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Sammanfattning 
   

Titel: Småföretagens motiv till val av bootstrappingsmetoder i förhållande till företagens 

utvecklingsfaser 

   

Författare:  Roxana Sultanova & Simella Youhanna 

  

Handledare: Ogi Chun 

  

Syfte: Syftet med denna undersökning är att utforska vilka bootstrappingsmetoder tenderar 

småföretag att tillämpa och hur dess tillämpning förhåller sig till småföretagens olika 

utvecklingsfaser. Dessutom syftar undersökningen att studera de bakomliggande motiven i 

förhållande till användandet av bootsrappingsmetoder.  

  

Metod: Uppsatsen tillämpar flermetodsforskning i form av kvantitativ synvinkel som 

bekräftar kvalitativt resultat. Undersökningen är avgränsad till småföretag som har tillämpat 

sig av någon bootstrappingsmetod vid något tillfälle, samt som har sin verksamhet i Sverige. 

Det har totalt skett sex semistrukturerade intervjuer samt en enkätundersökning som har sänts 

till 300 respondenter. 

  

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen berör teorier om det finansiella 

gapet som skapas av informationsasymmetri, pecking order teorin, finansiell bootstrappring 

samt modellen om företagens utvecklingsfaser. Slutligen presenteras tidigare forskning som 

berör motiven bakom tillämpningen av bootstrappingsmetoder, samt användningen av 

metoderna vid småföretagens utvecklingsfaser. 

   

Empiri:  Empirin omfattar resultat av insamlade data från de sex genomförda 

semistrukturerade intervjuerna samt enkätundersökningen som innefattar totalt 122 varav 7 

bortfall.  

  

Slutsats: Studien påvisar att tillämpningen av de olika bootstrappingsmetoderna skiljer sig 

beroende på vilken bransch företaget är verksam inom, vilken utvecklingsfas företaget 

befinner sig i samt på metodens karaktär.  

  

Nyckelord: Finansiell Boostrapping, Utvecklingsfaser, Det finansiella gapet, Pecking order 

teori. 
 

 
 
 
 
 
 



   
 

  
 

Abstract  
  
Title: Small business ventures motivation for the choice of bootstrapping method in relation 

to the business lifecycle. 
  
Authors: Roxana Sultanova & Simella Youhanna  
  
Mentor: Ogi Chun  
  

Subject: Business Economics - Bachelor Thesis in Finance  
  
Purpose: The aim of this thesis is to investigate various forms of bootstrapping methods 

amongst small business ventures and how they come about using the various forms. 

Furthermore, the thesis investigates the underlying motives as to why small business ventures 

adhere to certain forms of financial bootstrapping methods. The result of the research 

provides better understanding of small business ventures behaviors’ during various stages of 

their venture life cycle. 
  
Methodology: The method used in this study, is a combination of both quantitative and 

qualitative analysis. The quantitative results are implied to better reflect the qualitative results 

which intend to strengthen the thesis validity.  One of the limitation of the study that is solely 

focus on small business ventures that have used one or more bootstrapping techniques during 

the lifecycle of the small business venture. This study is consisted of semi structured 

interviews and surveys. The semi structured interviews consist of six interviews.  

Furthermore, surveys were sent out to 300 small business ventures.   

  
Theoretical Framework: The theoretical references used touch upon relevant theories 

regarding the financial gap that is created by the existing information asymmetry, the pecking 

order theory, financial bootstrapping as well as discussing the various phases of a small 

business ventures lifecycle. Lastly the thesis will discuss research that has been conducted in 

the area of small business ventures that have used financial bootstrapping as a method of 

gaining financial means. 

  

Result: The empirical findings of this thesis is in regard to the information gathered. This is 

closely related to the conducted semi-structured interviews as well as the survey poll 

conducted that received a total of 122 results of the 300 sent out to various people. 
  
Conclusion: The thesis can conclude that the choice of bootstrapping method is dependent 

on various aspects such as; the branch the venture is active in, current stage of a business 

ventures lifecycle. As well as certain aspects of a bootstrapping’s characteristic that makes it 

more desirable to use. 

 

Key words: Financial Bootstrapping, Lifecycle, The Financial Gap, Pecking order theory. 

 
 
 
 
 



   
 

  
 

Begreppsdefinition  
 
Småföretag  
Definitionen av småföretag innebär att ett företag har mellan 10–49 anställda samt en 

omsättning som understiger 10 miljoner Euro. (Europeiska Kommissionen 2018) 

 

Finansiell bootstrapping 
Finansiell bootstrapping kan ses som alternativt finansieringsmetod när extern finansiering 

inte är en ideal lösning, eller när ett företag inte kan förlita sig på extern finansiering. 

Finansiell bootstrapping innebär i princip att ett företag använder sig av andra 

finansieringsmöjligheter som finns nära till hands för att täcka verksamhetens resursbehov. 

(Winborg 2000) 

 

Finansiellt gap & informationsasymmetri  
Finansiellt gap innebär att det råder skillnader gällande information mellan kreditgivare och 

kredittagare. När ett företag ansöker om lån från externa parter, exempelvis banker, för att 

finansiera projekt kan det uppstå ett finansiellt gap. Detta beror på att den ena parten besitter 

mer information än den andra. Det finansiella gapet skapas av informationsasymmetrin. 

(Landström 2003) 

 

Utvecklingsfas  
Ett företag kan befinna sig i olika utvecklingsfaser oberoende av verksamhetsåren. Det är 

möjligt att positionera i vilken utvecklingsfas ett företag befinner sig i genom olika variabler. 

Variablerna kan vara ledningsuppbyggnad, företagets strategier samt mål. (Lester et al. 2003)  

 

Extern finansiering  
Extern finansiering innebär att företag vänder sig till alternativa utomstående finansiärer. 

Extern finansiering kan ansökas från finansiärer som banker, riskkapitalister, affärsänglar 

m.m. (Landström 2003)  

 

Intern finansiering  
Intern finansiering består av självfinansiering då företag använder sig av eget kapital, 

alternativt kvarhållna vinster. All form av finansiering som kommer från verksamheten själv 

är intern finansiering. (Landström 2003) 

 

 

 
 
 
 
 
 



   
 

  
 

Innehållsförteckning 
1.Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................ 2 

1.3 Forskningsfrågor ........................................................................................................... 3 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 3 

1.5 Avgränsning ................................................................................................................... 3 

1.6 Disposition ...................................................................................................................... 4 

2. Metod ..................................................................................................................................... 5 

2.1 Forskningsstrategi ......................................................................................................... 5 

2.2 Primärdata ....................................................................................................................... 6 

2.3 Enkätundersökning........................................................................................................ 6 

2.4 Semistrukturerade intervjuer ........................................................................................ 6 

2.5 Pilotstudie ....................................................................................................................... 7 

2.6 Sekundärdata.................................................................................................................. 7 

2.7 Urval ................................................................................................................................. 8 

2.8 Bortfall ............................................................................................................................. 8 

2.9 Analysmodell .................................................................................................................. 9 

2.10 Validitet och reliabilitet................................................................................................ 9 

2.11 Metodkritik .................................................................................................................... 9 

2.12 Källkritik ...................................................................................................................... 10 

3. Teoretisk referensram ....................................................................................................... 11 

3.1 Finansiella gapet .......................................................................................................... 11 

3.1.1 Motiv till valet av det finansiella gapet ............................................................... 12 

3.2 Pecking order teori ...................................................................................................... 12 

3.2.1 Motivering till valet av pecking order teori ........................................................ 13 

3.3 Finansiell bootstrapping ............................................................................................. 13 

3.3.1 Ägarfinansierade metoden ................................................................................... 13 

3.3.2 Metod för minimering av kundfordringar ........................................................... 13 

3.3.3 Metod för gemensamt bruk .................................................................................. 13 

3.3.4 Metod för fördröjande av utbetalningar .............................................................. 14 

3.3.5 Metod för minimering av lager ............................................................................. 14 

3.3.6 Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering ................................................ 14 

3.3.7 Tillämpningen av bootstrappingsmetoder ......................................................... 14 

3.4 Kategorier av bootsrappinganvändare...................................................................... 14 

3.4.1 Fördröjande bootstrappers .................................................................................. 14 



   
 

  
 

3.4.2 Relationsorienterade bootstrappers ................................................................... 15 

3.4.3 Bidragsorienterade bootstrappers ...................................................................... 15 

3.4.4 Minimerande bootstrappers ................................................................................. 15 

3.4.5 Ägarfinansierade bootstrappers ......................................................................... 15 

3.4.6 Motivering till valet av finansiell bootstrapping ................................................ 15 

3.5 Utvecklingsfaser .......................................................................................................... 16 

3.5.1 Existensfasen ........................................................................................................ 16 

3.5.2 Överlevnads fasen ................................................................................................ 16 

3.5.3 Tillväxtfasen ........................................................................................................... 17 

3.5.4 Innovations fasen .................................................................................................. 17 

3.5.5 Mognads fasen ...................................................................................................... 17 

3.5.6 Motivering till valet av utvecklingsfaser ............................................................. 17 

3.6 Tidigare forskning ........................................................................................................ 18 

3.6.1 Winborg 2009 ......................................................................................................... 18 

3.6.2 Ebben och Johnson 2006 ..................................................................................... 18 

3.6.3 Motivering till användandet av tidigare forskning............................................. 19 

4. Empiri .................................................................................................................................. 20 

4.1 Semistrukturerade intervjuer ...................................................................................... 20 

4.1.1 Företag A – Byggbranschen ................................................................................ 20 

4.1.1.1 Beskrivning av företaget ................................................................................... 20 

4.1.1.2 Det finansiella gapet och pecking order teori................................................. 20 

4.1.1.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser ............................................... 20 

4.1.2 Företag B- Industribranschen .............................................................................. 21 

4.1.2.1 Beskrivning av företaget ................................................................................... 21 

4.1.2.2 Det finansiella gapet och pecking order teori................................................. 21 

4.1.2.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser ............................................... 22 

4.1.3 Företag C- Restaurangbranschen ....................................................................... 22 

4.1.3.1 Beskrivning av företaget ................................................................................... 22 

4.1.3.2 Det finansiella gapet och pecking order teori................................................. 22 

4.1.3.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser ............................................... 23 

4.1.4 Företaget D- Livsmedelsindustri branschen ..................................................... 23 

4.1.4.1 Beskrivning av företaget ................................................................................... 23 

4.1.4.2 Det finansiella gapet och pecking order teori................................................. 24 

4.1.4.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser ............................................... 24 

4.1.5 Företag E- Bryggeribranschen ............................................................................ 25 

4.1.5.1 Beskrivning av företaget ................................................................................... 25 



   
 

  
 

4.1.5.2 Det finansiella gapet och pecking order teori................................................. 25 

4.1.5.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser ............................................... 25 

4.1.6 Företag F – Handelsbranschen – detaljhandeln ................................................ 26 

4.1.6.1 Beskrivning av företaget ................................................................................... 26 

4.1.6.2 Det finansiella gapet och pecking order teori................................................. 26 

4.1.6.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser ............................................... 26 

4.2 Enkätundersökning...................................................................................................... 27 

4.2.1 Beskrivning av företagen ..................................................................................... 27 

4.2.2 Det finansiella gapet och pecking order teori .................................................... 28 

4.2.3 Bootstrappingsmetoder och verksamhetsår ..................................................... 30 

4.2.3.1 Ägarfinansierade metoden ................................................................................ 30 

4.2.3.2 Metod för minimering av kundfordringar ........................................................ 30 

4.2.3.3 Metod för gemensamt bruk ............................................................................... 31 

4.2.3.4 Metod för fördröjning av utbetalningar ........................................................... 31 

4.2.3.5 Metod för minimering av lager .......................................................................... 31 

4.2.3.6 Metod för bidragsfinansiering .......................................................................... 32 

5.  Analys ................................................................................................................................ 33 

5.1 Det finansiella gapet .................................................................................................... 33 

5.2 Pecking order teori ...................................................................................................... 34 

5.3 Finansiell Bootstrapping ............................................................................................. 34 

5.3.1 Mest använda bootstrappingsmetoder ............................................................... 34 

5.3.2 Minst använda metoder ........................................................................................ 36 

5.4 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser ......................................................... 37 

5.4.1 Ägarfinansierade metoden ................................................................................... 37 

5.4.2 Metod för fördröjande av utbetalningar .............................................................. 37 

5.4.3 Metod för minimering av kundfordringar ........................................................... 38 

5.4.4 Metod för gemensamt bruk .................................................................................. 38 

5.4.5 Metod för minimering av lager ............................................................................. 38 

5.4.6 Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering ................................................ 38 

6. Slutdiskussion ................................................................................................................... 40 

7. Slutsats ............................................................................................................................... 42 

7.1 Vidare forskning ........................................................................................................... 42 

Referenslista........................................................................................................................... 43 

Bilagor ..................................................................................................................................... 45 

Korstabeller ........................................................................................................................ 45 

Diagram ............................................................................................................................... 51 



   
 

  
 

Intervjuguide ....................................................................................................................... 53 

Enkätundersökningen ....................................................................................................... 55 



 

   
 

1 
 

1.Inledning 

 
I detta avsnitt beskrivs det kort om småföretagen, dess betydelse samt eventuell problematik 

som de stöter på. Fokus är riktad mot finansiell bootstrapping. Avsnittet avslutas med 

forskningsfrågor, syfte, avgränsning samt disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Småföretag omfattar en stor del av den svenska ekonomin. Det är hela 99,4 % av svenska 

företag som består av småföretag enligt Företagarnas rapport Välfärdsskaparna (2017). 

Småföretag har en viktig betydelse för den svenska ekonomin av flera anledningar. En av 

anledningarna till detta är att de anses vara de största arbetsgivarna på marknaden 

(Företagarna, Välfärdsskaparna 2017). Således innebär detta att om småföretag växer bidrar 

det positivt till den svenska samhällsekonomin, då det skapas fler arbetsmöjligheter för 

privatpersoner samt andra företag (Företagarna, Välfärdsskaparna 2017). Det är fyra av fem 

jobb i Sverige som har genererats av småföretagare sedan 1990 (Företagarnas 

finansieringsrapport 2018). Enligt Winborg och Landström (2001) ökar den allmänna 

sysselsättningen i samband med att antal småföretag som ökar, vilket bidrar positivt till den 

ekonomiska tillväxten i Sverige.  

 

Trots den viktiga rollen som småföretag har i Sverige upplever mer än hälften av dem 

svårigheter med att få tillgång till extern finansiering (Företagarnas finansieringsrapport, 

2018). Enligt Martinez- Sola et al. (2017) och Ebben och Johnson (2006) beror svårigheterna 

på den höga nivån av informationsasymmetri som råder mellan småföretag och finansiärer 

vilket således leder till höga transaktionskostnader. Konsekvenserna av detta blir att 

småföretagens utveckling och möjlighet till tillväxt bromsas upp (Företagarnas 

finansieringsrapport, 2018). Även Öhman och Yazdanfar (2017) diskuterar den markanta 

betydelsen av småföretagens tillväxt för den svenska ekonomiska tillväxten. Problematiken 

med begränsade likvida medel leder till att företagen inte får lika stora möjligheter till att 

utvecklas. Längre fram kommer det klargöras att småföretag som har tillgång till extern 

finansiering har tendenser att utvecklas bättre och få högre tillväxt än företag som inte har 

tillgång till extern finansiering (Öhman & Yazdanfar 2017). 

 

Finansiering är en inkrementell faktor för att småföretagens löpande verksamheten ska kunna 

bedrivas samt öka dess tillväxt (Ebben & Johnson 2006). Enligt Winborg och Landström 

(2001) är den externa finansieringen inte den enda utvägen som småföretagen kan använda 

sig av för att överleva, täcka resursbehov samt få tillväxt. Småföretag har ett flertal 

finansieringsalternativ att använda sig av beroende på företagets förutsättningar samt 

möjligheter (Landström 2003). Ett finansieringsalternativ som kan användas av företag kallas 

för finansiell bootstrapping. Finansiell bootstrapping innebär att företaget blir 

självförsörjande genom olika metoder som inte kräver lika stora resurser som extern 

finansiering (Winborg 2000). Användningen av bootstappingsmetoder kan tillfredsställa 

småföretagens behov av resurser antingen tillfälligt eller långsiktigt utan att de behöver att 

förlita sig på kortsiktig eller långsiktig extern finansiering (Lam 2010; Winborg 2009). 

Winborg och Landström (2001) belyser att de flesta småföretagen medvetet väljer bort extern 

finansiering för att hantera behovet av resurser och istället tillämpa olika typer av 

bootstrappingsmetoder. Enligt Winborgs studie (2009) har 9 av 10 nystartade småföretag i 
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Sverige använt sig av någon boostrappingsmetod vid ett eller flera tillfällen. Det finns sex 

olika huvudmetoder inom finansiell bootstrapping som härstammar från ursprungliga 32 

vanliga tekniker. De sex bootstrappingsmetoderna är, den ägarfinansierade metoden, metod 

för minimering av kundfordringar, metod för gemensamt bruk, metod för fördröjning av 

utbetalningar, metod för minimering av lager samt metoder för tillgång till 

bidragsfinansiering. (Winborg & Landström 2001)  

 

1.2 Problemdiskussion 

Finansiell bootstrapping kan användas av många olika anledningar, bland annat för att täcka 

de eventuella luckor som skapas av det finansiella gapet (Winborg 2009). Det finansiella 

gapet består av en utbudssida och en efterfrågesida. Utbudssidan innefattar externa 

finansiärer, så som banker och riskkapitalbolag, medan efterfrågesidan innefattar småföretag 

som söker extern finansiering (Winborg 2003). Det finansiella gapet skapas av 

informationsasymmetrin som sålunda leder till att småföretag upplever svårigheter att få 

tillgång till extern finansiering (Winborg & Landström 2001). Å ena sidan kan 

informationsasymmetri bero på att finansiärer besitter överlägsen information om en viss 

bransch, vilket leder till att finansiärer inte är villiga att bevilja stora krediter eller erbjuder 

lägre kredit till högre kostnader. Det kan även leda till att finansiärer väljer att avstå helt från 

att bevilja någon form av kredit. Å andra sidan kan informationsasymmetri bero på att 

företagen besitter mer information än finansiärerna vilket kan leda till att finansiärerna inte 

vågar bevilja kredit. (Winborg & Landström 2001) 

 

Enligt en studie som genomfördes av Winborg (2009) finns det flera specifika motiv till val 

av bootstrappingsmetoder hos de nystartade svenska småföretagen. Företagen som ingick i 

Winborgs studie (2009) menade att valet av bootstrappingsmetoder bygger på specifika 

motiv. Studien visade vidare att varje respondent hade i genomsnitt tre motiv bakom valet av 

användning av de olika bootstrappingsmetoderna (Winborg 2009). Det vanligaste motivet i 

Winborgs studie (2009) var att valet av bootstrappingsmetoder minskade företagens 

finansieringskostnader. Det andra motivet som nästan hälften av respondenterna angav var 

”brist på kapital” medan det tredje motivet var att respondenterna tyckte att det var roligt att 

hjälpa andra samt att få hjälp. I studien uppkom det även andra motiv som inte var lika 

frekventa, exempelvis ”handlingsfrihet”, ”spara tid”, ”klara sig utan extern finansiering” samt 

”reducering av risk” (Winborg 2009).  

