns i FPO-

modellen och ifall det finns ytterligare alternativ som inte modellen tagit upp. Frågan hör ihop 

med föregående fråga om hur de finansierade sin senaste stora investering och ger ytterligare 

information i hur företaget resonerat kring finansieringsalternativen. Frågorna tillsammans ger 

förhoppningsvis en klar blir över hur företagen verkligen vill göra och vad de sedan beslutar 

sig för. Som tidigare fråga är den av stor vikt för att kunna fastställa FPO-modellens ordning. 

Fråga 21. Varför slopades de investeringsmetoderna? 

Med informationen om varför investeringsmetoderna som tidigare angivits slopades kan 

uppsatsen förhoppningsvis få en något mer fördjupad inblick i hur företagen tänker när de 

väljer finansieringsmetod. Som tidigare skrivits om väljer företag samma typer av 

investeringar fast av olika anledningar beroende på om det är familjeföretag eller inte. En 

viktig del av den här frågan handlar om att se vad anledningarna är till att en del metoder 

valdes bort av företagen trots att de fanns med i tankarna. Frågan kan ge viktig insikt i hur 

företagen tänker och om det är något i deras tankesätt som FPO-modellen missat. 

4.2.3.4 Kontrollvariabler 

De kontrollvariabler som används baseras på FGC teorin (Berger & Udell, 1998). Variablerna 

baseras på hur länge företaget funnits, dess storlek samt hur transparanta de är. Syftet med 

dem är att ta bort effekter som tidigare forskning och fungera som ett komplement till att 

förklara hur företaget väljer att finansiera sina investeringar och förhoppningsvis ge en större 

förståelse för finansieringsstrategin. 
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1. Hur stor omsättning hade företaget 2016 

Den första frågan ställs för att skapa en introduktion för respondenterna. Vi får dessutom 

möjlighet att få en uppfattning av storleken på företaget vilket är en av de parametrar som 

ingår i FGC teorin. En högre omsättning skulle enligt teorin genera att företagen förlitar sig 

mer på de beståndsdelarna som presenteras i PO teorin.  

2. Finns företaget noterat på någon av de svenska börserna? 

Frågan ställs för att utreda hur transparent företaget är. Börsnoterade bolag innehar större 

legala krav på informationsspridning i form av rapporter av olika slag (Williams, 2010). 

Skulle respondenterna svara nej indikerar detta enligt FGC att företaget har ett relativt svårare 

förhandlingsläge i samband med lånesituationer då vikten av information spelar stor roll 

vilket skulle medföra att man förlitar sig mer på interna medel samt bootstrapping alternativen 

som diskuteras i FPO.    

3. Hur många anställda har företaget? 

Frågan avser att komplettera fråga 1 och mäta hur stort bolaget är. Variabeln är god eftersom 

den är tenderar att ha en hög förklaringsgrad (Becker, 1964; Vos, Jia-Yuh Yeh, Carter, & 

Tagg, 2007; Williams, 2010). Ju fler anställda företaget har desto större tenderar företaget att 

vara. Däremot kan behovet av antalet anställda variera beroende på vilken bransch man agerar 

i samt hur produktiv verksamhet man bedriver. Därför måste man göra en avvägning och 

inkludera både fråga 1 och 3 för att bedöma storleken på företaget. Vikten av att veta 

storleken på företaget är betydelsefull eftersom FGC-teorin indikerar att ju större företag 

desto mer förlitar man sig mer på finansiering från kreditinstitut. Dessutom har teorin påvisat 

ett starkt samband mellan PO teorins delar och storleken på företaget vilket medför att ju 

större företag desto mer förlitar företaget sig på de steg som PO teorin fastslår.     

4. Vilken utbildningsnivå har ägaren med störst röstandelar i företaget? 

Syftet är att utbildningsnivån på ägaren ska ge en indikation på hur transparent företaget är. 

Metoden har används i tidigare forskning och har således påvisats vara en god metod för att 

undersöka transparensen (Becker, 1964; Vos et al. 2007). Ett företag med en högutbildad 

ägare tenderar att förstå vikten av transparens och öppenhet i samband med 

kreditbedömningar. Dessutom har studierna visat att högre utbildade ägare är mindre 

försiktiga och fientligt inställda mot kreditinstitut vilket medför att högutbildade respondenter 
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borde vara mer positiva till lånefinansiering. Svaren kan sedermera sättas i relation till FGC-

teorin och förklara hur företaget står sig i kreditsituationer i samband med banklån.   

5. Hur många år har företaget existerat? 

Frågan ställs för att generera två typer av svar, dels som en kontrollvariabel som grundar sig i 

FGC där åldern ger indikationer på hur stora de interna medlen är. Ett företag som existerat 

länge har en större möjlighet att bygga på sig interna medel och därför tenderar de att förlita 

sig på det vid finansiering av en investering. Dessutom används frågan för att skapa det 

familjeföretagsindex som beskrivit tidigare. Ett familjeföretag som levt länge med samma 

ägare tenderar att klassificeras mer som ett familjeföretag än ett företag med likartade 

förutsättningar men som funnits kortare tid enligt uppsatsens familjeföretagsindex. Detta 

förklaras genom att det finns incitament i familjeföretagen i form av att företaget ska 

överföras till kommande generationer. Av detta skäl är det därför intressant att titta på hur 

länge företaget har existerat. 

4.2.4 Validitet och reliabilitet 

För att skapa en tillförlitlig och generaliserbar uppsats krävs att datainsamlingsmetoden är 

trovärdig och genomförd på bästa sätt. De egenskaper som försöker bevisa det kallas validitet 

och reliabilitet. För att forskningsresultatet ska vara pålitligt krävs en hög grad av detta. 

Validitet och reliabilitet bedömer hur säker och trovärdig datainsamlingen är och eftersom 

forskningsresultatet baseras på datamaterialet krävs det att det är noga genomarbetat och har 

en hög grad av tillförlitlighet (Denscombe, 2016; Ejvegård, 2009; Alvehus, 2013).  

Validitet beskriver i hur stor grad uppsatsen mäter det man vill mäta. Detta innebär att man 

ställer rätt frågor d.v.s. att man har en god koppling mellan uppsatsens teorier och de frågor 

som används i enkäten (Denscombe, 2016; Ejvegård, 2009; Alvehus, 2013).  För att skapa en 

så hög validitet som möjligt har enkätens frågor ställts på så begripligt sätt som möjligt för att 

underlätta för respondenten. Frågorna har också strukturerats på ett enkelt och lättförståeligt 

sätt så att respondenten lätt kan ta sig igenom enkäten utan större problem. Detta har vi gjort 

genom att låta respondenten få en fråga per sida i webbenkäten, detta medför att respondenter 

endast ska behöva fokusera på just den frågan som ställts och påverkas inte av tidigare svar. 

Vi har också försökt att minimera antalet frågor eftersom att för många frågor kan resultera i 

en lägre validitet (Denscombe, 2016). 
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Eftersom studien inriktar sig på ägare och personer ur företagsledningen kan validiteten 

påverkats negativt då e-post mottagits av någon annan än ovan nämnda. Genom att tydligt 

skriva i det följebrev som bifogades i samband med enkäten att undersökningen inriktas på 

ägare och personer ur företagsledningen är förhoppningen att enkäten hamnat på rätt bord.  

Reliabilitet mäter om undersökningen utförts på ett trovärdigt sätt. En parameter som avvägs 

är bland annat hur precist och stabilt resultatet är. Ett precist och stabilt resultat innebär att 

forskningen ska kunna upprepas och således ge likartat svar (Denscombe, 2016; Ejvegård, 

2009; Alvehus, 2013).  

Eftersom att vi vänder oss till ägare och personer ur företagsledning torde de inneha den 

kunskapen som krävs för att svara på hur företaget väljer att finansiera sina investeringar samt 

de frågor som avgör hur mycket företaget är ett familjeföretag enligt familjeföretagsindexet. 

Således förväntas respondenten inneha förståelsen som krävs för att besvara enkätens frågor. 

För att öka reliabiliteten ytterligare har en form av kontrollfrågor ställts. Kontrollfrågor är 

frågor som återkommer i enkäten men som ställs på ett nytt sätt. Det innebär att respondenten 

torde svara samma på de båda frågorna annars rubbas trovärdigheten i respondentens svar. 

Metoderna kommer förhoppningsvis leda till att respondenternas svar blir trovärdiga vilket 

medför att vi kan dra generaliserande slutsatser. 

4.2.5 Analysmetoder 

Studiens insamlade data kommer att analyseras i tre delar i den empiriska analysen. Den 

första delen tar upp den beskrivande statistiken som redogör för de kontrollvariabler som 

enkäten berör. Andra delen beskriver familjeföretagsindexets uppbyggnad och indelningar. 

