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Förord 

 
Vi vill börja med att tacka de personer som har gjort denna uppsats möjlig. Därför vill 
vi rikta särskild tacksamhet till entreprenörerna för deras deltagande via intervjuer. Vi 
vill dessutom tacka vår handledare Ogi Chun som varit till extra hjälp under 
processen. Slutligen vill vi tacka våra opponentgrupper som tillhandahållit oss 
betydelsefulla synpunkter och infallsvinklar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikaika Nordin Ida Olmers 
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Sammanfattning 
 
Titel:  Finansiell Bootstrapping - Entreprenörens möjlighet att minska 

kapitalbehovet för verksamheten 
 
Författare:  Ikaika Nordin & Ida Olmers 
 
Handledare:  Ogi Chun 
 
Ämne:  Företagsekonomi - Kandidatuppsats inom finansiering 
 
Syfte:  Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka bootstrappingsmetoder 

som svenska småföretag tillämpar samt hur dessa tillämpas. Dessutom 
ämnar studien att kartlägga vilka av de identifierade 
bootstrappingskategorierna som anses vara mest effektiva på att 
tillfredsställa behovet av kapital. 

 
Teoretiskt  
perspektiv: Den teoretiska referensramen utgörs av teorier om det finansiella gapet 

samt asymmetrisk informationsfördelning. Vidare behandlas 
entreprenörens preferensordning av kapital i Pecking Order Theory 
samt teorier om finansiell bootstrapping och dess olika metoder.  

 
 
Metod:  Studien utgår från ett positivistiskt inslag och besitter en iterativ 

forskningsansats. Undersökningen utgörs av en surveyundersökning 
med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Urvalet i 
denna studie består utav ägare av små företag som uppfyller EU 
kommissionens krav på ett litet företag. Primärdata i undersökningen 
genereras av intervjuer genomförda på dessa småföretag.  

 
 
Empiri:  Empirin består av en presentation av den data som samlades in från de 

tio personliga intervjuerna genomförda på tio ägare från olika 
verksamheter.  

 
Slutsats:  Studien visar att de sex mest tillämpade bootstrappingsmetoderna är 

inte tagit ut någon lön, delat utrustning med andra företag, använt eget 
konto för att finansiera verksamheten, samarbetat med andra företag, 
använt leasad utrustning samt förhandlat bästa villkor med 
leverantörer. Vidare har det visat sig att relationsorienterade- samt 
ägarfinansierade bootstrappingsmetoder anses vara mest effektiva på 
att minska verksamhetens kapitalbehov.  

 
Nyckelord:  Finansiell Bootstrapping, Finansiella gapet, Pecking-order theory, 

Kapitalbehov 
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Abstract 
 
Title:  Financial Bootstrapping – An opportunity for the entrepreneur to 

relieve the need of capital 

Authors:  Ikaika Nordin & Ida Olmers 

Mentor:  Ogi Chun 

Subject:  Business economics – Bachelor Thesis in Finance 

Purpose:  The purpose of this study is to identify what financial bootstrapping 
methods small Swedish enterprises exercise and also how they exercise 
these methods. Furthermore, this study will seek to map which of the 
identified bootstrapping categories are the most effective at relieving 
the company’s need of capital.   

Theoretical	  	  
Framework:	  	  The	   theoretical	   framework	   in	   this	   study	  compiles	   theories	  of	  The	  

Financial	   Gap	   and	   asymmetrical	   information.	   Furthermore,	   it	  
consists	  of	   theories	  about	  entrepreneurs	  and	  their	  preferences	  of	  
capital	   in	   The	   Pecking	   Order	   Theory,	   as	   well	   as	   theories	   about	  
Financial	  Bootstrapping	  and	  its	  different	  methods.	  

 
Methodology: This thesis has a positivistic and an iterative approach. Furthermore,    

this thesis consists of a survey research and applies semi-structured 
interviews as a method to generate data. The sample in this study 
consists of owners of small enterprises that meet the criteria for a small 
business according to the EU. The primary data used in this thesis has 
been generated through interviews with the selected business owners. 

 

Result:  The empirical findings in this thesis consist of a presentation of the 
data generated from the interviews with ten different business owners 
from various enterprises. 

Conclusion:  The most frequently-used bootstrapping methods are: Withhold 
managers salary, share equipment with other businesses, use own 
credit cards to finance the enterprise, cooperate with other businesses, 
lease equipment and seek out best conditions with suppliers. 
Furthermore the findings in this thesis show that relationship-oriented 
and private owner-financed financial bootstrapping categories are the 
most effective at relieving the company’s need of capital.  

Key words:  Financial Bootstrapping, The Financial Gap, Pecking-order Theory 
and Capital requirements 
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Begreppsdefinitioner 

SMF står för mikro-, små- och medelstora företag (liten affärsverksamhet). 
Mikroföretag innefattar företag som har mindre än 10 anställda, €2 miljoner eller 
mindre i omsättning och/eller balansomslutning. Små företag innefattar företag med 
mindre än 50 anställda, med €10 miljoner eller mindre i omsättning och/eller 
balansomslutning.  Medelstora företag har mindre än 250 anställda, med €50 miljoner 
eller mindre i omsättning eller €43 miljoner i balansomslutning. Se tabellen nedan: 
(Europeiska Kommissionen, 2006) 
 
Tabell 0.1 Definition av SMFs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entreprenör är beteckningen i denna uppsats för en person som har startat eller driver 
en egen verksamhet. 
 
Kassarabbatt är ett begrepp som beskriver när en kund får rabatterat pris vid snabb 
betalning av en faktura. 
 
Kontrollavert benämns i denna uppsats som oviljan att släppa kontrollen av 
företaget. 
 
Accounts receivable avser perioden då en verksamhet sålt någonting men inte fått 
betalt. 
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Kapitel 1 

INLEDNING 
 
	  

1.1 Problembakgrund 
Mikro, små och medelstora företag, som EU förkortar till SMF, är nyckeln till 
framgång i arbetsskapande, innovationer och ekonomisk utveckling i samhället 
(Bjerkesjö et al. 2011). I Sverige svarar mikro, små och medelstora företag för 99,9% 
av andelen företag och bidrar med dryga 2 miljoner arbetstillfällen (Europeiska 
kommissionen, 2014).  Även på europeisk nivå spelar dessa företag en avgörande roll: 
 

Mikroföretag samt små- och medelstora företag (SMF) 
är den europeiska ekonomins motor. De är en viktig 
sysselsättningskälla, skapar företagaranda och 
innovation inom EU och spelar på så sätt en väsentlig 
roll för främjandet av konkurrenskraft och 
sysselsättning. (Europeiska Kommissionen, 2006, s. 5)  
 