 

Ebben och Johnson (2006) presenterar i sin studie att småföretag tenderar tillämpa olika 

bootstrappingsmetoder under företages olika utvecklingsfaser. I studien framkommer det att 

vissa metoder lämpar sig bäst vid företagets uppstartsfas medan andra metoder lämpar sig 

bättre vid övriga faser. Ebben och Johnson (2006) konkluderar att användningen av vissa 

bootstrappingmetoder minskar över tid; det gäller exempelvis den ägarfinansierade metoden, 

metod för gemensamt bruk samt metod för fördröjning av utbetalningar. Däremot ökar 

användningen av kundrelaterade metoder ju längre tid företaget har varit verksamt (Ebben & 

Johnson 2006).  

 

Studien som genomfördes av Winborg och Landström (2001) gav förslag till vidare forskning 

kring företagens utvecklingsfaser:  

” In future research, it would be interesting to bring a life cycle perspective to the use of 

financial bootstrapping” 
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Utvecklingsfaserna undersöktes av Ebben och Johnson (2006) som i sin tur gav förslag till 

vidare forskning kring motiven bakom valet av de olika bootstrappingsmetoderna:  

“Future research can build on this study to investigate bootstrapping as related to 

organizational life cycles and gain a better understanding of why certain bootstrapping 

methods are more than others.” 

Motiv till valet av olika bootstrappingsmetoder undersöktes av Winborg (2009), dock berörde 

studien endast nya svenska småföretag. Utifrån ovannämnda problemdiskussion fokuserar 

denna studie på att undersöka de bakomliggande faktorerna samt motiven till användandet av 

bootstrappingsmetoder och dess förändring under företagens utvecklingsfaser.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

● Vilka bootstrappingsmetoder tillämpas av småföretag, samt vilka är de 

bakomliggande motiven?  

● Hur skiljer sig användningen av bootstrappingsmetoderna i förhållande till 

småföretagens utvecklingsfaser? 

 

1.4 Syfte   

Syftet med denna undersökning är att utforska vilka bootstrappingsmetoder småföretag 

tenderar att tillämpa och hur dess tillämpning förhåller sig till utvecklingsfaserna. Vidare 

syftar undersökningen att studera de bakomliggande motiven i förhållande till användandet 

av bootsrappingsmetoder.  

 

1.5 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas genom att endast behandla småföretag som har använt sig av 

någon bootstrappingsmetod vid något tillfälle och som även har sin verksamhet i Sverige.  

 Avgränsningen är baserad på Europeiska Kommissionens (2018) definitionen av småföretag, 

det vill säga företag som har maximalt 49 anställda samt omsätter totalt 10 miljoner Euro.  

 

 

 

 

 



   
 

4 

1.6 Disposition 
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2. Metod 

 
I detta avsnitt redogörs det för tillämpningen av flermetodsforskning. Avsnittet introduceras 

med hur och varför den kvantitativa synvinkeln har tillämpats för att bekräfta det kvalitativa 

resultatet. Vidare presenteras urvalet som är baserad på sannolikhetsurval.. Metodavsnittet 

avslutas med diskussion kring uppsatsens validitet, tillförlitlighet, källkritik samt självkritik.  

 

2.1 Forskningsstrategi 

Studien utgår från det positivistiska paradigmet som innebär att teorier samt modeller 

tillämpas för att undersöka samhällsvetenskapliga områden. Forskningsfrågorna är tänkta att 

studeras genom teoretisk grund som vidare mäts och observeras objektivt i den verkliga 

världen. Vidare kommer studien att utgå från den deduktiva synvinkeln. (Denscombe 2017) 

  

Denna studie är baserad på flermetodsforskning som innebär en metodkombination av 

kvalitativ samt kvantitativ forskning. Triangulering är ett angreppssätt inom 

flermetodsforskning som innebär att man antingen använder sig av kvalitativ synvinkel för att 

bekräfta ett kvantitativt resultat, eller att man använder sig av kvantitativ synvinkel för att 

bekräfta ett kvalitativt resultat. (Denscombe 2017) Anledningen till valet av triangulering 

som angreppssätt är att givna forskningsfrågor kräver resurser från kvantitativ metod samt 

kvalitativ metod för att uppnå bästa resultat. Därmed är syftet med användningen av 

triangulering att med den kvantitativa synvinkeln bekräfta kvalitativt resultat. Triangulering 

ger möjlighet att belysa frågeställningen från flera vinklar, vilket vidare ger möjlighet till ett 

bredare förhållningsätt. Således ökar kvaliteten i undersökningen.    
 

Genom användning av triangulering ges det möjlighet till att jämföra samt kontrollera resultat 

från bägge metoderna som antigen kan stämma överens eller säga emot varandra. 

(Denscombe 2017) Triangulering kan även ge möjlighet att fylla ut luckor som någon av 

forskningsmetoderna skapar, samt öka tilltron till resultaten (Bryman & Bell 2011). Den 

kvantitativa forskningen är baserad på en enkätundersökning som är ämnad att ge studien mer 

generaliserbarhet när det bland annat gäller valen av bootstrappingsmetoder, samt 

demografiska aspekter (Denscombe 2017).  

 

Användningen av endast enkätundersökning försvårar för respondenterna att motivera valet 

av bootstrappingsmetoder djupare. Enkätundersökningen försvårar även för skribenterna att 

identifiera vid vilken utvecklingsfas företaget använder sig av en viss bootstrappingsmetod. 

Trots en väl utformad enkät som innehåller frågor kring motivering till olika 

bootstrappingsmetoder samt kring företagens utvecklingsfaser,s vill skribenterna försäkra sig 

om att forskningsfrågorna blir besvarade. Därav fullbordas undersökningen genom intervjuer 

som fyller ut luckorna som enkätundersökningen medför till viss del (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2011). Den kvalitativa forskningen är baserad på semistrukturerade intervjuer 

som ger större utrymme samt flexibilitet för respondenterna att motivera anledningen till val 

av bootstrappingsmetoder samt till beskrivning av företagens utvecklingsfaser (Bryman & 

Bell 2011). Fördelen med användningen av metodkombination är att problemformuleringen 

mäts genom olika perspektiv, vilket visar påtagliga sambandsmönster mellan variablerna, 

samt ger större förståelse kring respondenternas motivering och inte endast en redogörelse för 

variablerna (Bryman & Bell 2011; Descombe 2017). 
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 2.2 Primärdata 

Den primärdata som undersökningen utgår ifrån är insamlad data från enkätundersökning 

samt semistrukturerade intervjuer. Användningen av enkätundersökningen kan ge 

generaliserbara slutsatser. Semistrukturerade intervjuer kan täcka eventuella luckor som 

uppstår i enkätundersökningen. (Denscombe 2017) 

 

2.3 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen har skett genom en webbenkät. Enkäterna har utformats genom Google 

Formulär. Det är totalt 17 frågor varav 16 består av slutna frågor samt endast en fråga som är 

öppen. Fördelen med slutna frågor är att de är enkla att ställa samt besvara, det är även 

flexibelt att analysera slutna frågor (Bryman & Bell 2011). Enkätfrågorna har utformats 

vertikalt för att underlätta för respondenterna att svara på enkäten med enkelhet utan 

förvirring (Bryman & Bell 2011). Enkäterna har sänts ut genom e-post till totalt 300 

småföretag i hela Sverige. Varav 122 stycken företag har besvarat enkäten med 40.5 % 

svarsfrekvens varav 5.5 % var bortfall. På grund av etiska grunder samt hänsyn till 

respondenterna har enkäten formats så att den kunde besvaras helt anonymt (Denscombe 

2017). 

 

Anledningen till att enkätundersökningen har tillämpats online beror på flera aspekter. 

Framförallt är det ett flexibelt samt resursbesparande sätt som ger möjlighet till att nå ut till så 

många småföretag som möjligt, oavsett bransch eller geografiskt läge. Genom webbenkäter 

finns det möjlighet att sända ut enkäten flertal gånger, samt sända ett massutskick till alla 

respondenter samtidigt. Enkäterna har sänts ut totalt tre gånger till respondenterna. 

Webbenkäten har även gett möjlighet till att få en överblick över alla svar som har kommit in 

genom en statistisk och grafisk sammanställning. Risken till bortfall har minimerats genom 

att enkätfrågorna har blivit låsta till obligatoriska och därmed inte möjliga att slopas av 

respondenterna. Det är även det mest miljövänliga alternativet då man sparar på utskrifter 

samt på eventuella resor (Denscombe 2017). Utformningen av enkätfrågorna är främst 

baserade på teorierna som undersökningen har utgått från. Fråga 1-5 är baserad på 

demografiska variabler som befattning, företagets verksamhetsår, geografisk säte, bransch, 

samt omsättning. Resterande enkätfrågor är baserade på teorier såsom det finansiella gapet, 

pecking order teorin, finansiell bootstrapping, samt modellen om småföretagens 

utvecklingsfaser. Svarsalternativ gällande frågor som berör motiven bakom användandet av 

en viss bootstrappingsmetod är baserade på Winborgs studie (2009). Resultatet av 

enkätundersökningen har sammanställts med hjälp av Statistical Package for the Social 

Sciences SPSS. 

  

2.4 Semistrukturerade intervjuer 

Det har totalt utförts sex stycken olika semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har skett i 

olika län såsom Stockholms län, Östergötlands län, Västra Götalands län, Södermanlands län 

samt Västernorrlands län. Intervjuerna har skett vid olika tillfällen där intervjutiden har varit 

mellan 45–60 minuter. Respondenter som har blivit intervjuade har varit ägare, dessa 
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personer har valts ut medvetet då det är endast de som besitter den information som lämpar 

sig för undersökningen. Enligt Denscombe (2017) kan vissa frågor uppfattas som känsliga 

därav var det viktigt att intervjuerna utfördes fullständigt anonymt.  

  

Skribenterna presenterade en kort introduktion till ämnet innan intervjuerna inleddes. Detta 

för att minimera kunskapsluckor för respondenter. Semistrukturerade intervjun har utgått 

ifrån en intervjuguide som baseras på enkätformuläret, dock har inte skribenterna följt 

enkätformuläret pragmatiskt. När det gäller svarsalternativ som berör motiven bakom 

användandet av bootsrappingsmetoder är de baserade på Winborgs studie (2009). Dock har 

respondenterna fått svara på frågorna i större omfattning. Detta för att ge respondenterna 

möjligheten att tala fritt utan att bli avbrutna eller vägledda mot en viss riktning (Denscombe 

2017). Frågorna har inte ställts i exakt samma ordning som webbenkäten med anledning av 

att få ett mer kreativt utfall. Den semistrukturerade intervjun har haft djupare fokus kring 

analyserande samt komplexa frågor som har berört motiv till val av bootstrappingsmetoder, 

samt tillämpning bootstrappingsmetoderna under småföretagens olika utvecklingsfaser 

(Denscombe 2017). Intervjun inleddes med mjukare frågor som sedan gick över till 

motiverande analysfrågor. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är att det ges 

möjlighet till att forska djupare. Dessutom får respondenten möjlighet att ifrågasätta ifall det 

uppstår missförstånd samt att skribenterna har möjlighet att ställa följdfrågor. (Bryman & 

Bell 2011; Denscombe 2017) Bägge skribenterna har varit på plats vid alla intervjutillfällen 

förutom ett. Detta med anledning av att minimera risken för missförstånd. Intervjuerna har 

spelats in samt transkriberats i efterhand (Denscombe 2017). 

  

2.5 Pilotstudie 

Med anledning att minimera risken till bortfall utfördes en pilotstudie där 10 respondenter 

fick svara på webbenkäten. Detta utfördes innan den fullständiga webbenkäten sändes ut till 

300 företag. Respondenterna som medverkade i pilotstudien bestod av småföretagare som 

valdes ut genom bekvämlighetsurval. Sålunda var det småföretagare som var nära till hands 

som besvarade pilotstudien. Respondenterna återkom med kritik kring enkätfrågornas 

utformning som bland annat bestod av icke tydlighet av begrepp, dubbletter samt saknad 

beskrivning om undersökningen. Således togs kritiken an, vidare åtgärdades bristerna. 

Respondenterna som har deltagit i pilotstudien har inte inkluderats i urvalet (Bryman & Bell 

2011; Denscombe 2017). 

  

2.6 Sekundärdata 

Den sekundärdata som har samlats in genom studiens gång har baserat sig på databaser som 

Retriever Business, litteratur, avhandlingar, tidigare forskning, Statistiska Centralbyråns 

Företagsdatabas samt internet där lämpliga nyckelord har sökts. Tidigare forskning samt 

avhandlingar har sökts fram genom Södertörns Högskolas biblioteks databas SöderScholar 

samt genom andra universitetsbibliotek som Göteborgs Universitetsbibliotek. All sökning 

kring sekundärdata har berört småföretagare, det finansiella gapet, pecking order teorin, 

finansiell bootstrapping samt företagens utvecklingsfaser.   
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2.7 Urval 

Populationen i denna undersökning omfattar småföretag i hela Sverige. Anledningen till valet 

av en bred population beror på att forskningsfrågorna inte har inriktat sig på någon specifik 

bransch eller region. Således är det fullständigt lämpligt i denna undersökning att utgå från 

hela Sverige för att få så representativt resultat som möjligt (Bryman & Bell 2011). När det 

gäller enkätundersökningen har studien utgått ifrån ett sannolikhetsurval som är baserad på 

slumpmässigt urval. Syftet med att slumpmässigt urval valdes var att minska på urvals och 

samplingsfel. Enligt Denscombe (2017) är slumpmässigt urval det alternativ som kan ge bäst 

representativt urval. Detta beror på att alternativet försäkrar om att ’’forskaren inte får något 

som helst på utväljandet’’ (Denscombe 2017). Företagen som ingår i urvalet har valts ut 

slumpmässigt genom databasen Retriever Business där man har tillgång till information om 

alla företag som är registrerade i Sverige. I databasen finns det möjlighet att kategorisera 

företagen utefter antal variabler såsom omsättning, typ av företag, antal anställda samt 

bransch m.m. Skribenterna har kategoriserat valen baserad på avgränsningen till småföretag 

som har anställda mellan 10-49 stycken samt som maximalt omsätter 100 miljoner kronor per 

år. Enligt SCB:s Företagsdatabas omfattas populationen av totalt 34 117 stycken småföretag i 

Sverige år 2017. Av 34 117 stycken småföretag har 300 företag valts ut. Företagen har valts 

ut genom systematiskt urval som är en typ av slumpmässigt urval där var trettonde företag 

har valts ut (Denscombe 2017). Genom Retriever Business har man dessvärre inte tillgång till 

kontaktuppgifter som så e-postadresser, detta har skribenterna letat upp genom internet. 

Skribenterna har sökt på företagets namn för att komma vidare fram till företagens 

webbsidor. Därefter har skribenterna letat fram e-postadresser till mest lämpade personer som 

verkställande direktör, ägare samt ekonomiansvariga. Även detta har skett med anledning av 

att minimera möjliga bortfall (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2011).   

Semistrukturerade intervjuer har utgått från subjektivt urval som innebär att ett antal 

relevanta respondenter med rätt kunskap väljs ut för specifika ändamål. Subjektivt urval 

fungerar bäst när det finns tidigare kunskap om tänkta respondenter. Med andra ord har 

respondenterna handplockats utifrån urval som har skett för enkätundersökningen. 

(Denscombe 2017) Skribenterna har kontaktat tänkbara respondenter per telefon utifrån listan 

på 300 företag som har använts i samband med enkätundersökning. Företagen har 

kategoriserats utefter län samt bransch för att få variation samt ett så representativt urval som 

möjligt. Anledningen till att ett subjektivt urval har skett är för att få fram relevant 

information från mest lämpade nyckelpersoner med rätt kunskap om ämnet. (Denscombe 

2017)   

 

2.8 Bortfall 

Bortfall kan ske ifall respondenten avstår från att svara på hela enkätformuläret eller väljer att 

endast svara på vissa frågor och avstår från andra (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2011). 