Tredje delen, korrelation, går först in på signifikanta samband och sedan svagt signifikanta 

samband. Sist i korrelationsdelen jämförs FPO modellen med enkätsvaren. Den fjärde och 

sista delen är regressionsanalysen som visar hur de oberoende variablerna samt 

kontrollvariablerna påverkar de beroende variablerna. All data har analyserats med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. 
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5. Empirisk analys  

I den empiriska analysen kommer resultatet av enkätundersökningen att presenteras och 

analyseras. Först avhandlas den beskrivande statistiken och det konstruerade 

familjeföretagsindexet. Sedan redogörs för den beroende variabeln och avslutas med 

korrelationstest samt regressionsanalys. 

5.1 Beskrivande statistik 

Efter att enkätrespondenternas tidsfrist passerat kunde 83 svar sammanställas. Efter att svaren 

studerats resulterade det i att 41 av respondenternas svar blev ogiltiga på grund av att de 

endast genomfört enkätens inledande del, lämnat bristfälliga svar eller svarat med stor 

oseriositet, exempelvis att alla investeringsmetoder ses som den bästa. En del svar fick även 

ogiltiggöras eftersom de inte kunde kategoriseras som ett SME d.v.s. med en omsättning på 

mellan 20 och 500 miljoner och/eller mellan 10 och 249 anställda (Center for strategy and 

evaluation services, 2015 ). Eftersom intervallskalans maximumvärde var 500 miljoner fick 

det genomföras djupare analyser av de företagen som svarat 500 miljoner för att garantera att 

de skulle tillhöra urvalet. Anledningen till att företagen initialt inkluderats i utskicket av 

enkäter beror troligtvis på att vi sökt svar från dotterbolag men respondenten har svarat från 

ett koncernperspektiv. Slutligen kunde 42 svar matas in i SPSS för vidare analys.  

Tabell 2. Omsättning 

  N Minimum Maximum Medelvärde Std. avvikelse 

Omsättning 42 20 420 127 105,25046 

 

Omsättningen mättes i miljoner SEK och resultatet framgår i tabell 2. Här kan vi utläsa att 

spridningen varierar mellan 20 miljoner och upp till 420 miljoner vilket indikerar att resultatet 

är fördelat över hela intervallet.  
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Figur 1. Omsättning, fördelning 

Däremot kan det fastslås att svaren är relativt snedfördelade enligt figur 1 där en större andel 

svar finns bland de företagen med en lägre omsättning. Detta kan också indikeras i det 

presenterade medelvärdet (127) i tabell 4. Det kan medföra att generaliserbarheten tenderar att 

minska eftersom att urvalet inte är representativt för populationen.  

 

Tabell 3. Börsnoterade bolag 

  Frekvens Procent 

Inte Börsnoterade  39 92,9 

Börsnoterade 3 7,1 

Total 42 100,6 

 

Tabell 3 visar att 39 av 42 företag inte är börsnoterade, d.v.s. 92,9%. Detta skulle kunna 

indikera att större delen av respondenterna är mindre benägna att ta in nytt aktiekapital från 

externa ägare.  

 

Tabell 4. Antal anställda 

  N Minimum Maximum Medelvärde 
Std. 

avvikelse 

Antal anställda 42 10 150 40,74 39,63 

Antal anställda små företag 37 10 93 28,62 21,82 

Antal anställda stora företag 5 101 150 130,4 20,07 
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Antalet anställda beskrivs i tabell 4, variabeln indikerar på hur stort företaget är och påvisar 

en relativt dålig spridning i urvalet. Tabellen beskriver först fördelningen av anställda från 

alla 42 respondenters svar. Här kan vi se att antalet anställda varierar mellan 10 och 150 

stycken. Bland de 42 företagen som besvarat enkäten återfinns här större delen av företagen 

bland i den lägre kategorin, små företag, vilket också påvisas av det observerade medelvärdet 

(40,74) i raden antalet anställda. Tabellen fortsätter att berätta hur fördelningen mellan små 

och stora företag ser ut. Här får vi bekräftat att större delen av respondenterna (37 st) har varit 

små företag och endast 5 varit stora företag. Uppdelningen mellan stora och små företag utgår 

från de riktlinjer som EU upprättat och är intressanta att observera för att vid ett senare 

tillfälle se om stora och små företag skiljer sig vid finansiering av investeringar  (Center for 

strategy and evaluation services, 2015 ).  

 

Tabell 5. Utbildning 

 
Frekvens 

Procent 

   (%) 

Grundskola 3 7,1 

Gymnasium  8 19,1 

Yrkesutbildning  5 11,9 

Universitet/högskola 

(Enstaka kurser) 
4 9,5 

Universitet/högskola 

(Kandidat) 
6 14,3 

Universitet/högskola 

(Master) 
11 26,2 

Utbildning högre än 

master 
4 9,5 

Inget av ovanstående  1 2,4 

Total 42 100 

 

Tabell 5 beskriver den utbildningsnivå ägaren har i responderande företag. Den mest 

förekommande utbildningsnivån är universitet/högskola med en mastersexamen med 11 

observationer. Näst mest förekommande är endast gymnasieutbildning med 19,1% av 

observationerna.    
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Tabell 6. Ålder företag 

  N Minimum Maximum Medelvärde 
Std. 

avvikelse 

Ålder företag 42 6 670 46,0714 101,39428 

 

Slutligen beskriver tabell 6 hur gamla företagen är. Här återfinns ett företag som endast 

funnits 1 år men även ett företag som levt i 670 år. Däremot påvisar frekvenserna i figur 2 att 

större delen av företagen ligger mellan 0 och 100 år och endast två företag återfinns över den 

kategorin, detta indikeras även vid avläsning av medelvärdet 46,08. 

 

 

 

Figur 2. Ålder företag, fördelning 

5.2 Familjeföretagsindex 

Vid uppbyggnaden av uppsatsens familjeföretagsindex (FAM_X) kategoriserades företagen 

efter ägare med hjälp av en dummyvariabel där 1 = privatpersoner och 0 = annan ägare. 

Företagen med privatpersoner som ägare är de företagen som ingår i indexet och företagen 

med annan ägare faller bort. Företagen med privatpersoner som ägare innehåller även de 

företagen med annat företag som huvudägare där detta företags huvudägare är privatperson. 

Antalet företag som tillfaller familjeföretagsindex är 34 av 42 företag. Detta har gjort att 
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jämförelsegruppen, de företag som inte tillfaller index, blir mycket liten och har exkluderats i 

analysen. 

Familjeföretagsindexet är uppbyggt med tre variabler där alla kan anta ett värde mellan 0,00 

och 1,00 och således är indexets lägsta möjliga värde 0,00 och högsta 3,00. Alla 34 

familjeföretagen har fått ett indexvärde där det lägsta ligger på 0,29 och det högsta ligger på 

3,00.  

Den första variabeln beror på hur stor andel huvudägaren har i företaget. Det företaget med 

lägst ägarandel hos huvudägaren i undersökningen ligger på 0,04 och det företag med störst 

huvudägare har 1,0. Medelvärdet för ägarandelen i företagen är 0,71, vilket indikerar att de 

flesta företagen i undersökningen har starka ägare. 

Den andra variabeln bygger på i vilken grad respondenterna anser företaget vara ett 

familjeföretag eller inte. Variabelns skala från 1 till 7 omvandlades till 0 till 6 för att svarande 

som inte anser sig vara ett familjeföretag ska tillföras 0 i familjeföretagsindexet. De angivna 

svaren har därefter delats med 6 för att ta fram en kvot mellan 0,00 och 1,00. Typvärdet i 

materialet är 6 d.v.s. de flesta företagen i undersökningen håller helt med om att de är 

familjeföretag. 

 Den tredje och sista variabeln berör andelen familjemedlemmar till huvudägaren som har 

anställning i företaget jämfört med hur många familjemedlemmar som skulle kunnat ha 

anställning i företaget. Familjemedlemmar med anställning har delats med familjemedlemmar 

som kan ta anställning och därmed bildat en kvot från 0,00 till 1,00. Företagen i 

undersökningen har en stor spridning där lägsta kvot är 0,00 och högsta 1,00. Här är 

medelvärdet 0,64. Företagen i indexet har en relativt hög andel anställda av den totala 

mängden familjemedlemmar som skulle kunna ta anställning. 