SMF ställs ofta inför det gemensamma problemet att erhålla extern finansiering, detta 
reducerar i sin tur företagens möjligheter att bidra till samhällets utveckling 
(Europeiska Kommissionen, 2006; Lindholm- Dahlstrand, 2004 s. 273; Julia Rouse 
Dilani Jayawarna, 2006 se Carter et.al.; Bjerkesjö et al. 2011). Den vanligaste 
finansieringsformen för SMFs är att finansiera verksamheten via eget kapital. År 2008 
gjorde Almi Företagspartner AB en undersökning på nyföretagare i Sverige där det 
visade sig att 80 % av verksamheterna finansierade sig med egna medel (Almi 2009, 
se Bjerkesjö et al. 2011). Detta är dock inte en möjlighet för alla. Den största enskilda 
externa kapitalkällan för SMFs är banklån (Berry 2006, se Bjerkesjö et al. 2011). 
Denna typ av finansiering medföljer dock en stor risk för kreditgivaren, vilket 
resulterar i att kreditfinansiering inte är möjlig vid alla tillfällen. Bland de största 
svårigheterna för en kreditgivare tillhör värderingen av nya och innovativa branscher, 
vilket föranleder till en begränsning av denna finansieringsform för många typer av 
företag (Bjerkesjö et al. 2011). Detta utgör en del av problemet som tillskrivs inom 
forskningen, det omdiskuterade fenomenet; det finansiella gapet.  
 
Det finansiella gapet innebär att det råder skillnader mellan företagens behov av 
kapital och finansiärernas benägenhet att erbjuda kapital (Lindholm- Dahlstrand, 
2004, s. 273). Med andra ord att efterfrågan på kapital överskrider utbudet. 
Fenomenet om småföretagens brist på tillgång till kapital identifierades redan år 1931 
av MacMillan kommittén:   
 

It has been represented to us that great difficulty is 
experienced by the smaller and medium sized 
businesses in raising the capital which they may from 
time to time require even when the security offered is 
perfectly sound [...]  (MacMillan report, se Frost, 1954, 
s. 181) 
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Det finansiella gapet har, även i modern tid, varit ett hinder för företagen i denna 
storlek. Det har noterats att de mindre företagen är missgynnade på den finansiella 
marknaden i jämförelse med större företag (Bjerkesjö et al. 2011). De stora företagen 
har oftast möjlighet att erbjuda långivare fler säkerheter i jämförelse med mindre 
företag, vilket föranleder till att de kan erhålla fördelaktiga lånemedel. 
Fortsättningsvis har de dessutom lättare att erhålla banklån då de besitter en högre 
grad legitimitet än sina mindre motsvarigheter (Lindholm- Dahlstrand, 2004 s. 273). 
 
Det ska emellertid tilläggas att det finns ett alternativt synsätt på det finansiella gapet. 
Alla företag som efterfrågar finansiering bör inte alltid erhålla det enbart på grund av 
att de efterfrågar det. Detta grundar sig i att ett företag som saknar potential till 
antingen en högre avkastning eller möjlighet till att växa inte bör erhålla krediter och 
ett avslag är därför lämpligt.  (Bjerkesjö et al. 2011) 
 
Entreprenörens egen preferensordning av kapital kan också vara hämmande för 
verksamheten att erhålla finansiering. Myers & Majluf (1984) presenterar ett 
finansiellt Pecking-order av kapital som påvisar att entreprenörer tenderar att undvika 
externt ägarkapital i syfte bibehålla kontroll. Detta kan i sin tur föranleda till att 
verksamheten upplever finansiell frustration.  Att behålla kontrollen på sitt företag är 
något som finns i varierande grad i alla branscher och företag, men har dock visat sig 
vara mycket viktigare för mindre företag än för stora (Cressy, Olofsson, 1995). 
 
Det finns ytterligare en orsak till det finansiella gapets existens som kan tillskrivas 
entreprenören, där det snarare diskuteras att det råder ett kunskapsgap. Eftersom det 
råder ett stort utbud av möjliga finansieringskällor på marknaden kan det medföra 
svårigheter för entreprenören att själv besitta kunskap om dessa och veta vad 
finansiärerna ställer för krav. Vilket i sin tur kan föranleda till en problematik att 
attrahera externa finansiärer. (Landström 2003, s. 14) 
 
I kontrast till det traditionella synsättet av finansiering finns det dock metoder för att 
anskaffa resurser utan tillämpandet av finansiering från externa källor, som banklån 
eller riskkapitalister (Winborg & Landström 2001). Denna metod benämns inom 
forskningen som finansiell bootstrapping: 
 

In recent years empirical research has shown the 
importance of financial bootstrapping methods for the 
financing of new and small businesses.  (Winborg, 
2008) 
 

En av de första definitionerna av finansiell bootstrapping i litteraturen var: “a way of 
securing the use of resources without relying on long-term external finance” (Freear, 
Sohl och Wetzel Jr, 1995, se Winborg, 2008, s. 72). Harrison (2004) et al. summerar 
bootstrappingsstrategier i två olika former. Den första formen innebär att företaget 
genom kreativa lösningar erhåller finansiering utan att vända sig till banker eller 
emittera nytt eget kapital. Den andra formen innebär strategier för att minimera eller 
helt eliminera behovet av finansiering genom att anskaffa resurser för en liten eller 
helt obefintlig kostnad. Winborg och Landström (2001) kartlagde 32 finansiella 
bootstrappingsmetoder som sedermera kategoriserades till sex finansiella 
bootstrappingskategorier. 
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1.2 Problemdiskussion 
Trots den rådande vetskapen om betydelsen för SMFs i samhället upplever dessa, som 
tidigare förklarat, ofta finansiella problem. Forskningen har tenderat att fokusera på 
att öka tillgängligheten för entreprenörer att erhålla kapital, alternativt hur man kan 
öka utbudet av kapital från exempelvis banker och kreditinstitut etc. (Lam, 2010; 
Winborg & Landström, 2001). Förenklat menat har forskningen runt utbudet av 
kapital varit i rampljuset, vilket föranlett till att forskningen runt efterfrågan till en 
viss del blivit bortglömd. Detta problem har belysts av forskaren Lam (2010) som 
gjorde en undersökning på området. Lam (2010) hävdar i undersökningen att det 
finansiella gapet är dynamiskt och att entreprenören själv har möjligheten att 
kontrollera och övervinna det. 
 
