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  Förord 
 
Vi vill inleda uppsatsen med att rikta stort tack till alla som har hjälpt oss under 
studiens gång. Till en början vill först och främst tacka alla företag som tog sig tid att 
delta i undersökning. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Ogi Chun för 
hans idéer och kommentarer under uppsatsens process. Slutligen vill vi rikta ett tack 
till våra opponentgrupper som läst vår uppsats och delat med sig av sina synpunkter 
och goda råd, vilket hjälpte oss att konstant utveckla denna uppsats.  
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Sammanfattning    

Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i 
Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av 
finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. De teorier som studien 
utgått från är: finansiell bootstrapping, finansiella gapet, pecking-order teori samt 
företagets karaktär. Dessa teorier har gjort det möjligt för oss att undersöka om det 
finns ett samband mellan ett företags karaktär och valet av bootstrapping som 
finansieringsmetod samt undersöka hur behovet av kontroll kan påverka valet av 
finansiering. Studiens resultat visar att de undersökta företagen tillämpar olika 
finansiella bootstrapping metoder i syfte att minimera kostnaderna samt behovet av 
extern finansiering för att således behålla kontrollen över verksamheten.    

 
Nyckelord  
Små IT-företag, extern finansiering, bootstrapping, finansiellt gap, Pecking-order  
	
	
Abstract  
This essay is a qualitative element where a survey of five small IT companies in the 
Stockholm area has been conducted. The purpose of the essay was to study how the 
application of financial bootstrapping could be a solution to resource needs. The 
theories that the study originated from are: financial bootstrapping, financial gap, 
pecking-order theory and the company's character. These theories have enabled us to 
investigate whether there is a link between a company's character and the choice of 
bootstrapping as the financing method, as well as investigating how the need for 
control can affect the choice of funding. The study's results show that the companies 
investigated apply different financial bootstrapping methods in order to minimize 
costs and the need for external funding in order to maintain control over the business. 
 

Keywords 
Small IT companies, external funding, bootstrapping, financial gap, Pecking-order  
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Begreppsdefinition  

 
Extern finansiering 
De finansieringskällor som kommer från externa institutioner och ger företag 
möjlighet att få tillgång till ekonomiskt stöd. Extern finansiering kan erhållas från 
olika typer av investerare och banker. 
 
Finansiell bootstrapping  
Ett finansieringssätt för att maximera användningen av interna resurser utan att låna 
pengar eller belasta företagskassan och därmed minimera och/eliminera kostnaderna i 
företaget. 
 
Företagskaraktär 
Detta beskriver företagsbranschen-, storleken, utvecklingsstadiet i livscykeln samt det 
geografiska läge som företaget är belägen. 
 
Humankapital  
Humankapital består av den kompetens, kreativitet, värderingar, erfarenhet och 
motivation som de anställda besitter och som på så vis inte kan ägas av företaget.  
 
Intern finansiering 
Intern finansiering är metoder som tillämpas för att kunna finansiera bland annat 
företag genom egna medel och eget kapital.  
 
Kontrollaversion  
Är den tendensen av en företagare att lämna ifrån sig ägarandelar för att ta emot 
extern finansiering. 
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1. Inledning 

 
Småföretag har inte alltid uppmärksammats och forskning kring dem har inte varit 
tillräcklig. Småföretagen har gynnat samhället på flera sätt dels genom att de bidragit 
med ökade arbetsmöjligheter (Söderblom, 2012). Christian Holmström (2016) skriver 
i sin artikel att antalet sysselsatta nystartade företag under 2015 uppgick till ungefär 
76 000 personer (Ekonomifakta - Sysselsatta i nystartade företag, 2016). Forskare har 
föreslagit att den viktigaste faktorn som hindrar produktinnovation i små företag är 
deras knappa resurser. Till följd av en rådande informationsbrist kring småföretag och 
hinder för dessa att kunna få finansieringsstöd av externa aktörer, har lett till att 
utveckling av verksamheten inte alltid varit enkel (Winborg, 2000; Bhide, 1992). 
Landström (2003) anser att företag bör tänka i bootstrapping termer då dem anskaffar 
resurser samt att finansiärer vid bedömning av små företag bör även beakta värdet av 
olika bootstrapping metoder för företagets utveckling.  
 
Ett företags finansiering tenderar att utvecklas från att i tidiga skeden vara 
individbaserad, det vill säga företaget finansieras till stor del genom de tillgångar 
företagaren själv förfogar över, till en mer relationsorienterad finansiering som 
baseras på företagens personliga nätverk. Därefter, då företaget är etablerat, övergå 
till en mer kontraktsbunden finansiering via banker, riskkapitalföretag samt andra 
externa institutioner (Söderblom, 2012). Författaren Myers (1984, se Landström, 
2003) konstaterar att om småföretagens behov av ytterligare finansiering då interna 
medel inte räcker till, föredrar dessa företag främst lånekapital i andra hand och inte 
externt kapital. Små företag väljer oftast dessutom kortfristigt lånekapital och inte 
långfristigt lånekapital. Detta ökar intresset för skribenterna att undersöka hur små 
företag kan klara sig utan behovet av extern finansiering och finansiera sin 
verksamhet genom tillämpning av bootstrapping som metod. Skribenterna har valt att 
basera denna undersökning på små företag som är verksamma inom IT-branschen.  
 
IT-branschen är av relevans att studera då Pettersson (2017) i sin undersökning “IT- 
och telekomföretagare tror på framtiden” visade att sex av tio småföretag verksamma 
inom IT-och telekombranschen anser att deras försäljning under andra halvåret av 
2017 kommer att stiga. Detta leder till att IT-branschen hamnar på tredje plats på 
listan över de mest förhoppningsfulla branscherna vilket leder till att den positiva 
inställningen hos småföretagen fortsätter i Sverige (IT Branschen, 2017).  
 
Enligt författaren Prive (2014) är IT-branschen en stor sektor med specifika 
affärsvillkor. Denna bransch har en stark konkurrensmiljö, ett starkt beroende av 
mänskliga resurser samt särskilda industriella sammanhang. Detta kan hänvisas till 
Sohl (2003) som menar att detta kan i sig leda till att en ekonomisk lucka skapas 
redan vid uppstarten av ett företag. Denna lucka innebär att externa finansinstitut 
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investeringsförväntningar inte överensstämmer med IT-företagens behov (Sohl, 
2003). Pettersson (2017) lyfter fram att teknik-och tjänstesektor utmärkas av att ha en 
stark utveckling samt att denna sektor är väldigt innovativ (IT Branschen, 2017). 
Detta kan refereras till författarna Stylianou och Andreou (2013) som menar att 
nystartade småföretag inom IT-branschen är högt beroende av human intelligens och 
kompetens. Humankapital är hörnstenen i mjukvaruindustrin och framgången för en 
IT-verksamhet är mycket beroende av den (Stylianou & Andreou, 2013). På så vis 
kan IT-branschens behov påverka valet av finansiella metoder vid uppstarten och IT-
branschen förtjänar att bli uppmärksammade av forskare och finansiella institutioner 
anser skribenterna, detta för att förstå företagens finansiella behov.  

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Enligt Lindholm Dahlstrand (2004) anses 99 procent av Sveriges företag vara små 
eller medelstora, varje år startas mellan 30 000 och 40 000 företag i landet. Dessa 
siffror har med åren ökat. År 2015 ansågs 99,9 procent av alla företag i Sverige vara 
små och medelstora varav endast 0,1 procent av alla företag i Sverige var stora 
(Ekonomifakta - Företagens storlek, 2017). Det var först vid 1990-talet som synen på 
småföretag förändrades och dessutom uppmärksammades. Författaren menar vidare 
att det finns svårigheter med att definiera småföretag samt att olika länder har olika 
definitioner. I Sverige och Europa definieras de företag med färre än 50 anställda som 
småföretag (Lindholm Dahlstrand, 2004, s.37–39; Ekonomifakta - Företagens storlek, 
2017). Småföretagen har haft betydande roll för sysselsättningstillväxten och 
definitionen samt storleken på företag kan ändras i takt med mängden anställda i 
företaget.  
 

 
 
Johansson och Lindmark (1996) hävdar att under det senaste decenniet har småföretag 
spelat en viktig roll i den svenska marknaden, både för den ekonomiska tillväxten 
men även i skapandet av nya arbetsmöjligheter. Småföretagen har därmed minimerat 
arbetslösheten som rådde under 1990-talet. Tillgången av ekonomiska resurser anses 
vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna i utvecklingen av småföretag men 
dessutom för de större företagen. Dock anses småföretag stå inför stora problem med 
att säkra en långsiktig extern finansiering och extern finansiering betraktas därmed 
som ett hinder för deras utveckling och tillväxt (Johansson och Lindmark 1996; 
Bolton, 1971). Extern kapital betraktas som ett hinder för småföretag eftersom en 
rådande osäkerhet kring dessa och informationsasymmetrin som finns dem emellan. 
Därmed blir småföretagen allt mer självförsörjande och bootstrapping ses som ett 
finansieringsalternativ för dem. Det finns dock ett ständigt behov av kapital i de 
mindre företagen till skillnad från de större företag som existerat under en längre 
tidsperiod (Harrison, Mason & Girling, 2004).   
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Behovet av finansiering hos företag är en av de viktigaste faktorerna för dess 
överlevnad, dock finns det en mängd antal finansieringssätt som i olika småföretag 
anpassas efter dess karaktär. De finansieringssätt som anses vara vanligast är främst 
banklån, intern finansiering eller genom riskkapitalister (Winborg, 2000).  
 

 
 
Denna modell består av sex hypoteser som förklarar sambandet mellan lokal kontext, 
bankorganisationens utformning och kreditgivningsprocessen. Med kontext avses här 
skillnader mellan mindre orter och storstäder, där den lokala kontexten har en tydlig 
inverkan på kreditbedömningen. De beslut som banken fastställer baserar helt på hur 
mycket information de har om ett företag (Landström, 2003).   
 
Enligt Winborg (2000) har småföretag högre kostnader till skillnad från mer 
etablerade företag, detta beror på att ett finansiellt gap mellan de mindre företagen 
och externa institutioner finns. Det leder till att småföretagen blir självförsörjande och 
försöker att tillämpa olika finansieringsmetoder. Dessa finansieringsmetoder är bland 
annat finansiell bootstrapping, tillämpning av denna metod leder till att företag kan 
finansiera verksamheten utan extern kapital (Landström, 2003). Författarna Winborg 
och Landström (2001) definierar bootstrapping som ett alternativt finansieringssätt för 
att förse företaget med medel samt tillgodose behovet av resurser. Bootstrapping som 
metod kan således fylla det ekonomiska gapet som finns på grund av 
informationsasymmetrin mellan externa finansiella institutioner och småföretag. 
 
Enligt Winborg (2003) inkluderar det finansiella gapet en efterfrågesida och en 
utbudssida. Efterfrågan på extern kapital uppstår hos småföretag, medan i utbudssidan 
finns externa finansiärer som riskkapitalbolag och banker. Landström och Löwegren 
(2009) förklarar orsaken till det finansiella gapet, de hävdar att detta gap kan bero på 
att efterfrågan och utbudet på kapital inte överensstämmer. Det vill säga, efterfrågan 
på kapital överskrider det tillgängliga utbudet. Winborg (2000) konstaterar vidare att 
det finns en uppfattning och forskning om hur externa institutioner gör sina 
bedömningar kring finansiering av småföretag, dock menar författaren att det finns en 
svag insikt kring hur små företag finansierar sig utan att dessa erhåller någon extern 
kapital (Landström, 2003).   
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Både Winborg (2009) och Malmström (2014) ser finansiell bootstrapping som ett 
kreativt tillvägagångssätt som kan tillämpas av företag vid resursanskaffning eller 
allokering av de resurser som finns till förfogande. Det finns olika bootstrapping 
metoder och författaren Winborg (2000) hävdar att de viktigaste bootstrapping 
metoder i svenska småföretag är att företag köper begagnad utrustning istället för ny, 
lånar utrustning från andra företag eller att cheferna inte tar ut någon lön till sig 
själva. Landström (2003) konstaterar att bootstrapping ur ett finansiellt perspektiv 
innebär:  
 

“ … att anstränga sig att finna lösningar på resursbehov som 
innebär att andra medel än externa finansiella medel används.” 
(Landström, 2003, s. 30)  

 
Förutom att det finns olika bootstrapping metoder, påstår författarna Winborg och 
Landström (2001) samt Söderblom (2012) att det finns fem olika kategorier av 
finansiell bootstrapping. Dessa kategorier används av olika företagsledare så kallade 
“bootstrappers” för att på olika sätt minimera eller/och eliminera behovet av 
finansiella medel, kunna anskaffa resurser samt reducera kostnaderna i företaget. 
 
Winborg (2000) hävdar att små företag har en del aktiviteter som måste utföras och 
dessa aktiviteter är resursberoende. Winborg (2000) menar att det går att identifiera 
fem olika resurser, dessa är humana, sociala, finansiella, fysiska och 
organisationsresurser. Författaren Winborg (2000) har gjort en undersökning med 
stöd av en amerikansk studie “Who Bankrolls Software Entrepreneurs” av Freear 
(m.fl., 1995) som visade att små företag inom IT-branschen kan utan extern 
finansiering endast klara sig i fem år främst genom tillämpning av kreativ 
finansieringslösning. I sin undersökning menar författaren Winborg (2003) att under 
de första fem åren i ett företag har bootstrapping en viktig roll för dess utveckling. 
Företagskaraktär, storlek, och vilken bransch företagen befinner sig i samt dess 
geografiska lokalisering kan påverka valet av företagets finansiella metod. Det finns 
även sammanband mellan företagsledarens karaktär (ålder, kön, erfarenhet och attityd 
till risktagande) och valet av företagets finansiella metod (Winborg, 2000).  
 
Berggren (m.fl., 2000) konstaterar att chefer inom små företag är ovilliga att ta in 
extern finansiering allt eftersom det finns en inneboende informationsasymmetri 
mellan finansiärer och företag. Detta innebär att det finns en ojämn fördelning av 
information mellan dessa två parter. Då det råder asymmetrisk information i företag 
föredrar dessa en hierarkisk ordning av finansieringskällor, en så kallad Pecking-order 
teori. Pecking-order teorin består av tre faser, varav internt genererade medel, 
lånekapital samt externt ägarkapital. Företagens preferenser avses i denna hierarkiska 
ordning, detta för att bevara behovet av flexibilitet och kontroll över verksamheten 
(de Jong, Verbeek, Verwijmeren, 2011; Landström, 2003). Vidare menar Landström 
(2003) att de fördelar som uppstår när företagare tillämpar finansiell bootstrapping är 
att företaget inte behöver ta in extern finansiering och således förlora kontrollen över 
sitt företag, vilket kan hända om företaget tar in externa ägare. Med tillämpning av 
finansiell bootstrapping, då företag inte nödvändigtvis behöver ta in någon extern 
finansiering, upplevs företagaren som en reserverad aktör med hög kontrollaversion 
som inte gärna delar med sig av information eller ägarandelar. Detta kan således leda 
till att nackdelar som hämmar företagsutvecklingen uppstår (Landström, 2003; 
Malmström, 2014). Dessa nackdelar uppstår bland annat av att pålitligheten av 
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tillgången till resurser varierar och företaget inte själva har kontroll över dem. Dock 
har innebörden på begreppet “resurs” inom företagsekonomiska forskningsfältet 
enligt Landström och Löwegren (2009) skiftat och företaget behöver inte längre ha 
kontroll över resurserna för att kunna dra nytta av dem.     
 

“Finansiell bootstrapping flyttar tyngdpunkten från finansiellt till 
socialt och humant kapital. En annan intressant skillnad handlar om vilken 
kontroll företaget har över resurserna. Genom sina relationer kan det sägas 
ha en faktisk kontroll, men företaget har ingen ägarmässig kontroll.” 
(Winborg, 2011)       

 
Utifrån de ovan nämnda förklaringar och definitioner kring småföretag och deras 
behov av kreativa finansieringslösningar, då tillgång till extern finansiering inte alltid 
är möjlig, har detta väckt ett intresse hos skribenterna. Av denna anledning är det 
intressant att undersöka hur bootstrapping metoder tillämpas som 
finansieringslösningar i svenska små IT-företag och hur karaktär i företagen kan 
påverka valet av finansieringsalternativ.  