Företagen i familjeföretagsindexet har även delats in i några mindre index för att få 

möjligheten att se på hur specifika grupper skiljer sig åt från originalindexet. Det finns ett 

index för de företag där ägaren har majoritet (FAM_X50). Det här indexet innehåller 26 

företag och har tagits fram för att se om det finns någonting som är speciellt för just företagen 

med majoritetsägare som inte upptäcks genom indexet över alla företagen. Motsatsen till 

FAM_X50 är indexet över företagen där ägaren sitter på 50% eller mindre av företaget 
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(FAM_Xn50). Det här indexet innehåller bara åtta företag och har därför valts att inte tas upp 

i någon större analys i uppsatsen. 

Det har också skapats ett index för småföretagen med en omsättning under 100 miljoner 

kronor (FAM_X_U100) innehållande 22 företag och ett för de medelstora företagen vars 

omsättning är över 100 miljoner kronor (FAM_X_O100) innehållande 12 företag.  De två 

indexen har skapats för att se om familjeföretagen skiljer sig åt i tankarna kring finansiering 

beroende på om det är ett litet eller medelstort företag. 

Att de flesta företagen i undersökningen ser sig själva som familjeföretag och att kvoten på 

anställda familjemedlemmar är hög ger en bild av att företagen i materialet är just 

familjeföretag. Young Baek et al. (2016) ansåg att familjeföretag är de företagen där familjen 

äger över 5% och King och Santor (2008) anser gränsen gå vid 20%. Företagen i uppsatsens 

material har ett medelvärde på 71% och med hjälp av index FAM_X50 (26 företag) och 

FAM_Xn50 (8 företag) syns det tydligt att de flesta företagen har ägare med majoritet d.v.s. 

mer än 50%. 

5.3 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i uppsatsen är finansieringsstrategierna i familjeföretag. För att 

undersöka strategierna har fyra huvudfrågor ställts där respondenten får ta ställning till olika 

finansieringsmetoder i en sjugradig skala. Två av frågorna var uppdelade i sex respektive sju 

delfrågor där respondenten fick ta ställning till finansieringsstrategierna i FPO teorin (se 

bilaga 1, fråga 13 och 17). Den första frågan är ställd så att respondenten får ta ställning till 

hur man tycker om finansieringsstrategierna. I den andra frågan ska respondenten ta ställning 

till hur troliga strategierna är för företaget. Enligt Pallant (2016) är det viktigt att testa om 

frågor i materialet mäter samma sak och kan således slås samman till en variabel. Författaren 

rekommenderar att man tester detta genom att använda Cronbach Alpha testet, här eftersträvas 

ett värde över 0,7 vilket indikerar på hög reliabilitet. De andra två frågorna är i likhet med 

ovannämnda frågorna och återfinns delvis för att genererar fler svar men också för att skapa 

reliabilitet i materialet (Pallant, 2016). 

Cronbach Alpha testen som genomförts som kan avläsas i tabell 7 visar på hög reliabilitet i 

frågor rörande att förkorta kredittiderna för kunder (0,72), förlänga återbetalningstiden till 

leverantörer (0,76), finansiera med lån (0,91) och finansiera med externt aktiekapital (0,79) 
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vilket medfört att frågorna med alphavärde över 0,7 har sammanställts till en variabel per FPO 

steg. Frågorna som rör finansiering med hjälp av interna medel påvisade ett dåligt alphavärde 

(0,47) och har således inte slagits samman till en variabel. Finansiera investeringar med hjälp 

av familjekapital generera ett alphavärde på 0,67 och är således under 0,7 som Pallant (2016) 

beskriver som hög reliabilitet. Det bör observeras att värdet trots det används som en 

hopslagen variabel eftersom att den ligger mycket nära gränsvärdet och indikerar således på 

att frågorna kan slås samman (Hair, Money, Page, & Samouel, 2007).    

 

Tabell 7. Cronbach Alpha 

  
Cronbach 

Alpha 
N 

Interna medel (fråga 13.1, 17.1) 0,47 2 

Längre kredittider kunder (fråga 13.3, 

17.3) 
0,72 2 

Länge återbetalningstider leverantörer 

(fråga 13.4, 17.2) 
0,76 2 

Nytt kapital familj (fråga 13.2, 16, 17.4) 0,67 3 

Lån kreditinstitut (fråga 13.5, 17.6, 18) 0.91 3 

Externt aktiekapital (fråga 13.6, 17.7, 16) 0,79 3 

 

För att kunna säkerställa hur materialet ska analyseras vidare krävs test som avgör om 

materialet är normalfördelat eller inte. Kolmogorov-Smirnov testet prövar om materialet är 

normalfördelat. Resultat över signifikantnivån 0,05 indikerar att variablerna är 

normalfördelade (Pallant, 2016). Enligt tabell 7 som beskriver Kolmogorov-Smirnov testet är 

de flesta variabler inte normalfördelade och endast familjekapitalet indikerar på 

normalfördelning. Följderna av att variablerna inte är normalfördelade är att korrelationstester 

bör göras med Spermans bivariata korrelationstest. Emellertid bör korrelationstestet mot 

variabeln familjekapital göras med Pearsons bivariata korrelationstest som undersöker 

korrelationen mellan normalfördelade variabler. Eftersom att variablerna måste jämföras med 

samma test föredras Spermans bivariata korrelationstest eftersom övriga variabler inte är 

normalfördelade samt att korrelatenstestet även går att genomföra på normalfördelade 

variabler (Pallant, 2016).  
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Tabell 8. Kolmogorov-Smirnov test 

  
Sammanvägd, 

internt kapital 

Sammanvägd, 

kortare 

kredittider 

Sammanvägd, 

längre 

återbetalningstider 

Sammanvägd, 

familjekapital 

Sammanvägd, 

lånefinansiering 

Sammanvägd, 

externt 

kapital 

N 34 34 34 34 34 34 

Normal 

Parametersa,b 

Medelvärde 6,5147 3,0735 2,8088 3,1961 5,3725 2,8039 

Std. 

avvikelse 
0,83924 1,68834 1,50763 1,80929 1,73451 1,79809 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0 0 0 0,146 0,006 0 

 

5.4 Korrelation  

Korrelationsberäkningar har gjorts mellan den oberoende variabeln familjeföretagsindex och 

de beroende variablerna i form av finansieringsstrategierna. Beräkningarna har resulterat i en 

rad signifikanta korrelationer vilka redovisas i korrelationsmatrisen (se tabell 9). 

Korrelationstest används enligt Pallant (2016) för att undersöka styrkan i hur mycket två 

variabler samvarierar. Om testet ger en positiv korrelation innebär det att om den ena 

variabeln ökar så ökar också den andra och vice versa. Skulle testet istället ge en negativ 

korrelation innebär det att om en variabel ökar så minskar den andra och vice versa. 

Korrelationskoefficienten kan ge värden mellan -1 och 1. Ett starkt positivt samband har 

korrelationskoefficienter mellan 0,5 och 1, ett medelstarkt samband mellan 0,3 och 0,49 och 

svagt samband ligger mellan 0,1 och 0,29. Studiens tester utgår från ett 95% 

konfidensintervall, vilket innebär att sambanden vid testet måste ha en signifikansnivå på 0,05 

eller lägre för att vara signifikant. 

I korrelationsmatrisen kan vi först och främst utläsa en signifikant negativ medelstark 

korrelation (-0,318) mellan familjeföretagsindexet och kapital utanför familjen. Det innebär 

att ju högre värde på familjeföretagsindex desto mindre är företaget benäget att ta in kapital 

som inte kommer från familjemedlemmar. Man tenderar således att vara negativ till externt 

aktiekapital. Det kan likaså utläsas en medelstark korrelation (0,379) mellan 

familjeföretagsindex och hur tänkbart det är att företaget använder interna medel för att 

finansiera investeringar. Detta torde inte vara något revolutionerande då både PO och FPO 

påvisar att användandet av interna medel är en självklarhet vid investeringar för att det är det 
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minst kostnadssamma alternativet (Ebben & Johnsson, 2006; Murray & Vidhan, 2003). 

Däremot beskriver korrelationen att ju mer familjeföretagsindexet ökar desto mer föredrar 

man interna medel. Det indikerar att familjeföretagen är positiva till att använda internt 

kapital vid investeringar. Utöver ovanstående korrelationer observeras en medelstark 

korrelation (0,444) för att använda familjekapital som finansieringsform bland de 

familjeföretagen med en huvudägarandel över 50%. Slutligen iakttas även en starkt 

signifikant negativ korrelation (-0,470) mellan familjeföretagsindex och de sammanvägda 

frågorna rörande inflöde av externt aktiekapital. Korrelationskoefficienten är också relativt 

hög och gränsar till den starkare korrelationsgraden. Det innebär att företag med ett högre 

familjeföretagsindexvärde tenderar att undvika extern finansiering.    