Den traditionella synen på en verksamhet är att den består av ett flöde av aktiviteter 
som exempelvis produktion, marknadsföring och kundbemötande. För att möjliggöra 
att dessa aktiviteter uppstår krävs resurser, exempelvis behövs en lokal och råvaror för 
produktion. Den traditionella lösningen är att verksamheten vänder sig till externa 
eller interna finansieringsmedel för att tillfredsställa dessa kapitalbehov, men 
lyckligtvis finns det alternativa lösningar. (Winborg 2003, s. 40-41) 
 
Finansiell bootstrapping är ett tillvägagångssätt för entreprenören att erhålla resurser 
utan att tillförlita sig på externa finansieringskällor (Winborg & Landström 2001). 
Detta möjliggör för entreprenören att genom sin egna kontroll och välvilja finansiera 
sin verksamhet med hjälp av andra metoder än de traditionella. Genom att tillämpa 
dessa metoder har entreprenören möjlighet att behålla kontrollen och samtidigt 
minska kapitalbehovet för verksamheten.  
 
Genom entreprenörens möjlighet att behålla kontrollen och samtidigt eliminera 
företagets kapitalbehov via tillämpning av finansiell bootstrapping, ses en ingång till 
att bemöta problematiken med finansiering av SMFs. Detta öppnar upp för ett intresse 
att undersöka finansiell bootstrappings effektivitet att minska verksamhetens 
kapitalbehov.  
 

1.3 Frågeställning 
Vilka bootstrappingsmetoder tillämpas av svenska småföretag och hur? 

• Vilka bootstrappingskategorier anses, av entreprenörerna, vara mest effektiva 
för att minska behovet av extern finansiering? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka bootstrappingsmetoder som svenska 
småföretag tillämpar samt hur dessa tillämpas. Slutligen avser studien att kartlägga 
vilka av de identifierade bootstrappingskategorierna som anses vara mest effektiva på 
att tillfredsställa behovet av kapital.  
 

1.5 Avgränsning 
Studien kommer enbart att undersöka svenska mikro- och småföretag som är belägna 
i Stockholmsregionen. Denna avgränsning sker genom Europeiska kommissionens 
beteckning av SMFs. Därmed kommer studien enbart att undersöka företag som har 
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färre än 50 anställda samt en omsättning och/eller balansomslutning på €10 miljoner 
eller mindre. Fortsättningsvis kommer studien inte att beröra företag som befinner sig 
utanför Stockholmsregionen samt företag med fler anställda eller en omsättning högre 
än EUs beteckning, dessa företag hamnar således utanför ramen av denna studie.  
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1.6 Disposition 
 

TEORETISK	  
REFERENSRAM	  

I detta avsnitt presenteras teorier samt tidigare forskning som 
tillämpats i uppsatsen. Initialt beskrivs det finansiella gapet samt 
asymmetrisk informationsfördelning.  Vidare presenteras Pecking-
order theory följt av en utförlig beskrivning av finansiell 
bootstrapping. Därefter sker en kort presentation av traditionella 
finansieringsformer för att sedan avsluta med tidigare forskning inom 
ämnet. 

METOD	  

I detta avsnitt redogörs studiens metod samt utförande. Inledningsvis 
presenteras undersökningens kunskapsteoretiska ståndpunkt samt 
forskningsansats följt av en redovisning av forskningsstrategi och 
forskningsmetod. Därefter presenteras urvalet, genomförandet samt 
ett avsnitt om verifiering av datans pålitlighet, överförbarhet och 
trovärdighet. Metodavsnittet avslutas sedan med en redogörelse av 
alternativa metoder, metodkritik samt källkritik.  

EMPIRI	  
I detta avsnitt sker det inledningsvis en kort presentation av studiens 
respondenter. Därefter sker en redogörelse av den insamlade datan 
hämtat från de personliga intervjuerna utifrån undersökningens 
teman.  

ANALYS	  
I detta avsnitt sker en kontrastering med studiens resultat mot den 
teoretiska referensramen.  Analysen presenteras utifrån 
undersökningens teman.  

I detta avsnitt presenteras svaren till studiens problemformulering.  SLUTSATS	  

DISKUSSION	  
I detta avsnitt problematiserar och spekulerar uppsatsskribenterna 
runt slutsatserna i studien samt möjliga anledningar till avvikelser. 
Avslutningsvis redogörs implikationer samt rekommendationer för 
entreprenörer samt finansiärer.  
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Kapitel 2 

TEORETISK REFERENSRAM 
	  
	  
I nedanstående avsnitt kommer teorier och tidigare forskning att presenteras vilket 
utgör den teoretiska referensramen i denna undersökning. Dessa ämnar att 
sedermera analyseras med resultatet för undersökningen. Initialt ges en presentation 
av det finansiella gapet som beskriver svårigheterna för SMFs att finansiera sig. 
Därefter presenteras Pecking Order Theory följt av en genomgående presentation av 
finansiell bootstrapping. Slutligen kommer en kort beskrivning av traditionella 
finansieringsformer samt en redogörelse av tidigare forskning inom området.  
 

 

2.1 Finansiellt gap och asymmetrisk informationsfördelning 
Det finansiella gapet är ett fenomen som innebär att företag, oftast småföretag, 
upplever att de har problem med att erhålla finansiering. Detta upplevda problem 
uppstår eftersom efterfrågan av kapital överstiger utbudet, vilket följaktligen bidrar 
till att små företag kan uppleva svårigheter med att finansiera sin verksamhet. 
(Landström 2003, s. 12) 
 
Att småföretag hade svårigheter att erhålla kapital observerades och dokumenterades 
för första gången 1931 i den s.k. MacMillan rapporten i Storbritannien (MacMillan 
report 1931, se Landström 2003 s. 12). Rapporten fastställde att finansiärer tenderade 
att förbise småföretag vid investering och att dessa företag i vissa fall även kunde 
känna sig diskriminerade. MacMillan rapporten banade vägen för flera 
undersökningar och studier inom området. Studierna syftade till att kartlägga om det 
verkligen existerade ett gap och i så fall hur stort detta gap är (Landström 2003 s. 12). 
En av de mer välkända undersökningarna som gjordes inom området var Bolton-
rapporten (Landström 2003 s. 12). I rapporten konstaterades det att det egentligen 
förelåg ett kunskapsgap, vilket innebär att företagare och finansiärer inte besitter 
tillräckligt med information om varandra (a.a. s. 12). Å ena sidan kan finansiärer inte 
begripa sig på företagets situation. Å andra sidan besitter företagare inte tillräckligt 
med kunskap om vilka finansieringsmöjligheter som existerar, alternativt har 
otillräckliga kunskaper om hur de ska tillfredsställa finansiärernas krav på 
information. Vilket således mynnar ut i att det råder ett kunskapsgap mellan de 
berörda parterna. 
 