1.2 frågeställning  
 
Hur kan små IT-företag finansiera verksamheten samt utvecklas utan behovet av 
extern kapital? 
 

• Vilka finansiella bootstrapping metoder används inom små IT-företag?  
 

• Hur kan små IT-företagens behov av kontroll samt dess karaktär påverka valet 
av finansieringssätt? 

1.3 Syfte  
 
Syfte med denna studie är att kartlägga hur bootstrapping metoder kan vara en 
finansiell lösning för små företag inom IT-branschen. Syftet är även att undersöka om 
det finns ett samband mellan företagskaraktär och valet av bootstrapping som 
finansieringsmetod samt undersöka hur behovet av kontroll kan påverka valet av 
finansiering.  

1.4 Avgränsning 

Det finns flera olika finansieringsalternativ och här läggs ett fokus på att undersöka 
finansieringsprocessen för små svenska företag inom IT-branschen. De företag som 
ingår i undersökningen befinner sig inom Stockholmsområdet och har använt sig av, 
eller använder sig än idag, utav bootstrapping som finansieringsalternativ. Då vårt 
syfte är att undersöka finansiell bootstrapping inom småföretag kommer denna studie 
således inte behandla övriga finansieringskällor. 
 

 



	 11	

2. Teoretisk referensram  

2.1 Tidigare forskning  
 
Jay Ebben och Alec Johnson (2006): “Bootstrapping in small firms: An empirical 
analysis of change over time” 
 
Författarna Ebben och Johnson (2006) studie baseras på undersökning av “tid”. 
Författarna vill undersöka om och i vilken riktning uppstartsteknik förändras över 
tiden, detta genom att studera uppstartsanvändning “tidigt i företagets liv jämfört med 
nivån på bootstrapping som används för närvarande” i företagen. Resultatet har 
författarna erhållit genom att basera studien på en kvantitativ undersökning¨.  
 
I undersökningen av Ebben och Johnson (2006), lyfts det fram att företag möter 
hinder med att få finansiering från traditionella aktörer, detta främst på grund av 
asymmetrisk information och transaktionskostnader som finns, men även att extern 
finansiering är mer kostsam för företaget än interna finansieringskällor. Tidigare 
forskning samt bevis har påvisat att företag svarar på dessa begränsningar genom 
bootstrapping, som är en strategisk sedvänja och ett finansieringssätt som tillämpas 
av företagen. Författarna lyfter även fram att olika typer av bootstrapping utnyttjas vid 
olika perioder i små företagens existens samt att de metoder som används 
sammanfaller bland annat med organisationsteorins förutsägelser. Majoriteten av små 
företag använder någon form av bootstrapping för att både kunna finansiera men även 
utveckla sin verksamhet och att det är mer önskvärt att företagen finner interna 
metoder för finansiering innan de söker externa skulder och eget kapital (Ebben & 
Johnson, 2006).   
 
Då de små företagen blir mer etablerad kan hävstången med banker, investerare, 
kunder och leverantörer ändra typen av bootstrapping metoder som är tillgängliga och 
önskvärda för företaget. Det innebär således att vissa tekniker som används inom 
företag kan förändras med utvecklingen av organisationen enligt teorin om 
resursberoendet. Sammanfattningsvis kommer författarna fram till att i takt med ett 
företagets utvecklingsfaser kan behovet av olika bootstrapping metoder skilja sig. 
Vissa bootstrapping metoder används tidigt i företaget. Framförallt verkar det som att 
små företag är mer benägna att använda vissa metoder tidigare än andra, dels för att 
alla metoder inte är tillgängliga för företaget på grund av typen av affärsmodell, 
kunder eller leverantörer (Ebben & Johnson, 2006). 
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Joakim Winborg och Hans Landström (2001): “Financial bootstrapping in small 
businesses: Examining small business managers’ resource acquisition behaviors”  
 
Författarna Winborg och Landström (2001) studie baseras på undersökning av 
“förändringen” av nivån på användningen bootstrapping. I författarnas undersökning 
identifierades tjugofem vanliga bootstrapping metoder och studiens resultat kunde 
samlas in genom en kvantitativ undersökning. Författarnas 
undersökningsrespondenter uppmanade att på en fempunkts likertskala ange i vilken 
grad företagen använde varje teknik tidigt i företagets livscykel samt i vilken grad 
varje teknik används för närvarande (Winborg & Landström, 2001). 
 
Författarna Winborg och Landström (2001) skriver i sin artikel att småföretag alltmer 
börjat uppmärksammas. Detta då dessa företag har varit en viktigt och avgörande 
faktor för den ekonomiska tillväxten i samhället samtidigt som dem lett till en ökad 
sysselsättning. De flesta småföretagen står dock inför stora problem med att kunna 
finansiera sin verksamhet med extern kapital vilket anses vara en av de viktigaste 
resurserna som ett företag behöver för att växa och utvecklas. Detta leder då till att 
små företagsledare tillämpar användning av olika finansieringsmetoder, såsom 
institutionell finansiering samt finansiell bootstrapping som ett sätt att tillgodose 
behovet av resurser utan att erhålla någon extern kapital. Bootstrapping är ett 
finansieringssätt som även hjälper företag att minimera eller eliminera kostnader i 
företaget. Även att kunna absorbera resurser från kunder och leverantörer på olika sätt 
tillsammans med användningen av medel som tillhandahållits av ägare är de mest 
användbara metoderna. Finansiell bootstrapping har visat sig spela en viktig roll i 
utvecklingen av ett litet företag (Winborg & Landström, 2001).   
 
Winborg och Landström (2001) delar upp bootstrapping i fem olika kategorier och 
kommer fram till att dessa bootstrapping metoder används vid olika tidpunkter. Den 
första kategorin avser försenade bootstrappers som riktar dem mot ett internt 
orienterad läge, fördröjande betalningar till externa aktörer används som ett sätt att 
hantera en akut ekonomisk situation i företaget. Den andra kategorin handlar om de 
privata ägare, så kallade finansierade bootstrappers som nyttjar resurser från anhöriga. 
Denna kategori inkluderar nybildade, snabbväxande företag som visar en relativt låg 
vinstmarginal och upplever ett stort behov av ytterligare finansiering. Tredje 
kategorin består av minimerande bootstrappers som befinner sig i mer etablerade och 
stabila företag. De företag som tillämpar denna metod anses inte ha större problem 
med att tillgodose behovet av resurser, snarare ses denna metod om ett komplement 
till marknadslösningar. Fjärde kategorin är socialt inriktade bootstrappers mer extern 
orienterade och mer aktiva i att använda och utveckla personliga relationer som ett 
medel för att anskaffa resurser. Sista kategorin avser bidragsorienterade bootstrappers 
som befinner sig i snabbt växande tillverkningsföretag och genom att ansöka om 
statliga bidrag kan de ekonomiska kostnaderna i företaget minskas (Winborg, 
Landström, 2001). 

2.2 Finansiell bootstrapping  
Jarvis, Kitching och Lightfoot (2000) hävdar att små företag är mycket känsliga för 
störningar i företagets kassaflöde då detta är en avgörande faktor för företagets 
existens. Därför är det viktigt för de små företagen att säkra intäkter till företaget och 
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kan därmed inte vänta en längre period för att få avkastning på sina investeringar eller 
den försäljning som företaget har.  
 
Genom att studera ett företags utvecklingsstadier, dess storlek och den bransch som 
företaget tillhör, kan förståelse kring företagskaraktär samt hur detta kan påverkar 
valet av finansiell bootstrapping erhållas (Winborg, 2000). Nystartade företag 
karaktäriseras enligt Bhide (1992) av att ha nära relationer bland annat gällande 
finansiering, marknadsföringsstrategier och kontrollsystem. Detta kan refereras till 
Landström och Löwegren (2009) som skriver att de flesta nystartade företag har ett 
begränsat behov av extern kapital vilket bidrar till att företagen anskaffar de resurser 
som behövs utan användning av externa finansiella medel från exempelvis banker och 
riskkapitalister. Bootstrapping anses vara en vanlig finansieringssätt hos nystartade 
företag för att anskaffa viktiga resurser.  
 
Bhide (1992) gjorde i sin undersökning “The Study of Start-ups”, 1989, en lista över 
de 500 snabbast växande privata företag i USA, varav 100 av dessa nystartade företag 
intervjuades och kunde därmed påvisa värdet av bootstrapping som 
finansieringsmetod. I sin undersökning kom författaren fram till att mer än 80 procent 
av dessa företag finansierades genom grundarnas personliga besparingar, kreditkort 
och topplån. Författaren menar vidare att bootstrapping i nystartade företag är som 
noll inventering i ett lagom system. Det innebär att dolda problem avslöjas och 
tvingar företaget att lösa dem (Bhide, 1992).  
 

“If we had had money we would have made more mistakes. This way, I 
wrote all the checks. I knew where the money was going.” (Bhide, 1992, s. 
112) 

 
Tillämpning av olika bootstrapping metoder kan hjälpa företag att minimera och 
eliminera behovet av finansiella resurser. Exempel på sådana metoder som företag 
använder är bland annat att företag anställer familj och vänner, detta då dem inte 
kräver marknadsmässig lön, hävdar Winborg (2003) samt Landström och Löwegren 
(2009). Förutom att anställa närstående personer i företaget, kan företag eller 
entreprenörer dem emellan låna resurser av varandra, för att inte behöva köpa nytt och 
erhålla extra kostnader. Winborg (2003) samt Landströms och Löwegrens (2009) 
exempel på olika bootstrapping metoder stämmer överens med Bhide (1992), som 
påstår att framgångsrika bootstrappers hittar billiga finansieringsalternativ för att 
skära ned på kostnaderna men ändå leverera en produkt till hög kvalité. Företag kan 
med finansiell bootstrapping dessutom komma åt särskilda resurser som inte finns ute 
på marknaden genom sitt nätverk som företagen dessutom kan finna svårigheter med 
att erhålla dem (Landström, 2003).   
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 (Bhide, 1992, s. 116) 

2.2.1 Fem grupper av finansiell bootstrapping  
	
Författaren Söderblom (2012) samt Winborg och Landström (2001) skriver att det går 
att identifiera småföretagare som tillämpar finansiell bootstrapping på olika sätt, och 
att företagaren har en inställning till resursanskaffningen (Winborg, 2000). Författaren 
hävdar att resursanskaffningen delas in i tre olika kategorier, internetbaserade, 
socialt/relationsorienterad samt kvasi-marknadsbaserad. Dessa tre kategorier urskiljs 
av fem grupper företagsledare (Winborg & Landström, 2001); fördröjande 
bootstrappers, relationsorienterad bootstrappers, bidragsorienterade bootstrappers, 
minimerande bootstrappers samt ägarfinansierade bootstrappers. Alla dessa fem 
grupper kommer nedan att beskrivas mer djupgående samt när dessa källor är 
lämpliga eller möjliga att använda i företagets affärsutvecklingsprocess.  

2.2.2 Fördröjande bootstrappers  
	
I denna kategori betecknas bootstrappers som fördröjande, i så motto att dessa 
företagsledare tenderar att fördröja utbetalningar i olika former, detta gör 
företagsledare oftast medvetet (Winborg, 2000; Bhide, 1992). De företag som 
tillämpar denna bootstrapping metod anses enligt Winborg och Landström (2001) 
vara företag som är nyetablerade på marknaden men även företag som befinner sig i 
den mogna fasen. De företag som finns i den mogna fasen är mer etablerade och de 
flesta finansieringskällor är tillgängliga för företaget. Här kan företaget ta in private 
equity, sälja en del privat eller börsinformation för att ta in nytt eget kapital 
(Landström & Löwegren, 2009). Företag som upplever mest finansiella svårigheter 
och har låga vinstmarginaler, är även dem som främst tillämpar denna metod. Detta 
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bidrar till att dessa företag upplever svårigheter med att få finansiering från banker vid 
behov i senare skeden (Söderblom, 2012; Winborg & Landström, 2001).  

2.2.3 Relationsorienterade bootstrappers  
	
Då företagsledaren är relationsorienterad innebär det att företagaren utnyttjar sitt 
sociala nätverk för att låna maskiner och material samt dela resurser med varandra. 
Företagsledare som finns inom denna kategori och använder denna bootstrapping 
metod befinner sig dock mer i den senare fasen, i den mogna fasen i företagets 
utvecklingsskede samt att dessa företag oftast är lokaliserade på mindre orter 
(Söderblom, 2012; Landström & Löwegren, 2009; Winborg & Landström 2001). 
Relationsorienterad bootstrapping tryggar företagsledaren genom att få tillgång till 
nödvändiga resurser från sitt sociala nätverk utan att belasta kassaflödet med extra 
kostnader skriver Winborg (2000). Företagsledare som finns inom denna kategori 
använder sig sällan av kategorin “fördröjande bootstrapping”, då dessa anser att 
denna metod kan hämma förtroendet mellan de sociala nätverken och därmed bidrar 
till svårigheter för företag att låna resurser från varandra. Förtroendet är därmed 
mycket viktigt för relationsorienterade bootstrappers och företagsledaren försöker här 
representera företaget som mer etablerad och säker genom att skapa en relation och 
förtroende med mer etablerade företag. I denna kategori har företagen oftast 
långfristiga lån i banker och har därför inte något större behov av ytterligare 
finansiering (Winborg & Landström, 2001).  

2.2.4 Bidragsorienterade bootstrappers  
	
Söderblom (2012) hävdar att bootstrappers som tillhör denna kategori är de som har 
en stor förmåga att attrahera offentliga bidrag såsom bidrag från exempelvis ALMI 
eller regionala bidrag. Winborg (2000) hävdar att bidragsorienterad bootstrapping ses 
som ett sätt för företag att tillfredsställa sina finansiella behov utan att behöva 
använda sig av externa medel. De bidrag eller lån som företaget erhåller behöver inte 
återbetalas och anses på så vis vara en sorts bootstrapping metod. Företag som finns 
inom denna kategori är oftast större företag och befinner sig i mindre orter. Dessa 
anses även ha ofullständiga möjligheter till andra bootstrapping lösningar då de inte 
använder ägarfinansiering eller gemensam användning i större utsträckning (Winborg 
& Landström, 2001). I denna kategori är företagen oftast i expansionsfasen, 
karaktäriseras av låga vinstmarginaler men med hög tillväxtpotential samt långfristiga 
lån hos banker (Winborg & Landström, 2001). Dessa företag har även möjlighet att ta 
kontakt med en affärsängel eller venture capitalist (Landström & Löwegren, 2009). 
 

2.2.5 Minimerande bootstrappers  
	
Enligt Winborg och Landström (2001) är företag i denna kategori oftast större och 
befinner sig i expansionsfasen, i den mer mogna fasen. I denna kategori arbetar 
företag med att minimera kundfordringar, ett arbetssätt som betraktas som cash 
management ur ett traditionellt synsätt hävdar författaren Söderblom (2012). 
Landström och Löwegren (2009) hävdar att i denna fas finns en produkt som kan 
lanseras och att företag finansierar sina produkter genom förskottsbetalningar från 
sina kunder. Författarna Landström och Löwegren (2012) resonemang stämmer 
överens med Winborg och Landström (2001) som menar att företagsledare som 
tillämpar minimerade bootstrapping metoder försöker att korta ner faktureringstiden, 
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debitera försenade betalningar genom att påföra en viss ränta och i vissa fall även 
avbryta kundrelationerna vid försenade betalningar.  
 
Dock lyfter författarna Churchill och Lewis (1983) fram relevansen av god 
kundkontakt för nystartade företag, om denna kontakt saknas får företaget inte en 
tillräcklig kundacceptans och lönsamheten i företaget försvagas. Vidare hävdar 
Winborg och Landström (2001) att företag inom denna kategori är lokaliserade i små 
orter men också i större städer, de har en ganska låg tillväxt och låg vinstmarginal. 
Företagsledare i denna kategori förknippas med att ha mindre behov av ytterligare 
finansiering, dock har de flesta långfristiga lån hos bankerna. Nytt eget kapital, 
affärsänglar och venture capitalister är emellertid mer intressanta då företagets värde 
är lättare att räkna på (Winborg & Landström, 2001; Landström & Löwegren, 2009).  