Enkätundersökningen erhöll 122 svar varav 7 svar bestod av bortfall. Tre av bortfallen var på 

grund av svarsalternativet ‘’övrig bransch’’ under fråga fyra. Eftersom branschen har varit en 

central variabel i denna studie, var det svårt att avgöra vilken bransch enkätsvaren tillhörde 

och därav beaktades inte dessa svar. Resterande fyra bortfall berodde på att enkätformuläret 

innehöll svarsalternativet ‘’ företaget har inte använt sig av denna metod’’ när det gällde 

frågor kring bootstrappingsmetoder som kunde väljas av respondenterna. Detta 

svarsalternativ var nödvändig för att kunna sortera bort företag som inte hade använt sig av 

finansiell bootstrapping. Dessa respondenter hade även valt att svara på den öppna frågan 

med symboler. Därav gick det inte att använda sig av dessa 7 svar.  
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2.9 Analysmodell  

Analysen är baserad på den teoretiska referensramen, det insamlade data från de 

semistrukturerade intervjuerna samt enkätundersökningen. Efter att empirin hade 

sammanställts genom att semistrukturerade intervjuer transkriberades, samt 

enkätundersökningen sammanställdes i SPSS, sammanfattades det mest relevanta. Detta 

avsnitt har omarbetats detaljerat flertal gånger i syfte att underlätta tolkningen av det 

insamlade materialet. Vidare följer analysen samma röda tråd som introduceras i empirin. De 

mest centrala delarna från den teoretiska referensramen har lyfts upp samt sammanställts 

gentemot empirin. Teorierna och tidigare forskning har granskats kritiskt samtidigt som 

avvikelser samt överensstämmelser med empirin har vägts mot varandra. (Denscombe 2017) 

 

2.10 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om hur noggrann studien är genomförd, ifall det insamlade datamaterialet 

bemöter det forskningsfrågan syftar till eller inte (Denscombe 2017). För att öka validiteten 

har det utformats omformulerade kontrollfrågor i intervjuformuläret. Detta har påvisat att 

respondenterna besvarar frågan på ett likartat sätt. För att kontrollera validiteten i 

enkätundersökningen har skribenterna jämfört svar av respondenter som tillhör samma 

bransch, då dessa bör svara på ett likartat sätt enligt Denscombe (2017). Undersökningen har 

präglats av triangulering vilket kan ha ökat tilliten samt trovärdigheten till att insamlade data 

överensstämmer med varandra (Denscombe 2017). Frågorna till enkätundersökningen samt 

till de semistrukturerade intervjuerna har formats baserat på teorier samt tidigare forskning, 

vilket kan ha bidragit till ökad validitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2011). Det 

reliabilitet ämnar sig att mäta är hur tillförlitlig undersökningen är samt hur principfast 

undersökningen skulle vara ifall den åter utforskas vid fler tillfällen. Framtida forskare kan 

med enkelhet återskapa undersökningen samt genomföra den på nytt då skribenterna har på 

ett utförligt sätt beskrivit tillvägagångssättet samt urvalet som undersökningen har utgått 

ifrån. Ifall undersökningen skulle genomföras igen med exakt samma förutsättningar som 

skribenterna har utgått ifrån är det sannolikt att resultaten blir detsamma. Dock kan det ske 

politiska ändringar som kan förenkla eller försvåra läget för småföretagen vilket kan ändra på 

resultatets utfall. Skribenterna har under hela uppsatsens gång strävat efter att ha så objektivt, 

opartiskt samt öppensinnad synvinkel som möjligt. Således har skribenterna medvetet bortsett 

från personliga åsikter och värderingar i strävan om att uppnå så hög validitet och reliabilitet 

som möjligt. (Denscombe 2017)   

  

2.11 Metodkritik 

Undersökningen har utgått från flermetodsforskning baserat på forskningsfrågorna. Eftersom 

forskningsfrågor innehåller både kvalitativa samt kvantitativa drag är det lämplig att tillämpa 

båda metoderna för att erhålla så representativt resultat som möjligt. Undersökningen skulle 

kunna utgå från endast kvalitativ forskning, dock skulle det innebära att många fler antal 

företag skulle behöva intervjuas. För att kunna utföra detta fanns det inte tillräckligt med 

resurser. Om undersökningen skulle utgå från endast kvantitativ forskning skulle det skapas 

problematik med att sammanställa och tolka så omfattande svar som är öppna och 

motiverande. Däremot hade det varit fördelaktigt att tillämpa kvantitativt forskning då studien 
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skulle kunnat innefatta ännu fler respondenter i urvalet, vilket skulle kunna öka 

generaliserbarheten betydligt mer. (Denscombe 2017) 

 

Trots att en pilotstudie hade genomförts upptäcktes flertal defekter i efterhand med 

enkätformuläret. Det upptäcktes att en fråga hade ställts två gånger i enkäten på ett 

omformulerat sätt. Detta kan dock öka validiteten då det bekräftas att respondenten ger 

samma svar. När det gällde svarsalternativen under fråga fyra som berörde branscher fanns 

ett alternativ som var’’ övrig bransch’’ istället för övrig bransch borde det ges möjlighet till 

att respondenter kunde ha gett ett eget svar. 

 

Urvalet skulle kunna ha tillämpats på ett ännu striktare tillvägagångssätt genom att låta ett 

datasystem välja ut företagen. Detta istället för ett manuellt systematiskt urval där var 

trettonde företag har valts ut. Ifall ett datasystem hade använts till att välja ut företag skulle 

det kunna nå till ännu fler företag då ett datasystem preciserar snabbare än en människa 

(Bryman & Bell 2011). För att upptäcka eventuella skillnader på bransch samt övriga möjliga 

variabler skulle ett klusterurval kunnat användas. Ett klusterurval används slumpmässigt i 

syfte att upptäcka eventuella sambandsmönster vid begränsade resurser (Denscombe 2017). 

  

I samband med en av semistrukturerade intervjuns utförande var endast en utav skribenterna 

som var tillgänglig. Detta kan ha påverkat den skribentens förmåga att känna dynamiken 

under intervjun för att vidare kunna ha en helhetsuppfattning. För att råda bot på eventuella 

luckor hos uppsats skribenten har intervjun spelats in, samtidigt har skribenterna diskuterat 

intervju förloppet genomgående. (Denscombe 2017) 

 

2.12 Källkritik  

En negativ aspekt med de insamlade källorna är att alla respondenter som har deltagit i 

undersökningen är anonyma vilket kan minska trovärdigheten i undersökningen. Litteraturen 

som har använts i undersökningen kan vara begränsande speciellt när det gäller ämnet 

finansiell bootstrapping, vilket kan försvåra återspeglingen i undersökningen. Då det har skett 

få tidigare studier som undersökningen relaterar till, vet man inte med säkerhet om tidigare 

forskningen som uppsatsen hänvisar till speglar den nuvarande verkligheten eller inte.  

Vetenskapliga artiklar som har använts är granskade vilket ökar pålitligheten, däremot är det 

negativa att vissa av de kan anses vara äldre. En annan nackdel är att vetenskapliga artiklarna 

är framtagna av specifika syften som endast kan ha speglat en specifik synvinkel. 

Metodlitteratur som har använts är i första hand den hänvisade litteraturen som har 

kombinerats med andra metodböcker. Det negativa med all litteratur som undersökningen har 

utgått ifrån är att de kan anses vara en aning gamla vilket skapar osäkerhet kring om de 

fortfarande kan vara relevanta eller inte. Dock reduceras detta genom nya finans rapporter 

från 2017 och 2018 som bekräftat samma problematik i viss utsträckning. 
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 3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med tre teorier nämligen det finansiella gapet, pecking 

order teorin, finansiell bootsrapping, samt en modell som berör företagens utvecklingsfaser. 

Detta avsnitt avslutas med tidigare forskning som berör motiven bakom användandet av 

bootstrappingsmetoder samt företagens utvecklingsfaser. Således ligger den teoretiska 

referensramen till grund för intervju och enkätformuläret samt för analysen. 

 

3.1 Finansiella gapet 

Det finansiella gapet består av en utbudssida och en efterfrågesida. Externa finansiärer 

representerar utbudssidan, medan småföretag representerar efterfrågesidan (Winborg 2003). 

Den grundläggande orsaken till att det råder ett finansiellt gap beror på att det existerar 

informationsasymmetri mellan externa finansiärer och småföretag (Landström 2003). 

Landström (2003) menar att begreppet informationsasymmetri innebär att finansiärer besitter 

mer kunskap än småföretagen och/eller vice versa. Detta bekräftas även av Winborg och 

Landström (2001) som menar att informationsasymmetri inte är ensidigt. I vissa fall kan 

informationsasymmetri bero på att småföretag har svårt att övertyga de externa finansiärerna 

att se potentialen i eventuella investeringar (Landström 2003). I andra fall kan 

informationsasymmetri bero på att erfarna finansiärer erhåller mer kunskap om marknaden 

samt branscherna i jämförelse med småföretagens kunskaper om branschen 

 (Landström 2003; Winborg & Landström 2001). Detta kan leda till att finansiärerna avstår 

från att finansiera småföretagen. Det kan även vara småföretag som besitter kunskap om sin 

produkt som de inte vill förmedla på grund av att de inte vill avslöja hela sin affärsidé till 

externa finansiärer.  

 

Det finansiella gapet betraktas från två perspektiv nämligen ur finansiärers perspektiv samt ur 

småföretagens perspektiv. Ur finansiärers perspektiv finns det höga risker som småföretagen 

erhåller, speciellt de småföretag som inte har varit verksamma en lång period. Dessa företag 

löper stor risk att hamna i konkurs i tidigt skede. En annan aspekt som har betydelse är att 

finansiärernas kompetens samt verktyg inte är tillräckligt för att vidare analysera potentialen 

hos småföretag. Det tillkommer även transaktionskostnader som finansiärer anser är för höga, 

vilket medför att finansiärer avstår från att finansiera småföretagen. Ur småföretagens 

perspektiv förekommer kunskapsbrist som skapar svårigheter med att locka till sig finansiärer 

trots ett stort utbud. Det stora utbudet kan vara till småföretagens nackdel då finansiärer 

ställer olika krav. Samtidigt råder det kunskapsbrist hos småföretagen angående vilka krav 

som bör uppfyllas. Småföretagens negativa attityd har även en betydelse då dessa tenderar att 

avstå från extern finansiering på grund av kontrollbehovet i förhållande till majoritets 

ägandet. (Landström 2003)  
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Ovanstående figur illustrerar relationen samt orsakerna till informationsasymmetrin. 

Figur 1, Det finansiella gapet (Landström 2003). 

 

3.1.1 Motiv till valet av det finansiella gapet  

Det finansiella gapet kan hjälpa till att utreda om småföretagen, fortfarande upplever 

svårigheter med att få tillgång till extern finansiering. Svårigheterna kan vara en av 

anledningarna till att småföretagen väljer att använda sig av bootstrappingsmetoderna, istället 

för extern finansiering. Denna teori kan kopplas till respondenternas uttalanden kring deras 

ansökan för extern finansiering. 

 

3.2 Pecking order teori   

Det är viktigt för småföretagen att ha kontroll över verksamheten samt välja det 

finansieringsalternativ som inte är begränsande. Därav är det aktuellt att företagen väljer den 

finansieringskälla’’som maximerar handlingsfriheten’’. (Landström 2003) Enligt pecking 

order teori som implementerades av Myers och Majluf (1984) är ett företags 

finansieringsformer sammankopplade till företagets egenskaper som är bland annat storlek 

och ålder. Små och medelstora företag har negativt förhållningssätt när det gäller att 

finansiera verksamheten med externt kapital (Landström 2003). Pecking order teorin 

beskriver en ’’hierarkisk ordning’’ av finansierings alternativen som företag utgår från 

(Myers & Majluf 1984). Enligt teorin tenderar små och medelstora företag att finansiera sig 

genom internt kapital i första hand. Den interna finansieringen sker genom exempelvis 

användning av eget kapital eller kvarhållna vinster. Ifall företagen behöver ytterligare 

finansiering tenderar de att använda sig av externt kapital i form av kortfristiga lån. Små och 

medelstora företag föredrar kortfristiga lån framför långfristiga lån (Myers & Majluf 1984). 

Externt kapital föredras endast om kostnaderna är lägre än det interna kapitalet eller om det 

interna kapitalet inte existerar. En annan viktig aspekt till att företag undviker externt kapital i 

första hand är behovet av att behålla kontrollen. (Öhman & Yazdanfar 2017) 

 

Även enligt pecking order teori råder det informationsasymmetri mellan småföretag samt 

externa finansiärer. Informationsasymmetrin skapar ett gap mellan dessa två parter och anses 

vara den största orsaken till att företag inte använder sig av extern kapital i första hand 

(Myers & Majluf 1984). Det råder större informationsasymmetri för företag som inte har varit 

verksamma en lång period. Detta på grund av att unga och omogna företag inte har en 

tillräckligt lång ekonomisk historik. Ju längre ett företag har varit verksamt desto mer ökar 

förtroendet för företagen i samband med att lånehistoriken förbättras. Detta på grund av att 

företagen får möjlighet till att skapa bättre rykte samt relation med externa parter som 

långivare. Vidare förbättras förtroendet mellan långivare samt låntagare som i sin tur medför 

att möjligheten till att få externt kapital ökar. Således blir konsekvenserna att äldre samt 

mognare företag tenderar att ha långfristiga skulder. Sammanfattningsvis varierar ett företags 

behov samt tillgångar för extern finansiering i samband med dess utvecklingsfaser samt ålder. 

(Öhman & Yazdanfar 2017) 
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3.2.1 Motivering till valet av pecking order teori   

Denna teori är till stor nytta då den kan hjälpa oss att förstå hur småföretagen rangordnar 

finansieringsalternativen som de har tillgång till. Detta kan vidare kopplas till motiven bakom 

bootstrappings tillämningen av småföretagen. Vidare kan denna teori ge en inblick i hur 

småföretagens agerande skiljer sig eller överensstämmer med varandra. 
 
 

3.3 Finansiell bootstrapping 

Begreppet finansiell bootstrapping har anammats från engelskan som betyder’’ att ta sig själv 

i kragen’’ samt att se till att företaget blir självförsörjande (Winborg & Landström 2001). 

Finansiell bootstrapping innebär att företag finner lösningar som inte berör externa finansiella 

medel, med andra ord innebär begreppet att man använder sig av andra alternativa 

finansieringslösningar än traditionella som exempelvis bankfinansiering (Landström 2003). 

Winborg (2000) menar att finansiell bootstrapping handlar om att minska, utesluta, fördröja 

utgående kapital, samt påskynda ingående kapital. 

 

Winborg och Landström (2001) kategoriserade ursprungliga 32 bootsrapingsmetoderna till 

sex olika kategorier. De sex olika kategorierna är ägarfinansierade metoder, metoder för att 

minimera kundfordringar, metod för gemensamt bruk, metod för fördröjande av 

utbetalningar, metod för minimering av lager samt metoder för att få tillgång till 

bidragsfinansiering. (Winborg & Landström 2001) 

   

3.3.1 Ägarfinansierade metoden 

Ägarfinansierade metoden innebär att företaget införskaffar resurser genom att vända sig till 

närstående såsom familjemedlemmar, chefer eller ägare. Detta kan ske exempelvis genom att 

ägarna samt cheferna inte tar ut någon lön, att de berörda familjemedlemmarna får mindre lön 

eller ingen lön alls. Det kan även ske i form av att ägaren finansierar företaget genom privat 

bankkonto. (Winborg & Landström 2001) 

  

3.3.2 Metod för minimering av kundfordringar  

Metod för att minimera kundfordringar handlar om att företag försöker att öka likvida medel 

på ett effektivt sätt. Detta kan göras genom att företag exempelvis lägger på försenings samt 

räntekostnader ifall betalningar kommer in försent. Företag kan även förkorta inbetalnings 

perioden för fakturan. (Winborg & Landström 2001) 

  

3.3.3 Metod för gemensamt bruk 

Metod för gemensamt bruk innebär att företag använder sig av andra företags utrustning 

genom belåning. Utrustningen kan vara i form av lokaler, personal, maskiner m.m. För att 

kunna använda sig av denna metod är det viktig att chefer samt ägare har goda, legitima samt 

förtroendefulla relationer med andra parter. (Winborg & Landström 2001) 
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3.3.4 Metod för fördröjande av utbetalningar 

Metod för fördröjande av utbetalningar handlar om att företag medvetet avvaktar exempelvis 

med att betala skatten eller andra utbetalningar. Syftet är att företagen ska behålla likvida 

medel i den mån som det går. Ett alternativ som kan användas som fördröjande av 

utbetalningar är leasing. Användandet av leasing möjliggör för företag att minimera stora 

kostnader (Winborg & Landström 2001). Enligt Winborg och Landström (2001) är 

leasingavtal relativt vanligt när det gäller vissa branscher såsom hotell samt 

restaurangbranschen.  

  

3.3.5 Metod för minimering av lager 

Metod för minimering av lager innebär att företag minimerar egna resurser som investeras på 

lager. Minimering kan ske genom att företag kan ha överenskommelser med leverantörer, 

även denna metod kräver att företag har goda relationer till exempelvis leverantörer.  

(Winborg & Landström 2001) 

  

3.3.6 Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering 

Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering handlar om när företag vänder sig exempelvis 

till statliga organisationer för att få tillgång till finansiering (Winborg & Landström 2001). 

 

3.3.7 Tillämpningen av bootstrappingsmetoder  

Enligt Winborg och Landström (2001) finns det vissa bootstrappingmetoder som tillämpas 

mer än andra. De mest använda bootstrappingmetoderna enligt Winborg och Landström 

(2001) är ägarfinansierade metoden, minimering av kundfordringar och fördröjning av 

utbetalningar. När det gäller ägarfinansierade metod tillämpas denna metod mest genom att 

ägaren eller verkställande direktören väljer att ta ut mindre lön eller avstår helt under en viss 

period. Minimering av kundfordringar tillämpas antingen genom att förkorta 

inbetalningsperioden eller genom att bruka ränte-samt förseningsavgifter på fakturorna.  

Metoden för fördröjning av utbetalningar tillämpas mest i form av skjuta fram utbetalningar 

till leverantörer. Winborg och Landström (2001) påpekar att metoden för minimering av lager 

används i mindre omfattning, dock inte lika liten omfattning som metod för att få tillgång till 

bidragsfinansiering samt metod för gemensamt bruk.  

 

3.4 Kategorier av bootsrappinganvändare 

Winborg (2003) identifierar samt går igenom fem olika kategorier av bootstrappinganvändare 

nämligen fördröjande bootstrappers, relationsorienterade bootstrappers, bidragsorienterade 

bootsrappers, minimerande bootstrappers samt ägarfinansierade bootstrappers. 

  

3.4.1 Fördröjande bootstrappers 

Fördröjande bootstrappers användare nyttjar olika fördröjnings metoder när det gäller 

utbetalningar. Majoriteten av företag som använder sig av fördröjande bootstrapping 
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karaktäriseras av låg lönsamhet samt behov av finansiering. Dessa företag kan vara mogna 

samt omogna men har minimala möjligheter till att få extern finansiering specifikt 

långfristiga banklån. Många företag som karaktäriseras under den här kategorin är 

verksamma inom hotell och restaurang samt handelsbranschen. Det är vanligast att dessa 

företag har cirka nio anställda. (Winborg 2003) 

   

3.4.2 Relationsorienterade bootstrappers 

Företag som karaktäriseras av relationsorienterade bootstrappers är mogna företag som har 

hög vinstmarginal. Dessa företag är inte i behov av ytterligare finansiering. Dessa företag 

brukar låna samt dela resurser med varandra. Denna typ av bootstrapping kräver goda 

relationer samt tillräckligt förtroende mellan företagen. Det är mindre vanligt för dessa 

företag att fördröja utbetalningar då de vill minimera risken till att en dålig relation skapas 

mellan parterna. Dessa företag är verksamma inom mindre städer samt är vanligast inom 

tillverkningsbranschen. (Winborg 2003) 

  

3.4.3 Bidragsorienterade bootstrappers 

Bidragsorienterade bootstrappers nyttjar alla möjlig bidrag för att finansiera verksamheten. 

Dessa företag har låg vinstmarginal, stora långfristiga skulder men är expanderande, därav är 

de i behov av ytterligare finansiering. De flesta företag som är verksamma är 

tillverkningsföretag med stor potential för ökad sysselsättning. (Winborg 2003) 

  

3.4.4 Minimerande bootstrappers 

Företag som karaktäriseras av denna kategori är relativt stora, mogna samt av expanderande 

typ, dock har företagen låg tillväxt. Dessa företag är verksamma inom handel samt 

byggbranschen. Dessa företag försöker minimera kundfordringar genom olika metoder. 