Den underliggande orsaken till att det föreligger ett finansiellt gap kan direkt hänföras 
till problemet med den asymmetriska informationsfördelningen mellan finansiären 
och företagaren (Landström, Löwegren 2009, s. 249). Å ena sidan kan entreprenören 
uppleva svårigheter med att förmedla tillräcklig och konkret information angående 
verksamheten, vilket finansiärer oftast kräver. Orsaken till oviljan att förmedla denna 
information grundas i risken av att det läcker ut till konkurrenter. Å andra sidan kan 
finansiären uppleva ett annat problem, att entreprenören efter att ha erhållit 
finansiering, gör något annat för pengarna än vad denne ursprungligen sagt att han ska 
göra (Eisenhardt 1989). Ett problem som benämns moral hazard eller opålitlighet 
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vilket kräver kostnader i tillsyn som slutligen kan föranleda till att finansiering 
utesluts. 
 
Det finns emellertid fler orsaker till uppkomsten av det finansiella gapet. En av dessa 
orsaker kan tillskrivas finansiärerna (banker, kreditinstitut, riskkapitalbolag och 
affärsänglar) och deras behandling av småföretag vid investeringsbeslutet (Landström 
2003 s. 13). Några av dessa orsaker som föranleder till problematiken kan vara: 
 

• Risken - Risken för finansiärer att investera i småföretag är för hög. Det har 
genomförts mängder med studier om småföretag som har påvisat att många 
nyetablerade företag antingen avvecklas eller går i konkurs en kort tid efter att 
de etablerats. Denna risk kan upplevas vara för hög för finansiärerna i relation 
till vad de får ut av investeringen vilket slutligen mynnar ut i att en investering 
uteblir. 
 

• Otillräcklig kompetens och analysinstrument - De vanliga finansiella 
instrumenten som tillämpas för att värdera verksamheter är anpassade för att 
analysera större företag. När dessa verktyg sedan tillämpas på småföretag blir 
resultaten bristfälliga vilket föranleder till att dessa företag inte får möjlighet 
att erhålla kapital. 
 

• Transaktions- och kontrollkostnaden är för hög - Generellt kräver småföretag 
mindre kapitalbelopp än stora företag. Att dessa verksamheter kräver mindre 
belopp medför att transaktionskostnaden samt kontrollkostnaden för 
investeringen blir högre i relation till investeringar i större belopp. Detta 
innebär att investeringar i större företag blir mer attraktiva för finansiärerna 
vilket medför att småföretagen blir bortprioriterade. 
 

Slutligen finns det orsaker till det finansiella gapets existens som direkt kan hänföras 
till entreprenören (Landström 2003, s.14). Några förklaringar kan vara: 
 

• Kunskapsbrist inom finansiella frågor - Det finns ett sort utbud av möjliga 
finansieringskällor på marknaden, vilket är positivt då detta skapar en 
dynamik och en fungerande finansiellmarknad. Detta medför dock svårigheter 
för entreprenören att själv ha kunskap om alla de olika källorna och vilka krav 
som dessa ställer, vilket slutligen kan föranleda till problem med att attrahera 
de olika finansiärerna. 
 

• Negativ inställning till externt kapital - Studier om småföretag och 
finansieringskällor har visat att de är positivt inställda till att använda internt 
genererade medel. Det har dessutom påvisats att bankfinansiering principiellt 
varit den enda externa finansieringskällan i de flesta företagen. Slutligen har 
forskningen konstaterat att företagare har en negativ inställning till all extern 
finansiering, men i synnerhet till externt kapital. Denna negativa inställning 
grundar oftast sig i att entreprenörer är kontrollaverta och därmed inte vill 
släppa ifrån sig ägarandelar i företaget. Entreprenörens inställning förklaras 
oftast med Pecking-order modellen. 
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Figur 2.1 Det finansiella gapet (Landström 2003, s. 14) 
  
	  

2.2 Pecking order theory 
Pecking order theory av Myers och Majluf (1984) beskriver att företag har en 
preferensordning vid finansiering. Enligt teorin föredrar företag att först finansiera sin 
verksamhet med interna medel och när det är otillräckligt, använda sig av externa 
medel. Intern finansiering kan exempelvis innebära att företaget väljer att finansiera 
verksamheten genom tidigare vinster istället för exempelvis banklån. Vid ytterligare 
kapitalbehov redogör Pecking order (1984) att extern finansiering via lån är att 
föredra före exempelvis externt ägarkapital. Detta val grundar sig i den höga 
säkerheten som ett lån innebär och att detta är att föredra eftersom det anses vara det 
säkraste alternativet.  
 
Orsaken till att denna externa finansieringsform anses besitta den högsta säkerheten 
kan exemplifieras genom att om ett företag exempelvis gör en nyemission finns det en 
risk att verksamheten förmedlar fel signaler till marknaden (Myers & Majluf, 1984). 
De blandade signalerna till marknaden kan i positiv mening ge en signal att företaget 
har möjlighet till tillväxt, vilket kan vara avgörande för investerarna. Å andra sidan 
kan en nyemittering ge negativa signaler om företaget, vilket kan föranleda till en tro 
om att aktien är övervärderad. Problematiken med en övervärdering av aktievärdet 
anses förorsakas av den asymmetriska informationen. Problemet är att den 
information som investerarna besitter inte är tillräcklig för att göra en korrekt 
bedömning av aktiens värde. Myers och Majluf (1984) påstår vidare att 
företagsägarna dessutom tenderar att skydda sin nuvarande ägare och deras intressen. 
Ägarna av företaget kommer därför aldrig att emittera nya aktier om aktien är 
undervärderad och lån är något som i detta läge kommer att föredras. Vid tillfället då 
aktien är övervärderad kommer en emission att främja de nuvarande aktieägarna, 
vilket leder till att eget kapital är att föredra. 
 
Pecking order theorys (Myers & Majluf, 1984) grundläggande antagande är att 
marknaden inte är perfekt och att den asymmetriska informationen är något som 
existerar mellan investerare och ägarna. Informationsspridning om verksamheten är 
något som enligt teorin anses vara kostsamt. Anledningen till detta är att när 
informationen om företaget blir offentlig skapas möjligheten att den utnyttjas av 
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konkurrenter, vilket i sin tur kan leda till att värdet på verksamheten minskar. Detta 
kan senare mynnas ut i att potentiella investerare tappar sitt intresse av att investera i 
företaget (a.a.). Detta är grunden för restriktiviteten som entreprenören upplever när 
denne delar med sig av information, vilket kan förorsaka att en investering uteblir. 
Den asymmetriska informationen blir därav en balansgång för entreprenören att denne 
riskerar att säga för mycket eller för lite om sitt projekt (a.a.). 
 
Myers och Majluf (1984) anser att den finansieringsform som är att föredra utan att 
riskera att information läcker ut till konkurrenter är banklån. Vid ett banklån 
försvinner inte värdet av idén, dessutom möjliggör denna finansieringsform för 
erhållning av kapital. En nackdel är emellertid att banker tenderar att utvärdera 
företag och dess tillgångar i förväg. I jämförelse med en värdering utförd av en 
investerare som ser potential i verksamheten kan bankens värdering bli betydligt lägre 
(a.a.). 
 