2.2.6 Ägarfinansierade bootstrappers  
	
I denna kategori finns oftast företag som är i introduktionsfasen och kategorin berör 
ägaren i företaget. Oftast tar Vd:n inte ut någon lön i uppstartsfasen och 
företagsägaren försöker anställda släkt och vänner i företaget då dessa inte arbetar till 
en marknadsmässig lön (Landström & Löwegren, 2009; Söderblom, 2012). De 
företag som tillämpar denna metod kännetecknas av att vara små med ett fåtal 
anställda men som har en snabb tillväxt i företaget och dessa befinner sig i större 
städer. De anses även ha ett större behov av ytterligare finansiering och att deras 
möjlighet till att erhålla långfristig finansiering är begränsad. Landström och 
Löwegren (2009) konstaterar att företag inom denna kategori har en hög 
handlingsfrihet, kontrollaversion och kännetecknas av att ha hög 
informationsasymmetri om företagets egentliga värde.  

2.3 Finansiellt gap 
Landström och Löwegren (2009) definierar finansiellt gap som ett gap mellan 
efterfrågan och utbudet på kapital som inte överensstämmer. Bhide (1992) konstaterar 
att små företag söker oftast extern finansiering till exempel från traditionella 
finansiella institutioner i form av lån från banker, investeringar av affärsänglar eller 
riskkapitalister. Dock anses nystartade- och små företag finna svårigheter att erhålla 
extern finansiering dels av de transaktionskostnader samt den asymmetriska 
informationen som finns i dessa företag (Bhide, 1992; Ebben & Johnson, 2006).  
 
Denna informationsasymmetri innebär att investerare vet för lite om sina 
investeringar. Författarna lyfter även fram att unga företag präglas av en hög grad av 
osäkerhet i form av teknologisk och marknadsmässig osäkerhet. Detta kan refereras 
till författaren Sohl (2003) som hävdar att en ekonomisk lucka uppstår redan vid 
uppstarten av ett företag och denna lucka är beroende av att externa finansinstitut 
förväntningar på investeringarna inte motsvarar IT-företagens preferenser. 
Informationsasymmetrin som finns mellan företaget och finansiären kan därmed leda 
till att ett finansiellt gap uppstår dem emellan, detta bidrar till höga 
informationskostnader. Den tid företaget avsätter i sitt letande efter potentiella 
finansiärer kan dem däremot avsätta på utvecklingen av företaget (Landström & 
Löwegren, 2009; Landström, 2003).  
 



	 17	

Om det finansiella gapet uppstår på utbudssidan innebär det att finansiären anser att 
det finns en stor risk med bedömningen samt finansieringen av nya småföretag 
(Landström, 2003). Denna risk beror främst på brist på kunskap hos finansiärer kring 
det lilla företaget eller att de finansiella instrumenten inte är tillräckliga eller passande 
för att analysera och hantera små företag anser Landström (2003). Det finansiella 
gapet kan dock även uppstå i efterfrågesidan, det vill säga hos företagaren då brist på 
kompetens kring hur verksamhetens ska finansieras. Författaren hävdar att oftast har 
små företag en negativ attityd till extern kapital och därför anser dessa att internt 
genererade medel som ett bättre finansieringssätt (Landström, 2003).  
 

 
 
Berggren (m.fl., 2000) hävdar att det förmodligen är bäst att stödja företag som lider 
av informationsasymmetri, detta genom att stödja dem ekonomiskt. Det innebär att 
stödet bör riktas mot små företag som är engagerade i branscher som kännetecknas av 
snabb teknisk utveckling, måste växa snabbt för att överleva och som har en dålig 
finansiell hävstång. När det gäller finansiärer och entreprenörer är det uppenbart att 
det är nödvändigt att övervinna informationsasymmetri. Finansiärer måste inse att de 
tenderar att skrämma bort små företag och att deras kontrollaversion är ett verkligt 
problem. De behöver även göra bättre bedömning av små företag som är engagerade i 
branscher som kännetecknas av snabb teknisk utveckling, som måste växa snabbt för 
att överleva och som har en dålig finansiell hävstång (Berggren. m.fl., 2000). 

2.4 Pecking-order teori 
Berggren och Silver (2010) lyfter fram att behovet hos företagare att få tillgång till 
finansiering är stort, särskilt från externa finansiärer. Däremot finns det en motvilja 
hos företagen att släppa kontrollen till externa finansiärer, denna motvilja uppstår av 
företagarnas strävan att behålla sin självständighet. Vidare skriver författarna att de 
mindre kontroll benägna företag som lockar privata investerare till företaget kan 
erhålla värdefulla källor av finansiering. Här kan paralleller till Landström (2003) 
dras, författaren hävdar att företagarnas val av finansieringskällor utgörs av en 
hierarkisk ordning, det så kallade pecking-order teori som författaren Myers (1984, se 
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Landström, 2003) utvecklat. Författaren skriver att internt genererade medel föredras 
främst före externt kapital, detta för att det finns en önskan om kontroll över och ett 
behov av flexibilitet i företaget. Därefter om de interna medlen inte räcker till, 
tenderar företagen att söka sig externt lånekapital i form av banklån. Banklån föredras 
härmed framför externt ägarkapital. Söderblom (2012) påpekar att vanligaste källan 
till finansiering är internt genererade medel.  
 
Berggren (m.fl., 2000) poängterar i sin studie att det finns en anknytning mellan små 
företags tillväxt och kontrollaversion samt att företagens attityder gentemot extern 
finansiering förändras. Denna förändring beror på teknikutveckling, finansiell styrka, 
storlek samt det upplevda behovet att växa som finns inom företaget. Vidare menar 
författaren att små företag under olika omständigheter och i syfte att expandera, är 
beredda att acceptera kontroll i företaget från externa aktörer. De småföretag som har 
en hög grad av teknologisk förändring inom verksamheten har en betydande 
inflytande på utveckling och teknik och dem agerar på så vis annorlunda gentemot 
företag som befinner sig i en stabil industri. De företag som är verksamma inom 
högteknologiska miljöer är humanintensiva enligt författarna Stylianou och Andreou 
(2013) som menar att nystartade småföretag inom IT-branschen är högt beroende av 
human intelligens och kompetens.    

2.5 Företagets karaktär  
Winborg (2000) skriver i sin artikel att företag som finansierar sig internt samt olika 
bootstrapping nyttjare går att identifieras, detta genom att analysera företagets 
tillstånd och karaktär. Denna analys avser undersöka branschen, företagets storlek, 
utvecklingsstadiet i livscykeln samt det geografiska läget som företaget befinner sig i. 
Utöver dessa avser karaktären belysa företagets ålder och informationstransparensen. 
De små företagen som är yngre och har mindre erfarenhet är informationen för dem 
inte lika transparent. Detta leder till att småföretagen måste förlita sig på internt 
genererade medel, handelskrediter och affärsänglar som kan hjälpa företaget med 
finansiering (Gregory, m.fl., 2005).  
 
Olika företag inom olika branscher har skilda resursbehov samt behov av finansiering. 
Winborg och Landström (2001) menar att olika finansiella lösningar såsom banklån 
eller finansiell bootstrapping, lämpar sig i olika branscher. Ett företag går i olika 
ekonomiska tillväxtcykler som även påverkar valet av finansieringsalternativ menar 
Berger och Udell (1998). I takt med tillväxten ökar kunskapen inom företag och 
informationsasymmetrin minskar. Winborg (2000) antar att diskussionen om företags 
tillväxtcykel kan kopplas till företags storlek i form av företags antal anställda samt 
omsättningen på företaget. Dessa två indikatorer kan påverka företagets beslut av val 
av finansiella bootstrapping. Berger och Udell (1998) antar även att behovet av 
kapital och behovet av resurser påverkas av företagets storlek och i takt med 
företagets utveckling kan behovet av resurser således förändras.  
 
I sin studie har författarna Churchill och Lewis (1983) utvecklat en modell för att 
undersöka små företag och dess olika tillväxtfaser. Det första tillväxt steget avser 
företagets “existens” och kundrelationer som företaget bygger upp. Viktigast för 
företaget i detta steg är att företaget knyter kontakt med tillräckligt många kunder, 
leverera produkter i god tid och samtidigt tillhandahålla tjänster tillräckligt bra för att 
bevara lönsamheten i företaget. För företaget att ta sig till det andra steget 
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“överlevnad” i tillväxtmodellen, bör de ha en fungerande affärsenhet konstaterar 
Churchill och Lewis (1983). Det innebär att företaget har tillräckligt med kunder som 
tillfredsställs till sitt fullo med produkter och tjänster. Problemet i detta steg är dock 
förhållandet mellan företagets intäkter och kostnader, samt hur företaget ska 
finansiera verksamheten och överleva. 
 

 
 
Företag som blir mer etablerade på marknaden slutar att finansiera sig med olika 
bootstrapping metoder och övergår till ett sökande av mer långsiktigt extern 
finansiering, konstaterar Bhide (1992) och Patel (m.fl., 2011). Söderblom (2012) 
konstaterar därmed att om ett företag är ägarlett, måste företaget bygga förtroende, 
och ett företag som använder bootstrapping metoder för mycket och för länge kan 
detta leda till att legitimiteten försvinner. Kunderna börjar undra om företaget har råd 
att exempelvis köpa ett eget kontor istället för att låna. Ett annat exempel som 
författaren tar upp är att vissa företag försöker undvika att förlora sin legitimitet detta 
genom att ägaren anställer en VD till företaget. Detta för att företaget ska framstå som 
ett seriöst företag (Söderbom, 2012).  
 
Företagets storlek berör även möjligheten till kunskap kring extern finansiering. 
Holmes och Kent (1991, se Winborg, 2000) påstår att ju större ett företag är, desto 
mer kunskap besitter dem. Ytterligare ett samband som kan upptäckas mellan 
företagets storlek och deras uppfattning kring finansiering är de övergripande 
attityderna kring externa finansiärer (Berggren, m.fl., 2000). Attityderna anses inte 
vara beroende främst av vilken typ av ägare som företaget har, snarare kopplas 
attityderna och karaktären till själva industrin. Attityderna formas av det upplevda 
behovet av att växa och överleva. Om tillväxten är nödvändig för företaget att 
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överleva kommer företagen förmodligen också göra vad som krävs för att säkerställa 
överlevnaden. Vidare konstaterar författaren Berggren (m.fl., 2000) att företag i 
mycket turbulenta branscher, såsom IT-branschen, bör vara öppna för influenser 
utifrån om dem vill överleva på marknaden. Berggren (m.fl., 2000) kommer i sin 
studie fram till att tillväxten i ett företag samt behovet av dess överlevnad har en stark 
korrelation till kontrollaversion, dock är de svenska småföretagen kritiska mot yttre 
kontroller. I sin tur leder detta till att många företag hindras från att få finansiering för 
sin verksamhet, för att växa och därmed också från att öka antalet anställda 
(Berggren, m.fl., 2000).  
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3. Metod 

	
3.1 Undersökningsansats  
	
Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) är metoden en process för att erhålla och 
analysera data. En forskningsansats som dras är slutsatsen om två olika perspektiv, 
den deduktiva metoden samt den induktiva metoden. Denna studie baseras på en 
deduktiv forskningsmetod som utgår från en befintlig teori som sedan testas i 
verkligheten, det innebär att slutsatsernas baseras på tidigare observationer av 
verkligheten (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Bryman och Bell (2005) antar att 
vid en deduktiv metod härleds slutsatser genom att associera till tidigare erfarenheter, 
och utifrån ett antal händelser dras en sannolik slutsats. Genom att se en modell i 
tidigare erfarenheter skapas en föreställning som går i linje med de modeller som 
observerats.  
 
I denna studie undersöks små företag verksamma inom IT-branschen och deras 
finansiella situation. Syftet med denna studie är att öka förståelse om hur 
företagskaraktär kan påverka valet av finansiella bootstrapping metoder. För att kunna 
uppnå syftet med studien undersöks ett antal små IT-företag, utifrån ett flertal 
aspekter. Därför kan undersökningsansats sägas vara av en kvalitativ karaktär som i 
stort grundar sig på användningen av en deduktiv logik enligt Denscombe (2009). En 
fallstudiedesign genomfördes på organisationsnivån med utvalda små IT-företag i 
Stockholm, detta utgjorde studiens forskningsområde. Studien syftar även till att 
förklara finansiella processer och beskriva relationer i företagen under olika 
situationer. Den centrala tendensen i fallstudier är enligt Yin (2011) att dessa studier 
försöker belysa ett beslut eller en rad uppsättning av beslut;   
 

“varför de fattades, hur de genomfördes och vilka resultaten blev.” 
(Yin, 2011, s. 30) 

 
Författare Yin (2011) menar att fallstudier tillämpar frågeställningar som avser till att 
svara på vad, hur, vilka samt varför frågor. I denna uppsats har studien introducerat 
med frågeställningar som svarar på hur och vilka frågor vilket innebär att det är en 
fallstudie som tillämpas i denna studie. Författaren menar även att fallstudier delas in 
i två kategorier, flerfallstudier och utfallsstudier. För att få en förståelse av finansiell 
bootstrapping i små IT-företag har skribenterna valt att genomföra flerfallstudier på 
de fem företag som undersöks i syftet att samla in mer information kring olika 
bootstrapping metoder. Dock finns det vissa svaga sidor med fallstudier, detta för att 
resultatet i undersökningen inte är generaliserbar i större utsträckning vilket det dels 
beror på att de företag som valdes ut inte kan vara representativa för alla små företag 
inom IT-branschen (Yin, 2011). Detta kan stödjas av författarna Holme och Solvang 
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(1997) som konstaterar att med en kvalitativ studie är syftet att visa innebörden av 
den totala situationen och därmed få mer förståelse av de aspekter som studeras. En 
nackdel med kvalitativa studier är dock att dessa tenderar att bygga upp detaljerad 
information av ett litet antal enheter vilket gör det svårare att fastställa den 
utsträckning som undersökningen går att generalisera i större omfattningen 
(Denscombe, 2016).  
 
Studiens avgränsning avser små svenska företag inom IT-branschen i 
Stockholmsområdet, därför kan resultat av denna studie ge möjlighet till 
generalisering av liknande fall. Det finns däremot ytterligare begränsningar med 
denna typ av studie, detta då denna studie inkluderar endast svenska företag och kan 
därför inte lätt generaliseras till andra länder. 
 
Skribenterna vill samla information och få förståelse om små IT-företagens karaktär 
och deras val av finansieringsalternativ, samt få så täckande informationen som 
möjligt. Denna information bidrar till ytterligare kunskap om vilka 
förklaringsvariabler som ligger bakom valen. För att erhålla en djupare analys ansågs 
tillämpning av kvalitativ ansats i den empiriska undersökningen vara mest lämpat för 
uppsatsens utgångspunkter. Valet av att genomföra semistrukturerade intervjuer med 
utvalda små IT-företag var studiens urvalsgrupp. Skribenterna genomförde personliga 
intervjuer med dessa företag, vilket bidrog till en möjlighet att ställa följdfrågor av 
kartläggande karaktär och få respons på komplicerade frågor (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Efter insamling av empirin dras slutsatser kring det data som skribenterna erhållit och 
resultaten analyseras, detta genom att jämföra insamlingsdata med den teoretiska 
referensramen och lämpliga teorier.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Kvalitativa studier som tillämpas i uppsatsen omfattar ofta ett fåtal personer, dock 
undersöks dessa djupare.  
 

 ”less is more” (McCracken, 1988, s.17).  
 