Korrelationsberäkningarna är även utförda mot det alternativa familjeföretagsindexet 

FAM_X_50 vilket är ett familjeföretagsindex endast med huvudägare med ett aktieinnehav 

över 50%. Här observeras en signifikant negativ korrelation (-0,435) med kapital utanför 

familjen med en negativ riktningskoefficient. Detta innebär att de företagen med högre 

indexvärde tenderar att vara negativt inställda till kapital från externa finansiärer. Detta 

bekräftas även om man använder den sammanvägda variabeln som mäter benägenheten att 

använda externt aktiekapital. Den redovisar en medelstark negativ korrelation med -0,480.  

Motpolen till FAM_X_50 är FAM_X_n50 vilket beräknar ett familjeföretagsindex endast på 

de företag med en huvudägare som innehar aktieandelar under 50%. Här observeras en 

signifikant korrelation med ett starkt positivt samband (0,822). Det innebär att företag med en 

huvudägare som innehar mindre än 50% av akterna tenderar att förlita sig på kapital från 

familj. Det bör däremot observeras att den undersökta data endast består av 8 observationer 

vilket medför att resultatet bör tolkas med stor aktsamhet. Således undviks av analys av 

variabeln. 

Kategoriseringar har även genomförts med omsättning som variabel vilket resulterat i två 

mått, FAM_X_U100 och FAM_X_O100. Det första familjeföretagsindexet beskriver ett 

familjeföretagsindex på de företag som har en omsättning under 100 miljoner SEK. Där 

återfinns en korrelation (0,477) med hur tänkbart det är för företagen att använda interna 

medel vid finansieringen. Som nämnt tidigare är inte detta revolutionerande då både PO och 

FPO påvisar valet är självklart på grund av kostnadsbesparingen (Ebben & Johnsson, 2006; 

Murray & Vidhan, 2003). Det andra familjeföretagsindexet som endast innehar de företag 
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med en omsättning över 100 miljoner SEK har påvisat en rad signifikanta korrelationer enligt 

korrelationsmaterisen i tabell 9. Först observeras en starkt signifikant korrelation med ett 

starkt negativt samband (-0,726) mellan FAM_X_O100 och att finansiera investeringar 

genom att korta ner kredittiden till kunder. Korrelationen återfinns även mot att försöka 

förlänga kredittiden hos företagets leverantörer, även här med ett starkt negativt samband  

(-0,692). Det kan sammanfattas i att familjeföretag med en omsättning över 100 miljoner 

tenderar att undvika bootstrapping metoderna. Det bekräftas också vid observation av 

korrelationen mellan motsvarande frågor i en sammansatt variabel. Den negativa 

korrelationen är också signifikant mot att förkorta kredittiden för kunder (-0,708) och förlänga 

den hos leverantör (-0,625), i båda fallen med ett starkt negativt samband. Slutligen återfinns 

signifikant negativ korrelation (-0,626) mellan FAM_X_O100 och att finansiera investeringar 

med hjälp av att ta in kapital från externa finansiärer. Det indikerar på att även företag med en 

större omsättning är fientligt inställda till att sprida ägandet och tappa kontrollen över 

företaget.  

Sammanfattningsvis kan det observeras ett antal signifikanta korrelationer mellan den 

oberoende och det beroende variablerna. Djupare diskussion och analys av dem presenteras 

under slutsats och diskussion.  
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Tabell 9. Korrelationsmatris 



    
Fors & Åsman 

 
 

46 

 

5.4.1 Indikationer 

Den här delen presenterar de korrelationer som har en svag signifikans. Med svag signifikans 

menas här de signifikansnivåer som överstiger 0,05. Observationer med en signifikansnivå 

över 0,1 har valts att inte tas med då de är för stora för att kunna indikera på något samband.  

I materialet hittades ett positivt samband (0,323) mellan familjeföretagsindex FAM_X och 

den sammanvägda variabeln över hur företagen anser familjekapital vara ett bra 

investeringsalternativ. Den svaga signifikansnivån på 0,063 gör det möjligt att se det här som 

en indikation på att sambandet skulle kunna stämma. 

Tabell 10. FAM_X linjära samband med återbetalningstiden till leverantörer 

Beroende variabel: Finansiering, kortare återbetalningstider   

Ekvation 
    

R Square F df1 df2 Sig. konstant b1 

Linjär 0,117 4,242 1 32 0,048 4,276 -0,697 

Oberoende variabel: FAM_X. 

 

Tabell 10 visar ekvationen av ett uppskattat linjärt samband mellan familjeföretagsindex 

FAM_X och vad man tycker om att förlänga återbetalningstiden mot leverantörer. Lutningen, 

b1, är -0,697 vilket talar om att det är ett starkt negativt samband och har en signifikansnivå 

på 0,048. Det linjära sambandet finns illustrerat i bilaga 4, figur 3. Anledningen till att låta 

SPSS uppskatta bästa möjliga samband var att sambandet mellan variablerna uppvisade en 

svag signifikans i korrelationsmatrisen. Den svaga signifikansnivån i korrelationsmatrisen 

indikerade på att det kunde finnas ett samband och med hjälp av SPSS hittades det linjära 

samband som visas i tabell 10. 

Att familjeföretag inte vill använda kapital från externa ägare har konstaterats i ett tidigt skede 

av uppsatsen. Intressant är den indikation som tyder på att det kan finnas ett negativt samband 

(-0,318) mellan familjeföretagsindex och tänkbarheten i att företaget skulle ta in externt 

kapital vid en investering. Desto mer företaget är ett familjeföretag enligt FAM_X ju mindre 

tänkbart är det att använda sig av kapital från ägare utanför familjen. Signifikansnivån är 

svagt signifikant (0,067) och räcker inte för att påstå att sambandet är signifikant. 
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Det finns även en svag signifikans (0,72) ett positivt samband (0,313) mellan familjeföretags-

index FAM_X och om man tycker att banklån är ett bra sätt att finansiera sin verksamhet. 

Familjeföretagsindexet har alltså visat indikationer på att man är negativt inställd till externt 

kapital och att familjeföretagen har en positiv inställning till banklån. Det här sambandet 

mellan de två olika observationerna stämmer bra överens över med att familjeföretag väljer 

banklån före externt kapital för att man inte vill sprida ägandet (Young Baek, Cho, & Fazio, 

2016).  Sambandet mellan familjeföretagen och om man tycker banklån är bra blir starkare 

om man tittar på de medelstora företagen FAM_XO100 där sambandet är starkt (0,519) dock 

är det även här svagt signifikant. Detta ger en indikation om att de stora företaget är positivare 

till banklån än de mindre beroende på hur pass mycket familjeföretag de är. 

Tabell 11 visar ekvationen av ett uppskattat exponentiellt samband mellan familjeföretags-

index FAM_X_U100 och vad man tycker om att använda kapital från familjen. Lutningen, 

b1, 0,341 talar om att det är ett positivt samband och tabellen visar att sambandet har en 

signifikans nivå på 0,082. Det exponentiella sambandet finns illustrerat i bilaga 4, figur 4. 

Anledningen till att låta SPSS uppskatta bästa möjliga samband var än en gång att sambandet 

mellan variablerna uppvisade en svag signifikans i korrelationsmatrisen. Den svaga 

signifikansnivån i korrelationsmatrisen indikerar på ett möjligt samband och med hjälp av 

SPSS hittades det exponentiella samband som visas i bilaga 4, figur 4. 

 

Tabell 11. Småföretagen med majoritetsägares samband med kapital från familjen 

Beroende variabel: Familj_kapital_50   

Ekvation 
    

R Square F df1 df2 Sig. Konstant b1 

Exponentiell 0,2 3,51 1 14 0,082 1,312 0,341 

Oberoendevariabel: FAM_X_U100. 

 

Slutligen hittades en negativ korrelation (-0,386) med svag signifikans (0,076) mellan 

FAM_X_U100 och hur bra man anser att kapital utan för familjen är vid finansiering av 

verksamheten. Småföretagen, de med omsättningen under 100 miljoner kronor, tycker mindre 

bra om kapital utanför familjen beroende på hur pass mycket familjeföretag de är. 
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5.4.2 FPO-modellens korrelation mot familjeföretagens betygsättning 

Rangordningen i FPO är som nämnts tidigare: interna medel, familjekapital, bootstrapping, 

banklån och externt aktiekapital. För att jämföra den med hur respondenterna agerar har de 

fått betygsätta varje finansieringsmetod mellan 1-7. Varje respondents betygsättning för var 

och en av metoderna har sedan adderats med varandra för att kunna ta fram ett medelvärde 

och sedan kunna se vilken finansieringsmedel som föredras. För att korrekt kunna jämföra 

metoderna har medelvärdet för respektive variabel använts för att sedan bilda en PO som 

respondenterna föredrar vilken redovisas i tabell 10. Parallellt med respondenternas PO 

ställdes också FPO upp för att kunna jämföra hur respondenterna väljer att finansiera 

investeringar och hur teorin beskriver det. De två listorna över finansieringsordningarna 

jämfördes sedan med Spermans rangkorrelationstest. 