Hamberg (2004) har utifrån Myers och Majlufs (1984) teori rangordnat de olika 
finansieringsmetoderna som följande: 
 

1. Internally generated funds (equity    Hög preferens 
2. Alredy approved band credits 
3. Bank loan fom current main lender 
4. Issue of bonds 
5. Issue of convertible securities 
6. Issue of preferred stock 
7. Issue of common stock to main owner 
8. Issue of common stock to new investors    Låg preferens 

 

Myers (1984) har i en enskild studie förklarat att den bakomliggande orsaken till 
denna preferensordning är entreprenörens vilja att behålla kontroll av verksamheten. 
Detta förklarar varför verksamheten föredrar externa lån framför externt ägarkapital. 
Vidare kommer verksamhetens ägare därför, vid behov av externt ägarkapital, först att 
vända sig till en intressent som de tidigare har haft kontakt med innan de vänder sig 
till en okänd intressent (Hamberg 2004, s. 242).   

 

2.3 Finansiell Bootstrapping 
Forskning inom ämnet resursanskaffning tenderar att fokusera på en aspekt; att 
företag anskaffar resurser genom att vända sig till institutionaliserade finansiella 
medel. Med dessa medel till sitt förfogande kan företaget därefter vända sig till 
marknaden för att anskaffa behövande resurser. Det finns emellertid en annan metod 
för att anskaffa resurser som inte kräver att företaget vänder sig till extern 
finansiering, denna metod benämns - finansiell bootstrapping. (Winborg & 
Landström 2001) 
 
Finansiell bootstrapping kan presenteras som två grundläggande former (Harrison et 
al. 2004). Den första formen innebär att verksamheten genom kreativa lösningar 
erhåller finansiering utan att vända sig till banker eller emittera nytt eget kapital. Den 
andra formen innebär strategier för att minimera eller helt eliminera behovet av extern 
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finansiering genom att anskaffa resurser för en liten eller helt obefintlig kostnad. 
Kortfattat innebär detta att verksamheter kan få tillgång till nödvändiga resurser utan 
att synligt belasta balansräkningen. Alternativt få tillgång till dessa resurser genom att 
belasta balansräkningen minimalt. Exempel på metoder som helt eliminerar 
finansieringsbehovet är att låna utrustning från andra företag eller att få kunder att 
marknadsföra företagets varumärke eller produkter utan kostnad. Att dela lokaler med 
andra företag är ett exempel på en metod som kan tillämpas för att minimera 
finansieringsbehovet. (Winborg 2003) 
 
Det finns inom traditionell finansieringsteori, “Short-term Capital Management”, 
vissa metoder som kan tillämpas för att hantera verksamhetens likviditet, något som 
senare också uppmärksammas som finansiella bootstrappingsmetoder av Winborg och 
Landström (2001). Hillier et. al (2013) redogör för två metoder som verksamheter 
tillämpar i syfte att öka sin likviditet, något som benämns “Accelerating Collections” 
respektive “Delaying Disbursements”. Där den första innebär en samling av diverse 
metoder som ämnar påskynda inbetalningar och där den andra innebär diverse 
metoder för att fördröja utbetalningar. (Hillier et. al 2013, s. 750-752)  
 

2.3.1 Bootstrappingsmetoder samt dess kategorier 
Winborg och Landström (2001) identifierade 32 olika bootstrappingsmetoder som 
tillämpas av små företag i Sverige vilket sammanställdes i en tabell (se bilaga 2). 
Författarna lägger särskild tonvikt på de sex mest förekommande metoderna 
(Winborg & Landström 2001): 
 

1. Köpa begagnad utrustning istället för ny utrustning 
2. Förhandla bästa möjliga villkor med sina leverantörer 
3. Undvika att ta ut ägarens/VD:s lön under viss period 
4. Avsiktligen fördröja med utbetalningar till sina leverantörer 
5. Tillämpa rutiner för att påskynda inbetalningar från kund 
6. Låna utrustning från andra företag under viss period 

 
Enligt Winborg och Landström (2001) utgör de fem första metoderna exempel på hur 
verksamheten kan minimera den ekonomiska belastningen på sin verksamhet. Detta i 
sin tur möjliggör för verksamheten att, i en större utsträckning, skapa mer interna 
medel. Att låna utrustning från andra företag är enligt författarna ett sätt för en 
verksamhet att erhålla resurser utan att behöva belasta företaget ekonomiskt. 
 
Samtliga 32 metoder kategoriserades sedan in i sex olika kategorier. Den första 
kategorin innefattar resursanskaffning som har skett genom en införsel av resurser 
från ägaren, chefer eller släktingar. Exempel på metoder inom denna grupp är att 
anställa släktingar som jobbar för en icke-marknadsbaserad lön, att ägaren använder 
sitt privata bankkort eller att chefen inte tar ut någon lön. Denna metodgrupp benämns 
ägarfinansierade metoder. Den andra kategorin innefattar metoder som tillämpas 
genom att företaget effektivt organiserar “accounts receivable” perioden. Metoder 
som identifierades var bland annat att förkorta betalningsvillkoren eller sätta ränta på 
försenade inbetalningar. Dessa metoder fick samlingsnamnet - minimering av 
”accounts receivable”. Fortsättningsvis kartlades den tredje kategorin som fick 
beteckningen gemensamt nyttjande. Som namnet tyder innefattar denna grupp 
metoder som innebär att företaget delar eller lånar utrustning från andra företag. Den 
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fundamentala förutsättningen inom denna metodgrupp är att det är chefens/ägarens 
personliga relation till externa aktörer som möjliggör denna resursanskaffning. 
Metoder som att medvetet innehålla betalning till leverantörer och att leasa utrustning 
tillhör kategorin fördröjande betalningar och är således den fjärde kategorin. Den 
femte kategorin innefattar metoder som behandlar minimeringen av egna resurser 
investerat i lager. Exempelvis kan en välbearbetad relation till leverantörer bidra till 
att det egna företaget nästan helt kan eliminera behovet av att själva investera i sitt 
lager. Denna grupp benämns minimering av kapital investerat i lager. Slutligen 
identifierades den sjätte kategorin - bidragsfinansiering. Företag som vänder sig till 
statliga verksamheter och från dem erhåller finansiella medel för att därefter anskaffa 
resurser tillhör kategorin bidragsfinansiering. (Winborg & Landström 2001) 
 

2.3.2 Finansiella bootstrappers 
Efter kategoriseringen av de olika metoderna identifierade Winborg och Landström 
(2001)  kategorier av finansiella bootstrappers; bootstrappingsanvändare. 
Kategoriseringen är beroende på vilka metoder som tillämpas vid resursanskaffning. 
Nedan följer de sex olika kategorierna samt dess karaktärsdrag: 
 