Denna metod skiljer sig från en enkätundersökning där avsikten är att nå ut till så 
många representanter som möjligt enligt Denscombe (2009). I uppsatsen valdes 
personliga intervjuer som datainsamlingsmetod för att få en djupare förståelse. 
Intervjuerna gav skribenterna möjligheten att få ställa följdfråga och får mer kunskap. 
Intervjuer som insamlingsmetod ger dessutom möjlighet till att få förklaring till 
komplicerade frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Intervjuerna baserades på en utformad intervjuguide, genom ett semistrukturerat 
tillvägagångssätt där ett antal olika öppna frågor och teman med koppling till 
finansiell bootstrapping som forskaren vill beröra, ställdes. Detta ger respondenterna 
möjlighet att svara öppet på intervjufrågorna. Enligt Bryman och Bell (2005) antas 
detta vara ett sätt att komma närmare uppsatsen grundläggande frågeställningar och 
på så vis skapas en djupare dialog mellan forskaren/-na och respondenten. För att 
kunna besvara frågeställningen behövdes ett lämpligt sätt att angripa intervjuerna på, 
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ett angreppssätt och synsätt för hur den empiriska undersökningen ska genomföras. 
Detta fick skribenterna genom att läsa till sig och öka förståelsen kring olika teorier 
och tidigare forskningsresultat. Utifrån dessa perspektiv formulerades frågorna i 
intervjuguiden som syftar till att besvara uppsatsen undersökningsfrågor.  
 
Enligt Bryman och Bell (2005) kan personliga intervjuer som datainsamlingsmetod ge 
därmed möjlighet att ställa djupgående frågor och med detta få ökad förståelse samt 
detaljerad information, i uppsatsen fall detaljerad information kring företagets 
situation och karaktär. Detta skulle skribenterna inte kunna erhålla om en kvantitativ 
studie tillämpat och baserats på en enkätundersökning. Kvalitativa metoder bidrar till 
en bredare insyn i olika bootstrapping processer, utforska de sammanhang och 
relationer bakom dessa samt en förståelse kring ämnet. 
 
Tidigare litteratur och forskning har behandlat finansiell bootstrapping metod som ett 
alternativt finansieringssätt för nystartade företag, samt att den tidigare forskningen 
även behandlat relationen mellan finansiärer och företag, och det så kallade 
finansiella gapet som finns dem emellan. Därför är det av intresse att undersöka hur 
små företag inom IT-branschen tillämpar eller har tillämpat olika bootstrapping 
metoder som en finansiell lösning när tillgång till extern kapital inte alltid varit möjlig 
för dem. Det är dessutom intressant att ur denna synpunkt finna om det finns en 
relation och ett samband mellan företagskaraktär och deras val av bootstrapping 
metod samt att undersöka sambandet mellan företagets behov av kontrollen inom 
företaget och valet av finansieringssätt. 
 
Intervjumallen har delats upp i fyra delar, detta för att strukturera intervjuerna. Den 
första delen av intervjun avser “grundläggande frågor” såsom företagets namn, ålder 
etc. Den andra delen behandlar frågor kring “företagets karaktär”. Dessa frågor 
kretsar runt företagets bakgrund och företagets karaktär, detta för att få djupare 
information kring det undersökta företaget. För att kunna behandla frågorna såsom 
vilka bootstrapping metoder som företaget använder och om det finns ett finansiellt 
gap. Frågor kring hur små företag kan finansiera sig utan tillgång till externt kapital, 
behandlas i intervjuguidens tredje del, “finansieringssätt och bootstrapping 
metoder”. Sista delen i intervjumallen behandlar “övriga frågor kring finansiering 
och bootstrapping”, med fokus på̊ finansiell bootstrapping. 

3.3 Val av respondenter  
	
I denna uppsats gjordes ett bekvämlighetsurval, med detta urval kan valet av 
respondenterna bygga på vad som är passande för undersökningen och vilka objekt 
som ligger närmast för att välja enligt (Denscombe, 2014). Således är det av intresse 
att undersöka hur små företag, med ett fåtal anställda och som är lokaliserade i 
närområdet av Stockholm finansierar sig. De utvalda företagen finns inom IT-
branschen, dessa är därmed human intensiva och har tillämpat eller tillämpar 
bootstrapping som finansieringslösning. IT-företagen utvaldes från en lista i 
“Allabolag.se”, därefter togs kontakt med de utvalda företagen via mail och telefon. 
 
För att respondenterna ska kunna förbereda sina svar på̊ bästa möjliga sätt valde 
skribenterna att i förhand skicka frågorna med en kort definition av fenomenet 
finansiell bootstrapping via mail. Definitionen skickade skribenterna med 
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intervjuguiden i och med att flertal företag använder sig utav bootstrapping metoder 
utan att vara medvetna om det eller att dessa inte använder begreppet uttryckligen. 
Intervjuerna genomfördes via personliga träffar samt telefonsamtal. Genom 
telefonsamtal som skribenterna hade med företaget var i syfte att samla in 
kompletterande information. De utvalda företagen fick även en möjlighet till att få 
vara anonyma i uppsatsen, detta då frågor kring finansiering anses vara känsliga 
frågor och vissa företag har en sekretess kring finansieringsfrågor.    

3.4 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är en mätning på vilket tillförlitlighet en undersökning har. En studie som 
uppnår hög reliabilitet innebär det att om studie upprepas av andra författare, ska 
resultatet generera liknande resultat. Reliabiliteten i en studie bedöms av hur 
datainsamlingen behandlats och hur undersökningsmätningarna genomförts enligt 
Bryman & Bell (2005). Då noggrannhet i mätningarna och efterföljande 
sammanställning av empirin bestämmer uppsatsens reliabilitet. För att uppfylla 
tillförlitlighet i studien ska metodavsnittet beskrivas så tydligt som möjligt, det vill 
säga vilket tillvägagångsätt som tillämpats i studien. Detta för att underlätta 
replikerbarheten, få en transparens i studien och därmed ökad möjlighet att få 
liknande resultat om studien upprepas. För att säkerställa och öka studie reliabiliteten 
spelades intervjun med respondenterna in och anteckningar fördes samtidigt. Detta 
bidrog till att uppsatsskribenter kunde fokusera på detaljer och således få 
sammanställningen att bli korrekt, vilket ledde till att det var lättare att återgå till 
materialet vid behov. Vidare anser skribenterna att utförda transkriptioner bidrar till 
en ökad pålitlighet i studien och försäkrar att transkriptionen som genomfördes under 
intervju har lett till en minskad missuppfattning och en ökande trovärdighet i 
uppsatsen. 
 
Skribenterna har gjort en detaljerad, transparent redogörelse för metoder och hur data- 
och analysförfarandet gick till, vilket ökar studiens reliabilitet och kan i sin tur bidra 
till att om en liknande undersökningen replikeras finns det då tillräckligt detaljer och 
information att tillhandahålla.  

3.5 Validitet 
 
Då reliabiliteten mäter studiens trovärdighet och tillförlitlighet, mäter validiteten 
studiens relevans. Det innebär hur väl forskaren har besvarat sina forskningsfrågor. 
Validiteten styrs av forskningsfrågan och metodvalet. Enligt Bryman och Bell (2005) 
bedöms validiteten i huruvida studien är relevant för att besvara frågeställningen. Låg 
validitet erhålls om forskaren mäter irrelevanta och fel variabler i studien. Forskaren 
måste försäkra sig om att mätvärdena, eller intervjufrågorna överensstämmer med vad 
studien avser att analysera. Dessutom krävs det att intervjufrågorna uppfyller vad som 
avses att mätas, det vill säga studiens syfte. Skribenterna försökte att öka 
sannolikheten och validiteten i denna studie genom att jämföra uppsatsen syfte och 
empiri som skribenterna fick fram. De respondenter som väljs är de som besitter 
tillräckligt med information som behövs för att denna undersökning ska kunna bidra 
till att ökad validitet i uppsatsen. Det ska tilläggas att genom valet av 
semistrukturerade intervjufrågor kunde uppsatsskribenter även ställa direkta frågor 
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som resulterar i djupare och detaljerade svar. Denscombe (2009) antar att direkt 
kontakten med respondenterna kan bidrar till en ökad validitet på grund av att 
intervjuaren har kontroll över frågornas giltighet och relevans under tiden som 
intervjun genomförs.  

3.6 Metodkritik  
 
En alternativ metod som kunde tillämpats i denna uppsats hade kunnat vara en 
kvantitativ strategi. Med ett sådant metodval med till exempel enkätundersökning kan 
detta leda till en större urval vilket kan bidrag till högre antal respondenter. Detta 
kunde ha lett till att uppsatsens resultat hade varit generaliserbar i större utsträckning. 
Om en kvantitativ undersökningsansats tillämpats i denna studie hade 
generaliseringen varit mer representativ för urvalet (Denscombe, 2009). Vidare kunde 
en enkätundersökning varit att föredra över intervju som anses opassande, exempelvis 
Winborg och Landström (2001) använde kvantitativ som metodval vid sin 
undersökning av finansiella bootstrapping metoder. Dock tillämpade Winborg och 
Landström (2001) även personliga intervjuer i syfte att beskriva vilka metoder som 
kan ha tillämpats.  
 
Vid semistrukturerade och strukturerade intervjuer kan intervjuarens identitet, kön, 
bakgrund, etnicitet och liknande faktorer påverkar respondenternas svar som erhållits 
likaså ärligheten i dessa svar, den så kallade intervjuareffekten enligt Bryman & Bell 
(2011). Uppsatsskribenter var medvetna om att frågan om företagsfinansiering vid en 
personlig intervju kunde vara en känslig fråga för respondenterna och detta ledde till 
att respondenterna upplevde svårigheter att svara på frågorna vilket i sin tur kunde ha 
lett till svårigheter med att få mer förståelse. Denscombe (2009) antar att nackdelarna 
med intervjuer är bland annat att det är svårt och uppnå objektivitet i undersökningen 
samt att med intervjuer kan icke-standardiserade svar erhållas enligt Denscombe 
(2009).  
 
Denna uppsats har enbart tagit hänsyn till små företagens perspektiv på 
finansieringsfrågor. Det hade varit önskvärt att innefatta finansiärers och dess syn på 
finansiering av små och medelstora företag i syfte att få en mer nyanserad bild av det 
finansiella gapet inom företaget.  

3.7 Källkritik  
   
Skribenterna vill påpeka att de artiklar som använts i denna studie kommer från 
inträttade tidskrifter samt vetenskapliga litteraturer. Exempel på tidskrifter är Journal 
of Business Venturing, International Journal of Entrepreneurial Behavior and 
Research samt Journal of Financial Economics. Eftersom tidskrifterna är etablerade 
offentligt anser uppsatsskribenterna att dessa tidskrifter har hög trovärdighet. Detta 
leder till att trovärdigheten i denna uppsats är på en högre nivå. Då respondenterna i 
denna uppsats har valt att vara anonyma, anser uppsatsskribenterna att 
informationsinsamlingens trovärdighet från respondenterna hade varit högre om dessa 
velat vara kända uppsatsen. Om studiens undersökta företag hade valt att vara kända i 
uppsatsen skulle det kunna bidra till att läsare och andra forskare har möjlighet till att 
studera företagen ytterligare.   
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4. Empiri  

 

 

4.1 Företag A 
Företag A är ett mjukvarubolag som besitter hög kompetens inom IT-och 
försäkringsområdet.  Företaget utvecklar och säljer egen produkt, ett så kallat 
försäkringssystem för försäkringsbranschen och har som mål att vara den självklara 
leverantören av försäkringssystem på den nordiska marknaden. År 2010 blev företag 
A ett börsnoterat bolag och har idag fyrtio anställda.   
 
Intervjun med företag A gjordes med företagets styrelseledamot, detta eftersom 
företagets VD inte hade någon möjlighet att få träffa skribenterna. Ledamoten är i 
femtioårsåldern, med god kompetens inom ekonomi och systemutveckling samt 
många år av erfarenhet inom IT-branschen.  
 
Vid intervjun med företagets styrelseledamot framgick det att företaget tillämpat 
bootstrapping som finansieringsmetod i syfte att kunna starta upp och driva bolaget 
utan att behöva släppa andelar av företaget till externa finansiärer. Vid uppstarten har 
företaget finansierat sig av privata delägare, vilket innebär att företaget aldrig sökt 
alternativa externa finansieringskällor konstaterar respondenten under intervjun. Vid 
uppstarten hade företaget kunder som var med och finansierade företagets utveckling, 
vilket ledde till att företaget kunde utveckla en produkt i samråd med kund till kraftigt 
rabatterade timpriser. När projektet var klart fick kunden en bra lösning och företaget 
fick en produkt som kunde vidareutvecklas och säljas.   
 
Styrelseledamot beskriver att eget kapital och egna medel har använts främst vid 
företagets uppstart. Respondenten tydliggör även att företaget använt sig av 
ägarfinansiering som bootstrapping metod i de tidiga skedena. Dock påstår ledamoten 
att problem med tillämpning av denna metod funnits; 
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“Ibland har det varit tufft ekonomiskt privat att få det att gå runt 

eftersom man inte har någon lön eller i alla fall en väldigt liten sådan den 
första tiden.” (Styrelseledamoten, Företag A, 2017)  

 
Vidare hävdar ledamoten att företagets stora kostnader har varit och ännu är 
lönekostnader. Det är dessa kostnader som störst tynger på företagets likviditetskassa. 
Respondenten hävdar att företaget försökt i de flesta fall lösa sina 
finansieringsproblem på egen hand. Dock har företaget endast vid ett tillfälle ansökt 
om finansiering och blivit beviljat finansiering från Almi. Ledamoten ser på Almi 
som en finansiell lösning för företaget vid behov av kapital och att extern finansiering 
har stor betydelse för företag som saknar egna pengar att kunna bidra med, annars 
hävdar respondenten att företag ska försöka klara sig själv om man har råd till det;   
 

“Detta är mitt 10:e bolag och jag har alltid försökt tillämpa 
ägarfinansierad bootstrapping. Jag har pumpat in egna pengar i alla bolag 
och endast en gång tagit finansiering från Almi. Men det beror ju på att man 
har egna pengar att stoppa in också.” (Styrelseledamoten, Företag A, 2017)  

 
Respondenter lyfter även fram att valet av bootstrapping metoder som 
finansieringslösning kan skilja sig mellan företag och att alternativet kan vara väldigt 
individuellt. Företag A föredrar bootstrapping framför extern finansiering eftersom 
bootstrapping är ett finansieringsalternativ för företag att undvika ge bort en andel av 
bolaget till externa aktörer. Vidare menar respondenten att den typ av extern 
finansiering som är lämpligast för ett företag beror särskilt på att vissa företag vill ha 
engagerade ägare som är med och styr och ställer, då är det kanske bäst med 
affärsänglar eller venture capitalister. Vill företaget dock ha en mer passiv ägare är 
Almi en bättre lösning anser ledamoten.   
 

“Har man bara smarta och vettiga delägare så ser jag inget problem 
med att släppa kontrollen. Har man inte smarta och vettiga delägare så är det 
inte lika smart att släppa kontrollen.” (Styrelseledamoten, Företag A, 2017)   

 
Styrelseledamoten anser att finansiella bootstrapping metoder är nödvändiga för ett 
företag och att olika företag är i behov utav olika finansiella metoder, även när det 
gäller bootstrapping metoder. En viktig faktor för företag att få finansiering anser 
respondenten vara är en utvecklad affärsplan som tar tid att ta fram och som ibland 
kan skrämma bort vissa entreprenörer. Att kunna få in kapital och anskaffa 
finansiering anser ledamoten bero helt och hållet på hur många som tror på idéen eller 
hur bolaget utvecklas.   
 
Sammanfattning av företag A 
Företag A har främst använt sig utav ägarfinansiering som bootstrapping metod, och 
detta i en relativ stort utsträckning. Utöver detta har företag A även tillämpat 
bidragsorienterad bootstrapping i form av lån från Almi, detta dock endast vid ett 
tillfälle. Företaget har även applicerat relationsorienterad bootstrapping, då de i 
samråd med produktutvecklingen tagit hjälp av sitt sociala nätverk, det vill säga deras 
kunder. 
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4.2 Företag B 
Företag B är ett konsultbolag som bedriver försäljning och förmedling av IT- och 
verksamhetskonsulter. Företaget ger en ökad kontroll och skapar enklare processer 
runt administration av konsultinköp. Verksamheten bedrivs av erfarna konsulter som 
jobbat inom företaget under en lång period, dessa har grundläggande värderingar och 
strävar genom sitt arbete till att bidra med kvalitet, kompetens och hög service. Deras 
strävan och specialkompetens ger trygghet åt kunder som vill ha en helhetsleverantör. 