(Winborg 2003) 

  

3.4.5 Ägarfinansierade bootstrappers 

Dessa företag är avhängiga av ytterligare finansiering dock har de svårigheter med att erhålla 

extern finansiering som banklån. Därav är företagen beroende av ägarnas resurser i stor 

uträckning. De flesta företagen som är verksamma inom denna kategori är småföretag i större 

städer som har en framgångsdriven tillväxt. (Winborg 2003)   

  

3.4.6 Motivering till valet av finansiell bootstrapping 

Finansiell bootstrapping är utgångspunkten för denna studie eftersom den förklarar vilka 

bootstrappingsmetoder som kan tillämpas av småföretagen. Genom denna teori kan man 

identifiera vilka bootstrappingsmetoder som är mest samt minst användbara för 

småföretagen. Vidare kan denna teori hjälpa oss att förstå varför olika branscher föredrar 

vissa bootstrappingsmetoder framför andra. Slutligen ämnar teorin att bidra med vilka krav 

som bootstrappings användarna har.  
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3.5 Utvecklingsfaser 

Småföretagen utvecklas och går igenom liknande utvecklingsfaser oavsett vilken bransch de 

är verksamma inom. Utvecklingsfaser är en uppsättning av organisatoriska aktiviteter och 

strukturer. Företagens aktiviteter och strukturer förändras över tid. Småföretgen stöter på 

likartade problem som de måste ta itu med (Churchill & Lewis 1982; Lester et al. 2003). 

Churchill och Lewis (1982) presenterar en modell som består av fem faser som småföretagen 

går igenom. Denna modell beskriver ledningens roll i de olika faserna, samt hur företagets 

ekonomiska tillstånd styr arbetet. Lester et al. (2003) har utfört studier om denna modell men 

har valt att kalla den sista fasen för “decline” fasen medan Churchill och Lewis (1982) 

kallade den för “maturity” fasen. De faser som småföretagen går igenom är existensfasen, 

överlevnadsfasen, tillväxtfasen, innovationsfasen samt mognadsfasen. 

  

3.5.1 Existensfasen 

Existensfasen ställer stora krav på företagaren att bli synliga på marknaden (Lester et al. 

2003). De stora hindren som företagen stöter på i denna fas är att hitta kunder och knyta nya 

relationer som kommer gynna företagen (Churchill & Lewis 1983; Lester et al. 2003). Det 

handlar i andra hand om att kunna bibehålla befintliga kunder (Churchill & Lewis 1983). Vid 

existensfasen bedrivs de flesta företagen av en ägare som står för kapital, alla beslut samt 

riktlinjer för företagen (Lester et al. 2003). Detta bekräftas även av Churchill & Lewis (1983) 

då de påstår att det är simpla organisationer inom företag i denna fas som styrs av ägaren. 

 Företag som befinner sig i existensfasen kan variera9. Det kan vara restauranger som är helt 

nyöppnade till företag inom teknikbranschen som ännu inte har lyckats att stabilisera 

produktionen eller kvalitén produkterna (Churchill & Lewis 1983). Detta kan bero på det 

faktum att företag i denna fas saknar nästan helt en formell planering, då företagets främsta 

strategi är att överleva existensfasen (Churchill & Lewis 1983). Enligt Churchill och Lewis 

(1983) kommer många företag inte förbi denna fas då de misslyckas med att hitta tillräckligt 

många kunder. 

  

3.5.2 Överlevnads fasen 

När företagen har lyckats ta sig vidare från existensfasen övergår de till överlevnadsfasen 

Detta innebär att företag har lyckats med att knyta an tillräckligt många kunder (Churchill & 

Lewis 1983).  Inom detta denna fas är företagens mål att söka möjligheter för att kunna växa, 

detta gör de med hjälp av att omstrukturera sin organisation och lägga vikt vid att hitta sin 

konkurrenskraft (Lester et al. 2003). Det huvudsakliga problemet skiftar fokus från att skaffa 

kunder till att bibehålla de och skapa långvariga relationer (Churchill & Lewis 1983). I denna 

fas är organisationen bättre strukturerad men kan fortfarande anses vara av den enklare typen. 

Det kan exempelvis finnas en försäljningschef eller liknande, men dessa besitter dock inga 

beslutsfattande tjänster, utan arbetar utifrån chefen/ägarens direktiv (Churchill & Lewis 

1983). Det finns vissa företag som har lyckats bra med att knyta relationer och bygga en stor 

kundbas. Dessa övergår till tredje fasen. Däremot finns det många företag som kämpar i 

denna fas under många ord, eftersom de inte lyckas öka vinsterna utan fastnar i att endast 

överleva (Churchill & Lewis 1983; Lester et al. 2003). 
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3.5.3 Tillväxtfasen  

Fördelarna som företagen har lyckats skaffa sig i tillväxtfasen är storleken samt 

företagsledning som besitter nödvändig erfarenhet. Dock innebär det inte att företagen 

undkommer problemen. Företagen tenderar att flytta fokus från att finna nya möjligheter till 

att försvara det som de har lyckats åstadkomma. I tillväxtfasen står ägarna inför ett val, 

antingen att fortsätta söka nya möjligheter samt expandera för att få mer tillväxt, eller att 

behålla den stabilitet som företaget har lyckats åstadkomma. I denna fas flyter ägaren/chefen 

och företaget ifrån varandra. I viss mån beror detta på att organisationen är så pass stor att det 

finns mellanchefer som styr över en hel del av arbetet. Det kan även bero på att ägarens fokus 

behövs på särskilda områden och därför minskar ägarens kontroll över alla delar av företaget. 

De allra viktigaste uppgifterna för företagen som befinner sig i tillväxtfasen är att behålla 

balansen i företaget och alltid se till att företagets utgifter inte överskrider omsättningen. 

Dessutom behöver företagen anställa arbetskraft som kan hjälpa till att utvecklas och även 

öka tillväxt för framtiden. (Churchill & Lewis 1983) 

   

3.5.4 Innovations fasen 

Företagen inom denna fas söker sig till särskilda ekonomiska tillstånd. Detta på grund av att 

tuffa tillstånd främjar kreativitet och innovation. Företagen befinner sig i en stabil grund då 

de jobbar utifrån horisontellt ledarskap, vilket innebär att varje sektion har en avdelningschef 

(Lester et al. 2003). Viktiga aspekter som företagen bör lägga fokus på i denna fas är hur man 

ska få företaget att växa samt hur tillväxten ska finansieras. Detta lägger enorm press på 

chefernas förmåga att delegera arbetet. Det sätter även press på chefen att kunna styra hur 

pengarna ska användas på rätt sätt. I många företag ser man innovations fasen som väldigt 

skört för företagen eftersom chefernas tålamod inte är stort nog eller för att chefernas 

förmåga att delegera arbetet inte är tillräckligt bra. Därför är det väldigt viktigt att 

mellancheferna på det horisontella planet är väldigt kompetenta. Chefens inflytande minskar 

under innovations fasen men det råder fortfarande en kontroll från chefer. Vid denna fas är 

det även förekommande att grundaren har blivit uppköpt. (Churchill & Lewis 1983) 

 

3.5.5 Mognads fasen 

Företag som har lyckats ta sig hela vägen till denna fas måste å ena sidan befästa och 

kontrollera de finansiella vinsterna som kommit till från en snabb tillväxt. Å andra sidan, 

behöver företagen dessutom fortsätta vara flexibla samt behålla den entreprenörsanda som 

har fått företaget att nå ända fram till mognadsfasen. (Churchill & Lewis 1983) 

Vid denna fas är chef och företag helt separerade, både ekonomiskt och strukturmässigt. 

Även om företag kan överge utvecklingsfaser när som helst så brukar man säga att mognads 

fasen är avvecklingsfasen (Lester et al. 2003). Detta på grund av att det är i mognadsfasen 

som det visar sig om företagsledningen vill fortsätta vara innovativa och effektiva eller om de 

blir för bekväma och fortsätter arbeta som vanligt. (Churchill & Lewis 1983) 

3.5.6 Motivering till valet av utvecklingsfaser 

Utvecklingsfaser är en central modell i denna undersökning. Denna modell kan hjälpa till att 

förstå de olika utvecklingsfaserna som småföretagen går igenom och vad som präglar 

småföretagen under varje fas. Modellen kan även hjälpa till att identifiera vilka 

bootstrappingsmetoder som är typiska för varje utvecklingsfas.  
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3.6 Tidigare forskning  

3.6.1 Winborg 2009 

I Winborgs studie (2009) undersöker man de bakomliggande motiven när det kommer till 

användningen av bootstrappingsmetoder i nystartade småföretag. Winborg (2009) belyser det 

faktum att bootstrappingsmetoder inte endast används när företagen saknar intern och/eller 

extern finansiering. Det finns alltså andra motiv till användandet av bootstrappingsmetoder än 

endast brist på kapital. Winborgs studie (2009) utgjordes av 120 enkäter som skickades med 

post till företagsledare i nybildade svenska företag. Respondenterna kunde välja mellan sju 

olika motiv. De sju olika motiven är lägre kostnader, brist på kapital, reducera risk, klara sig 

utan extern finansiering, tidsbesparing, få större handlingsfrihet samt hjälpa andra/få hjälp av 

andra. Winborgs studie (2009) identifierade ytterligare fyra nya motiv nämligen, önskan att 

lära sig, erhålla legitimitet, tillfredsställelse i arbete samt förtroende till släkt och vänner. 

Utifrån motiven som respondenterna angav, kunde Winborg (2009) utforma tre olika grupper 

av bootstrappers som var konstandsreducerande, riskreducerande samt kapitalbehovs 

bootstrappers. 
  

Undersökningens resultat visade att hela 88 % av de tillfrågade företagen använde sig utav 

bootstrappingsmetoder till en viss del. Det som var anmärkningsvärt med Winborgs studie 

(2009) är att företagen som hävdade att de använde sig av bootstrapping hade tydliga motiv 

och förklaringar till varför de valde att använda sig utav bootstrapping som 

finansieringsalternativ. Studien bekräftar att varje respondent angav minst tre motiv bakom 

användandet av bootstrapingsmetoder. I studien presenteras resultatet som visar att 89 % av 

respondenterna använde sig av bootstrappingmetoder för att få lägre kostnader. Hälften 

uppgav att brist på kapital var motivet för valet av finansiell bootstrapping som ett 

finansieringsalternativ. Vidare visade resultatet att 46 % av respondenterna använde 

bootstrappingsmetoder för att det är roligt att hjälpa andra och att få hjälp av andra. Winborg 

(2009) belyser även de motiven som var minst representerade i studien nämligen, 

handlingsfrihet, tidsbesparing, klara sig utan extern finansiering samt för att reducera risk.  

 

3.6.2 Ebben och Johnson 2006 

I denna artikel undersöker Ebben och Johnson (2006) relationen mellan användning av 

finansiell bootstrapping och organisatorisk utveckling för småföretagen. Ebben och Johnsons 

studie (2006) bygger på Winborgs och Landströms resultat (2001) för att på så sätt kunna 

undersöka hur småföretagens användning av bootstrapping förändras över tid. Ebben och 

Johnson använde sig av de olika bootstrappingsmetoderna som Winborg och Landström 

(2001) identifierade i deras studie. Forskarna använde sig av ”the university-owned” databas 

för att hitta företag inom detaljhandeln samt serviceföretag i USA. Totalt erhölls det 183 svar 

som sedan eliminerades till 148 svar, vilket berodde på att de endast ville ha med företag som 

har varit verksamma över 2 år. Ebben och Johnson (2006) ansåg att småföretagen som var 

yngre än 2 år vid tillfället inte hade hunnit ändra användningen av bootstrappingsmetoder, 

och valde således att räkna de som bortfall. En annan kategori som senare kom att räknas som 

bortfall var företag som har varit verksamma över 40 år, dessa ansågs vara för gamla för att 

minnas vilka metoder som användes i uppstarten.  

  



   
 

19 

Resultatet poängterar att de olika typer av bootstrappingmetoderna används under olika 

perioder i småföretagens utvecklingsfaser. De är särskilt tydligt att småföretagarna använder 

sig av vissa bootstrappingsmetoder mer än andra i ett tidigt skede. Ebben och Johnson (2006) 

poängterar att det är osannolikt att de bootstrappingsmetoderna som småföretagen inte 

använder sig utav när de startar verksamheten används i senare skeden. De ägarfinansierade 

metoderna samt metod för gemensamt bruk används i uppstarten av småföretag, detta är dock 

något som minskas över tid. Resultatet av Ebben och Johnsons (2006) studie visar vidare att 

användningen av metod för att minimera kundfordringar ökar över tiden, medan 

användningen av metod för fördröjande av utbetalningar minskas med tiden. Denna 

minskning kan vara ett resultat av småföretagens vilja och engagemang för att förbättra deras 

relation till leverantörer samt förtroendet. Den största anledningen till detta är att 

småföretagen tänker på vad som är bäst långsiktigt. 

 

3.6.3 Motivering till användandet av tidigare forskning   

Dessa två artiklar kan bidra till denna undersökning genom att skapa förståelse för hur 
användning av bootstrappingsmetoderna ändras över tiden samt vilka motiv valen av de 
olika bootstrappingsmetoderna grundar sig på.  
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4. Empiri 

 
Detta avsnitt inleds med redogörelse för det insamlade data från semistrukturerade 

intervjuer samt avslutas med en konklusion av enkätundersökningen. När det gäller de 

semistrukturerade intervjuer inleds empirin med beskrivning av företaget. Vidare har det 

finansiella gapet och pecking order teorin sammanställts under en rubrik precis som 

finansiell bootstrapping och utvecklingsfaser. Enkätundersökningen inleds genom en 

sammanställning av det finansiella gapet och pecking order teorin, samt av finansiell 

bootstrapping och företagens verksamhetsår.  

 

4.1 Semistrukturerade intervjuer  

4.1.1 Företag A – Byggbranschen 

4.1.1.1 Beskrivning av företaget 

Respondentens titel är ägare sedan 2007 då företaget förvärvades. Detta företag har varit 

verksamt sedan 1908 och drevs till en början som ett familjeföretag. Företag är verksam i 

Västra Götaland inom byggbranschen och gör allt från små renoveringar till större 

byggprojekt. Företaget har 34 anställda samt omsätter ca 57 miljoner kronor.  

 

4.1.1.2 Det finansiella gapet och pecking order teori 

Respondenten anger att de har ansökt om extern finansiering i form av checkkredit och de har 

fått sin ansökan beviljad på grund av företagets framgång samt stabilitet. Däremot har 

företaget valt att inte använda sig utav den tillgången ännu. Respondenten upplever att det har 

gått bra för företaget sedan förvärvet, då de har hunnit etableras och redovisa positiva 

resultat. Detta har medfört att det var relativt enkelt för de att få ansökan beviljad av banken.  

Däremot anser respondenten att extern finansiering inte är att föredra eftersom det är tryggast 

och säkrast för företaget att finansiera sig genom intern finansiering. Detta företag föredrar 

främst att använda sig av intern finansiering i form av eget kapital samt kvarhållna vinster, 

med anledning att de vill minimera utomstående påverkan. Vidare föredrar respondenten att 

belåna från familj och vänner. I sista hand föredrar respondenten att använda sig av extern 

finansiering i form av checkkredit. Respondenten belyser att på detta sätt känns det säkrast 

för företagets framtid och dessutom är detta ett sätt att behålla fullständig kontroll inom 

företaget. Respondenten understryker hur viktigt det är att behålla den fullständiga kontrollen 

då de inte vill dela vinster eller bli tvungna att ändra deras system. 

 

4.1.1.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser 

Detta företag har inte använt sig utav alla bootstrappingsmetoder. Företaget har använt sig av 

metod för fördröjning av utbetalningar, dock är det endast leasing av tjänstebilar som har 

tillämpats. Företaget har inte tillämpat metod för gemensamt bruk på grund av att de anser att 

det är väldigt krångligt att dela maskiner, personal eller lokaler med andra företag. 

Respondenten medger att det finns tillräckligt med kapital för att de ska kunna klara sig 

själva. De har valt att leasa bilar för att undvika onödiga kostnader. Företaget har inte använt 

sig utav bidragsfinansiering. Företaget har däremot använt sig av ägarfinansierade metoder i 
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form av att finansiera verksamheten genom eget kapital, samt att ägaren avstår från att ta ut 

lön. Ägaren föredrar att ta ut sin lön i form av utdelning och på det sättet kan företaget bli 

starkare samt det kommer kunna klara sig utan att behöva låna pengar från externa aktörer. 

Dessutom anser respondenten att på detta sätt får de större handlingsfrihet och att de 

reducerar risken att hamna utan likviditet. Detta gjorde företaget från dag ett och de gör det 

fortfarande. Vidare anger respondenten att de även har använt sig utav metoden för 

minimering av kundfordringar i form av att privatpersoner har fått kortare betalningsvillkor.  

Respondenten anger att detta är en form av åtgärd för att kunna minimera risker. De har även 

ålagt en förseningsavgift samt ränteavgift på inbetalningarna, detta har tillämpats sedan start. 

Den tredje bootstrappingsmetoden som företaget har använt sig av är minimering av lager, 

när de avvecklade sitt snickeri lager år 2009. Denna metod tillämpas genom att företaget har 

lyckats skapa goda relationer till sina leverantörer och endast beställer det som behövs. Detta 

ger företaget en större handlingsfrihet då de reducerar sina kostnader. 

  

Ledningens uppbyggnad har inte förändrats markant. Det nya för verksamheten ända sedan 

övertaget är att det har blivit en horisontell uppdelning, med platschefer samt underchefer. 

Dock är det fortfarande ägaren som tar de slutgiltiga besluten. Företaget hade en del kunder 

som utgjorde en god grund vid övertagandet. Trots det hade de   ändå som mål att införskaffa 

nya kunder. Detta ansåg företaget som tidskrävande i början, men trots det satsade de ständigt 

på att behålla befintliga kunder, samt skapa nya kontaktnät. Respondenten menar att trots att 

de haft kunder från början, tog det ändå cirka 3–4 år för företaget att anses vara stabilt då vid 

denna tidpunkt erhöll de tillväxt. Företagets framtida mål är att utvecklas till en stor aktör på 

marknaden och växa genom goda relationer med sina befintliga och framtida kunder. 