Ägarfinansierade Bootstrappers utgörs av företag som är oerhört beroende av att 
tillhandahålla resurser från verksamhetens ägare eller dennes släkt/vänner för att 
överleva. Ägarfinansierade bootstrappingsföretag är vanligtvis småföretag med 
möjlighet till en snabb tillväxt, de är belägna inom större städer och upplever 
svårigheter med att erhålla banklån. Företagen tillämpar därför diverse metoder för att 
minska kostnaderna som förknippas med verksamheten, exempelvis kan släkt och 
vänner jobba för en icke-marknadsbaserad lön eller att ägarna själva inte tar ut någon 
lön. Slutligen skall det tilläggas att företagen som tillämpar dessa metoder är omogna. 
(Winborg 2003, s. 37) 
 
Minimerande Bootstrappers är företag aktiva inom handeln eller bygg och som 
befinner sig i en expansionsfas eller mognads fas. De tillämpar metoder för att på 
olika sätt minska “accounts receivable” perioden och till viss del använder metoder 
för att minska kapital investerat i lager. Förenklat menat tillämpar de olika metoder 
för att påskynda inbetalningar från kund. Exempelvis kan de ha högre räntor på sina 
fakturor. Företag som är verksamma inom handel har oftast väldigt många kunder 
vilket givetvis medför många transaktioner. Detta skulle också vara en naturlig orsak 
till varför dessa företag på olika sätt försöker påskynda sina inbetalningar. Företagen 
som tillhör denna kategori uppvisar vanligen en god lönsamhet, har långfristiga lån 
hos banken och är inte i behov av ytterligare finansiering. (Winborg 2003, s. 36-37) 
 
Relationsorienterade Bootstrappers är de företag som tillämpar metoder för att låna 
eller dela utrustning med andra företag. De utnyttjar sitt sociala nätverk för att uppnå 
nödvändiga resurser vilket medför att den finansiella belastningen på företaget 
minimeras men i vissa fall helt kan elimineras. Det skall tilläggas att dessa företag 
också tillämpar metoder för att fördröja utbetalningar, men att detta görs i en liten 
utsträckning. Orsaken är en självklarhet, om företagen lånar eller delar utrustning från 
andra företag och samtidigt fördröjer med betalningar till samma aktör finns risken att 
de äventyrar deras relation. Företagen tillhörande denna kategori är verksamma i 
mindre städer och är inom branschen tillverkning/jordbruk. Dessa företag har oftast 
banklån och upplever dessutom inga svårigheter med att ta ytterligare banklån. 
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Slutligen skall det tilläggas att dessa företag oftast är mogna i termer av 
utvecklingsfas. (Winborg 2003, s. 36) 
 
Fördröjande Bootstrappers är de företag som tillämpar metoder för att fördröja sina 
utbetalningar. Sett till utvecklingsfasen är de antingen mogna eller omogna. Dessa 
företag fördröjer exempelvis med momsbetalningar, väljer att leasa alternativt köpa 
begagnad utrustning istället för ny utrustning. Leasing möjliggör för företaget att utan 
stora utgifter erhålla anläggningstillgångar och därmed minska behovet att anskaffa 
kapital för investeringen (Hillier et. al. 2013, s. 581). Utöver detta brukar de vanligen 
förhandla fram de bästa betalningsvillkoren för sina leverantörer. Fortsättningsvis 
tillämpar dem metoder för att minimera sina egna resurser investerat i lager. Vanligen 
är dessa företag inom branschen hotell/restaurang och är belägna i stora städer. 
Företagen är relativt stora med en median på nio anställda men uppvisar dock en låg 
tillväxttakt. Dessa företag har en låg vinstmarginal, står inför finansiella svårigheter 
och är oftast i behov av ytterligare finansiering. Slutligen har dessa företag vanligen 
inga banklån och har dessutom begränsade möjligheter med att ta ett banklån i 
framtiden. (Winborg 2003, s. 36) 
 
Bidragsorienterade Bootstrappers utgörs av företag som på olika sätt tillämpar 
statliga bidrag för att finansiera sin verksamhet. Majoriteten av dessa företag är 
relativt stora med en median på 16 anställda och är verksamma inom tillverkning samt 
uppvisar en hög tillväxt historiskt sett. Det är viktigt att poängtera att dessa företag 
oftast har en stor tillväxtpotential och är därför attraktiva för statliga myndigheter då 
detta innebär att de har möjlighet att öka sysselsättningsnivån i företaget. 
Bidragsorienterade bootstrappers utgörs därmed av företag som befinner sig i en 
expansionsfas. Avslutningsvis finansieras dessa företag dessutom med banklån och 
möjligheten för ytterligare extern finansiering anses vara god. (Winborg 2003, s. 36) 
 
Non-bootstrappers är den sista kategorin av företag. Dessa företag tillämpar 
bootstrapping i en väldigt liten utsträckning eller inte alls. Non-bootstrappers utgörs 
vanligen av företag inom konsultbranschen bestående av en person, vilket medför att 
de inte har behov av stora investeringar i exempelvis lager eller utrustning. De finns 
både i de omogna och mogna företagsfaserna och är oftast belägna inom små städer. 
Slutligen uppger ägarna av dessa företag att de inte är i behov av ytterligare 
finansiering men att deras möjlighet att erhålla detta inte utgör något större problem. 
Enligt Winborg och Landström (2001) kan slutsatsen dras att finansiering inte utgör 
en viktig aktivitet för verksamheten. (Winborg & Landström 2001) 
 

2.4 Traditionella finansieringsformer 
Detta avsnitt ämnar till att ge läsaren en inblick i vilka de traditionella 
finansieringsformerna är. Syftet är att ge en bakgrundsförståelse för dessa, eftersom 
det i studiens senare avsnitt oftast förekommer allmänna diskussioner om traditionella 
finansieringsformer. 