 
“Vara den främsta leverantören av specialistkonsulter inom IT-och 

verksamhetsutveckling. Även vara förstahandsval för våra kunder och 
samarbetspartners.” (VD, Företag B, 2017) 

 
Företaget har ett kvalificerat nätverk av specialistbolag vilket ger kunden en möjlighet 
att få tillgång till berättigad spetskompetens. Genom att företaget stödjer kunden 
genom hela processen för konsultupphandling och genom ett transparent arbetssätt 
erhålls rätt kompetens och service med hög kvalité. Företag B är idag ett börsnoterad 
bolag med sex anställda.  
 
I företag B gjordes intervjun med företagets VD. Vd:n i företaget valde att vara 
anonym, där kön, ålder och namn inte kan framgå i texten. Vid intervjun framkom det 
att grundarna och de anställda är väldigt kompetenta och seniora inom IT-
konsultbranschen med lång erfarenhet och bred kunskap från konsultbranschen. 
Företaget arbetar med specialiserade och ledande konsultbolag som konstant försöker 
utveckla och nischa sitt område gentemot konkurrenterna. 
 
Samarbetet med spetskompetensbolag som företaget har, leder detta till att företaget 
kan erbjuda kunden ett sort utbud av djup kompetens. Företagets fokusområde finns 
främst på Stockholmsmarknaden och deras primära kunder enligt Vd:n anses vara 
mestadels kunder inom bank-, finans- och försäkringsindustrin, men även kunder 
inom retail, telekom och offentliga sektorn. För att uppnå framgång hävdar Vd:n att 
det är viktigt med en gynnsam marknad och beprövad affärsmodell. 
 

“Vår affärsidé är att ge mindre konsultbolag chansen att leverera 
konsulter till de stora konsultköparna.” (VD, Företag B, 2017) 

 
Detta gör företaget till Sveriges största konsultorganisation för specialistkompetens 
inom IT- verksamheten. Företaget erbjuder service som utgår från kundens behov och 
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önskemål. Det lyfts fram att företaget är flexibel och försöker anpassa sig efter de 
förändringar som kan uppstå. 
 
Vid intervjun med företagets VD framgick det att organisationens struktur är i regel 
platt med få anställda, där alla gör allt och hjälper alla. Samtliga arbetar med 
försäljning, nätverkande och affärsutveckling. Det framgick även att företaget 
tillämpat bootstrapping som finansieringssätt dock inte uttalat. De bootstrapping 
metoder som tillämpats inom företaget anser Vd:n vara minimerande och 
ägarfinansierad bootstrapping i syfte att minimera företagets utgifter. Med företagets 
förhandlingsteknik ser de således till att hålla en rimlig provisionsnivå på affärerna de 
gör. Minimerade bootstrapping är det metodsätt som företaget dagligen tillämpar och 
anser denna som en lämplig metod i deras affärsmodell som bygger på volym i form 
av många pågående uppdrag och förskottsbetalningar från kunderna för dessa 
uppdrag.  
 
Vid uppstarten finansierades företaget genom bolagets första genomförda 
konsultuppdrag. Verksamhetens största utgiftsposter är löne-och lokalkostnader, 
företaget har heller inga intäkter utöver intäkter från försäljning av konsulttjänster, 
företaget har således inga egna produkter som är till försäljning. Företaget 
tillhandahåller systemstöd för hantering av hela eller delar av inköpsprocessen.   

 
“Vår kvalitetssäkring och matchning av konsulter effektiviserar 

kundens inköpsprocess.” (VD, Företag B, 2017) 
 

Företaget har inte upplevt svårigheter med att få tillgång till kapital, därför har och är 
företaget inte i behov av extern finansiering. Vd:n anser att om valmöjligheten mellan 
extern finansiering och finansiella bootstrapping alternativ finns, hade de säkerligen 
valt bootstrapping som finansieringsmetod. Vid uppstarten ha företaget använt sig till 
stor del av ägarfinansierad bootstrapping och inte tagit in extern finansiering i syfte att 
inte släppa kontrollen och ha handlingsfrihet i verksamheten. 
 

“När det gäller ägandeskapet så kan det ändras på sikt men att 
ägandeskapet i sådana fall sprids internt i företaget och inte externt.” (VD, 
Företag B, 2017) 

 
Sammanfattning av företag B 
Företag B har främst använt sig utav minimerande som bootstrapping metod, och 
detta anser företaget en metod som ständigt används i verksamheten. Utöver detta 
även tillämpning av ägarfinansierad bootstrapping i syfte av att avstå från extern 
finansiering och mista kontrollen inom verksamheten.  
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4.3 Företag C 
Företag C är ett mjukvaruföretag inom IT-branschen. Företaget effektiviserar 
omvandlingen av rådata från satellit till bildmaterial som sedan blir redo för analys. 
Dessa bildmaterial är framförallt för kartläggning av jordbruk, skogsbruk samt 
miljöbevakning. Företag C säljer programvaran till de företag som äger eller bygger 
satelliter. Programvaran har samma teknik som den som används i flygplan och 
ubåtar, denna teknik ger större möjlighet till tillgången av data som även hjälper till 
att bearbeta den information som är nödvändig för att möta varje specifikt behov.  
 
Företagets primära kunder är myndigheter som vill bevaka skogsbruken samt andra 
företag som har användning och en nytta av sådana bilder. Företaget har Business-to-
Business som målgrupp, och har kunder över hela världen, främst kunder i Europa 
och Nordamerika. Företag C har utöver moderbolaget i Sverige, även två dotterbolag, 
ett i Holland och ett i England. Syftet med dotterbolagen är att öka försäljningen och 
utveckla företaget utanför Sverige.  
 

“Det finns ingen direkt gigantisk marknad, och det går inte att leva 
endast av att sälja programvaran i Sverige, därför har vi kunder över hela 
världen.” (VD, Företag C, 2017)  

 
Företaget avknoppades till en början från ett statligt rymdbolag, och vid uppstarten av 
företag C, fick grundarna ta med sig den programvara som de utvecklat samt ett 
bidrag, ekonomisk stöd av det tidigare rymdbolaget. Programvaran och bidraget som 
företaget erhöll var tillgångar som blev en bytande ekonomisk stöd i företagets 
uppstart. Företaget grundades av två personer och har idag elva anställda. Grundarna 
är väldigt kompetenta och experter inom datateknologi och bilder, och på så vis 
nischar de verksamheten. En av grundarna bor i England och driver dotterbolaget där 
och säljchefen för företaget bor i Holland, som dock säljer i Sverige och England. I 
överlag är verksamheten integrerad.  
 
Intervjun gjordes med Vd:n i företaget, Vd:n är i sextio års åldern och har jobbat två 
år i företaget, dock har respondenten varit med i bolaget under hela processen redan 
från uppstart, dock inte haft rollen som VD i företaget.   
 
Under intervjun framkom det att företaget har en väldigt enkel struktur, varav 
organisationen består av grundarna, säljchefen, programmerarna och utvecklarna. 
Vd:n konstaterar att företaget tillämpar bootstrapping som finansieringsalternativ och 
vid uppstart finansierades verksamheten genom eget kapital samt att ägarna inte tog ut 
någon lön de första nio månaderna. Det vill säga ägarfinansiering vid uppstart men 
även från bidraget som företaget erhöll av rymdbolaget. Detta bidrag som företaget 
erhöll från rymdbolaget ser Vd:n som ett bidrag som mottagits av företagets sociala 
nätverk, detta innebär en relationsorienterad bootstrapping metod. Företaget fick 
dessutom lån från Almi vid uppstarten och kunde med hjälp av dessa 
bidragsorienterade bootstrapping lösningar finansiera verksamheten. Vd:n konstaterar 
att bidragsorienterad bootstrapping är ett finansieringsalternativ som företaget 
ständigt försöker tillämpa.   
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“Dessa bidragsorienterade bootstrapping metoder är för oss väldigt 
specificerade bidrag, såsom utvecklingsbidrag för tillverkning av en produkt, 
och inte några allmänna bidrag.” (VD, Företag C, 2017)  

 
Företaget har idag inga lån från externa finansiärer eller från banken samt att lånet 
från Almi inte är tillgänglig i verksamheten ännu. Företagets stora kostnader är 
personalkostnader som utgör hela 75 procent av företagets totala kostnader. Därför 
anser Vd:n att företaget bör hyra in kompetens istället för att anställa personal som 
besitter sådan kompetens, och på så vis minimera personalkostnaderna.  
 

“Det är dyrt att vara fattig, därför ska man ha god kassa som 
backup.” (VD, Företag C, 2017)  

 
Företaget har en god finansieringsform, då företagets kunder betalar för programvaran 
i förskott eller delar upp betalningen på ett antal år. Detta har varit en fördel för 
verksamheten att undvika likviditetsproblem samt att detta ökat företagets kassaflöde, 
vilket Vd:n anser är väldigt ovanligt för småföretag. Dock är det viktigt att konstant 
fylla i likviditeten för att vid senare tillfällen inte vara i behov av kapital. Under de 
åren som företaget har haft en god kassa och goda kapitalresurser, har företaget inte 
använt eller tagit ut pengarna, då företaget istället investerat i bolagets fonder. Till 
följd av företagets goda kassa har bolaget erhållit ett diplom för att företaget är solid.  
 

 “Ett litet bolag med bra kassa är ganska ovanligt.” (VD, Företag C, 2017)  
 
Vd:n anser inte det vara av relevans att tillämpa fördröjande bootstrapping som 
metodsätt i verksamheten då företaget har god kassa samt tillgång till minimerande 
bootstrapping, detta genom att kunder gör förskottsbetalningar. Ägarna i företaget har 
även inte tagit ut lika stora vinster såsom de hade möjlighet till, detta för att ägarna 
ansåg att pengar behövdes för utvecklingen av företaget och för att ständigt ha en god 
kassa. Det innebär även att ägarna inte tagit ut marknadsmässiga löner. I företaget har 
familj och vänner inte varit eller är för närvarande anställda i företaget. 
 
Vd:n konstaterar att om företaget tar in externa aktörer eller medarbetare kommer 
dessa att ställa högre krav och kräva att få andelar från företagets vinster till 
exempelvis pension, gentemot de krav som interna ägare ställer. Företaget skulle 
dessutom inte kunna satsa lika mycket som de gjort av den anledningen att externa 
aktörer ställer höga krav på vinstutbetalning till sig själva. Vid två tidigare försök av 
att ta in externa ägare, med ett syfte att satsa mer, har dessa två försöken varit 
misslyckade. Därför ser Vd:n detta som ett problem, ett dilemma att ta in externa 
ägare i bolaget på så sätt som passar företagets preferenser. Externa ägare vill oftast ta 
större risker gentemot privata ägare vilket det i sig medför en större risk;  
 

“[...]inga externa ägare skulle acceptera att man går in med ett så litet 
risktagande utan vi måste satsa stort. Detta leder till att ägarna förlorar 
kontrollen över sin framtid.” (VD, Företag C, 2017)  

 
Vd:n påstår att det finns informationsgap mellan företaget och externa finansiärer som 
befinner sig utanför den branschen. Eftersom externa finansiärer finner svårigheter 
med att uppfatta företagets koncept är det då inte fullt möjligt att de investerar i 
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företaget. Vd:n påstår att ifall företaget får in någon extern finansiering, kommer det 
således vara från en investerare som befinner sig i samma bransch.  
 

“En investerare från branschen skulle förstå hur man vill bedriva 
företaget, än någon venture capitalist eller en extern finansiär skulle göra.” 
(VD, Företag C, 2017)   

 
Externa finansiärer föredras framför banklån av företaget och Vd:n anser inte denna 
finansieringsform, det vill säga banklån viktig för företaget. Banklån ses som en 
tillfällig lösning i förhållande till externa ägare som även kan bidra med bland annat 
kundnätverk, kompetens och finansiellt stöd. Företag C har dock en väldigt god 
kontakt med banken tack vare företagets goda rykte och likviditet. Vd:n konstaterar 
att företaget erhållit kortsiktiga lån och checkkrediter, dock föredrar företag C att inte 
ansöka om lån, samt att de checkkrediter som företaget erhållit, har aldrig utnyttjats. 
Företaget föredrar bootstrapping framför extern finansiering, men om de kan tänka sig 
ta in extern finansierings hävdar Vd:n att det skulle vara i form av externa ägare 
istället för banklån.  
 
Tillämpningen av bootstrapping metoder har varit lyckade för att kunna minimera 
kostnaderna i företaget tycker Vd:n och därför anses bootstrapping metoder vara 
viktigare för företaget. Vid affärs-och produktutveckling har minimerande samt 
bidragsorienterade bootstrapping varit mest gynnsamma samt att vinsterna i företaget 
har återinvesterats istället för att ägarna använt hela vinsten.  
 
Kontroll är viktig i företag C, Vd:n hävdar att kostnadskontroll inte fanns i företaget 
innan Vd:n fick den rollen i företaget. Dock infördes kostnadskontrollen och 
budgetkontroll när respondenten tog över rollen som Vd. Respondenten hävdar att 
kontroll är väldigt viktigt i små företag, detta för att riskerna inte ska spridas. Företag 
C vill inte ta stora risker och ägarkontroll får härmed en större betydelse. Ägarna vill 
inte släppa in externa aktörer, då detta bidrar till att företaget måste släppa ifrån sig 
handlingsfriheten samt andelar i företaget. Vd:n påstår att för att  kunna behålla 
kontrollen inom företaget, måste klarhet och transparens mellan parterna finnas, detta 
för att inga asymmetrier ska uppkomma.   
 

“Vi vill styra och ha kontrollen över företaget själva, detta för att 
företaget är vår framtid.”  (VD, Företag C, 2017)     

 
Sammanfattning av företag C 
Företag C har främst använt sig utav minimerande som bootstrapping metod, och 
detta anser företaget en metod som ständigt används i verksamheten. Utöver detta 
även tillämpning av ägarfinansierad bootstrapping samt bidragsorienterad 
bootstrapping i syfte att avstå från extern finansiering och mista kontrollen inom 
verksamheten. Företaget har även haft nytta av sitt sociala nätverk som stöttat 
företaget med ekonomiskt bidrag. 
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4.4 Företag D  
 
Företag D är ett IT-företag med hög kompetens som är specialanpassat för 
apoteksmarknaden och bildade företagets IT Product med fokus på tjänst-och 
produktutveckling. Företaget har djup kompetens och lång erfarenhet inom 
systemutvecklingens alla faser: projektledning, kravställning, utveckling och test, 
Application Management, application operation och övervakning. Företagets primära 
kunder är apotek landsting inom e-hälsa. 
 
Företaget har en platt organisation med sju delägare varar två är kvinnor, och 
resterande fem är män. År 2010 bildades företagets dotterbolag som även är det som 
kallas för (D) IT Products. Intervjun med företag D gjordes med företagets VD. Vd:n 
är i fyrtioårsåldern med bakgrund och erfarenhet inom IT-branschen. 
 
Vid intervjun med företagets VD tydliggjordes företagets finansiering, företaget har 
tillämpat finansiell bootstrapping som finansieringsmetod, dock inte medvetet 
benämnt det för bootstrapping. Vid uppstarten finansierades verksamheten av privata 
delägare men hade utöver denna finansiering från dessa ägare även möjlighet och 
tillgång till investerare. Den bootstrapping alternativ som företaget applicerat är 
ägarfinansiering. 
 
Företagets betydande kostnader har varit kostnader för produktutveckling och 
certifiering av produkter. Tillämpningen av bootstrapping som metodsätt anser Vd:n 
varit lyckat för att kunna minimera men även eliminera företagets kostnader och 
främst då kostnader för produktutvecklingen. Tillämpning av bootstrapping metoder 
har varit viktigt för företagets styrning vid deras produktutveckling. 
 