  

4.1.2 Företag B- Industribranschen 

4.1.2.1 Beskrivning av företaget 

Respondenten roll är ägare för ett företag som har varit aktiv sedan 2015 och erbjuder tjänster 

för industribranschen. Företaget omsatte cirka 5 miljoner år 2017 och har 12 anställda. 

Företaget är verksam i Europa med utgångspunkt i Östergötland. Det huvudsakliga arbetet 

som utförs av detta företag är kvalificerade kontrolltjänster av exempelvis generatorer och 

oljemotorer.  

  

4.1.2.2 Det finansiella gapet och pecking order teori 

Enligt respondenten har detta företag ansökt om extern finansiering men inte fått den 

beviljad. Detta på grund av att de var nya på marknaden och hade bankerna ansåg att 

företaget hade ingen säkerhet. Det enda företaget kunde få tillgång till var lån med väldigt 

höga räntekostnader, vilket de inte var intresserade av eftersom det var en stor risk. Trots 

detta har respondenten en positiv inställning till extern finansiering då den tycker att det är 

bra att det finns möjlighet till att ansöka om lån som man inte har i vissa andra länder. Dock 

ser respondenten det som en stor utgift för tillfället då de är ett relativt ungt företag. 

Respondenten menar att de föredrar att finansiera sig genom eget kapital samt kvarhållna 

vinster, i andra hand anser respondenten att belåning av familjemedlemmar och vänner är att 

föredra framför extern finansiering av banker. Enligt respondenten vill företaget behålla total 

kontroll över verksamheten då de besitter spetskompetens som är svår att styra om man inte 

är medveten om vad verksamheten går ut på. Vidare påpekar respondenten att om ett annat 
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företag med liknande eller bättre kompetens skulle presentera ett bra erbjudande skulle de 

kunna tänka sig att släppa lite av kontrollen, men inte fullständigt.  

  

4.1.2.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser 

Företaget har inte tillämpat metod för minimering av lager. De har även avstått från att söka 

bidragsfinansiering då de inte har haft kunskap om att detta är möjligt. Däremot har företget 

använt sig av ägarfinansierade metoden genom att ägarenhar avstått från lön sedan start 2015 

tills idag. Respondenten anger att de dessutom har skjutit in eget kapital i verksamheten.  

Anledningen till att de har använt sig av dessa metoder är att de vill klara sig utan extern 

finansiering. Detta för att reducerar kostnaderna samtidigt som minimera riskerna att bli utan 

likviditet. När det kommer till metoden minimering av kundfordringar anger respondenten 

hur viktigt det är för de att få god relation till sina kunder. Därav skräddarsyr företaget 

villkoren för varje enskild kund. Dock har de ränte- samt förseningsavgifter som tillkommer 

ifall kunden inte betalar i tid. Detta företag besitter en viss kompetens som är väldigt svår att 

få tag på, som även behöver vidareutbildning hela tiden. Därav tillämpar företaget metod för 

gemensamt bruk som de har gjort sedan start, genom att dela personal med liksinnande 

företag. Respondenten menar att genom tillämpning av metod för gemensamt bruk reducerar 

de utbildningskostnaderna, vilket leder till att de inte behöver vända sig till externa 

finansiärer. Under det andra verksamhetsåret valde företaget att fördröja sina utbetalningar 

för att kunna betala ut löner. Genom fördröjningen av utbetalningar behövde inte företaget 

vända sig till externa finansiärer. De har dessutom valt att leasa bilar i Sverige samt hyra bilar 

när de har projekt utomlands, då de anser att det är onödiga kostnader att köpa bilarna. 

  

Företagets ledning består en ägare som fattar alla beslut. I denna bransch finns det extremt 

hård konkurrens vilket gör det extra svårt för nyetablerade företag att hitta kunder. 

Respondenten anger att de försöker skaffa nya kunder genom sina befintliga kunder. Detta är 

ett ständigt arbete eftersom företaget måste först och främst göra ett bra arbete för de 

befintliga kunderna för att dessa ska rekommendera vidare. Enligt respondenten är det inte 

förrän år tre som företaget känns stabilt, både ekonomiskt och nätverksmässigt. I samband 

med företagets stabilisering, har fokus flyttats till att växa genom nya samarbeten med nya 

företag i exempelvis Asien. Företaget ämnar växa både i Sverige samt internationellt. 

 

4.1.3 Företag C- Restaurangbranschen 

4.1.3.1 Beskrivning av företaget 

Respondenten arbetar som styrelseledamot och är dessutom delägare i bolaget. Företaget 

startade år 2015 i Västernorrlands län och är verksam inom restaurangbranschen. Företaget 

har 11 anställda och omsätter cirka 10 miljoner i årligen. 

4.1.3.2 Det finansiella gapet och pecking order teori 

Detta företag har ansökt om extern finansiering i form av banklån när de startade 

verksamheten och har fått ansökan beviljad. Respondenten anger att de inte upplevde 

svårigheter med att få sitt banklån beviljad trots att de var nystartade. Anledningen till detta 

var att de är ett dotterbolag till ett väletablerat moderbolag som även har väldigt bra kontakt 

med banken. Företaget har väldigt positiv inställning till extern finansiering i form av 

banklån, och de anser att detta finansieringsalternativ är att föredra i första hand. Detta då 

respondenten menar att en sådan typ av verksamhet betalar av lånet genom vinsterna och 
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respondenten anser att det är onödigt att man låser in sitt egna kapital i bolaget. I andra hand 

anger respondenten att de föredrar intern finansiering i form av eget kapital, därefter belåning 

av familj samt vänner, slutligen extern finansiering i form av riskkapitalister. Respondenten 

uppger att det är väldigt viktigt för företaget att ha fullständig kontroll över bolaget samt 

verksamheten. 

  

4.1.3.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser 

Respondenter anger att företaget har använt sig av de flesta bootstrappingsmetoderna förutom 

metoden för minimering av kundfordringar samt metoden för gemensamt bruk. När det 

kommer till metoden för minimering av kundfordringar anger respondenten att företaget inte 

har varit i behov av att använda sig av denna metod. Majoriteten av deras kunder betalar på 

plats och de som inte betalar på plats är oftast myndigheter eller stora företag och dessa 

kräver minst 30 dagars kredittid. En av de metoderna som har använts av företaget är 

ägarfinansierade metoden i form av att delägarna har skjutit in kapital i bolaget. 

Respondenten menar att de finansierade en del av verksamheten med eget kapital när de 

startade bolaget då de endast kunde låna begränsat belopp. En annan aspekt som 

respondenten tar upp är att företaget på detta sätt kunde reducera kostnaderna i form av 

räntekostnader. En till metod som företaget använde sig utav under första året är fördröjning 

av utbetalningar samt leasing av bilar. Företaget hade brist på kapital och de ville slippa låna 

mer pengar än vad de redan hade gjort när de startade verksamheten och på så sätt kunde de 

reducera kostnader. Vidare menar respondenten att detta gav de handlingsfrihet. 

Företag har även använt sig av metoden för minimering av lager, detta har de gjort under 

senaste verksamhetsåret. Respondenten menar att på detta sätt kunde de sänka deras 

kostnader. Slutligen har företaget använt sig av metoden för bidragsfinansiering i form av 

subventionerad arbetskraft. Respondenten menar att de använde sig av denna metod under år 

ett för att de hade brist på kapital samt för att kunna sänka kostnader. Genom denna handling 

kunde företaget reducera risken att hamna utan likviditet. Företaget har fortsatt använda sig 

av denna metod för att kunna reducera kostnader och få större handlingsfrihet. 

 

Ledningen har varit samma under de tre åren som företaget har varit verksam. Det är inte 

förrän det tredje året som företaget har börjat känna sig ekonomiskt samt organisatoriskt 

stabila. I samband med detta har de börjat söka nya möjligheter. Företaget upplevde att det 

var väldigt svårt att hitta nya kunder första året. Företagets framtida mål är att erhålla och 

redogöra så bra siffror som möjligt för att kunna locka till sig en potentiell köpare. 

  

4.1.4 Företaget D- Livsmedelsindustri branschen 

4.1.4.1 Beskrivning av företaget 

Respondenten som intervjuades är delägare och har flera ansvarsområde inom ledningen. 

Företaget startades år 2008 i Stockholms län och är verksam inom livsmedelsindustri 

branschen. Verksamheten har för tillfället 13 anställda samt omsätter 21 miljoner kronor.  

Företaget är en del av en koncern som består av 29 restauranger. Företaget arbetssysslor är att 

tillaga råvaror som sänds vidare till franchise restauranger. 
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4.1.4.2 Det finansiella gapet och pecking order teori 

Respondenten anger att den största finansieringsformen som de använde sig av när de 

startade verksamheten år 2008 var extern finansiering i form av banklån. Respondenten 

menar att bankkontakten var till stor nytta då banken kände till koncernen väldigt bra. Trots 

att företaget fick låneansökan beviljad, upplevde de att bankerna hade tuffa krav. Detta på 

grund av att branschen som företaget är verksam inom är inte kreditvärdig enligt 

respondenten. Företaget föredrar främst att finansiera sig genom intern finansiering i form av 

eget kapital samt genom att låna av moderbolaget eller systerbolagen. Därefter föredrar de 

extern kapital i form av banklån och i sista hand riskkapitalister.   

Vidare uppger respondenten att det är extremt viktig att behålla den fullständiga kontrollen 

internt, detta för att de inte vill släppa kontrollen till externa finansiärer och förlora 

tryggheten.  

 

4.1.4.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser 

Företaget har använt sig av fem bootstrappingsmetoder, den enda metoden som de inte använt 

sig av är metoden för minimering av lager då de anser att det inte har varit i behov att denna 

metod. När det gäller ägarfinansierade metoden uppger respondenten att de inte har tagit ut 

lön under de tre första verksamhetsåren. Vidare uppger respondenten att under det första året 

finansierade företaget sig delvis genom att låna pengar internt inom koncernen, samt genom 

aktieägartillskott. Detta på grund av att företaget hade brist på kapital och ville inte låna ännu 

mer pengar av banker samt att de ville reducera deras kostnader och få större handlingsfrihet. 

 

Metoden för minimering av kundfordringar har använts av företaget under alla de åren som 

de har varit verksamma. Respondenten anger att just denna metod har varit extremt viktigt för 

företaget då de reducerade riskerna och garanterade att de har tillräckligt med likvida medel. 

Företaget har även använt sig av metoden för gemensamt bruk sedan start, då de delar lokaler 

samt personal med systerbolagen inom koncernen. Respondenten menar att användningen av 

denna metod inte beror på brist på kapital utan på att användningen av gemensamt bruk ger 

upphov till besparingar på enorma kostnader. Koncernen samarbetar enhetligt för att 

minimera onödiga kostnader. Respondenten uppger att de genom denna metod får större 

handlingsfrihet, närhet och kontakt med de andra företagen vilket resulterar i att företaget får 

enorm kraft. När det kommer till metoden för fördröjande av utbetalningar, uppger 

respondenten att även denna metod har varit väldigt viktigt för företaget de första fyran åren.  

Företaget har använt sig av denna metod på grund av brist på kapital, och för att kunna 

reducera risken att hamna utan likvida medel, även detta gav de större handlingsfrihet. När 

det kommer till leasing menar respondenten att de använt sig av leasing av bilar sedan de 

startade verksamheten eftersom de anser att det är onödigt att köpa bilarna. Den sista 

metoden som företaget har använt sig av är metod för bidragsfinansiering, då de kontinuerligt 

anställer subventionerad arbetskraft, eftersom företaget avser att reducera deras kostnader 

hela tiden. 

 

Ledningen bestod endast av två ledamöter fram till 2012, därefter anställdes tre nya 

ledamöter samt ett antal mellanchefer. Trots att de har anställt ny personal till ledningen, var 

det inte förrän 2014 som var och en i ledningsgruppen fick sitt ansvarsområde. Respondenten 

uppger att de kände sig ekonomiskt samt organisatorisk stabila år 2012. Enligt respondenten 

upplevdes inga svårigheter att hitta kunder, då bolaget har haft koncernens restauranger som 

kunder sedan dag ett. Trots att de har garanterade kunder försöker bolaget ständigt att 

utveckla konceptet för att göra sina kunder nöjda. Företaget har sökt möjligheter till tillväxt 
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sedan de startade dock fick tillväxt först år 2009 och efter år 2012 har tillväxten varit stadig. 

Företaget ämnar fortsätta växa och bli större än vad de är idag. Detta kommer de att göra 

genom att leta efter fler tillväxtmöjligheter. 

 

4.1.5 Företag E- Bryggeribranschen 

4.1.5.1 Beskrivning av företaget 

Företaget är verksam inom bryggeribranschen, de tillverkar öl och säljer vidare den till 

restauranger samt pubar. Företaget startades år 2005, de har 10 anställda och omsätter cirka 

13 miljoner kronor. Respondenten som intervjuades äger bolaget och arbetar som 

verkställande direktör. Detta företag är verksamma i Södermanlands län.  

  

4.1.5.2 Det finansiella gapet och pecking order teori 

Företaget har ansökt om extern finansiering i form av banklån när de startade verksamheten, 

och de fick ansökan beviljad. Respondenten anger att företaget köpte byggnaden som de 

arbetar i som de vidare pantsatt. Detta medförde att banken beviljade företagets ansökan. 

Vidare uppger respondenten att det inte skulle vara lika lätt att kunna låna av banken om de 

inte hade haft byggnaden som pantsättning. Företaget uppger vidare att de inte föredrar extern 

finansiering och förhåller sig negativt till detta. De föredrar att finansiera sig själva genom 

intern finansiering i första hand. I andra hand föredrar företaget belåning av familj eller 

vänner, därefter skulle företaget vända sig till externa finansiärerna som banker. I sista hand 

föredrar företaget riskkapitalister. Respondenten uppger att det är väldigt viktigt att ha 

majoritetsägande för att kunna hålla den fullständiga kontrollen internt. 

  

4.1.5.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser 

Detta företag har   inte använt sig av alla bootstrappingmetoder. När det kommer till metod 

för gemensamt bruk anger respondenten att den inte har använts på grund av att det inte 

passar verksamheten. Företaget har inte heller använt sig av metod för minimering av lager.  

När det kommer till metod för minimering av kundfordringar har företaget varit 

standardiserade i deras tillvägagångssätt, utan att ta någon förseningsavgift av vare sig de 

stora eller små kunderna. Företaget har däremot använt sig av andra bootstrappingsmetoder 

som ägarfinansierde metoden genom att ägarna avstått från lön under år 2016 samt år 2017. 

Detta på grund av dåligt kassaflöde, vilket de även gjorde vid de tre första åren vid uppstarten 

av företaget. Detta har de valt att göra självmant för att slippa låna mer pengar och belasta 

företaget med högre räntekostnader samt för att behålla sin kontroll över företaget.  

Metod för fördröjning av utbetalningar har använts delvis i form av leasing av bilar. 

Anledningen till att de har leasat bilar är att de inte vill binda upp sitt kapital och på så sätt få 

större handlingsfrihet samt att de vill reducera risken att hamna i en situation utan likviditet. 

Detta företag har kvalificerat sig titeln innovativt projekt, vilket innebär att de har kunnat 

ansöka om bidragsfinansiering, detta har de gjort två gånger för cirka tre år sedan. Deras 

ansökan berodde inte på brist på kapital utan företaget såg det snarare som en enkel åtgärd att 

få tillgång till en typ av försäkring för verksamheten.  

 

Ledningens uppbyggnad har förändrats under verksamhetens utveckling. Ekonomiansvaret 

har företaget outsourcat till ett externt bolag. Ledningen har dessutom utökats då företaget 

numera har fyra stycken ledamöter som har olika ansvarsområden med en hierarkisk anda. 
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Företagets uppstartsfas präglades inte av svårigheter när det kommer till att knyta an till nya 

kunder, detta är något som blivit svårare med åren då konkurrensen har blivit tuffare. Enligt 

respondenten var företaget stabilt år 2010 vilket innebär. Det var ungefär vid samma tidpunkt 

som företaget började satsa på att få tillväxt, vilket innebar att de förflyttade sin fokus till att 

söka nya kunder under kort period. De framtida målen som företaget har är att behålla den 

stabilitet som de har lyckats att uppnå, med en stabil ökning av omsättningen på cirka en 

miljon kronor per år. 

  

4.1.6 Företag F – Handelsbranschen – detaljhandeln 

4.1.6.1 Beskrivning av företaget 

Respondenten är ägare för företag som är verksam i Stockholms län. Företaget är 

återförsäljare av möbler och inredning. Företaget startades år 2002 och har 25 anställda samt 

omsätter cirka 55 miljoner kronor årligen. 

  

4.1.6.2 Det finansiella gapet och pecking order teori 

Respondenten uppger att de har ansökt om extern finansiering i form av rörelsekredit. 

Företaget upplevde svårigheter att få banklån när de startade, då bankerna inte var 

tillmötesgående och ansåg att företaget inte hade tillräcklig historik. Respondenten uppger att 

de föredrar extern finansiering i form av banklån i första hand. Respondenten menar att de 

helst vill skilja deras privata ekonomi från bolagets ekonomi. I andra hand föredrar de att 

finansiera deras verksamhet internt genom eget kapital eller kvarhållna vinster. Därefter 

föredrar företaget belåning av familjen eller vänner. I sista hand skulle de vända sig till 

riskkapitalister. Respondenten uppger att det är viktig att behålla den fullständiga kontrollen 

över företaget internt.  

  

4.1.6.3 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser 

Detta företag bedriver en verksamhet där betalning sker direkt, därför har företaget inte haft 

behov av att använda sig av metod för minimering av kundfordringar. När det gäller metod 

för bidragsfinansiering och metod gemensamt bruk uppger respondenten att företaget inte 

tillämpat dessa metoder. Företaget har däremot använt sig av metod för minimering av lager 

efter att de hade varit verksamma i några år.  Detta har skett i samband med att företaget 

lyckats bygga upp legitima relationer med diverse leverantörer. På detta sätt minimeras 

kostnader enormt mycket. En annan bootstrappingsmetod som företaget har använt sig av 

kontinuerligt är metod för fördröjning av utbetalningar för att bespara tid samt likvida medel. 

Respondenten uppger att ägaren och verkställande direktörn har valt minska sina löner sedan 

start för att behålla likvida medel. 

 

Ledningen består av en butikschef samt en ekonomichef som är med och bidrar till 

beslutsfattandet i viss mån men det är verkställande direktören och ägaren som står för de 

slutgiltiga besluten. Det var inte förrän det femte året som företaget blev stabilt och utökade 

lokalen från 500 kvadratmeter till 1700 kvadratmeter. Företagets framtida mål är att hänga 

med den tekniska utvecklingen, samt att etablera sig på digitala plattformar genom en 

webbshop.     
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4.2 Enkätundersökning  

4.2.1 Beskrivning av företagen  

De 115 respondenter som har deltagit i denna undersökning är från olika branscher och län. 