2.4.1 Bankfinansiering 
En av de vanligaste formerna av extern finansiering vid nystartade företag är att 
finansiera verksamheten via banklån. Detta anses dock inte vara bland de enklaste 
alternativen eftersom det ofta krävs en bra bankrelation för att möjliggöra denna typ 
av finansiering. Kreditbedömningen av unga företag är inte lätt då de saknar 
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erfarenhet och historik. Då denna typ av information inte finns tillgänglig vid 
bedömningen sker ofta bankens beslut på vad banken får för intuition om företaget. 
Detta blir finansiärernas dilemma, de vill undvika att finansiera projekt som kan 
misslyckas, men samtidigt undvika att avslå kredit mot ett projekt som kan bli 
framgångsrikt. Banker har därför en tendens till att vara försiktiga att bevilja krediter 
till nya företag då de utgör en stor risk för banken. (Landström & Löwegren 2009, s. 
260 - 261) 
 

2.4.2 Informellt riskkapital 
Finansiering via informellt riskkapital innebär att privatpersoner utan någon 
familjekontakt till företaget går in och investerar ägarkapital direkt i onoterade 
företag. Marknaden består av många olika kategorier av investerare samt med en 
mängd individer med olika preferenser och erfarenheter. Riskkapitalister har genom 
detta kategoriserats utifrån deras karaktär i finansieringsprocessen. Den första 
kategorin benämns som mikroinvesterare, denna grupp kategoriseras som dem minst 
aktiva gruppen av informella investerare. Den andra gruppen kallas finansiella 
placerare, denna grupp beskrivs som att de ser sin investering i företaget som en 
finansiell placering och är relativt aktiva på marknaden. Nästa grupp benämns 
kompetensinvesterare och kan beskrivas som finansiella placerarens motsats då 
denna informella riskkapitalist gör större men färre investeringar istället för många 
små. Det som kännetecknar dem är den kompetens och erfarenhet som de bidrar med 
till verksamheter, kapitalet de tillför får en sekundär roll.  Den mest aktiva kategorin 
är affärsängel, denna grupp karaktäriseras av många investeringar samt att de förser 
med mycket resurser i form av både kapital samt kompetens och erfarenhet till 
företaget. (Landström & Löwegren 2009, s. 262 - 263) 
 

2.4.3 Venture capital 
Dessa externa finansiärer är till skillnad från tidigare nämnda investerare inte 
intresserade av investering i företagets initiala fas, utan intresserar sig för 
tillväxtorienterade företag med en redan etablerad utveckling. Investeringarna sker 
ofta på onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang. Venture capital kan 
organiseras på olika sätt men det vanligaste är att investeringen sker genom att en 
kapitalfond skapas. Denna sköts sedan av venture kapitalföretagen mot arvode för de 
arbete de lägger ner, samt en andel av den genererade vinsten som företaget får 
genom realiseringar av investeringarna. Vid denna typ av finansiering krävs det att 
entreprenören släpper ifrån sig en stor del av kontrollen över sitt företag, vilket i flera 
fall kan vara en kritisk fas och svårt för många att genomföra. (Landström & 
Löwegren 2009, s. 265 - 268) 
 

2.5 Tidigare Forskning 
I en undersökning genomförd 2009 av Lam analyserades finansiell bootstrapping och 
det finansiella gapet. Syftet med undersökningen var att ge ett alternativt synsätt på 
fenomenet det finansiella gapet (Lam 2010). Det möjliggjordes genom att undersöka 
hur och varför entreprenöriell finansiering gör sig tillgänglig till entreprenörer. 
 
Lam (2010) hävdar att både nationella som internationella samhällen har identifierat 
betydelsen av entreprenörskap och dess nödvändighet för ekonomisk utveckling. 
Fortsättningsvis menar han att olika länder och olika samhällen försöker gynna 
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entreprenörskap på olika sätt men att det vanligen mynnas ut i ett tillskott av 
forskningen inom entreprenöriell finansiering. Forskaren belyser emellertid ett 
problem, att majoriteten av forskningen inom entreprenöriell finansiering tenderar att 
fokusera på utbudssidan av formella finansieringsmedel, i synnerhet främmande 
kapital (Brophy 1986, McNally, 1995; De Clercg and Sapienza, 2001; Freear et al., 
2002; Mason och Harrison, 2002; Bruton och Ahlström, 2003; Lehmann, 2006; Li, 
2008; Macht och Robinson, 2009; se Lam 2010) men att forskningen också behandlar 
extern skuld finansiering. Lam (2010) fortsätter sedan med att förklara att väldigt lite 
forskning har undersökt de informella finansieringskällorna. Av de fåtal 
undersökningar som faktiskt gjorts inom området informell finansiering har fokus 
legat på att undersöka finansiering från familjer och vänner. Dessvärre har väldigt lite 
uppmärksamhet riktats mot finansiell bootstrapping och dess roll i den 
entreprenöriella processen.   
 
Lam (2010) vill med sin undersökning bidra till en djupare förståelse av det ofta 
allmänt accepterade och missförstådda fenomenet det finansiella gapet genom att 
undersöka utbudet, efterfrågan och skapandet av entreprenöriell finansiering (i.e 
finansiell bootstrapping) (Lam 2010). 
 
Forskningen genomfördes genom ett longitudinellt flerstegsfältarbete med en 
analytisk process. Syftet med detta var för att ge forskaren en inblick i vad 
entreprenörerna säger samt hur de agerar utifrån deras perspektiv (Lam 2010). Lam 
menar att detta perspektiv är viktigt vid kartläggandet av förståelsen av hur 
individerna skapar förståelse av sin omgivning, för att sedan tillfredsställa sina 
finansiella behov. Med andra ord förståelsen av hur och på vilka grunder individer 
tillämpar finansiell bootstrapping. 
 
Den huvudsakliga metoden som tillämpades vid datainsamlingen var ostrukturerade 
intervjuer vilka besatt ett bestämt tema, med den sekundära metoden observation, som 
utgjorde ett stöd till intervjuerna (Lam 2010). Intervjuerna var enligt Lam en 
nödvändighet för att skapa förståelse av processen finansiell bootstrapping. Företagen 
som deltog i undersökningen var belägna i två olika kinesiska städer; Shanghai och 
Hong Kong. Valet av dessa områden grundar sig i skillnaden av den institutionella 
kontexten samt att båda områdena besitter en hög nivå av entreprenöriella aktiviteter. 
I undersökningen deltog sammanlagt 17 företag samt 33 företagsägare, vilket sträckte 
sig över en period på två och ett halvt år (Lam 2010). 
 
Resultatet i studien presenteras i de tre följande avsnitten: Hanterandet av efterfrågan 
av kapital, hanterandet av utbudet av entreprenöriell finansiering samt skapandet av 
entreprenöriell finansiering. 
 