Företag D har avstått från att ta in extern finansiering och fann inget behov av denna 
finansieringsalternativ då de i synnerhet finansierade verksamheten genom olika 
bootstrapping metoder. Ägarfinansiering är den främsta bootstrapping metoden som 
de vill tillämpa i företaget. Med denna finansieringsprioritering anser Vd:n att de 
största lärdomar varit kring finansiering; 
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“Hastigheten i utvecklingen anpassas till tillgången av pengar och 
egen styrning vid ägarfinansiering, på både gott och ont.” (VD, Företag D, 
2017) 

 
Med hjälp av ägarfinansierad bootstrapping hävdar Vd:n att företaget har kunnat 
finansieras och lett till en självständig reglerad verksamhet. Vidare menar Vd:n att 
den främsta anledningen till att företaget finansieras av privata ägare är för att inte 
släppa kontrollen över företaget. Vd:n anser det därför inte troligt att ta in externa 
aktörer/ägare och på så vis släppa kontrollen och förära en andel av företaget.   
 
Sammanfattning av företag D 
Företag D har främst använt sig utav ägarfinansiering som bootstrapping metod, detta 
då företaget anser detta som den lämpligaste finansieringsformen för företaget för att 
behålla kontrollen och ägarandelarna inom verksamheten.   
 

 

4.5 Företag E 
År 2002 efter grundandet av företag E, utformades en egen mjukvara vilket gjorde att 
företaget då blev ett mjukvaruföretag. Denna mjukvara är en “molnbaserad” tjänst 
som ger tillgång till information. Tjänsten löser kundens behov av att hitta och 
strukturera information, denna tjänst gör informationen således tillgängligt för 
kunden. Vid uppstarten finansierades företaget av privata ägare inom verksamheten, 
dels att ägarna höll inne med sina löner i ett par månader. Företaget erhöll under 
uppstarten även innovationslån.  
 
Företagets har som passion att förbättra organisationernas förmåga att skapa värde 
genom användningen av deras ostrukturerade information. Företagets vision är att 
vara den mest innovativa globala mjukvaruleverantören på marknaden. Genom 
företagets passion och vision är syftet att göra kunderna säkra på företag genom att 
aktivera filtrerad och strukturerad tillgång till relevant information kring dessa. 
Företag E har inte privatpersoner, Business-to-Customer som kunder eftersom 
försäljning av tjänsterna endast sker till andra företag, det så kallade Business-to-
Business.  
 
Intervjun med företag E gjordes med Vd:n som även är företagets styrelseledamot. 
Företaget har två grundare, Vd:n och verkställande direktören (CEO) som är 
ansvariga för den övergripande operativa verksamheten med ett fokus på 
marknadsföring och produktutveckling. Vd:n konstaterar att företaget har ett 
samarbete med tolv länder. Företaget använder sig utav den egna mjukvaran för att 
söka information om de konkurrerande företagen, detta anser de vara ett kostnads-och 
tidseffektivitet sätt att samla in den information som krävs för att vara 
konkurrenskraftiga.      
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“Verksamhetsutveckling är att möta de förändrade behoven på ett 
kostnadssänkande och vinstdrivande sätt.” (VD, Företag E, 2017) 

 
Vd:n lyfter även fram alternativet huruvida företaget istället köper till sig tjänsten 
externt via konsulter, det vill säga konsulter som kan övervaka konkurrenterna och 
samla in relevant information. Detta anser Vd:n bidra till höga kostnader inom 
företaget. Utöver höga kostnader som externa konsulter bidrar med, anser Vd:n att 
externa konsulter inte har en närhet till företagets egna ledning, dessa har brist i 
kontinuitet, förankring i den egna organisationen samt brist på djupförståelse för 
företagets egna unika möjligheter.   
 
Processen för programutveckling är väldigt tidskrävande och kan lätt överskrida 
budgeten. Det är väldigt vanligt att företaget inte hinner med någon typ av deadline, 
konstaterar Vd:n. Vidare hävdar Vd:n under intervjun att den uppsatta budgeten inom 
deras projekt inte bör överskrida budgetplanen samt att företaget bör ta hänsyn till 
antalet timmar de anställda är beräknade att arbeta. Utifrån detta görs en bedömning 
kring om projektet är värd att genomföra eller inte.   

“Tid är pengar.” (VD, Företag E, 2017) 
 
Vd:n lyfter fram betydelsen av en minskad informationsasymmetri, att båda parterna, 
företaget och kunden, ansvarar för att hålla sig informerade för att minska senare 
misstolkningar då ett projekt påbörjas. Dock anser Vd:n att det största ansvaret att 
hålla sig informerad ligger hos det egna företaget.  
 

“Ansvaret faller på oss, genom att ta reda på information som behöver 
tas reda på, detta så det inte uppstår missförstånd.” (VD, Företag E, 2017) 

 
De höga kostnader som finns i företag E utöver personalkostnader är kostnader för att 
ta fram konkurrenskraftiga programvaror. Denna konsekvens som innebär att det 
finns höga kostnader för framtagning av konkurrenskraftiga programvaror, har lett till 
en möjlighet för företaget att söka till sig olika bootstrapping lösningar, främst i form 
av bidragsorienterad bootstrapping.  
 

“Dock är hotet med denna konsekvens att fler företag går i konkurs då 
dessa inte har tillräckliga medel för att driva verksamheten.” (VD, Företag E, 
2017)  

 
Sökmotorn Google har släppt en gratis tjänst som företag E behöver använda för att få 
tillgång till information i sin tjänst. Innan Google började erbjuda denna tjänst gratis, 
ledde användning av denna till höga kostnader för företaget. Dock har denna 
kostnadseffektiva lösning gett företaget chansen att få tillgång till information 
kostnadsfritt. Detta ser Vd:n som ytterligare ett bootstrapping alternativ.  
 

“Detta påminner mig om den relationsorienterade bootstrapping 
metoden.” (VD, Företag E, 2017) 

 
Utöver den kostnadsfria tjänsten som Google släppt och som gynnat företaget, 
försöker företag E att utnyttja sina resurser på ett mer effektivt sätt. Detta bland annat 
genom sina relationer med kunder och kontaktnät. Vd:n konstaterar att nya idéer till 
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affärsutvecklingen når företaget från olika håll men en viktig komponent till företaget 
är kunderna. Idéerna kommer från företagets kunder och är baserade på deras behov. 
Ytterligare komponenter till idéerna för affärsutvecklingen är partners och 
konkurrenter till företaget. Det handlar mycket om att lyssna på marknaden från olika 
håll, till exempel kunder, partners och konkurrenter men även att tänka utanför 
ramarna.  
 

 “Det krävs historiska erfarenheter, man sätter sig inte bara i ett rum 
och så strömmar idéerna utan man måste vara varsam med att lyssna på 
marknaden.” (VD, Företag E, 2017)  

 
Under intervjun framkom det att företaget inte vill släppa in externa aktörer, därför 
tycker Vd:n att det är viktigt att företaget formar en stark kompetens hos medarbetare 
internt för att dessa ska kunna ha erfarenhet och kunskap av att kunna hantera 
tjänsterna för datainsamling. Detta bidrar inte endast till att företaget blir starkare 
internt, företag E kan dessutom avstå från höga kostnader som externa konsulter 
medför. Företaget försöker även att arbeta med vissa aktiviteter parallellt då Vd:n 
anser det vara mer kostnadseffektivt för företaget. Verksamhetsutvecklingen 
definierar företaget som;   

 
“Det vi gör internt för att möta de förändrade behoven på ett mer 

kostnadssänkande och vinstdrivande sätt.” (VD, Företag E, 2017) 
 
Enligt Vd:n är den övergripande förutsättningen som företaget står inför, som ett litet 
företag, är att konstant vara medveten om den expanderande konkurrensen inom 
denna bransch. Det innebär att företaget finner stor vikt i att alltid utveckla sin 
verksamhet genom att kontinuerligt arbeta med bra kundrelationer inom företaget. 
Den sociala situationen är därför viktig för företaget då företaget ser till att anpassa 
sin verksamhet till den befintliga miljön.  
 
Sammanfattning av företag E 
Företag E har tillämpat olika bootstrapping metoder i stor utsträckning, där 
ägarfinansierad, bidragsorienterad samt relationsorienterad bootstrapping tillämpats. 
Dessa bootstrapping metoder anser Vd:n gynna företaget på flera sätt, dels då dessa 
lett till utvecklingen av verksamheten men även hjälpt företaget att avstå från att 
släppa in externa hjälp. 
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I diagrammet nedan redovisas studiens fem undersökta företag samt deras 
prioriteringsordning. 

 
Diagram 1: Finansiell bootstrapping (2017) 
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5. Analys 

5.1 Finansiell bootstrapping  
I undersökningen har intervjuer på fem små IT-företag utförts, och alla dessa fem 
företag tillämpar finansiell bootstrapping. Tillämpningen av finansiell bootstrapping 
anser dessa företag vara viktigt för att utnyttja resurserna i företaget på bästa sätt. 
Författarna Landström och Löwegren (2009) hävdar att de flesta nystartade företag 
har ett begränsat behov av extern kapital. Därför kan detta bidra till att företagen 
anskaffar de resurser som behövs, utan att använda externa finansiella medel. Ebben 
och Johnson (2006) konstaterar att majoriteten av små företag använder någon form 
av bootstrapping för att både kunna finansiera sig samt utveckla verksamheten. 
Vidare menar författarna att det är önskvärt att företaget finner interna metoder för 
finansiering innan de söker externa skulder.  
  
Tillämpning av olika bootstrapping metoder kan hjälpa företag att minimera och 
eliminera behovet av finansiella resurser anser författarna Winborg och Landström 
(2001) samt Söderblom (2012). Winborg (2011) stödjer detta och lyfter fram att 
finansiell bootstrapping som ett internt finansieringsalternativ kan tillfredsställa 
kapital-och resursbehovet. Här kan stöd erhållas från de fem undersökta företagen 
som anser att olika bootstrapping metoder har hjälpt dem att kunna finansiera 
företaget vid olika tillfällen, varav två av de fem företagen konstaterar att tillämpning 
av bootstrapping som metodsätt har varit lyckat för att kunna minimera men även 
eliminera företagets kostnader. Främst har bootstrapping metoder lett till minimering 
av kostnader vid affärs-och produktutveckling tycker dessa företag. 
  
De bootstrapping kategorier som de undersökta företagen anser har främst kunnat 
bidra till minimering av företagets kostnader samt utvecklingen av verksamhetens 
olika processer är minimerande bootstrapping metoder och bidragsorienterade 
bootstrapping. Företagens uppfattning kring minimerade bootstrapping kan refereras 
till författarna Winborg och Landström (2001) som hävdar att de företag som 
tillämpar denna metod anses inte ha några större problem med att tillgodose behovet 
av resurser, snarare att denna metod ses av dem som ett komplement till olika 
marknadslösningar. Winborg (2011) nämner att finansiell bootstrapping i överlag 
tillämpas av företag som har tillgång till långfristig extern finansiering men som 
tillämpar bootstrapping metoder som komplement. Företagens konstaterande kring att 
bidragsorienterad bootstrapping hjälper företagen att minimera kostnaderna i 
verksamheten kan därmed hänvisas vidare till författarna Winborg och Landström 
(2001) som menar att företag genom att ansöka om statliga bidrag kan de ekonomiska 
kostnaderna i företaget minskas. 
 
Då företagsledaren är relationsorienterad innebär det enligt författarna Söderblom 
(2012) samt Landström och Löwegren (2009) att företagaren utnyttjar sitt sociala 
nätverk för att komma åt och dela resurser med andra företag. Författarnas 
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resonemang kan kopplas till två av de fem företagen som nyttjat sitt sociala nätverk. 
Dessa företag är företag A och E, där företag A vid uppstarten hade kunder som var 
med och finansierade verksamhetens utveckling, och detta gjorde det potentiellt för 
företaget att utveckla en produkt. Företag E kunde dra nytta av sitt sociala nätverk på 
ett någorlunda vis, där företaget inte direkt erhöll finansiering från sina kunder i 
uppstarten, företagets kunder bidrog däremot med idéer som baserades på deras 
behov. Utifrån dessa idéer kunde företag E utveckla produkter och tjänster åt sina 
kunder. Ytterligare användning av företagets sociala nätverk, var att företaget fick 
idéer för affärsutvecklingen från partners och konkurrenter och företaget kunde på så 
vis använda detta till sin fördel.  
  
Bhide (1992) lyfter fram att nystartade företag kännetecknas av att ha nära relationer 
till finansiering, marknadsföring samt kontrollsystem. Som komplement till detta 
anser företag E att utvecklingen av företaget handlar till stor del av att lyssna på 
marknaden från olika håll, såsom kunder, partners samt konkurrenter och även 
försöka tänka utanför ramarna. Företag E har dessutom dragit nytta av att ett annat 
företag släppt en kostnadsfri tjänst som företag E är i behov av att komma åt i sin 
verksamhet. Detta innebär att företaget inte längre behöver betala höga kostnader vid 
anskaffning av tjänsten. Utöver detta försöker företag E att utnyttja sina resurser på ett 
effektivare sätt, detta bland annat genom företagets relationer med kunder och andra 
kontaktnät. Här kan paralleller dras till författaren Winborg (2000) som hävdar att 
relationsorienterad bootstrapping tryggar företagsledaren genom att denne får tillgång 
till nödvändiga resurser från sitt sociala nätverk utan att belasta kassaflödet med 
ytterligare kostnader. I detta sammanhang har företag E inte behövt betala höga 
kostnader i anskaffandet av den nödvändiga tjänsten. Företaget finner stor vikt i att 
konstant utveckla sin verksamhet genom en kontinuerlig utveckling av 
kundrelationerna inom företaget. Den sociala situationen är därför viktigt för företaget 
och ett förtroende mellan företaget och kunderna är av innebörd anser författarna 
Winborg och Landström (2001).   
     
Företag som använder fördröjande bootstrapping är de företag som medvetet tenderar 
att fördröja utbetalningar i olika former hävdar Winborg (2000) och Bhide (1992). De 
företag som tillämpar denna form av bootstrapping metod är främst de företag som 
upplever mest finansiella svårigheter och har låga vinstmarginaler. Detta bidrar till att 
dessa företag upplever svårigheter med att få finansiering från banker i senare skeden 
konstaterar författarna Winborg och Landström (2001) och Söderblom (2012). I 
uppsatsens undersökning fann skribenterna ett samband mellan författarnas påstående 
kring metoden om fördröjande bootstrapping och de företag som inte tillämpar denna 
metod. Ingen av de fem företagen tillämpar fördröjande bootstrapping metod och i ett 
av de undersökta företagen lyfter företagsledaren upp att dessa inte tillämpar denna 
metodsätt i verksamheten då företaget har god kassa och inga likviditetsproblem.  
  
Företag C har en god finansieringsform då företagets kunder betalar i förskott för sina 
produkter. När kunderna betalat i förskott har detta ökat företagets kassaflöde och 
eliminerat likviditetsproblemen. Vd:n i företaget anser detta väldigt ovanligt för de 
små företagen att ha ett gott kassaflöde. Detta resonemang kan refereras till Jarvis, 
Kitching och Lightfoot (2000) som hävdar att små företag är väldigt känsliga för 
störningar i företagets kassaflöde och att detta är en avgörande faktor för företagets 
existens. Författarna Winborg och Landström (2001) är ense med Jarvis, Kitching och 



	 40	

Lightfoot (2000), och konstaterar att bootstrapping spelar en viktig roll i utvecklingen 
av ett litet företag.  
  
För att förstå hur företag finansierar sig vid uppstarten kan stöd finnas hos författarna 
Landström och Löwegren (2009) samt Söderblom (2012) som hävdar att företag som 
tillämpar ägarfinansierad bootstrapping är oftast företag som befinner sig i 
introduktionsfasen. Vidare menar författarna att denna kategori berör ägarna i 
företaget som oftast inte tar ut någon lön i uppstartsfasen. Ägarna i företagen tar oftast 
inte ut någon lön under en längre period, i företag C tog företagsägarna inte ut någon 
lön de första nio månaderna.  
  