De 10 olika branscherna som enkäten har skickats ut till, består av en stor variation och 

täcker en stor del av marknaden. Branschen som är högst representerad inom undersökningen 

är restaurangbranschen med 16,5 % av respondenterna. Även industribranschen, 

handelsbranschen samt byggbranschen består av över 10 % vardera. De branscher som är 

minst representerade är skönhetsbranschen samt hälsobranschen, tillsammans utgör dessa två 

kategorier cirka 11 % av respondenterna. Majoriteten av respondenterna som har besvarat 

enkäten har positioner som verkställande direktörer eller ägare för företaget, resterande del av 

respondenterna är ekonomiansvariga.  

 

 

Diagram 1: Diagrammet illustrerar de olika branscherna som respondenterna är verksamma 

inom.  

 

Det är en relativt jämn spridning på företagens ålder. Den största andelen på cirka 30 % har 

varit verksamma mellan 5 till 10 år, medan den minsta andelen på 15% har varit verksamma i 

över 30 år. De flesta företagen har en omsättning mellan 5-10 miljoner kronor per år, den näst 

största kategorin är de företag som omsätter mellan 10-25 miljoner i årlig omsättning. Det 

finns även nästan lika stor andel som har besvarat att de omsätter mellan 55- 100 miljoner 

kronor per år. Den minsta andelen som består av cirka 5 % av respondenterna är företag som 

omsätter mindre än1 miljon kronor.   
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Diagram 2: Detta diagram illustrerar respondenternas årliga omsättning. 

 

 

4.2.2 Det finansiella gapet och pecking order teori  

Det är hela 76 % av respondenterna som anger att de vid något tillfälle har ansökt om extern 

finansiering i form av banklån. Medan endast 24 % anger att de inte har ansökt om extern 

finansiering alls. Av de företagen som har ansökt om extern finansiering uppger över hälften 

att de har upplevt svårigheter vid ansökan. Alla respondenter har sedan fått svar på en öppen 

följdfråga som handlar om varför/varför inte företagen har upplevt svårigheten i samband 

med ansökan om extern finansiering. 

 

Nedan presenteras några förekommande exempel på respondenternas svar: 

 

Upplevda svårigheter Ej upplevda svårigheter 

“Eftersom vi är nya utan mycket historia 

med banken var det svårt. Men en av 

delägarna hade bra relationer till en bank 

och har varit egen företagare länge därför 

fick vi lån. Utan honom hade det i princip 

varit omöjligt” 

“Hög omsättning redan vid första månaden 

= mycket kapital och därav lätt att låna” 

“Det var väldigt svårt med storbankerna 

men vi lyckades få lån till slut mot jättehög 

ränta” 

“Tydlig affärsplan, stadig ekonomi sedan 

tidigare” 

“För lite säkerhet” “Beviljas lån utifrån företagets siffror” 

“Bankerna är ofta kortsiktiga och ser inte 

tillräckligt på helhet och historik” 

“Vi hade bra bankkontakt sedan tidigare. 

Men när vi drev tidigare företag så var det 

svårt i början” 
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“Bankerna ville inte låna ut när vi var nya, 

men när vi blev stabila blev vi beviljade 

lån” 

“Vi har varit verksamma länge och har god 

kreditvärdighet” 

“Det är svårt att få tillgång till extern 

finansiering för att bankerna har för stora 

villkor, riskkapitalbolag är inget att lita på 

för vi vill ha själva all kontroll” 

“Vi är en del av en väletablerad koncern 

och därför är det inte svårt att låna pengar” 

“Vi blev beviljade men det var så dyrt att vi 

lånade av familjen istället. De fick tillbaka 

sina pengar efter 5 år” 

“Inom fastighetsbranschen har bankerna 

slutit avtal med dom stora aktörerna och vill 

inte att de mindre ska konkurrera” 

“Banken upplevde att det skulle innebära 

risk att låna till oss i början och därför var 

det väldigt höga räntekostnader” 

“Bra relation med bankerna” 

 

“Svårt att få lån då vi endast jobbar med 

nybygge, dvs banken har ingen säkerhet 

förrän byggnaden/fastigheten är 

färdigbyggt” 

“Förtroendet för restaurangbranschen är 

låg hos banker, men lyckas man ta fram rätt 

prospekt och övertygande underlag så kan 

man finansiera en verksamhet bl a genom 

banklån” 

“Banken tvivlade på om det skulle gå bra 

för företaget, fick pantsätta huset” 

“Banken har förtroende för oss då vi har 

haft väldigt bra omsättning under de åren 

som vi har varit verksamma, dock var det 

svårare under de första åren att kunna 

låna” 

 

Alla företag som har ingått i denna undersökning har fått besvara en fråga där de har fått 

rangordna vilken typ av finansiering som de föredrar i första hand. Det har visat sig att hela 

80 % av respondenterna föredrar att finansiera sig internt, i form av kvarhållna vinster eller 

eget kapital. Det finns även en liten del på cirka 15 % som föredrar att finansiera sig med 

hjälp av extern finansiering i form av banklån. Det svarsalternativ som har valts minst av 

respondenterna är extern finansiering i form av riskkapitalister, dessa utgör endast 1% av 

respondenterna. De sista 5 % av respondenterna anger att de helst lånar av familj och vänner 

för att kunna finansiera sin verksamhet. När det kommer till hur viktigt det är att behålla den 

fullständiga kontrollen internt visar det sig vara extremt viktigt, då cirka 78 % av 

respondenterna anger detta. Det var inte en enda respondenten som angav att det “inte alls” 

var viktigt att behålla fullständig kontroll över företaget och dessutom var det endast 1 % som 

angav att det var “lite” viktigt.  
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Diagram 3: I detta diagram illustreras respondenternas val finansieringsalternativ. 

 

 
 

4.2.3 Bootstrappingsmetoder och verksamhetsår 

4.2.3.1 Ägarfinansierade metoden 

Av de 115 respondenterna är det totalt 101 stycken som angett att de vid något tillfälle har 

använt sig utav denna bootstrappingsmetod. Alla branscher har använt sig av denna metod i 

nästa lika stor utsträckning. Dock med fastighetsbranschen som undantag där endast 3 av de 9 

respondenter från denna bransch har angett att de har använt sig av denna metod (se 

korstabell 1). Majoriteten valde flera motiv som grund till användandet av ägarfinansierade 

metoden. De Motiven var att reducera risk, reducera kostnader, få större handlingsfrihet, 

hantera företaget utan extern finansiering samt på grund av brist på kapital. Det enda motivet 

som samtliga respondenter inte har uppgett som svar är att det roligt att hjälpa andra samt få 

hjälp av andra. Den största andelen av respondenterna anger att de har använt sig av denna 

metod under samtliga år som de har varit verksamma. Dock har resterande respondenter 

använt sig av denna metod under de första åren av företagets verksamhetsår. Det finns endast 

2 av totalt 101 respondenter som skiljer sig från mängden då de har använt sig av denna 

metod vid senare tillfälle.  

 

4.2.3.2 Metod för minimering av kundfordringar 

Denna metod har använts av totalt 83 respondenter. Den bransch som minst har använt sig av 

denna metod är restaurangbranschen då 16 av 19 respondenter angav att de inte har använt 

sig av denna metod. Även majoriteten av respondenterna som är verksamma i 

skönhetsbranschen har angett att de inte har använt sig av denna metod (se korstabell 2). 

Resterande branscher har i stor utsträckning använt sig av denna metod vid något tillfälle.  

Motiven som ligger bakom valet av användningen av denna metod skiljer sig mellan de olika 

respondenterna. De mest förekommande motiven är reducering av kostnader samt brist på 

kapital. En stor del av respondenterna angivit flera motiv som bakgrund till användningen av 
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denna metod, bland annat att få större handlingsfrihet, hantera företaget utan extern 

finansiering samt reducering av risk. Motiven att det är roligt att hjälpa andra samt få hjälp av 

andra är inte förekommande även vid användningen av denna metod. 

Enligt respondenterna används metod för minimering av kundfordringar främst under 

samtliga verksamhetsår, då endast 7% av respondenterna har använt sig av denna metod 

under de första åren av verksamheten. Det endast en respondent som har börjat använda 

denna metod vid ett senare tillfälle. 

4.2.3.3 Metod för gemensamt bruk 

Denna metod är den tredje minst använda metoden då endast 52 av totalt 115 respondenter 

har använt sig av den. Fastighetsbranschen samt handelsbranschen är de två största 

branscherna som har använt sig av denna metod. Övriga branscher har inte använt sig av 

denna metod (se   korstabell 3). Motiven bakom användningen av denna metod visar sig vara 

väldigt spridda, dock är reducering av kostnader samt brist på kapital de mest angivna 

motiven. De övriga motiven såsom handlingsfrihet, besparing av tid, reducering av risk samt 

hantering av företaget utan extern finansiering har en relativt jämn spridning. Även denna 

metod används främst under alla verksamhetsåren då endast 10% av respondenterna har 

angett att de använde sig av denna metod i början av företagets existens. Dock har 6 

respondenter uppgett att de har börjat använda sig av denna metod vid senare år.  

 

4.2.3.4 Metod för fördröjning av utbetalningar 

Det är totalt 94 respondenter som har angett att de har använt sig av denna metod. Denna 

metod är inte användbar inom skönhetsbranschen. Det är endast 1 av totalt 6 respondenter har 

angivit att den har använt sig av denna metod. Övriga branscher visar att majoriteten 

använder sig av denna metod, exempelvis har samtliga 7 respondenter från hälsobranschen 

angivit att de använt sig av denna metod (se korstabell 4). De förekommande motiven bland 

respondenterna är att reducera kostnader samt brist på kapital i andra hand. Det är 24 stycken 

respondenter som har angett flera motiv som bakomliggande faktor till valet av denna metod 

bland annat, att hantera företaget utan extern finansiering och få större handlingsfrihet.  

Denna metod används främst under de två första åren som företaget har varit verksam enligt 

respondenterna. Dock har 12 stycken företag angett att de har använt sig av denna metod 

under alla verksamhetsåren.  

 

4.2.3.5 Metod för minimering av lager 

Metod för minimering av lager har använts näst minst av alla metoder. Det är endast 46 

respondenter som har angivit att de har använt sig av denna metod. Inom restaurangbranschen 

är det totalt 14 av 19 respondenter som har använt sig av denna metod.  

Ingen av de 16 respondenterna inom skönhetsbranschen samt tjänstebranschen har använt sig 

av denna metod. Dessutom har endast 3 av totalt 25 respondenter inom fastighetsbranschen, 

hälsobranschen samt transportbranschen använt sig av denna metod. Mer än hälften av 

respondenterna som har använt sig av metod för minimering av lager har angivit reducering 

av kostnader som motiv. Denna metod är vanligast att använda sig av när verksamheten har 

varit igång ett tag. De flesta respondenter har svarat att de använt sig av denna metod under 

flera år.   
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4.2.3.6 Metod för bidragsfinansiering  

Den minst använda metoden i denna undersökning är bidragsfinansiering, totalt har 27 

stycken av samtliga respondenter angett att de använt sig av denna metod. De branscher som 

främst har använt sig av denna metod är hälsobranschen, industribranschen samt 

tjänstebranschen. Det finns tre motiv som är högt representerade för denna metod, vilket är 

att ha större handlingsfrihet, brist på kapital samt för att reducera kostnaderna. Denna metod 

har använts enstaka gånger.   
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5.  Analys 

 
Detta avsnitt ämnar sig att analysera samband och mönster mellan datainsamlingen samt 

den teoretiska referensramen. Avsnittet inleds med analys av resultatet kring det finansiella 

gapet och pecking order teori. Därefter analyseras resultat kring finansiell bootsrapping och 

utvecklingsfaser.  

 

5.1 Det finansiella gapet 

Det finansiella gapet är ett resultat av den rådande informationsasymmetrin mellan externa 

finansiärer och småföretag (Landström 2003). I denna undersökning blir det tydligt att det 

finansiella gapet spelar en stor roll för småföretagarnas försök till att erhålla extern 

finansiering. Det är hela 76% av respondenterna i enkätundersökningen som har angett att de 

någon gång ansökt om extern finansiering, av dessa har över hälften upplevt svårigheter vid 

ansökan. Även majoriteten av intervjurespondenterna (B, D, E, C) har angett att har upplevt 

svårigheter i samband med ansökan om banklån. Ett exempel på svårigheterna som 

respondenterna belyser är att bankerna inte är villiga att låna ut till nystartade verksamheter. 

Det kan sammankopplas till Öhman och Yazdanfar (2017) då de påstår att omogna/nystartade 

företag saknar tillräckligt ekonomisk historik. Detta bekräftas även av Landström (2003) när 

han påpekar att finansiärerna har svårt att se potentialen i nystartade verksamheter. 

Respondent (B) samt (F) bekräftar detta då deras ansökan avslogs när de startade 

verksamheten på grund av att de externa finansiärerna ansåg att företagen saknade säkerhet 

samt tillräcklig ekonomisk historik. I enkätundersökningen framkommer att vissa 

respondenter hade svårt att få sina ansökningar beviljade till en början, men efter att deras 

siffror visade sig vara positiva blev det enklare att kommunicera med de externa 

finansiärerna. I synnerhet kan detta kopplas samman till det som Öhman och Yazdanfar 

(2017) uppger, då de menar att ju längre ett företag har varit verksam desto enklare blir det att 

få tillgång till extern finansiering.  

Den legitima och goda relationen mellan finansiärer och respondenterna har stor betydelse, 

då dess relation har lett att den korta historiken inte blir ett hinder enligt respondenterna i 

denna undersökning. En av enkätrespondenterna uppger att: 
 
 
 
 

“Eftersom vi är nya utan mycket historia med banken var det svårt. Men en av delägarna 

hade bra relationer till en bank och har varit egen företagare länge därför fick vi lån. Utan 

honom hade det i princip varit omöjligt” 

 

Vidare menar Landström (2003) att informationsasymmetri kan bero på att finansiärerna 

besitter överlägsen information om en viss bransch, vilket gör att de antingen beviljar eller 

avslår låneansökningar, även Winborg och Landström (2001) påpekar detta. Intervjuperson 

(D) bekräftar detta när den påstår att de externa finansiärerna la upp tuffa krav på de när de 

ansökte om lån. De tuffa kraven berodde på att finansiärerna hade god insyn i branschen samt 

överlägsen information om branschen. Detta medförde att företaget fick beviljad lån till högre 

kostnader. En av respondenterna i enkätundersökningen som är från restaurangbranschen 

anger att:  
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“Förtroendet för restaurangbranschen är låg hos banker, men lyckas man ta fram rätt 

prospekt och övertygande underlag så kan man finansiera en verksamhet bland annat genom 

banklån” 

 

Detta visar tydligt på att överlägsenhet kan påverka de externa finansiärernas beslut. Citatet 

visar även på det som Landström (2003) kallar för småföretagens kunskapsbrist. Med 

kunskapsbrist syftar Landström (2003) på att småföretag inte besitter rätt kunskap om vad 

finansiärerna har för krav för att väcka deras intresse. Det är väldigt viktigt hur småföretagen 

framför sin ansökan samt vet vilka krav som bör uppfyllas för att kunna få en ansökan 

beviljad.   

5.2 Pecking order teori   

Fyra av de sex företag som intervjuades (A, B, D, E) uppger att de föredrar att finansiera 

verksamheten genom intern finansiering i första hand och extern finansiering i andra hand. 

Intervjuperson (A) och (D) medger att de föredrar intern finansiering i första hand på grund 

av den tryggheten som erhålls genom att inte blanda in externa aktörer. Detta stämmer 

överens med Myser och Majlufs (1984) pecking order teori. Det är endast två företag (C, F) 

som har angett att de föredrar extern finansiering i första hand vilket avviker från Myser och 

Majlufs teori (1984). Intervjuperson (C) menar på att det är viktigt att behålla kontrollen över 

företaget men att extern finansiering är att föredra i första hand då de inte vill knyta alla sina 

egna tillgångar i nystartade projekt. Resultatet från enkätundersökningen förhåller sig likartad 

som intervjuerna då cirka 80 % föredrar att finansiera sitt företag med hjälp av intern 

finansiering. Detta överensstämmer med pecking order teorin. Vidare har cirka 15 % av 

respondenterna från enkätundersökningen angett att de föredrar extern finansiering över 

intern finansiering. 

 

Öhman och Yazdanfar (2017) menar att företagen föredrar intern finansiering i första hand 

för att behålla kontrollen inom företaget. Samtliga respondenter som intervjuades i denna 

undersökning samt 80% av enkätrespondenterna menar att de helst vill behålla den 

fullständiga kontrollen internt vilket överensstämmer med det Öhman och Yazdanfar (2017) 

uppger. Detta visar på att majoriteten inte vill ha någon extern aktör som vill ha inflytande på 

företaget. Intervjuperson (B) menar att det är viktigt för dess specifika företag att behålla den 

totala kontrollen eftersom de besitter en spetskompetens samt utför ett sådant arbete som 

kräver fullständig kunskap. 

5.3 Finansiell Bootstrapping 

I denna undersökning har de sex bootstrappingsmetoderna uppdelats i två olika kategorier 

nämligen, de mest använda samt de minst använda metoderna. De mest använda metoderna 

har använts av mer än 80 % av undersökningens respondenter medan de minst använda 

metoderna har använts utav mindre än 50% av respondenterna.  

 

5.3.1 Mest använda bootstrappingsmetoder  

Den mest använda metoden enligt denna undersökning är den ägarfinansierade metoden i 

dess olika former som exempelvis att hålla in ägarens/chefers löner, minskning av löner till 

ägare/chefer samt användandet av eget kapital. Alla branscher i enlighet med 

enkätundersökningen har använt sig utav denna metod i princip i lika hög grad. Dock visar 
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resultatet att fastighetsbranschen är ett undantag. Det är endast 33 % av respondenterna från 

fastighetsbranschen som har använt sig av ägarfinansierade metoden. Detta kan bero på att 

företag inom fastighetsbranschen har större chans att få tillgång till extern finansiering då en 

av enkätrespondenterna uppger att:  

“Inom fastighetsbranschen har bankerna slutit avtal med dom stora aktörerna och vill inte 

att de mindre ska konkurrera” 

Winborg (2003) menar att företag som använder sig av den ägarfinansierade metoden, brukar 

uppleva svårighet att få tillgång till extern finansiering. Därav kan företag inom 

fastighetsbranschen vara i mindre behov av att använda sig av ägarfinansierade metoden då 

de har goda och legitima relationer med banker. 