Tabell 12. Medelvärde finansieringsmetoder 

 
  N Medelvärde Std. avvikelse 

Sammanvägd, 

internt kapital 
34 6,5147 0,83924 

Sammanvägd, 

lånefinansiering 
34 5,3725 1,73451 

Sammanvägd, 

familjekapital 
34 3,1961 1,80929 

Sammanvägd, 

kortare kredittider 
34 3,0735 1,68834 

Sammanvägd, 

länge 

återbetalningstider 

34 2,8088 1,50763 

Sammanvägd, 

externt kapital 
34 2,8039 1,79809 

 

Tabell 12 visar medelvärdena över vad företagen har svarat gällande FPO-modellens olika 

investeringsalternativ. Tabellen är även sorterad i fallande ordning där interna medel ansågs 

bäst och externt kapital ansågs vara sämst. 
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Tabell 13. FPO vs. Familjeföretagens rangordning 

 

  
FPO 

Familjeföretagens 

rangordning  

 

FPO 

Korrelationskoefficient  1 0,6 

 
Sig. (2-tailed) . 0,208 

 N 6 6 

 

Familjeföretagens 

rangordning  

Korrelationskoefficient  0,6 1 

 
Sig. (2-tailed) 0,208 . 

 N 6 6 

 
 

Tabell 13 visar korrelationsanalysen mellan FPO och de svarandes rangordning och detta ger 

en korrelation (0,600) som inte är signifikant (0,208). 

Korrelationens signifikansnivå är för hög för att kunna påstå en korrelation. Detta kan dock 

bero på det låga antalet (N = 6). Medelvärdena som redovisades i tabell 1.1 har i många fall 

en standardavvikelse så hög att största delen av finansieringsalternativen hade kunnat få en 

helt annan ordning.  

5.5 Regression 

Multipel regression bygger på att mäta påverkan av oberoende variabler och kontrollvariabler 

på de beroende variablerna. Syftet med regressionen är att utreda om den teoretiska påverkan 

bekräftas av empiri. Här sätts de oberoende variablerna samt kontrollvariablerna in i modellen 

samtidigt, vilket medför möjlighet att dels utläsa vilken effekt varje variabel har på den 

beroende variabeln men också utläsa hur sammanvägningen av variablerna påverkar den 

beroende variabeln (Pallant, 2016). 

För att undersöka om respektive finansieringsstrategi som avhandlas i FPO påverkas av 

familjeföretagsindexet samt de kontrollvariabler som används gjordes regressionsanalyser på 

respektive beroende variabel. Den beroende variabeln har i regressionsanalysen varit de 

sammanslagna frågorna som redovisas i tabell 6 i kapitlet som berör oberoende variablerna. 

Däremot har endast regressionsanalys genomförts mot de variabler med ett Cronbach Alpha 

över 0,7 som indikerar på att de mäter samma sak (Pallant, 2016). I de fall alphavärdet 

understigit 0,7 har respektive delfråga används som beroende variabel för ge en rättvisare bild 
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av resultatet. De kontrollvariabler som används har som syfte att mäta storlek, ålder och 

transparens i företaget och är baserade på FGC teorin (Berger & Udell, 1998). Storleken kan 

mätas genom att använda företagets omsättning eller antal anställda. I regressionstesterna har 

endast omsättning används eftersom att de enligt Cronbach Alpha (0,706) mäter samma sak 

(se bilaga 5, tabell 17). Dessutom är omsättning en konkretare variabel då olika företag kan 

räkna antal anställda på olika sätt. En del räknar bara de heltidsanställda och andra räknar in 

vikarier, timanställda osv. Företagets ålder har mätts genom hur länge företaget existerat och 

transparensen mäts genom utbildningsnivån på företagets ägare. Transparensen kan enligt 

Becker (1954) och Vos et al. (2007)  mätas med både utbildningsnivån på ägaren samt om 

företaget är börsnoterat. I detta fall har endast utbildningsnivå används på grund av att en 

sammanslagning ger ett alphavärde på 0,084 (se bilaga 4, tabell 16) och de börsnoterade 

bolagen i materialet endast består av 3 stycken. Således är utbildningsnivå den mest korrekta 

kontrollvariabeln att använda då det finns betydligt fler observationer. Slutligen har 

familjeföretagsindexet tillförts tillsammans med kontroll-variablerna i regressionstestet.    

Resultatet från regressionsanalyserna indikerar dåliga signifikanser långt över 0,05 i 

merparten av testen. Det innebär att den beroende variabeln inte har någon förklaring i 

familjeföretagsindexet eller kontrollvariablerna. Däremot har de observerats två signifikanta 

regressionsresultat som är möjliga för vidare analys. Den första tydliga signifikansen 

observerades mellan företagens benägenhet att förlänga återbetalningstiden och hur den 

påverkas av de oberoende variablerna och kontrollvariablerna. Däremot återfanns endast svag 

signifikans när man observerar familjeföretagsindexet och signifikans om man studerar 

storlekens påverkan på den beroende variabeln. Om man däremot bryter ut de två nämnda 

variablerna ökar signifikansen på hela regressionsanalysen samt på var och en av variablerna 

vilket kan observeras i tabell 13. Det är också viktigt att observera att de presenterade VIF 

värdet inte överstiger 2,5 vilket indikerar på att multikollinearitet föreligger (Djurfeldt, 

Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Det skapas då hög korrelation förekommer mellan de 

oberoende variablerna (Andersson, Joner, & Ågren, 2007). Resultatet av att bryta ut 

variablerna utbildning och ålder gör att regressionsanalysen är meningslös att använda då den 

påvisar samma resultat som Spermans bivariata rangkorrelationstest gör.    
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Tabell 14. Regressionsanalys I 

        Collinearity Statistisk 
 

 

B Std. Avvikelse Beta t Sig. Tolerans VIF 

Konstant 3,356 1,044   3,215 0,003     

FAM_X -0,649 0,332 -0,356 -1,958 0,06 0,746 1,34 

Ålder 0 0,002 0,014 0,079 0,938 0,78 1,281 

Utbildning 0,006 0,144 0,009 0,045 0,964 0,678 1,475 

Omsättning 0,006 0,002 0,424 2,566 0,016 0,906 1,104 

a. Beroende variabel: Sammanvägd längre återbetalningstider  

R2 0,284 

      R2 Justerad 0,186 

      F 2,880 

       

Tabell 14 beskriver hur förhållandet mellan familjeföretagsindex, ålder, storlek och utbildning 

mäter hur de påverkar företagens benägenhet att förlänga återbetalningstiden till leverantörer 

för att finansiera investeringar. Tabellen undersöker även hur signifikant respektive variabel 

är samt indikerar eventuell multikollinearitet. 

Den andra signifikanta regressionsobservationen kan ses i tabell 14 vilken beskriver hur 

familjeföretagsindex, storlek samt ålder påverkar företagens benägenhet att ta in kapital 

utanför familjen. Även här genererar utbildning en dålig signifikans och bör därför eliminerats 

från regressionstabellen och således kunde hela modellen bli signifikant. Däremot är ingen av 

de oberoende variablerna signifikanta, vilket indikerar att variablerna inte är idealiska för att 

beskriva den beroende variabeln (Pallant, 2016). Även här är observerade VIF-värden under 

2,5 vilket medför att ingen multikollinearitet föreligger (Andersson, Joner, & Ågren, 2007; 

Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010)  

Tabell 15. Regressionsanalys II 

            Collinearity Statistisk 

 

 

B Std. avvikelse Beta t Sig. Tolerans  VIF 

Konstant 5,117 1,075   4,758 0     

FAM_X -0,967 0,475 -0,334 -2,035 0,051 0,977 1,024 

Ålder -0,005 0,004 -0,233 -1,372 0,18 0,913 1,095 

Omsättning 0,006 0,004 0,273 1,618 0,116 0,924 1,082 

a. Beroende variabel: Kapital utanför familjen är en bra inv.metod 

R2 0,211 
      

R2 Justerad 0,132 

      F 2,677 
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Tabell 15 beskriver hur förhållandet mellan familjeföretagsindex, ålder, storlek och utbildning 

och mäter hur de påverkar företagens benägenhet att ta in kapital utanför familjen för att 

finansiera investeringar. Tabellen undersöker även hur signifikant respektive variabel är samt 

indikerar på eventuell multikollinearitet. 