Landström och Löwegren (2009) samt Söderblom (2012) beskrivning av 
ägarfinansierad bootstrapping kan stödjas av författaren Bhide (1992) som konstaterar 
att mer än 80 procent av småföretag finansieras genom grundarnas personliga 
besparingar. Ytterligare stöd som kan erhållas i författarnas resonemang kan hänvisas 
till studiens undersökning. Alla ägare i de undersökta företagen har i uppstartsfasen 
använt eget kapital och egna medel. Det vill säga att dessa företag använt sig till stor 
del av ägarfinansierad bootstrapping och inte tagit in extern finansiering för att dessa 
inte vill förlora kontrollen och handlingsfriheten i företaget. Företagen i 
undersökningen är ense om att den främsta anledningen till att företaget finansieras av 
privata ägare är för att inte släppa kontrollen över företaget. De undersökta företagens 
kontrollaversion kan refereras till Landström och Löwegren (2009) som även 
konstaterar att företag inom denna kategori kännetecknas av att ha hög 
informationsasymmetri om företagets egentliga värde. Två av de undersökta företagen 
hävdar även att utöver ägarfinansierad bootstrapping hade företagen möjlighet och 
tillgång till extern finansiering.  
 
Företag D anser att med denna finansieringsmetod kan hastigheten i utvecklingen 
anpassas till tillgången av pengar och egen styrning vid ägarfinansiering på både 
positivt men även negativt sätt. Två av de fem företagen påstår även att 
ägarfinansierad bootstrapping har hjälpt dem att bli en självständig reglerad 
verksamhet.   
  
För företag att kunna finansiera sig kan företaget även ansöka om offentliga bidrag. 
Winborg (2000) hävdar att bidragsorienterade bootstrapping ses som ett sätt för 
företag att tillfredsställa sina finansiella behov utan att behöva använda sig av externa 
medel. Detta kan refereras till Söderblom (2012) som hävdar att de företag som tillhör 
denna kategori har en stor förmåga att attrahera offentliga bidrag. I studiens 
undersökning fann vi tre av fem företag som tillhör denna kategori. Företag A, C och 
E har ansökt om offentliga bidrag och blivit beviljade lån från ALMI. Dessa tre 
företag kunde med hjälp av bidragsorienterade bootstrapping lösningar finansiera 
verksamheten och även ha råd till att ta fram konkurrenskraftiga produkter.  
 
Landström och Löwegren (2009) påstår att företag som tillämpar bidragsorienterad 
bootstrapping, har även möjlighet till att ta kontakt med en affärsängel eller venture 
capitalist. Företag A anser att en venture capitalist eller en affärsängel är att föredra 
om företaget är i behov av en engagerad ägare som styr och ställer, men att bidrag 
eller lån från ALMI är en bättre lösning om företaget vill ha en mer passiv ägare. 
Bidragen ses av företagen som en finansiell lösning för dem vid behov av kapital.  
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Författarna Winborg och Landström (2001) lyfter även fram att företag som befinner 
sig i bidragsorienterad bootstrapping kategori karaktäriseras av att ha låga 
vinstmarginaler men med hög tillväxtpotential. Detta kan hänvisas till företag E som 
anser att då företaget har höga kostnader bidrar det till möjligheten för företaget att 
söka till sig olika bidrag såsom innovationslån, och företag C tycker att 
bidragsorienterade lösningar har hjälpt dem att kunna finansiera verksamheten.  
  
Uppsatsskribenternas undersökning visade att två av fem företag tillämpar 
minimerande bootstrapping, detta metodsätt som företagen tillämpar anses vara 
lämplig metod för företagets affärsmodell. Företag som tillämpar denna bootstrapping 
metod betraktas enligt Söderblom (2012) som cash management ur ett traditionellt 
synsätt då företaget försöker att minimera kundfordringarna. De två undersökta 
företagen som tillämpar minimerande bootstrapping, har en god finansieringsform. 
Företagets kunder förskottsbetalar för produkterna som ännu inte blivit levererade, 
detta har varit en fördel för företagen att undvika likviditetsproblem och även öka 
kassaflödet i verksamheten. Detta kan stödjas av Landström och Löwegren (2009) 
som lyfter fram att företag kan finansiera sina produkter genom förskottsbetalningar 
från sina kunder.   
  
Både Winborg och Landström (2001) samt Landström och Löwegren (2009) hävdar 
att företag som tillämpar denna bootstrapping alternativ förknippas med att ha mindre 
behov av ytterligare finansiering dock har de flesta av dem långfristiga lån hos 
bankerna. Företag C hävdar att trots att minimerande bootstrapping har hjälpt 
företaget att ha tillgång till extra kapital, bör företaget ändå konstant fylla i 
likviditeten för att vi senare tillfällen inte vara i behov av kapital. För att ett företag 
ska kunna minimera sina kundfordringar och få förskottsbetalningar från sina kunder 
är det viktigt att ha en god kundkontakt anser författarna Churchill och Lewis (1983). 
Saknas denna kontakt får företaget inte en tillräcklig kundacceptans och lönsamheten 
i verksamheten försvagas (Churchill & Lewis, 1983).   

5.2 Finansiella gapet & Pecking-order teori  
         
Landström (2003) hävdar att det finansiella gapet uppstår på utbudssidan vilket 
innebär att externa finansiären anser att det finns en stor risk med bedömningen samt 
finansieringen av nya små företag. Detta då det finns en rådande asymmetrisk 
informationsfördelningen mellan finansiärer och företagen. Denna 
informationsasymmetri är orsaken till att det finansiella gapet uppstår. En av de fem 
undersökta företagen har varit i kontakt med externa finansiärer, dock var dessa 
försök misslyckade eftersom de externa investerarna inte uppfattade företagets behov 
och på så vis kunde inte tillfredsställa företagets preferenser.  
  
Bhide (1992) konstaterar att små företag söker oftast extern finansiering till exempel 
från traditionella finansiella institutioner i form av lån från banker. Detta kopplas till 
två av de undersökta företagen som ser banklån som en tillfällig lösning under svåra 
tider.  
  
Företag C har ett gott rykte och deras ekonomiska situation är god, detta har lett till att 
de erhållit kortsiktiga lån och checkkrediter från banken, dock föredrar företaget inte 
lån. Företagets ställning till extern finansiering kan refereras till Landström (2003) 
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som antar att det finansiella gapet kan även uppstå i efterfrågesidan. Författaren anser 
vidare att små företag har oftast en negativ attityd till extern kapital och därför 
föredras internt genererade medel som finansieringssätt. Landströms (2003) påstående 
kan kopplas till företag A som vid uppstarten har finansierat sig av privata delägare, 
vilket gör att företaget försökt till mestadels lösa sina finansieringsproblem självt. I 
företag B har inte svårigheter med att få tillgång till kapital internt upplevts, därför har 
företaget inte ett behov av extern finansiering. Därutöver har intervju med företag D 
visat att företaget avstått från att ta in extern finansiering då de i synnerhet 
finansierade verksamheten genom olika bootstrapping metoder.  
  
Landström och Löwegren (2009) definierar finansiellt gap som ett gap mellan 
efterfrågan och utbudet på kapital som inte överensstämmer. Bhide (1992) konstaterar 
att små företag söker oftast extern finansiering till exempel från traditionella 
finansiella institutioner. Dock anser författarna Bhide (1992) samt Ebben och Johnson 
(2006) att nystartade- och små företag finner svårigheter att erhålla extern finansiering 
dels av de transaktionskostnader samt den asymmetriska informationen som finns i 
dessa företag. Vilket inte stämmer överens med de undersökta företagen i denna 
uppsats. Dessa företag upplever inte svårigheten med att få extern finansiering på 
grund av informationsasymmetrin, de har däremot haft möjlighet till att få extern 
finansiering men inte prioriterat detta då de inte ville släppa företagsandelar och 
kontrollen över företaget.  
  
Landström och Löwegren (2009) samt Landström (2003) hävdar att den tid som 
företaget avsätter i sitt letande efter potentiella finansiärer kan dem däremot avsätta på 
utvecklingen av företaget, detta kan tydliggöras av två företag i undersökningen som 
nämner att företaget försöker utveckla sig och nischa deras område samt deras 
verksamhet gentemot konkurrenterna. Detta kan förklaras av företag E som anser att 
det är viktigt att företaget bygger en stark kompetens hos medarbetare internt för att 
dessa ska kunna ha erfarenhet och kunskap av att kunna hantera företagets tjänster. 
Detta kan således bidra till att företaget blir starkare internt och därmed undgå höga 
kostnader som externa aktörer medför. Företag C konstaterar att användningen av 
intern finansiering även kan bidra till minimering av kostnader i företaget och 
möjlighet till affärs-och produktutveckling.  
  
Enligt Berggren (m.fl., 2000) bör externa finansiärer inse att de tenderar att skrämma 
bort små företag och att deras kontrollaversion är ett verkligt problem. Här kan 
hänvisning till Landström (2003) göras som menar att små företag har en negativ 
attityd till externt kapital vilket innebär att små företag har begränsade 
finansieringsmöjligheter. Denna negativa attityd grundar i att företaget är 
kontrollavert och inte vill släppa ifrån sig ägarkontrollen över företaget. Detta kan 
stödjas av Myers och Majluf (1984, se Landström, 2003) som beskriver pecking-order 
teorin. Denna teori innebär att det finns en finansieringskällordning. Författaren 
skriver att internt genererade medel föredras främst före externt kapital. Detta kan 
stödjas av Söderblom (2012) som påpekar att vanligaste källan till finansiering är 
internt genererade medel, vilket i sin tur kan kopplas till att de samtliga företag i 
studiens undersökning. Dessa företag är inte villiga att mista kontrollen över 
verksamheten då kontroll betraktas som en viktig komponent i syfte att avstå från 
extern finansiering att behålla företagsandelarna inom verksamheten. 
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Myers och Majluf (1984, se Landström, 2003) antar därefter att om de interna medlen 
inte räcker till, tenderar företagen att ansöka externt kapital i form av banklån. 
Banklån föredras härmed framför externt ägarkapital. Resultaten i denna uppsats 
stämmer inte överens om denna preferensordning då två av de undersökta företagen 
prioriterade affärsänglar och riskkapitalister före banklån. Företagen anser att 
affärsänglar och riskkapitalister är en viktig finansieringsform för företaget då dessa 
kan bidra med bland annat kundnätverk, kompetens och finansiellt stöd. 

5.3 Karaktär 
 
De företag som finansieras genom interna medel samt olika bootstrapping nyttjare går 
att identifieras, hävdar författaren Winborg (2000). Detta genom att analysera 
företagets tillstånd och karaktär. För att analysera företagets karaktär bör en 
undersökning av bland annat branschen, företagets storlek samt utvecklingsstadiet i 
livscykeln göras.  
  
I studien har skribenterna baserat undersökningen på fem små företag inom IT-
sektorn. Med små företag avses det vara färre än femtio anställda i företaget hävdar 
Dahlstrand (2004). De undersökta företagen i studien har idag inte färre än 6 anställda 
och därmed inte fler än 40 anställda och tillhör på så vis storlekskategorin som 
Dahlstrand (2004) lyfter fram. Det kan noteras att det finns ett samband mellan små 
företags storlek samt det upplevda behovet av att växa inom företaget, hävdar 
Berggren (m.fl., 2000). Vidare menar Berggren (m.fl., 2000) att små företag under 
olika omständigheter och i syfte att expandera, är beredda att acceptera kontroll i 
företaget från externa aktörer. Detta kan refereras till två av de fem undersökta 
företagen, vilket avser företag A och C. Dessa två företag föredrar båda finansiell 
bootstrapping framför extern finansiering. Företag A, C och men även E anser att 
extern finansiering kan vara nödvändigt för företaget om det saknas pengar för att 
kunna finansiera företaget och hindra företaget från att gå i konkurs. Företag C hävdar 
dock att om företaget skulle vara tvungna att ta in extern finansiering, skulle det vara i 
form av externa ägare istället för banklån.  
 
Företag A lyfter således upp att den typ av extern finansiering som är lämpligast för 
företag beror på om företaget behöver en mer engagerad eller passiv ägare. I de tre 
resterande företagen anses extern finansiering inte behövas, och företag B hävdar att 
om valmöjligheten mellan extern finansiering och finansiell bootstrapping finns, 
väljer företaget bootstrapping som finansieringsmetod, då företaget är kontrollavert 
liksom företag D och E. Företag E anser dessutom att om ett företag anskaffar extern 
hjälp, såsom externa konsulter som hyrs in, anses dessa inte ha en närhet till företaget, 
dessa har brist på kontinuitet, förankring i den egna organisationen samt brist på 
djupförståelse för företagets unika möjligheter. Därför anser företaget det av relevans 
att företaget formar en stark kompetens hos medarbetarna internt.    
 
I överlag anser alla de fem undersökta företagen att extern finansiering inte är att 
föredra i första hand. Om företaget själva har råd till att finansiera verksamheten ska 
företaget försöka att klara sig på egen hand. Bootstrapping som finansieringsalternativ 
bör prefereras eftersom företagen undviker att ge bort en andel av bolaget till externa 
aktörer och därmed mista den fullständiga kontrollen. Företag C påstår att för att 
företaget ska kunna behålla kontrollen inom verksamheten, måste klarhet och 
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transparens finnas, detta för att inga asymmetrier ska uppkomma men även för att 
riskerna inte ska spridas.  
  
Berggren (m.fl., 2000) lyfter fram att små företag som har en hög grad av teknologisk 
förändring inom verksamheten, har även en betydande inflytande på utveckling och 
teknik. De fem undersökta företagen befinner sig inom IT-branschen, och är human 
intensiva. Enligt Stylianou och Andreou (2013) är humankapital den avgörande 
faktorn i mjukvaruindustrin, eftersom framgången för en IT-verksamhet är mycket 
beroende av human intelligens och kompetens. I tre av de fem undersökta företagen 
hävdar dessa att löner är att en av de största utgiftsposter i företaget. Företag C 
konstaterar att hela 75 procent av företagets totala kostnad är personalkostnader, dels 
för att de undersökta företagen investerar i ett utveckla kompetensen hos sina 
medarbetare och på så vis undgå att ta in extern kompetens.  
  
Det framgår i de fem undersökta företagen i studien att organisationens struktur är 
enkel, i företag B framgår det även att alla medarbetare gör allt och ett ständigt 
samarbete dem emellan finns. Det finns dessutom en hög grad av kompetens och 
erfarenhet i företagen, vilket dessa anser vara en fördel för företaget att inte behöva ta 
in extern hjälp. Här kan paralleller dras mellan dessa företag och författaren Gregory 
(m.fl., 2005) som hävdar att små företag som är yngre och med mindre erfarenhet är 
informationen för dem inte lika transparent. Detta leder i sig till att småföretagen 
måste förlita sig på internt genererade medel, handelskrediter och affärsänglar som 
kan hjälpa företaget med finansiering. Det har visat sig att studiens undersökta företag 
har en transparens inom sin verksamhet, dessa har även stor erfarenhet men som även 
förlitar sig på internt genererade medel för att kunna finansiera sin verksamhet. Dock 
har dessa företag inte haft ett behov av att förlita sig på handelskrediter eller 
affärsänglar, därmed är dessa två finansieringssätt att föredras om internt finansiering 
inte räcker till, anser dem.   
  
Såsom tidigare nämnt hävdar författaren Winborg (2000) att företag går att analysera 
även utifrån dess utvecklingsstadiet i livscykeln. Detta kan stödjas med att referera till 
författarna Churchill och Lewis (1983) som menar att små företag går i olika 
tillväxtfaser, det första tillväxtfasen eller steget avser företagets “existens” och 
kundrelationer som företaget bygger upp. Denna fas kan hänvisas till studiens fem 
undersökta företag som nämner vikten av den relation som finns i företaget. Dessa 
anser att kunderna kan bidra med mer än bara intäkter till företaget. Företag E hävdar 
att det är viktigt att lyssna på marknadens behov, där kunder är inkluderade och att 
företaget bör kontinuerligt arbeta för en god kundrelation. Vidare menar företaget att 
den sociala situationen är därför viktig för företaget för att kunna expandera och 
konkurrera inom branschen. Företagets kontaktnät har även genererat nya idéer för 
företagets affärsutveckling.  
  