 

Det är samtliga intervjurespondenter som någon gång har tillämpat ägarfinansierade metoden. 

Dock är det fyra (A,B,F,E) av totalt sex respondenter som har använt sig av denna metod hela 

tiden. Undersökningen erhåller olika motiv till varför småföretagen har använt sig utav denna 

metod. Majoriteten av intervju samt enkätrespondenter anger flera motiv till valet av denna 

metod. Detta stämmer väl överens med Winborg (2009) där han uppger att småföretagen har i 

genomsnitt tre olika motiv till varför de använder sig av en viss bootstrappingsmetod. De 

motiv som nämns mest frekvent i denna undersökning är, reducering av risk, reducering av 

kostnader, brist på kapital, få större handlingsfrihet samt att hantera företaget utan extern 

finansiering. Detta påvisar att brist på kapital är inte det enda motivet som ligger bakom 

användandet av ägarfinansierade metoden, vilket även bekräftas i Winborgs studie (2009). 

Respondent (A) belyser att företaget har blivit starkare genom användningen av 

ägarfinansierade metoden. Detta motiv är avvikande från resterande respondenters motiv och 

dessutom avvikande från tidigare forskning. Enligt Winborg (2009) var det tredje mest 

frekventa motivet att hjälpa andra samt få hjälp av andra. Ingen utav respondenterna i denna 

undersökning har hänvisat till detta motiv, vilket således avviker från Winborgs studie 

(2009). Den mest använda formen av ägarfinansierade metoden i denna undersökning är att 

hålla in eller betala lägre löner till ägare eller verkställande direktörer under en viss period. 

Fem av totalt sex företag (A, B, D, E, F) som intervjuades uppger att de har använt sig av 

denna delmetod. Detta är enigt med Winborg och Landströms studie (2001). 

 

Den andra metoden som används mest i denna undersökning är metoden för fördröjning av 

utbetalningar. Även Winborg och Landström (2001) påpekar att fördröjning av 

utbetalningarna är en väl använd metod. Enligt denna undersökning används metoden för 

fördröjning av utbetalningar av samtliga branscher. Dock har restaurang samt 

handelsbranschen använt sig av denna metod mest. Vilket även Winborg (2003) också 

påpekar då han menar att de företag som använder sig av denna metod är oftast verksamma 

inom hotell och restaurang samt handelsbranschen. De flesta respondenter anger flera motiv 

till valet av denna bootstrappingmetod bland annat att större handlingsfrihet samt att hantera 

företaget utan extern finansiering. De mest angivna motiven när det gäller användning av 

denna metod är, brist på kapital samt reducering av kostnader. Även här var motivet att hjälpa 

andra samt få hjälp av andra inte förekommande, vilket visar på en skillnad från Winborgs 

studie (2009). 

 

Minimering av kundfordringar är den tredje mest använda metoden i denna undersökning. 

Denna metod består av två delmetoder nämligen förkortning av inbetalnings perioder, samt 

ränte - och förseningsavgifter (Winborg & Landström 2001). I denna undersökning har 

resultaten visat att handelsbranschen, byggbranschen, tjänstebranschen samt hälsobranschen 

använder denna metod mer frekvent än övriga branscher. Detta stämmer delvis överens med 

Winborg (2003) då han påvisar att företag från handelsbranschen samt byggbranschen är de 



   
 

36 

som använder denna metod. Restaurangbranschen är den bransch som använder sig minst av 

denna metod. Anledningen till detta är enligt respondent (C) som är verksam inom 

restaurangbranschen att inbetalningar sker direkt på plats. Respondent (D) som verksam inom 

livsmedelsindustri branschen beskriver vikten av denna metod som de har använt sig av 

under samtliga år som företaget varit verksamt. Enligt respondent (D) har de bakomliggande 

motiven till deras användning av denna metod varit att de har fått större handlingsfrihet. 

Detta har medfört att företaget har erhållit mer likvida medel, samtidigt som de inte har haft 

behov av extern finansiering. De mest valda motiven för användning av denna metod är 

enligt intervju samt enkät respondenter brist på kapital samt reducering av kostnader. Även i 

Winborgs (2009) studie är dessa två motiv som de främst valda motiven.  

  

5.3.2 Minst använda metoder 

Gemensamt bruk är en av de tre metoderna som har visat sig vara mindre användbar i denna 

undersökning, detta bekräftas även av Winborg och Landström (2001). Respondent (D) 

belyser att motiven bakom användning av denna metod inte beror på brist på kapital för 

företaget. Utan att det snarare är en fråga om minimering av kostnader samt bygga upp 

relationer med andra företag. Winborg (2003) bekräftar vikten av att bygga upp goda 

relationer mellan företagen för att kunna använda metoden för gemensamt bruk. Vidare 

upplyser respondent (D) ett motiv som skiljer sig från Winborgs studie (2009) nämligen att 

företaget blir starkare genom användning av denna metod. De mest angivna motiven till 

tillämpningen av gemensamt bruk enligt intervju och enkätrespondenterna är reducering av 

kostnader samt att klara sig utan extern finansiering vilket vidare ger företagen större 

handlingsfrihet. Detta stämmer delvis med Winborg (2009), då han uppger att handlingsfrihet 

var ett av de minst använda motiven i hans studie. De branscher som har använt sig mest av 

denna metod är handelsbranschen och fastighetsbranschen enligt enkätundersökningen. 

Enligt Winborg (2003) är det endast företag som är verksamma inom tillverkningsbranschen 

som tenderar att tillämpa gemensamt bruk. Detta avviker från denna undersökning, då det är 

fler branscher som har använt sig av denna metod.  

 

Minimering av lager är en annan metod som har använts mindre än de övriga metoderna, 

detta överensstämmer med Winborg och Landströms studie (2001). Denna metod är enligt 

Winborg och Landström (2001) en metod som kräver goda relationer, vilket bekräftas av 

respondenterna (A, C, F). Respondenterna (A och F) påpekar att deras relation till 

leverantörerna har varit grundläggande för att de ska kunna använda denna metod. De övriga 

respondenterna anger att de inte har använt denna metod precis som 60 % av 

enkätundersökningens respondenter. De respondenter som har använt sig av denna metod 

anger att det är främst reducering av kostnader som medför att de tillämpar den. Detta 

stämmer överens med Winborg (2009), då reducering av kostnader var det mest valda 

motivet i hans studie.  

 

Den minst använda bootstrappingsmetoden enligt denna undersökning är metoden för 

bidragsfinansiering, även Winborg och Landströms (2001) bekräftar detta.  

Som motiv anger respondenterna (C och D) att de har använt sig av denna metod för att 

reducera kostnader, på grund av brist på kapital samt att få större handlingsfrihet. Dessa tre 

motiv är även de mest frekventa motiven enligt enkätundersökningen. Brist på kapital är inte 

det enda motivet som ligger bakom användningen av denna metod, vilket går i linje med 

Winborgs studie (2009). 
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5.4 Bootstrappingsmetoder och utvecklingsfaser 

För att kunna ge en vidare upplysning och helhetsbild om vilka bootstrappingsmetoder som 

tillämpas under olika utvecklingsfaser, ges en introduktion till vilka faser som befintliga 

företag befinner sig i. De företag som har blivit analyserade och definierade är de som ingår i 

de semistrukturerade intervjuerna. Dock tas även hänsyn till enkätundersökningen i samband 

med företagens användningen av bootstrappingsmetoder under verksamhetsåren.   

 

Företag (A) samt (D) befinner sig i innovations fasen detta för att ledningen jobbar utifrån ett 

horisontellt ledarskap, samt befinner sig i ett stabilt läge. Detta har definierats i synnerhet 

med Lester et al. (2003) då de menar att företag som befinner sig i innovations fasen har ett 

stabilt läge samt att företagen jobbar utifrån ett horisontellt ledarskap. Företag (B) samt (C) 

har varit verksamma i endast tre år, både företagen befinner sig i överlevnads fasen. 

Anledningen till att de befinner sig i överlevnads fasen är att deras mål är att söka 

tillväxtmöjligheter och etableras mer. Detta definieras med hjälp av Lester et al. (2003) 

beskrivning om företag som befinner sig i överlevnads fasen. Enligt Lester et al. (2003) 

kännetecknas företag som befinner sig i överlevnads fasen genom att de söker möjligheter för 

bland annat tillväxt. Företag (E) befinner sig i mognadsfasen på grund av att de försöker 

bibehålla stabiliteten och entreprenörsanda som de har erhållit genom åren. Detta stämmer 

väl överens med Churchill och Lewis (1983) beskrivning om företag som befinner sig i 

mognadsfasen. Företag (F) befinner sig i tillväxtfasen eftersom de har utökat storleken på 

verksamheten samt att företagets framtida mål är att fortsätta etableras på digitala plattformar. 

Enligt Churchill och Lewis (1983) befinner sig ett företag i tillväxtfasen när de har lyckats 

utöka exempelvis storleken på verksamheten eller förändring i ledning samtidigt som de 

fokuserar på att fortsätta växa.  

 

5.4.1 Ägarfinansierade metoden 

Denna undersökning visar att majoriteten av respondenterna som har använt sig av 

ägarfinansierade metoden har gjort det under företagets alla utvecklingsfaser. Detta stämmer 

överens till viss del med Ebben och Johnsons undersökning (2006) då de menar att 

användningen av metoden är mer frekvent i början av företagens utveckling dock avtar den 

med tiden. Användningen av denna metod har dock inte avtagit för majoriteten av 

respondenterna över tid enligt enkätundersökningen vilket det borde göra enligt Ebben och 

Johnson (2006). Även majoriteten av respondenter som intervjuades (A, B, D, E) har använt 

sig av ägarfinansierade metoden under företagets alla utvecklingsfaser.  Detta påvisar att 

ägarfinansierade metoden tenderar att tillämpas under företagets alla utvecklingsfaser.  

 

5.4.2 Metod för fördröjande av utbetalningar 

Majoriteten av intervjurespondenterna (A, D, E, F) har använt sig av delmetoden leasing 

under alla utvecklingsfaser. När det vidare gäller exempelvis förskjutning av utbetalningar 

har respondenterna (B och C) endast använt sig av denna metod under existensfasen.  

Även resultatet från enkätundersökningen visar att respondenterna har använt sig av 

förskjutning av utbetalningar främst i början av företagens verksamhetsår. Detta stämmer 

överens med Ebben och Johnsons slutsatser (2006) då de påstår att fördröjning av 

utbetalningar minskar över tiden. Minskningen av metoden för fördröjning av utbetalningar 
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kan bero på det som Ebben och Johnson (2006) påstår om att småföretagen är villiga att 

förbättra de långsiktiga relationerna med olika intressenter. Därav vill företagen inte riskera 

att relationerna förstörs med de olika intressenterna genom att de till exempel skjuter upp 

utbetalningar. 

 

5.4.3 Metod för minimering av kundfordringar 

Intervjurespondenter (A, B, D) har använt sig av metod för minimering av kundfordringar 

under samtliga utvecklingsfaser. Övriga intervjurespondenter har dock aldrig använt sig av 

denna metod. Majoriteten av enkätrespondenterna har använt sig av metod för minimering av 

kundfordringar under alla verksamhetsår, medan endast 7% har använt metoden under de 

första verksamhetsåren. Enligt både enkätundersökningen samt intervjuerna stämmer 

resultatet överens med Ebben och Johnson (2006) i den mån att Ebben och Johnson (2006) 

menar att användningen av denna metod ökar med tiden. Detta visar att metod för 

minimering av kundfordringar tenderar att användas under alla utvecklingsfaser. 

 

5.4.4 Metod för gemensamt bruk  

Enlig Ebben och Johnson (2006) tenderar företag att använda sig av denna metod vid 

uppstarten, dock avtar användningen med tiden. Intervjurespondenter (B och D) har tillämpat 

denna metod under företagens alla utvecklingsfaser som de har genomgått hittills. Dock 

avviker tillämpningen från Ebben och Johnsons (2006) resultat då respondenterna har fortsatt 

använda sig av metoden. Även majoriteten av respondenterna från enkätundersökningen har 

använt sig av gemensamt bruk under alla år som de har varit verksamma. Det är endast 10% 

av enkätrespondenterna som förhåller sig till det resultat som Ebben och Johnson (2006) 

visar. Majoriteten av företagen som har använt sig av denna metod, har gjort det sedan 

starten. Detta påvisar att denna metod används under företagens alla utvecklingsfaser, dock 

har företagen som ingått i denna undersökningen inte hunnit gå igenom alla utvecklingsfaser. 

 

5.4.5 Metod för minimering av lager 

De respondenter som har angivit att de har använt sig av denna metod är (A, C, F). Dessa 

respondenter bekräftar att de har börjat tillämpa denna metod efter att de har varit verksamma 

i några år. Dessa företag hade passerat existensfasen och befann sig i överlevnadsfasen när de 

började använda sig av metod för minimering av lager. Detta kan vara på grund av att man 

behöver skaffa bra kontaktnät, förtroende och goda relationer med leverantörerna innan man 

kan börja använda sig av denna metod. Detta bekräftas även av Winborg och Landström 

(2001). Denna undersökning avviker från Ebbens och Johnsons (2006) studie då de påstår att 

chansen är väldigt liten för att börja använda sig av bootstrappingsmetoder efter att företagen 

har varit verksamt i några år, om man inte har använt metoderna sedan start. Enkät och 

intervjurespondenter som har använt sig av denna metod har fortsatt att tillämpa den. 

 

5.4.6 Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering 

Respondenter som har använt sig av denna metod är (C, D, E). Denna metod kan användas 

närsomhelst under företagens utvecklingsfaser, då exempelvis intervjuperson (E) ansökte om 

bidrag för “innovativt projekt” under innovations fasen. Detta avviker från Ebben och 

Johnsons studie (2006) då som tidigare nämnt tenderar inte företag tillämpa en viss 
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boostrappingsmetod vid senare tillfälle ifall det inte har skett sedan start. Respondenterna (C, 

D) har använt sig av bidragsfinansiering i form av subventionerad arbetskraft från 

existensfasen och de har fortsatt att tillämpa denna metod. Även enkätundersökningen 

bekräftar att bidragsfinansiering har använts av företagen vid olika tillfällen. Detta påvisar att 

metod för bidragsfinansiering är oberoende av företagens utvecklingsfaser. 
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6. Slutdiskussion 

 
Detta avsnitt ämnar sig att diskutera, reflektera samt spekulera kring analysen. Vidare 

presenteras eventuella orsakssamband i förhållande till analysen.  

 
 

Utifrån studiens resultat antar vi att tillämpningen av de olika bootstrappingsmetoder skiljer 

sig beroende på vilken bransch småföretagen är verksam inom, vilken utvecklingsfas 

företaget befinner sig i, samt på metodens karaktär. När det gäller branschperspektivet är 

tjänstebranschen ett exempel som inte har ett lager. Därav har företaget inget behov av att 

använda sig av metod för minimering av lager. Däremot tenderar handelsbranschen att 

tillämpa minimering av lager. Dock tillämpas inte metoden i existensfasen utan när företaget 

har stabiliserat sig och förstärkt relationerna med leverantörer och intressenter. Vi förmodar 

att när företagen befinner sig i de tidigare faserna som existensfasen och dessutom är mindre 

stabila fokuserar de på att komma igång med verksamheten. Därav tar inte företagen lika 

mycket hänsyn till att förstärka relationerna i början. Utifrån vårt resultat antar vi att vid 

tidiga faser som existensfasen tenderar företag att tillämpa de bootstrappingmetoderna som 

inte kräver goda relationer och förtroende med intressenter exempelvis som den 

ägarfinansierade metoden. När företagen har kommit till en stabilare fas riktar de fokus på att 

stärka upp relationerna, därav avtar viss användning av bootstrappingsmetoder som kan 

försämra relationen mellan företagen och intressenterna. 
 

Vidare konstaterar vi att vissa bootsrappingsmetoder tenderar att tillämpas i större omfång än 

andra metoder. De metoder som har tillämpats mest i denna studie har varit ägarfinansierade 

metoden, metod för fördröjning av utbetalningar och metod för minimering av 

kundfordringar. Vi anser att anledningen till att dessa bootstrappingsmetoder har tillämpats 

mer förekommande kan bero på att företagen inkluderar och/eller berör inte andra parter i lika 

stort omfång om än alls. Därav är det mindre komplicerat att tillämpa dessa metoder. 

Däremot avtar tillämpningen av vissa metoder när ett företag har kommit till en stabilare 

utvecklingsfas och är redo att bygga upp förtroendefulla relationer exempelvis som metod för 

fördröjning av utbetalningar.  

 

De bootstrappingsmetoder som har tillämpats i mindre omfattning är metod för minimering 

av lager, metod för gemensamt bruk samt metod för bidragsfinansiering. Anledningen till att 

metod för minimering av lager samt gemensamt bruk har tillämpats i mindre omfång kan 

bero på fler aspekter. En av aspekterna kan vara att metoderna kräver väldigt goda relationer 

med parter som inte inkluderas i företaget, vilket företagen inte har lyckats med att uppnå vid 

existensfasen. Det kan även vara komplicerat att redovisa kostnader för delad utrustning samt 

personal. När det gäller anledningen till att metod för bidragsfinansiering har tillämpats i 

mindre omfattning kan även detta bero på fler aspekter. Det kan bero på att det finns brist på 

information om att möjligheten till bidragsfinansiering existerar från företagsperspektiv samt 

att det är en väl genomtänkt, tids- och resurskrävande process. 
  

Utifrån våra resultat kan man konstatera att även karaktären av den valda 

bootsrappingsmetoden har en betydande roll. Detta kan resoneras genom att användning av 

vissa metoder till exempel som minimering av lager samt metod för gemensamt bruk kräver 

att man inkluderar flera parter exempelvis leverantörer eller andra intressenter. Däremot finns 

det andra bootstrappingsmetoder som inte berör andra parter mer än ägarna/cheferna till 

exempel som ägarfinansierade metoden. Således anses denna metod vara mer transparent 
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samt generaliserbar än de övriga metoderna då den har använts av respondenterna under alla 

utvecklingsfaser oberoende bransch. Metod för bidragsfinansiering har tillämpats av företag 

som är verksamma inom olika branscher samt under olika utvecklingsfaser. Detta kan även 

bero på att metoden är transparent i sin karaktär, dock är processen till att erhålla 

bidragsfinansiering komplicerad. Enligt studiens resultat kan vi förmoda att metoden för 

bidragsfinansiering tillämpas inte vid någon specifik fas, utan den tillämpas när företag har en 

innovativ idé, samt uppfyller övriga krav som ställs oftast från staten. Vi förmodar att 

företagen inte behöver ha en lika legitim och god relation till staten som de behöver till andra 

intressenter som banker. Däremot är subventionerat arbetskraft ett undantag från detta 

resonemang i samband med att resultaten från studien har visat att denna delmetod tenderar 

att användas under alla utvecklingsfaser.  