5.6 Sammanfattning av empirisk analys   

Material från enkätundersökningen har beskrivits, testats och analyserats och resulterat i 

varierande resultat. Svarsbenägenheten var relativt god och sammanfattades till 83 svar. 

Däremot blev bortfallet mycket stort på grund av att respondenter inte svarat på alla frågor, 

svarat med hög oseriositet eller på grund av att svar från företag utanför SME-urvalet svarat. 

Efter att bortsorteringen gjorts observerades 42 svar där 34 stycken var potentiella 

familjeföretag som användes till att familjeföretagsindexet.  

Familjeföretagsindex kunde också beskrivas genom att kategorisera de familjeföretag med en 

omsättning över 100 miljoner respektive under 100 miljoner. Familjeföretag kategoriserades 

även utifrån de familjeföretagen som hade en ägare som förfogade över mer än 50% av 

företaget och de med mindre än 50%. Indexen kunde sedan jämföras med de beroende 

variablerna i de olika testerna.  

Spermans bivariata rangkorrelation testades mellan familjeföretagsindexen och alla beroende 

variabler för att undersöka om korrelation förekom. Resultatet gav varierande utfall och en 

stor del gav inte signifikanta korrelationer vilket gjorde dem obrukbara. Däremot 

observerades bland annat en signifikant korrelation mellan familjeföretagsindexet och 

företagens benägenhet att ta in kapital utanför familjen. Detta innebär att familjeföretag 

tenderar att vara fientligt inställda till att ta in externt kapital och således också externa ägare. 

Liknande resultat observerades även vid användandet av FAM_X_50 och kapital utanför 

familjen vilket medför att familjeföretag med majoritet över 50% tenderar att vara negativa 

till externa ägare och således tappa kontroll över företaget. Matrisvärdena i tabell 9 visar på 

en negativ korrelation mellan de båda indexen och kapital utanför familjen. Där kan vi också 

utläsa att korrelationen är större mellan de företagen med majoritetsägare på 50% än om man 

använder familjeföretagsindexet.  
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Rangkorrelationstesten generera även starkt signifikant negativ korrelation mellan familje-

företagsindexet med omsättning över 100 miljoner och de båda bootstrappingalternativen. 

Korrelationen där var på en stark nivå under 0,5 vilket indikerar på att ju större 

familjeföretaget är desto mindre är man benägen att använda sig av bootstrapping.  

Utöver de signifikanta korrelationerna återfanns ett antal svagt signifikanta indikationer på 

korrelationer mellan oberoende- och beroende variabler. Bland annat återfanns det en svag 

signifikant korrelation som indikerar på ett samband mellan familjeföretagsindex och hur 

benägna företagen är på att ta in familjekapital. Korrelationen är positiv vilket medför att ju 

högre familjeföretagsindex desto mer är man villig att ta in kapital från familjen.   

Korrelationstestet mellan den egenkomponerade FPO och företagens PO strategi gav ingen 

signifikans vilket medför svårighet att dra slutsatser om observationen. Däremot återfanns en 

positiv korrelation vilket skulle kunna indikera på att FPO:n överensstämmer med företagens 

strategier. 

Slutligen genomfördes en regressionsanalys som ska mäta hur mycket de oberoende 

variablerna påverkas av kontrollvariablerna och de beroende variablerna. Resultaten var i de 

flesta fall inte signifikanta och kan således inte användas i studiens resultat. Däremot 

observerades signifikans då regressionstestet mätte hur mycket storlek och familje-

företagsindex påverkar benägenheten att förlänga återbetalningstiden hos leverantörerna. 

Emellertid gavs liknande resultat vid Spermans bivariata rangkorrelationstest vilket medför att 

regressionsanalysen inte adderar något mervärde i undersökningen.    
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6. Slutsatser 

Här presenteras arbetets diskussion och slutsatser, hur den data som samlats in kan bidra till 

dagens kunskaper samt självkritik mot uppsatsen. Sist går vi in på förslag till framtida forsk-

ning. 

6.1 Diskussion och slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att förklara familjeföretagens rangordning av finansierings-

strategier. PO-teorin som förklarar hur företag väljer att finansiera sin verksamhet har 

ifrågasatts. Kan den beskriva familjeföretagens preferensordning i samband med finansiering 

av verksamheten? För att uppfylla uppsatsens syfte har en egen preferensordning skapats, 

familjeföretagens pecking order (FPO). Det har därefter skapats ett eget index 

(familjeföretagsindex) för att fånga familjeföretagets familjekaraktär. 

Ett finansieringsalternativ som FPO-modellen tar upp är att familjen själv kan tillskjuta mer 

kapital till verksamheten. Detta finansieringsalternativ ses som det främsta efter interna medel 

enligt FPO. Det kan observeras en svagt signifikant korrelation (0,323) mellan 

familjeföretagsindex och hur positiv man var till användningen av familjekapital. Tittar man 

enbart på familjeföretagen med majoritetsägare var däremot korrelationen både signifikant 

och mycket starkare (0,444).  Hypotes 2, att det finns ett positivt samband mellan viljan att 

använda kapital från familjen och hur mycket företaget är ett familjeföretag kan således 

accepteras på familjeföretagen där det finns en majoritetsägare. Kanske kan detta bero på att 

det är viktigt för de familjeföretag med majoritetsägare att behålla sin majoritet i företaget 

utan att blanda in andra intressenter som exempelvis kreditinstitut och externa aktieägare. 

Kanske är det också så att de familjeföretagen där man inte längre har en majoritet anser att 

det inte spelar lika stor roll om man blandar in externa aktörer. Det skulle också kunna vara så 

att de huvudägare som äger mindre än 50% av företaget är vana vid att samarbeta med externa 

ägare för att få gemensam kontroll över företaget. Det skulle därför kunna finnas en betydligt 

lägre tröskel mellan familjekapital och inblandningen av externa intressenter för de företagen 

med en mindre huvudägare.  

Tidigare studier har visat att familjeföretag helst inte vill sprida sitt ägande och att man därför 

föredrar banklån (Young Baek, Cho, & Fazio, 2016).  Detta är något som lagts stor vikt vid 

när FPO modellen togs fram. Hypotes 4, att det finns ett positivt samband mellan viljan att 
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använda sig av banklån och hur pass mycket man är ett familjeföretag, har visat sig i en svagt 

signifikant korrelation på 0,313 mellan familjeföretagsindex och om man tycker banklån är en 

bra finansieringsmetod. Detta skulle kunna indikera att hypotesen stämmer och ge ytterligare 

stöd åt den tidigare forskningen. Familjeföretagsindexet över enbart de medelstora 

familjeföretagen uppvisade en ännu starkare korrelation men även den var svagt signifikant, 

vilket gör det svårt att dra någon slutsats om hur familjeföretagen ställer sig till låne-

finansiering. Således måste hypotesen förkastas då inget signifikant samband går att 

presentera, vilket är intressant då flertalet studier påvisar ett tydligt samband mellan 

skuldsättningsgraden och familjeföretag (King & Santor, 2008; Ellul, 2010).  

När det kommer till familjeföretagen och de två bootstrappingmetoder som FPO modellen tar 

upp fanns det en stark negativ korrelation mellan att finansiera investeringar genom att 

förlänga återbetalningstider till leverantörerna och de medelstora familjeföretagen. En negativ 

stark korrelation kunde också påvisas mellan att förkorta kredittiderna för kunder och de 

medelstora familjeföretagen. Vad det beror på kan inte utläsas ur studien men en spekulation 

skulle kunna vara att de medelstora företagen är så pass stora att bootstrapping inte är ett 

alternativ även om det inte direkt kan förklarar det negativa sambandet med 

familjeföretagsindexet.  Hypotesen om ett positivt samband mellan viljan att använda 

bootstrapping och hur mycket familjeföretag man är måste därför förkastas. Det skall dock 

tilläggas att det starka negativa sambandet inte fanns bland de små familjeföretagen där bara 

en indikation om ett negativt samband kunde hittas. 