I författarna Churchill och Lewis (1983) andra tillväxtfas, “överlevnad”, som innebär 
att företaget har tillräckligt med kunder som tillfredsställs med produkter och tjänster 
till sitt fullo, sägs det att det kan uppstå problem i förhållandet mellan företagets 
intäkter och kostnader samt hur företaget kan finansiera verksamheten och överleva. 
Denna fas kan kopplas till företag C som har en god kundrelation, denna relation har 
även bidragit till att företaget erhållit förskottsbetalningar från kunderna. Detta har 
möjliggjort det för företaget att kunna finansiera verksamheten, täcka sina kostnader 
samt undgå likviditetsproblem. Dessa kundrelationer har gett företagen en möjlighet 
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att använda finansiell bootstrapping såsom relationsorienterad bootstrapping men 
även minimerande bootstrapping och undvika att ta in extern finansiering som kan få 
dem att mista kontrollen och handlingsfriheten inom företaget.     
  
Ytterligare författare som anser att företag går i olika ekonomiska tillväxtcykler är 
Berger och Udell (1998) som konstaterar att i takt med tillväxten ökar då kunskapen 
inom ett företag och informationsasymmetrin minskar. Detta kan refereras till företag 
C som hävdar att genom deras kundrelationer som bidragit till en ökad kassalikviditet 
har detta således bidragit till att företaget fått en god kontakt med banken. Detta tack 
vare företagets goda rykte och likviditet. Informationsasymmetrin bör inte förekomma 
i ett företag och transparens bör finnas mellan parterna, det vill säga klarhet även 
mellan företaget och kunden är viktigt för att kunna behålla kontrollen inom företaget 
menar företag E.   
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6. Slutsats och avslutande diskussion  

 
6.1 Slutsats  
Syftet kan uppnås genom studiens två forskningsfrågor;   
  
Vilka finansiella bootstrapping metoder används inom små IT- företag?  
  
Studiens fem undersökta företag använder finansiella bootstrapping metoder, dessa 
metoder tillämpas olika i företaget. Tillämpning av olika bootstrapping metoder kan 
enligt Winborg och Landström (2001) hjälpa företag att minimera och eliminera 
behovet av finansiella resurser. Den bootstrapping metod som används av alla fem 
företag är ägarfinansierad bootstrapping där ägarna i företagen vid uppstart finansierar 
verksamheten med internt genererade medel. Tre av de fem företagen tillämpar 
således bidragsorienterad bootstrapping där dessa erhållit någon form av lån eller 
bidrag som ansetts vara ytterligare ekonomisk stöd för dem. Företagen har även goda 
kundrelationer vilket bidragit till att två av dessa fem företag haft möjlighet till 
minimerande bootstrapping då kunderna bidragit med förskottsbetalningar. 
Relationsorienterad bootstrapping metod har hjälpt tre företag att kunna dra nytta av 
sitt sociala nätverk och på så vis minimera kostnaderna i företaget. Den sista 
bootstrapping kategori som avser fördröjande bootstrapping, har inte tillämpats av 
någon i studiens fem undersökta företag.    
  
Hur kan små IT-företagens behov av kontroll samt dess karaktär påverka valet av 
finansieringssätt? 
  
Skribenterna fann ett samband mellan företags behov av kontroll inom företaget och 
valet av finansieringssätt. De fem undersökta företagen hade inte tagit in någon form 
av extern finansiering, såsom banklån eller externa ägare. Detta då företagen anser att 
extern finansiering kan eliminera dess handlingsfrihet samt även få dem att mista 
kontrollen och företagsandelar. Företagen anser dock att om valmöjligheten av att 
släppa in extern finansiering finns, då finansiell bootstrapping som 
finansieringsmetod inte skulle vara tillräcklig för att täcka företagets behov, skulle 
företagen i detta fall ta in externa aktörer. De anser att externa aktörer bidrar med mer 
än bara ekonomiskt stöd. Dessa externa aktörer bidrar således även med kundnätverk, 
kompetens och annat stöd såsom banklån oftast inte kan bidra med.  
  
De utvalda företagen tillhör IT-branschen med en hög grad av teknologisk förändring 
inom verksamheten, därför är det viktigt för företaget att utveckla en stark kompetens 
hos sina medarbetare och på så vis inte vara i behov av extern hjälp. Det är även 
viktigt för företagen att det finns en transparens inom verksamheten och mellan 
parterna. Då ingen informationsasymmetri finns skapas en tillit mellan företaget och 
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kunderna men även med externa aktörer. Detta kan därmed bidra till att företaget kan 
få finansiering, både internt men även externt enklare.     
 
Ett företags karaktär kan således påverka valet av finansiering menar författaren 
Winborg (2000), vidare menar författaren att företagets karaktär avser bland annat 
branschen, företagets storlek samt utvecklingsstadiet i livscykeln. Studiens fem 
undersökta företag befinner sig inom IT-branschen och deras företagsstorlek tillhör 
storlekskategorin “små företag” som Söderblom (2012) lyfter fram. Denna bransch 
som företagen finns inom är humanintensiv och det är viktigt att det finns kompetent 
personal inom verksamheten. Alla dessa fem företagen besitter hög kompetens, 
erfarenhet och informationstransparens inom företaget. Detta har lett till att företaget 
har lyckat knyta goda kundrelationer och på så vis fått ekonomiskt stöd i form av 
förskottsbetalningar in till företaget. Detta har bidragit till att företaget inte är i behov 
av extern finansiering. Dessa företag tillämpar olika finansiella bootstrapping metoder 
under olika tillväxtfaser i företaget.   

6.2 Avslutande diskussion 
  
Somliga företag tillämpar finansiell bootstrapping utan att dessa benämner detta 
finansieringssätt för “finansiell bootstrapping” medvetet, dock är principen 
densamma. Företag B är ett av de undersökta företagen som applicerar finansiell 
bootstrapping, dock inte uttalat. I undersökningen fann skribenterna att finansiell 
bootstrapping i form av ägarfinansierad bootstrapping tillämpas av alla fem företagen. 
Anledningen till att studiens samtliga företag tillämpar denna finansieringsform är då 
företaget vid uppstarten är i behov av finansiering men finner dock svårigheter i den 
första fasen i av livscykeln som författarna Churchill och Lewis (1983) lyfter fram.  
  
Uppsatsskribenterna tycker att olika bootstrapping metoder inte är endast lämpliga i 
specifika faser såsom författarna Churchill och Lewis (1983) samt Winborg (2000) 
konstaterar, utan att valet av finansiering beror på behovet. Behovet av finansiering 
kan även skilja sig i olika företag, exempelvis på en bootstrapping metod som kan 
vara viktigt i uppstartsfasen kan även vara viktig i expansionsfasen. I några av 
studiens företag är viss eller vissa finansiella bootstrapping metoder viktiga och av 
relevans under hela företagsprocessen, det vill säga under hela tillväxtfasen.  
  
Författaren Winborg (2011) menar att finansiell bootstrapping även kan medföra 
nackdelar, bland annat genom att företagets utveckling hämmas samt om förtroendet 
missbrukas kan relationerna till andra företag riskeras brytas. Den nackdel som 
företagen i undersökningen syftade på är hotet med att flera företag kan gå i konkurs 
då dessa inte har tillräckliga medel för att driva verksamheten. Då interna medel inom 
företaget inte räcker till, finansiella bootstrapping metoder inte kan tillämpas och 
företaget inte har ett gott rykte kan de finna svårigheter med att finansiera företaget 
med interna men även externa medel och således riskera att gå i konkurs. Företagen 
tycker att det därför är viktigt att konstant fylla i likviditeten. Detta för att vid senare 
tillfällen inte vara i behov av kapital och under de perioder som företaget har en god 
kassa bör de inte använda alla pengar. Istället bör pengarna återinvesteras i företaget 
för senare tillfällen, för svårare tider.  
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Skribenterna har utgått från Winborg och Landström (2001) samt Ebben och Johnson 
(2006) studie. Winborg och Landström (2001) undersökte i sin studie hur 
bootstrapping som finansieringsmetod används inom små företag. Ebben och Johnson 
(2006) undersökte i sin studie om vilken riktning som tillämpning av olika 
bootstrapping metoder förändras över tiden. Författarna har gjort sina undersökningar 
genom ett kvantitativt metodsätt, vilket skiljer sig från denna studie metodval. 
Resultatet i denna studie kan inte generaliseras då uppsatsens metod är av kvalitativ 
karaktär där det särskilda fallet “små företag inom IT-branschen undersöks” och 
därmed inte kan vara representativa för alla små företag.   
  
Detta bidrar till att skribenterna finner en skillnad i sin undersökning från författarna 
Winborg och Landström (2001) samt Ebben och Johnson (2006) studie. Den skillnad 
som skribenterna fann från Winborg och Landström (2001) studie är att skribenterna i 
uppsatsens undersökte hur karaktär samt konktrollaverion kan påverka valet av olika 
finansieringskällor. Den skillnad som skribenterna fann från Ebben och Johnson 
(2006) studie är att skribenternas resultat över de undersökta företagen visar att det 
inte finns några specifika faser för när olika bootstrapping metoder är mest lämpade. 
Detta då de undersökta företagen i skribenternas studie tillämpar bootstrapping 
metoder under olika faser och ingen metod är mest lämplig för en särskild fas.  
  
Avslutningsvis har studiens undersökning visat att kontroll är viktig i alla de fem 
företagen detta för att dessa inte vill förlora företagsandelar samt handlingsfriheten i 
företaget. De företag som kan tänka sig att ta in extern finansiering vid svåra tider 
skulle dessa då tänka sig att ta in externa ägare och inte banklån. Detta då företagen 
anser att externa ägare bidrar med mer än bara kapital, dessa kan bidra med bland 
annat nätverk, kompetens och finansiering.  

6.3 Förslag till vidare forskning  
Uppsatsskribenterna rekommenderar framtida forskare att undersöka om det finns 
någon skillnad med att tillämpa bootstrapping metoder i olika branscher. Det kan 
således även vara intressant att undersöka finansiell bootstrapping i olika branscher 
och jämföra dessa branscher med varandra. 
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Figurer  
  
Figur 1. Åsa Lindholm Dahlstrand (2004). Teknikbaserade nyföretagande. EU:s 
definition av småföretag 
  
Figur 2. Hans Landström (2003). Små företaget och kapitalet. Den övergripande 
forskningsmodellen.  
  
Figur 3. Hans Landström (2003). Små företaget och kapitalet. Det finansiella gapet.  
  
Figur 4. Neil Churchill & Virginia Lewis (1983). The five stages of small business 
growth. Growth stages    

Bilaga: Intervjuguide  
	
Definitionen av finansiell bootstrapping 
Bootstrapping är ett sätt för företagaren att minimera/eliminera finansiella medel vid 
anskaffning av resurser, det innebär att företaget utvecklas utan behovet av extern 
finansiering, såsom banklån. Bootstrapping är ett alternativt sätt att finansiera 
verksamheten, och därmed få tillgång till resurser utan externa finansiella medel. Det 
kan till exempel ske genom att låta vänner och familj arbeta i företaget till lägre 
marknadsmässiga löner, att låna resurser istället för att hyra dem, eller att köpa 
begagnat material istället för att anskaffa nytt. Flera företag (små eller stora) tillämpar 
finansiell bootstrapping utan att vara medvetna om det eller att benämna denna 
finansieringsmetod som “bootstrapping”. Bootstrapping som finansieringsmetod kan 
tillämpas på olika sätt, det finns fem kategorier av bootstrapping; 

Minimerande bootstrappers 
Denna kategori innebär att företag arbetar med att minimera kundfordringar. Exempel 
på minimerande bootstrappers är att påskynda fakturering, avbryta kundrelationer på 
grund av frekvent sena betalningar eller att påföra ränta vid sena betalningar. 

Fördröjande bootstrappers 
I denna kategori använder företagsledaren sig av fördröjande metoder för att 
minimera den mängd kapital som investeras i lager i relativt hög utsträckning. 
Exempel på fördröjande bootstrapping metoder kan vara att senarelägga utbetalningar 
till leverantörer och att leasa istället för att köpa, det vill säga fördröja merparten av 
utbetalningar i samband med investeringar. 

Bidragsorienterade bootstrappers 
I denna kategori utnyttjar företag olika former av bidrag (från exempelvis stiftelser 
och statliga/kommunala aktörer) i stor utsträckning. Användningen av 
bidragsorienterade bootstrappers kan förklaras av försummade möjligheter till andra 
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bootstrapping lösningar, eftersom företagen i denna kategori har en låg användning av 
ägarfinansiering och gemensam användning. 

Ägarfinansierade bootstrappers   

Företag som tillhör denna kategori är oftast nystartade företag som befinner sig i 
introduktionsstadiet. Dessa företag är mycket beroende av resurser som tillförs direkt 
eller indirekt från företagsledaren för sin överlevnad. Exempel på ägarfinansierade 
bootstrappers är att företagsledaren kan hålla inne sin lön under en viss period, att 
använda släkt och vänner för att arbeta i företaget till lön under marknadsnivå samt 
ägarens externa uppdrag. 

Relationsorienterad bootstrappers 
I denna kategori använder sig företagsledaren av gemensam användning i relativt hög 
omfattning, vilket innebär att resurser (till exempel lokal, personal, utrustning etc.) 
lånas av och delas med andra företag. Exempel på relationsorienterade bootstrappers 
är att bygga kompetens utan kostnad, genom att till exempel engagera studenter i 
examensprojekt, och att ordna det så att företagets varumärke eller produkt 
marknadsförs utan kostnad, genom att till exempel en kund eller annan aktör gör 
reklam i sin kundtidning utan kostnad. 
 
INTERVJUGUIDE 
Frågor som rör företagsfinansiering kan vara känsliga, därför ges företagen en 
möjlighet till att vara anonyma.   
  

1. Grundläggande frågor 
  

• Företagets namn 
• Namn på företagsägare 
• Kön på företagsägaren 
• Ålder på Vd:n 
• Registreringsår för företaget 
• Antalet anställda i företaget 
 
2.  Företagets karaktär   
• Företagarens bakgrund och erfarenhet  
• Vilka är företagets nuvarande kunder? 
• Hur ser organisationsstrukturen ut? 
 

Det finns fem kategorier av bootstrapping metoder, vilket eller vilka av dessa fem har 
ni tillämpat samt syftet med tillämpningen av dessa? Eller som ni tillämpar idag samt 
syftet med tillämpning den/dem? Önskas tillämpning av några av dessa metoder och 
syftet med detta? Dessa fem är; Minimerande-, fördröjande-, bidragsorienterad-, 
ägarfinansierad-, och relationsorienterad bootstrapping.  
(Förklaring till dessa fem kategorier kan ni läsa om i “definitionen av finansiell 
bootstrapping”) 
 

3.  Finansieringssätt & Bootstrapping metoder 
 

• Hur finansierades företaget vid uppstarten? 
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• Vilka finansieringskällor hade företaget tillgång/eller möjlighet till vid 
uppstarten? 

• Vilka kostnader har varit /(är) stora för företaget? 
• Har ni tillämpat / (eventuellt om företaget ännu tillämpar) bootstrapping som 

finansieringssätt? 
• Vad var/är syftet med tillämpning av bootstrapping som finansieringsmetod?  

  
• Vilka bootstrapping metoder har tillämpats? 
• När har företaget tillämpat denna metod, (eventuellt om ni ännu tillämpar 

denna metod)   
• Har det funnits eller finns det problem med tillämpning av denna metod? 

  
4. Övriga frågor kring finansiering & bootstrapping 

• Har tillämpningen av bootstrapping som metod varit lyckat för att minimera 
och/eller eliminera företagets kostnader? 

• Vilka bootstrapping metoder är viktigast för företaget vid affärsutveckling 
samt varför? 

• Vilka bootstrapping metoder är viktigast för företaget vid produktutveckling 
samt varför? 

• Vad anser ni om extern finansiering? Hur viktigt är det för företaget? Vilka 
typer av extern finansiering är lämpligast för företag? 

• Om möjlighet till både extern finansiering och bootstrapping finns, vad skulle 
ni föredra samt varför? 

• Vad har de största lärdomar varit kring finansiella beslut, både av extern 
finansiering samt tillämpning av finansiell bootstrapping? 

• Uppstod det svårigheter med få tillgång till finansiellt kapital? 
- Om ja, varför? 
- Om nej, varför inte? 

• Finns det ett behov av kontroll i företaget? 
• Finns det möjlighet till att släppa in externa ägare i företaget? 

  
       
    
   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 