 

Gällande motiven kring tillämpningen av bootstrappingsmetoder har vi konstaterat att 

företagen använder sig av metoderna av olika anledningar. Exempelvis kan motivet brist på 

kapital, bero på det finansiella gapet som existerar mellan finansiärer samt småföretag. Ett 

annat motiv är, handlingsfrihet som kan bero på att småföretag vill ha fullständig kontroll 

över företaget. Dessutom har vi identifierat tre nya motiv som är, önskan att förstärka 

företaget, önskan att förstärka upp relationer med intressenter samt att ha tillräckligt med 

likvida medel. Anledningen till att nya motiv har tillkommit kan var att respondenterna har 

haft möjlighet till att besvara fritt i viss mån från sitt egna perspektiv.    
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7. Slutsats 

 
I detta avsnitt redogör skribenterna de slutsatser som kan dras utifrån undersökningen. Detta 

avsnitt tar form i beskrivning av frågeställningarna, för att sedan kunna belysa slutsatserna 

som har dragits för varje frågeställning. Avslutningsvis presenteras vidare forskning.  

 
Denna studie har undersökt vilka bootstrappingsmetoder som tillämpas av småföretag, samt 

vilka motiv som ligger bakom tillämpningen av de olika metoderna. Dessutom har det 

undersökts hur användningen av bootstrappingsmetoderna förhåller sig till småföretagens 

utvecklingsfaser.  

 

I denna studie har det konstaterats att alla sex bootstrappingsmetoder tillämpas av 

småföretagen i olika omfattning, beroende på bransch, företagens utvecklingsfaser samt 

metodens karaktär. Studien har vidare visat att de tre mest använda bootstrappingmetoderna 

är, den ägarfinansierade metoden, metoden för minimering av kundfordringar och metod för 

fördröjning av utbetalningar. Medan de minst använda bootstrappingsmetoderna av 

småföretagen är metod för gemensamt bruk, metod för minimering av lager samt metod för 

bidragsfinansiering. 

 

Motiven bakom tillämpningen av bootstrappingsmetoderna har till en stor del varit likartade i 

förhållande till Winborgs studie (2009). De mest valda motiven enligt denna undersökning är, 

reducering av risk, reducering av kostnader, ökad handlingsfrihet samt brist på kapital. Det 

intressanta med denna undersökning är att det har tillkommit nya motiv som skiljer sig från 

Winborgs studie (2009). De nya motiven är att företagen strävar efter, att förstärka upp sig, 

att ha tillräckligt med likvida medel samt att förstärka relationer med intressenter.  

 

Gällande utvecklingsfaserna har studien fastställt att ägarfinansierade metoden, metoden för 

minimering av kundfordringar, metoden för gemensamt bruk, samt delmetoden leasing har 

använts under alla utvecklingsfaser. Vidare har undersökningen visat att metod för 

minimering av lager tillämpas från och med överlevnadsfasen. Fördröjning av utbetalningar 

med leasing som undantag tenderar att användas under existens samt överlevnads fasen. 

Slutligen har metod för bidragsfinansiering använts under olika faser och därmed inte 

kopplad till någon specifik fas.  

 

7.1 Vidare forskning  

Undersökningen har utgått från småföretagens perspektiv gällande tillämpning av finansiell 

bootstrapping. Vidare skulle det vara intressant att utgå från finansiärens synvinkel och 

studera hur de förhåller sig till finansiell bootstrapping. Det kan även vara intressant att 

undersöka om småföretagens tillämpning av finansiell bootstrapping bidrar till eventuella 

förluster för finansiärerna. Slutligen kan framtida studier jämföra användningen av 

bootstrappingsmetoderna mellan små och stora företag, exempelvis om tillämpningen 

varierar beroende på företagens storlek.  
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 Korstabeller  

 

Korstabell 1: Denna tabell illustrerar hur många respondenter av samtliga branschen har 

använt sig av ägarfinansierade metoden  
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Korstabell 2: Denna tabell illustrerar hur många respondenter av samtliga branschen har 

använt sig av metoden för minimering av kundfordringar.   
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Korstabell 3: Denna tabell illustrerar hur många respondenter av samtliga branschen har 

använt sig av metoden för gemensamt bruk. 
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Kostabell 4: Denna tabell illustrerar hur många respondenter av samtliga branschen har 

använt sig av metoden för fördröjning av utbetalningar. 
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Kostabell 5: Denna tabell illustrerar hur många respondenter av samtliga branschen har 

använt sig av metoden för minimering av lager. 
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Korstabell 6: Denna tabell illustrerar hur många respondenter av samtliga branschen har 

använt sig av metoden för bidragsfinansiering. 
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 Diagram  

 

 
Diagram 4: Detta diagram illustrerar antal år som respondenterna har varit verksamma.  

 

 
Diagram 5: Detta diagram illustrerar om respondenterna har ansökt om extern finansiering i 

form av banklån.  
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Diagram 6: Detta diagram illustrerar om respondenterna har upplevt svårigheter med att få 

tillgång till extern finansiering.  

 

 
 

Diagram 7: Detta diagram illustrerar om respondenterna som har ansökt om lån, har fått det 

beviljad.  
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Diagram 8: Detta diagram visar hur viktigt det är för respondenterna att behålla den 

fullständiga kontrollen över företaget. Respondenterna fick välja en siffra på en skala från ett 

till fem, där ett är “inte alls viktigt” medan fem är “väldigt viktigt”. 

 

 Intervjuguide  

Beskrivning om företaget 
Fråga 1: Vad är er position i företaget?  

Fråga 2:  Vilket år startades företaget? 

Fråga 3: Inom vilken bransch är företaget verksam? 

 Fråga 4: Beskriv vad företaget har för arbetssysslor? 

 Fråga 5: Vad har ni för omsättning?  

Fråga 6: Hur många anställda har ni? 

 Fråga 7: I vilket län befinner sig företaget i? 

  

Informationsasymmetri 
Fråga 1: Har ni ansökt extern finansiering i form av banklån?  

Fråga 2: Har ni fått beviljad låneansökan? 

 Fråga 3: Upplever ni svårigheter att få tillgång till extern finansiering? 

  Fråga 3:1 Vad beror svårigheterna på? 

  Fråga 3:2 varför har det varit lätt? 

Fråga 4: Hur är er inställning till extern finansiering? 

   

Pecking order teroi 
Fråga 1: Kan ni rangordna vilka finansieringsformer ni föredrar främst? 

o   Intern finansiering i form av eget kapital eller kvarhållna vinster      

o   Belåning av familj samt vänner       

o   Extern finansiering i form av banklån      

o Extern finansiering genom användning av riskkapitalister     

Fråga 2: Hur viktig det är för er att behålla den fullständiga kontrollen (exempelvis 

majoritets ägandet) internt? Varför/Varför inte? 

 

Bootstrappingsmetoder 
Ägarfinansierade metoder 
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Fråga 1: Har ni någon gång använt er av ägarfinansierade metoder i form av 

●  Att låta vänner/släkt att arbeta till låga löner eller gratis Varför /varför 

inte, När använde ni denna metod   

●   Att ägaren inte tar ut lön under en period, Varför /varför inte, När 

använde ni denna metod     

●  Att finansiera verksamheten genom ägarens eget kapital från ägaren, 

Varför /varför inte, När använde ni denna metod     

●  Att finansiera verksamheten genom privat bankkonto, Varför /varför 

inte, När använde ni denna metod     

Minimera Kundfordringar 
Fråga 1: Har ni använt er av Metoden för att minimera kundfordringar i form av 

  

●   Att använda korta betalningsvillkor för att få in pengar fortare, Varför 

/varför inte, När använde ni denna metod 
●   Att lägga på försenings eller räntekostnader Om kunderna inte betalar 

i tid Varför /varför inte, När använde ni denna metod 
 Gemensamt bruk 
Fråga 1: Har ni använt er av metod för gemensamt bruk i form av 

●  Delar ni utrustning/ lokaler /personal med andra företag, Varför 

/varför inte, När använde ni denna metod  
Fördröjande av utbetalningar 
Fråga 1: Har ni använt er av metod för fördröjande av utbetalningar i form av 

o   Att dröja med att betala ut fakturor eller skatt eller andra typer av 

utbetalningar, Varför /varför inte, När använde ni denna metod 

o   Att leasa utrustning till exempel bilar, istället för att köpa nya, Varför 

/varför inte, När använde ni denna metod 

 Minimering av lager  
Fråga 1: Har ni använt av av metoden för minimering av lager i form av 

  o Att företag minimerar egna resurser som investeras på lager. 

Varför /varför inte, När använde ni denna metod 

Bidragsfinansiering   
o   Fråga 1: Har ni använt er av bidragsfinansiering dvs har ni tagit 

emot olika typer av bidrag för att kunna finansiera er verksamhet, 

Varför /varför inte, När använde ni denna metod 

Utvecklingsfaser 
Existensfasen 
Fråga 1: Hur har ledningen sett ut under åren som ni har vari verksamma?   

Fråga 2: Upplevde ni svårigheter att hitta kunder när ni startade företaget?  

Fråga 3: Vilka av följande bootstrappingsmetoder har ni använt er när ni startade företaget 

o   Ägarfinansierade metoder 

o   Metod för att minimera kundfordringar 

o   Metod för gemensamt bruk 

o   Metod för minimering av lager 

o   Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering  

Fråga 4: Motivera valet av metoder 

Överlevnadsfas 
Fråga 1: När började ni känna er stabila dvs vilket år? 

Fråga 2: När började ni satsa på att bibehålla kunder mer än att skaffa kunder? 

Fråga 3: När började ni söka möjligheter för att få tillväxt? Varför/ Varför inte? 

Fråga 4: Vilka av följande bootstrappingsmetoder har ni använt er när ni kände er stabila 
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o   Ägarfinansierade metoder 

o   Metod för att minimera kundfordringar 

o   Metod för gemensamt bruk 

o   Metod för minimering av lager 

o   Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering 

Fråga 5: Motivera valet av metoderna 

Tillväxtfasen  
Fråga 1: När började företaget fokusera på att få tillväxt samt hur?  

Fråga 2: vilka av följande metoder använde ni då 

o   Ägarfinansierade metoder 

o   Metod för att minimera kundfordringar 

o   Metod för gemensamt bruk 

o   Metod för minimering av lager 

o   Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering 

Fråga 3: Motivera valet av metoderna 

Innovationsfas  
Fråga 1: När började ni dela upp ansvaret inom ledningen? 

Fråga 2: vilka av följande metoder använde ni er av när ni delade upp ansvaret inom 

ledningen 

o   Ägarfinansierade metoder 

o   Metod för att minimera kundfordringar 

o   Metod för gemensamt bruk 

o   Metod för minimering av lager 

o   Metod för att få tillgång till bidragsfinansiering 

Fråga 3: Motivera valet av metoderna 

Mognadsfasen 
Fråga 1: Vad är ert mål?  

 
 

 Enkätundersökningen  

1. Vänligen ange Er position i företaget 

● Ägare 

● VD 

● Ekonomiansvarig  

2. Hur länge har Er verksamhet varit igång?  

● 0–5 år  

● 5–10 år 

● 10–20 år 

● 20–30 år 

● över 30 år 

3. Vänligen ange den årliga omsättningen som företaget erhåller per år. 

● 0–1 miljoner kronor  

● 1–5 miljoner kronor  

● 5–10 miljoner kronor  

● 10–25 miljoner kronor  

● 25–35 miljoner kronor  

● 35–55 miljoner kronor  

● 55–100 miljoner kronor  
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4. Vänligen ange vilken bransch som företaget är verksam inom.  

● Hotell och restaurangbranschen 

● Handelsbranschen 

● Skönhetsbranschen 

● Hälso-och sjukvårdsbranschen 

● Transportbranschen 

● Byggbranschen 

● Fastighetsbranschen 

● Livsmedelsbranschen 

● Industribranschen 

● Tjänstebranschen 

 

 

 

5. Vänligen ange i vilket län företaget befinner sig. 

● Blekinge län 

● Dalarnas län 

● Gotlands län 

● Gävleborgs län 

● Hallands län 

● Jämtlands län 

● Jönköpings län 

● Kalmar län 

● Kronoborgs län 

● Norrbottens län 

● Stockholms län 

● Södermanlands län 

● Värmlands län 

● Uppsala län 

● Västerbottens län 

● Västernorrlands län 

● Västmanlands län 

● Västra Gotlands län 

● Örebros län 

● Östergötlands län 

6. Vänligen ange om företaget har ansökt om extern finansiering exempelvis som banklån 

under verksamhetsåren. 

● Ja 

● Nej 

7. Har Ni upplevt svårigheter med att få tillgång till extern finansiering från externa parter 

såsom banker?  

● Ja 

● Nej 

8. Vänligen ange om företaget har fått beviljad låneansökan.  

● Ja 

● Nej 

9. Vänligen motivera varför/ varför inte det är svårt att få tillgång till extern finansiering. 

 

10. Vänligen ange vilken finansieringsform företaget föredrar att använda sig av.  

● Intern finansiering i form av eget kapital eller kvarhållna vinster 
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● Belåning av familj samt vänner 

● Extern finansieringen i form av banklån 

● Extern finansiering genom användning av riskkapitalister 

11. Vänligen ange hur viktigt det är för företaget att behålla den fullständiga kontrollen 

(exempelvis majoritetsägandet) internt. 

1 2 3 4 5 

inte alls    väldigt viktigt 

 

12.1. Vänligen ange ifall Ni har använt er utav (Ägarfinansierade metoder) som innebär att 

införskaffa resurser i form av kapital eller arbetskraft genom nära omgivning som familj eller 

vänner. Det kan också innebära att ägare samt chefer inte tar ut någon lön tillfälligt. Motivera 

varför, (kryssa i de alternativ som passar bäst). 

● För att reducera kostnader  

● För att hantera företaget utan extern finansiering 

● På grund av brist på kapital 

● För att ha större handlingsfrihet 

● För att bespara tid 

● För att det är roligt att Hjälpa andra samt få hjälp av andra 

● För att reducera risk 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

12.2. Vänligen ange vid vilken utvecklingsfas (verksamhetsår) företaget har använt sig av 

Ägarfinansierade metoder. 

● År 1 

● År 2 

● År 3 

● År 4 

● År 5 

● År 6 

● År 7 

● År 8 

● År 9 

● År 10  

● > 10 år 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

13.1. Vänligen ange ifall Ni har använt er utav metod för att minimera kundfordringar genom 

avgifter som förseningskostnader, räntekostnader samt förkorta datum för faktura. Motivera 

varför, (kryssa i de alternativ som passar bäst). 

● För att reducera kostnader  

● För att hantera företaget utan extern finansiering 

● På grund av brist på kapital 

● För att ha större handlingsfrihet 

● För att bespara tid 

● För att det är roligt att Hjälpa andra samt få hjälp av andra 

● För att reducera risk 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

13.2. Vänligen ange vid vilken utvecklingsfas (verksamhetsår) företaget använt sig av metod 

för att minimera kundfordringar. 

● År 1 

● År 2 

● År 3 
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● År 4 

● År 5 

● År 6 

● År 7 

● År 8 

● År 9 

● År 10  

● > 10 år 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

14.1. Vänligen ange ifall Ni har använt er utav metod för gemensamt bruk, exempelvis som 

belåning av utrustning. Motivera varför, (kryssa i de alternativ som passar bäst). 

● För att reducera kostnader  

● För att hantera företaget utan extern finansiering 

● På grund av brist på kapital 

● För att ha större handlingsfrihet 

● För att bespara tid 

● För att det är roligt att Hjälpa andra samt få hjälp av andra 

● För att reducera risk 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

14.2. Vänligen ange vid vilken utvecklingsfas, (verksamhetsår) företaget använt sig av metod 

för gemensamt bruk. 

● År 1 

● År 2 

● År 3 

● År 4 

● År 5 

● År 6 

● År 7 

● År 8 

● År 9 

● År 10  

● > 10 år 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

15.1. Vänligen ange ifall Ni har använt er utav metod för fördröjning av utbetalningar, 

exempelvis som leasing. Motivera varför, (kryssa i de alternativ som passar bäst). 

● För att reducera kostnader  

● För att hantera företaget utan extern finansiering 

● På grund av brist på kapital 

● För att ha större handlingsfrihet 

● För att bespara tid 

● För att det är roligt att Hjälpa andra samt få hjälp av andra 

● För att reducera risk 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

15.2. Vänligen ange vid vilken utvecklingsfas (verksamhetsår) företaget använt sig av metod 

för fördröjning av utbetalningar. 

● År 1 

● År 2 

● År 3 

● År 4 

● År 5 
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● År 6 

● År 7 

● År 8 

● År 9 

● År 10  

● > 10 år 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

16.1. Vänligen ange ifall Ni har använt er utav metod för minimering av lager. Minimering 

kan ske genom att företag kan ha överenskommelse med leverantörer. Motivera varför, 

(kryssa i de alternativ som passar bäst). 

● För att reducera kostnader  

● För att hantera företaget utan extern finansiering 

● På grund av brist på kapital 

● För att ha större handlingsfrihet 

● För att bespara tid 

● För att det är roligt att Hjälpa andra samt få hjälp av andra 

● För att reducera risk 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

16.2. Vänligen ange vid vilken utvecklingsfas (verksamhetsår) företaget använt sig av metod 

för minimering av lager.  

● År 1 

● År 2 

● År 3 

● År 4 

● År 5 

● År 6 

● År 7 

● År 8 

● År 9 

● År 10  

● > 10 år 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

 

17.1. Vänligen ange ifall Ni har använt er utav bidragsansökan exempelvis från statliga 

organisationer. Motivera varför, (kryssa i de alternativ som passar bäst). 

● För att reducera kostnader  

● För att hantera företaget utan extern finansiering 

● På grund av brist på kapital 

● För att ha större handlingsfrihet 

● För att bespara tid 

● För att det är roligt att Hjälpa andra samt få hjälp av andra 

● För att reducera risk 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 

17.2. Vänligen ange vid vilken utvecklingsfas (verksamhetsår) företaget använt sig 

bidragsansökan. 

● År 1 

● År 2 

● År 3 

● År 4 

● År 5 
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● År 6 

● År 7 

● År 8 

● År 9 

● År 10  

● > 10 år 

● Företaget har inte använt sig av denna metod 
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