Som nämnts tidigare vill inte familjeföretagen sprida sitt ägande (Young Baek, Cho, & Fazio, 

2016), vilket uppsatsen lagt stor vikt på. Vetskapen om att familjeföretag undviker externt 

kapital finns, men frågan är om det korrelerar negativt med hur pass mycket familjeföretag 

man är. Hypotes 5 påstår att det negativa sambandet finns. Familjeföretagsindexet hade en 

medelstark negativ korrelation (-0,395) med frågan ”kapital utanför familjen är ett bra sätt 

att finansiera verksamheten?”, familjeföretagen tycker med andra ord mindre om kapital 

utanför familjen desto starkare familjekaraktär familjeföretaget har. FAM_X50, indexet med 

familjeföretagen med majoritetsägare, hade en ännu starkare negativ korrelation (-0,435) till 

frågan om kapital utanför familjen är ett bra finansieringsalternativ jämfört med familje-

företagsindexet över alla familjeföretagen.  
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På frågan om hur tänkbart det skulle vara att använda externkapital fanns bara en indikation 

på en svag korrelation (-0,318) mot FAM_X men mot de medelstora företagen FAM_X_O100 

var korrelationen stark (-0,626) och dessutom signifikant. De medelstora företagen har med 

andra ord ett starkare samband till att inte tycka om externt kapital än småföretagen beroende 

på hur mycket familjeföretag de är.  Alla frågor som rörde externt kapital sattes också ihop till 

en sammanvägd variabel och här hittades en mycket starkare korrelation mot 

familjeföretagsindex (-0,470). Hypotesen om att det finns ett negativt samband mellan hur 

pass mycket man är ett familjeföretag och hur stor vilja man har att använda sig av externt 

kapital accepteras, ju högre familjeföretagsindex ju mindre anser man externt kapital vara en 

bra lösning. Målet med många familjeföretags verksamhet är att föra den vidare till nästa 

generation vilket medför ytterligare faktorer till varför externt aktiekapital är mindre 

intressant. Även risken att tappa kontrollen över företaget är av betydande art för resultatet. 

Familjeföretagsägarna innehar troligtvis någon form av amenity potential vilket innebär att de 

uppskattar andra resultat än just de finansiella resultatdrivna exempelvis den emotionella 

tillfredställelsen av att se nästa generation ta över driften av företaget. 

Hur är slutligen sambandet mellan FPO modellens preferensordning och hur familjeföretagen 

svarat kring modellens investeringsmetoder? För att kunna besvara hypotesen om ett positivt 

samband mellan FPO modellens preferensordning och vad familjeföretagen anser om 

modellens investeringsalternativ mättes korrelationen med Spearmans rangkorrelationstest. 

Testet visade inte någon signifikant korrelation, vilket förkastar hypotesen. Den låga 

signifikansen kan dock bero på det lilla antalet observationer som använts.  

Den ordning familjeföretagen har placerat finansieringsmetoderna i är följande: 

1. Interna medel. 

2. Banklån. 

3. Kapital från familjen. 

4. Bootstrapping, där den inbördes rangordningen är att kortare kredit tider för kunder kommer 

före förlängda återbetalningstider mot leverantörer. 

5. Externt kapital. 

Den här listans rangordning är inte helt säker då standardavvikelserna i familjeföretagens 

betygsättning på alternativen är så stora att ordningen hade kunnat se helt annorlunda ut.  
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Hypotesen om ett positivt samband mellan FPO modellens preferensordning och vad 

familjeföretagen anser om modellens investeringsalternativ förkastades. Däremot skiljer sig 

familjeföretagens preferensordning från den traditionella PO teorin då tillskjutet kapital från 

familjen dyker upp som ett alternativ och tar plats före externt kapital. Bootstrapping-

metoderna kommer också in i bilden före externt kapital. Det kanske är så att de två nya 

alternativen som dykt upp i preferensordningen även passar bra in på andra typer av företag 

och att PO teorin därför bör kompletteras med dessa. Det kan också vara så att dessa nya 

alternativ, familjekapital och bootstrapping, inte passar andra typer av företag och PO teorin 

inte kan kompletteras. I det senare fallet skulle listan ovan kunna stå som exempel över hur 

familjeföretagen kan tänkas finansiera sin verksamhet istället för PO teorin.  

Den observerade preferensordningen från respondenterna skiljde sig som nämnts tidigare en 

del från den FPO som uppsatsen presenterat. Skillnaden i en observerade preferensordningen 

kan bero på flertalet faktorer men det första steget, interna medel, är mycket naturligt. Interna 

medel är troligtvis den mest förekommande finansieringsmetoden för alla företag, både PO 

teorin och FPO presenterar den som första finansieringskälla. Respondenternas andra steg, 

lånefinansiering, kan bero på att banklån är ett relativt lätt sätt att finansiera investeringar. Till 

skillnad från bootstrapping behöver företaget inte lägga ner lika mycket tid på förhandlingar 

om man väljer lånefinansiering. Företagen behöver heller inte ha någon betydande relation 

med alla sina kunder och leverantörer och kan enbart fokusera på banken. Slutligen går det 

inte att bortse från den betydande hävstångseffekten som lånefinansiering kan ge. Vidare 

väljer respondenterna att finansiera med hjälp av familjen före bootstrapping, vilket 

överensstämmer med de teorier som tillhandahålls av FPO. Det skulle kunna beror på att man 

hellre tar familjen till hjälp än riskera att man stöter sig med kunder och leverantörer. 

Avslutningsvis väljer respondenterna att ta in externt kapital, vilket överensstämmer med 

både PO teorin och FPO. Det skulle kunna bero på att ägaren vill behålla full kontroll över 

företaget vilket inte är möjligt vid inflöde av externt aktiekapital.  Sammanfattningsvis kan 

studien observera en brist i den etablerade PO teorin som utesluter bootstrapping och kapital 

från familjen.  
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6.2 Självkritik  

Uppsatsen är skriven med en deduktiv ansats vilket medför att man utgår från teorier och 

undersöker om verkligheten överensstämmer med teorierna. Enkätundersökningens frågor har 

således baserats på de framarbetade teorierna, vilket eventuellt kan medföra att kunskap gått 

förlorad genom att studien inte kunnat observera frågor utanför enkäten. Enkäten försökte 

däremot vara så utforskande som möjligt med enstaka varför-frågor vilka skulle kunna ge en 

större förståelse för företagens situation. Däremot skulle enkäten kunnat utformas med fler 

varför-frågor som undersöker varför respondenterna svarar som de gör.   

Ett alternativ för att öka förståelsen för respondenternas svar skulle kunna vara att genomföra 

en kvalitativ undersökning där intervjuer och observationer kan ligga till grund för uppsatsen. 

Således hade studien kunnat undersöka färre observationer men med en större förståelse för 

observationerna.  

Vissa enkätfrågor bör också kritiseras då de ställts fel eller på ett svårförståeligt sätt, 

exempelvis fråga 9 (se bilaga 1). Målet med frågan var att undersöka hur länge företaget ägts 

av nuvarande familj vilket sedermera skulle kunna användas för att undersöka hur många 

generationer man funnits. Däremot ställdes frågan så att den endast undersökte hur länge 

nuvarande ägare ägt företaget vilket inte var syftet. Konsekvensen av det var att frågan blev 

obrukbar i analysen. Fråga 16 (se bilaga 1) bör också analyseras med ett kritiskt öga. Syftet 

med den var att undersöka hur benägna företagen är att ta in externt aktiekapital och således 

sprida ägandet. Däremot frågades istället om vad företagen ansåg om kapital utanför familjen. 

Kapital utanför familjen kan enligt FPO vara bootstrapping, lån och extern kapital. Således 

var frågan inte så precis som förväntat.   

Kritik bör även framföras till den relativt dåliga svarsfrekvensen då endast 18,2% svarade. 

Däremot översteg respondentantalet över 30 observationer, vilket beskrivs som en gyllene 

regel (Körner & Wahlgren, 2005). Studien fick också ogiltigförklara nästan hälften av svaren 

vilket medför att de resultat som presenteras baseras på ett mindre antal observationer, vilket i 

sin tur gör att resultatet inte är generaliserbart och svaren bör istället ses som indikationer.  
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6.3 Implikationer 

Det framgick tidigt i studien att PO-teorin inte är optimalt applicerbar på familjeföretag. De 

tenderar att vara mer fientligt inställda mot externt aktiekapital och har stora möjligheter till 

bootstrappingstrategier. Faktorerna applicerades på PO-teorin och en egenkonstruerad PO 

utvecklades vilket är vår första implikation. 

Uppsatsen fann också en signifikant negativ korrelation mellan de medelstora familje-

företagens familjeföretagsindex och benägenheten att ta in externt kapital. Det innebär att 

bland de medelstora företagen kunde studien hitta ett samband mellan att ju mer 

familjeföretag man är desto mindre är man benägen att ta in externt aktiekapital. Tidigare 

studier har endast visat på att familjeföretag inte benägna att ta in externt aktiekapital. Det är 

vår andra implikation.  

Slutligen har uppsatsen bidragit till att konstatera att PO-teorin inte är applicerbar på 

familjeföretagens finansieringsstrategier på grund av familjeföretagens säregna egenskaper. 

6.4 Förslag på framtida forskning 

Teorin som större delen av uppsatsen bygger på är den egenkomponerade FPO-modellen. 

Därför skulle det vara intressant att fortsätta studera teorin vidare. Först och främst skulle det 

vara intressant att undersöka FPO med betydligt fler svar än i den här studien. Fler svar skulle 

generera en större möjlighet till generalisering.  

Det skulle också vara intressant att studera FPO från ett kvalitativt synsätt då man undersöker 

varför familjeföretag agerar efter stegen i FPO. Således skulle man få större förståelse för hur 

familjeföretag väljer att finansiera sina investeringar. 

Vår studie har även visat på att familjeföretagsindexet med medelstora företag har en 

signifikant negativ korrelation med bootstrapping dvs. ju mer familjeföretag desto mindre är 

företagen benägna att använda bootstrapping. Det motsäger den teori som FPO bygger på och 

därför skulle det vara intressant att studera om utfallet bli desamma med fler observationer 

och i så fall studera varför det är så. 

Det skulle också vara intressant att studera om FPO är applicerbar på alla företag om man 

bortser från kapital från familjen som ersätts med en liknande finansieringsform. Man skulle 

då kunna komplettera PO-teorin med kapital från ägarna och bootstrapping. Det var inte 
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möjligt att göra i vår uppsats på grund av det färre antalet observerade företag i jämförelse-

gruppen 

I FPO-kapitlet nämns tröskelvärden i FPO-modellen. Kortfattat innebär det att det finns 

incitament för företagen som gör att man väljer att hoppa av en investering istället för att gå 

vidare i FPO. De incitamenten är outforskade omständigheter som exkluderas i FPO, vilket 

gör fenomenet värt att studera. Uppsatsen hade däremot ingen möjlighet att undersöka 

tröskelvärdena på grund av brist på underbyggda teorier så därför rekommenderas fortsatta 

studier i ämnet. 

Slutligen uppmanas till framtida studier om en eventuell viktning av familjeföretagsindex är 

möjlig. Troligen är några faktorer i indexet viktigare än andra för att kunna beskriva 

familjeföretagen. Uppsatsen kunde däremot inte finna underbyggda teorier som stöd till en 

sådan viktning. Således valdes en neutral viktning i familjeföretagsindexet där alla parametrar 

var viktade lika mycket.  
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Bilaga 2. Enkätbrev 

Hej! 

Vi är tacksamma om företagets ägare eller person ur företagets ledning accepterar vår 

inbjudan till att medverka i en kort enkätundersökning där syftet är att undersöka små och 

medelstora företags finansieringsstrategier i Sverige.   

Genom undersökningens framtida resultat kan uppsatsen förhoppningsvis erbjuda er en större 

förståelse över hur andra företag i Sverige resonerar kring finansieringsprocessen och varför 

de agerar på ett visst sätt. Ni får möjligheten att upptäcka finansieringsalternativ och vilka 

möjligheter olika metoder erbjuder. Det här skulle eventuellt också kunna medföra en större 

insikt i hur ert företag skiljer sig åt från andra. Enkäten som ni finner i länken tar max 5 min 

att genomföra och givetvis garanteras full anonymitet.  

Undersökningen ska försöka ta reda på skillnaden i val av kapitalkällor mellan företag med 

eller utan familj som ägare. Ni som respondent är noga utvald för att företaget matchar de 

krav som undersökningen efterfrågar och önskar därför ert svar senast 10/5 kl. 23.59. Målet är 

att svaren ska medföra en större förståelse inom området och kommer att användas i vår 

kandidatuppsats i ekonomi vid Högskolan Kristianstad handledd av professor Sven-Olof Yrjö 

Collin. Undersökningen kommer följa rådande forskningsetiska regler och riktlinjer.  

Som tack för ert svar kommer ni få tillfälle att ta del av resultatet i vår undersökning.  Hoppas 

ni vill delta.  

Med vänliga hälsningar  

Andreas Åsman & Linus Fors  

Ekonomiprogrammet Bank & Finans   

Högskolan Kristianstad   
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Bilaga 3. Enkätbrev påminnelse 1, 2 och tackbrev 

Hej igen! 

Vi kontaktade er den 5 maj eftersom era åsikter är viktiga för oss. Vi hade uppskattat om 

företagets ägare eller person ur företagets ledning accepterar vår inbjudan till att medverka i 

en kort enkätundersökning där syftet är att undersöka små och medelstora företags 

finansieringsstrategier i Sverige.   

Genom undersökningens framtida resultat kan uppsatsen förhoppningsvis erbjuda er en större 

förståelse över hur andra företag i Sverige resonerar kring finansieringsprocessen och varför 

de agerar på ett visst sätt. Ni får möjligheten att upptäcka finansieringsalternativ och vilka 

möjligheter olika metoder erbjuder. Det här skulle eventuellt också kunna medföra en större 

insikt i hur ert företag skiljer sig åt från andra. Enkäten som ni finner i länken tar max 5 min 

att genomföra och givetvis garanteras full anonymitet.  

Undersökningen ska försöka ta reda på skillnaden i val av kapitalkällor mellan företag med 

eller utan familj som ägare. Ni som respondent är noga utvald för att företaget matchar de 

krav som undersökningen efterfrågar och önskar därför ert svar senast 10/5 kl. 23.59. Målet är 

att svaren ska medföra en större förståelse inom området och kommer att användas i vår 

kandidatuppsats i ekonomi vid Högskolan Kristianstad handledd av professor Sven-Olof Yrjö 

Collin. Undersökningen kommer följa rådande forskningsetiska regler och riktlinjer.  

Som tack för ert svar kommer ni få tillfälle att ta del av resultatet i vår undersökning.  Hoppas 

ni vill delta.  

 

Med vänliga hälsningar  

Andreas Åsman & Linus Fors  

Ekonomiprogrammet Bank & Finans   

Högskolan Kristianstad   
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Enkätbrev påminnelse 2 

Hej igen! 

Vi kontaktade dig den 5:e samt 8:e maj eftersom dina åsikter är viktiga för oss och din 

medverkan är avgörande för kvalitén på vår kandidatuppsats. Därför skulle vi bli väldigt 

tacksamma om företagets ägare eller person ur företagets ledning accepterar vår inbjudan till 

att medverka i en kort enkätundersökning där syftet är att undersöka små och medelstora 

företags finansieringsstrategier i Sverige. Enkäten som ni finner i länken tar max 5 min att 

genomföra och givetvis garanteras full anonymitet.    

Genom undersökningens framtida resultat kan uppsatsen förhoppningsvis erbjuda er en större 

förståelse över hur andra företag i Sverige resonerar kring finansieringsprocessen och varför 

de agerar på ett visst sätt. Ni får möjligheten att upptäcka finansieringsalternativ och vilka 

möjligheter olika metoder erbjuder. Det här skulle eventuellt också kunna medföra en större 

insikt i hur ert företag skiljer sig åt från andra.  

Undersökningen ska försöka ta reda på skillnaden i val av kapitalkällor mellan företag med 

eller utan familj som ägare. Ni som respondent är noga utvald för att företaget matchar de 

krav som undersökningen efterfrågar och önskar därför ert svar senast 10/5 kl. 23.59. Målet är 

att svaren ska medföra en större förståelse inom området och kommer att användas i vår 

kandidatuppsats i ekonomi vid Högskolan Kristianstad handledd av professor Sven-Olof Yrjö 

Collin. Undersökningen kommer följa rådande forskningsetiska regler och riktlinjer.  

Som tack för ert svar kommer ni få tillfälle att ta del av resultatet i vår undersökning.  Hoppas 

ni vill delta.  

Med vänliga hälsningar  

Andreas Åsman & Linus Fors  

Ekonomiprogrammet Bank & Finans   

Högskolan Kristianstad   
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Tackbrev 

Hej! 

Vi vill rikta ett stort tack till dig som svarade på vår enkät från Högskolan Kristianstad. Dina 

svar är betydande för vår kandidatuppsats. Nu sätter vi igång att analysera alla svaren vi fått 

och förhoppningsvis kommer vi kunna presentera ett resultat i mitten av juni. Är ni 

intresserade av att se och läsa resultatet kan ni svara på detta mail och så skickar vi en kopia 

av uppsatsen när den är klar. Än en gång, stort tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Andreas Åsman & Linus Fors  

Ekonomiprogrammet Bank & Finans   

Högskolan Kristianstad   
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Bilaga 4. Figurer och tabeller  

 

Figur 3. Linjär regression FAM_X 

 

 

Figur 4. Exponentiell regression FAM_X_U100 
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Tabell 14. Cronbach Alpha, utbildning och börsnoterat 

Cronbach's Alpha N  

,084 2 

 

 

 

Tabell 15. Cronbach Alpha, omsättning och antal anställda 

Cronbach's Alpha N  

,706 2 

 