Hanterandet av efterfrågan av kapital - Resultatet från de två olika kinesiska städerna 
visade likgiltighet med tidigare forskning, att nyckel-aspekten med finansiell 
bootstrapping är att minska behovet av kapital. Det påvisades att entreprenörer i de 
båda städerna tillämpade metoder för att minimera deras finansiella behov, 
exempelvis genom att ha släkt och vänner jobba för en lön under marknadslönen eller 
att leasa alternativt köpa begagnad utrustning. (Lam 2010) 
 
Hanterandet av utbudet av entreprenöriell finansiering - Det framkom att 
entreprenörer tillämpade diverse finansiella bootstrappingsmetoder för att hantera 
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utbudet av finansiering. Exempelvis förhandlade entreprenörerna med sina 
leverantörer och sina kunder för att få de bästa betalningsvillkoren. Detta 
möjliggjorde för entreprenörerna att genomföra transaktioner genom att “använda 
andras pengar”, det var med andra ord leverantören (och kunden) som täckte 
utbudsgapet genom att bevilja längre krediter. (Lam 2010) 
 
Skapandet av entreprenöriell finansiering - Slutligen påvisades det i undersökningen 
att entreprenörerna från dessa städer också skapade finansiering till sina 
verksamheter. Exempelvis var dessa entreprenörer deltidsanställda i andra företag där 
de erhöll lön, lönen investerades sedan i deras egna verksamhet. Det kan påstås att 
entreprenörerna skapade entreprenöriell finansiering genom att omvandla sin lön till 
att finansiera sin verksamhet. (Lam 2010) 
 
Resultatet visar likhet med tidigare forskning utfört inom området. Det förekommer 
exempelvis samma finansiella bootstrappingsmetoder i denna undersökning som 
exempelvis de metoder som Landström och Winborg (2001) tidigare presenterat och 
att detta då förstärker betydelse av finansiell bootstrapping som finansieringskälla. 
Lam (2010) drar slutsatsen att det är inom entreprenörens egen vilja att själv hantera 
utbudet, efterfrågan och skapandet av entreprenöriell finansiering. 
 

In other words, the "funding gap" is not static and 
concrete, existing "out there", it is dynamic, 
manageable and in many cases, it is within the 
entrepreneurs or nascent entrepreneurs' power and 
ability to make a difference. (Lam 2010) 
 

Sammanfattningsvis menar han att tillämpandet av finansiell bootstrapping kan bidra 
till att avsmalna det omdiskuterade finansiella gapet. 
 
  



	   16	  

Kapitel 3 

METOD 
	  
 
I detta avsnitt kommer undersökningens utförande samt metoden att redovisas. Det 
första stycket kommer att redovisa undersökningens kunskapsteoretiska ståndpunkt 
samt forskningsansats. Därefter presenteras forskningsstrategin följt av 
forskningsmetoden. De följande avsnitten kommer behandla undersökningens urval, 
genomförande samt diskussioner om studiens tillförlitlighet och verifiering av datan. 
Avslutningsvis kommer det presenteras alternativa metodval, allmän metodkritik samt 
källkritik.  
 

 

3.1 Kunskapsteoretisk ståndpunkt & forskningsansats 
Det finns huvudsakligen två olika ståndpunkter inom samhällsvetenskapen, 
hermeneutik och positivism. I denna undersökning kommer teori och empiri att 
analyseras utifrån kunskapssynen positivism. Med den kunskapsteoretiska 
ståndpunkten tillämpas naturvetenskapliga metoder i syfte att förstå den sociala 
verkligheten och allt den inbegriper (Bryman & Bell, 2010 s. 26). Denna ståndpunkt 
möjliggör för att ge en förklaring av människors beteende, som kan kopplas till 
studiens syfte som bland annat ska undersökas hur finansiella bootstrappingsmetoder 
tillämpas (a.a. s. 29). 
 
Inom positivismen inryms forskningsansatserna deduktivism och induktivism 
(Bryman & Bell, 2010 s. 26). Den grundläggande ansatsen i denna undersökning är av 
ett deduktivt inslag, detta eftersom teori härledde empiriska observationer. Med andra 
ord har befintliga och etablerade teorier inom ämnet varit utgångspunkten för denna 
undersökning. Studien har emellertid växlat mellan teori och empiri eftersom det har 
krävts kompletteringar. Detta föranleder till att studien besitter en blandning av 
deduktivism och induktivism, en ansats som vanligen benämns iterativ (a.a. s. 25). 
 

3.2 Forskningsstrategi 
Studien grundar sig i forskningsstrategin surveyundersökning. Anledningen till valet 
av denna strategi är att skribenterna ville uppdatera kunskaper och kännedom 
(Denscombe 2009 s. 25) samt presentera en ögonblicksbild över det undersökta ämnet 
finansiell bootstrapping. Detta görs under en bestämd tidpunkt, vilket gör 
surveyundersökningen till ett naturligt val. Winborg och Landströms (2001) 
undersökning genomfördes under andra omständigheter än idag 14 år senare. I 
dagsläget råder det andra omständigheter som exempelvis en låg reporänta 
(Riksbanken 2015) vilket kan komma att påverka respondenternas uppfattning av det 
finansiella gapet samt tillämpandet av finansiell bootstrapping. 
 
Vidare anser uppsatsskribenterna att denna studie besitter strategiska inslag av en 
fallstudie. Anledningen till detta är att undersökningen syftar till att djupgående 
undersöka finansiell bootstrapping och dess metoder. Detta uppnås bäst med 
fallstudier då undersökningen kan avgränsa sig till ett fåtal fall och undersöka samt 
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redogöra för dessa på djupet (Denscombe 2009, s.59). Vidare gör fallstudier sig 
lämpliga för att reda ut komplexiteten som kan uppstå (a.a. s.60) något som 
uppsatsskribenterna befarade kunde uppstå vid intervjuerna. Med ett inslag av 
fallstudiestrukturen kan uppsatsskribenterna undersöka entreprenörernas erfarenheter 
av finansiell bootstrapping. Fortsättningsvis möjliggör detta för att undersöka 
processen (a.a. s.59) av fenomenet och därmed kartlägga hur de olika metoderna 
tillämpas vilket inbegrips i studiens syfte.  
 

3.3 Forskningsmetod 
Efter att valet av forskningsstrategi fastställdes valdes den metod som ansågs vara 
mest förmögen att generera empiri som kunde besvara forskningsfrågan. Inom 
strategin surveyundersökning ansåg uppsatsskribenterna att metoden intervjuer var 
mest lämpad för insamling av data. Anledningen till detta val är att intervjuer gör sig 
lämpliga när det som undersöks är av komplex art (Denscombe, 2009, s. 232). Det var 
nödvändigt att få en insikt i respondenternas uppfattningar och erfarenheter av 
finansiell bootstrapping, utöver detta kunde frågor om verksamhetens finansiella 
behov upplevas som känsliga. Med metodkrav som dessa var valet av intervjuer ett 
självklart val (a.a. s. 233). Fortsättningsvis har tidigare forskning inom området 
tillämpat intervjuer som metodval vid undersökning av finansiell bootstrapping (se 
exempelvis Winborg & Landström, 2001; Lam, 2010; Jonsson & Lindbergh, 2011). 
Eftersom Winborg & Landström (2001) dock redan kartlagt bootstrappingsmetoderna, 
var det istället önskvärt att studera dessa företeelser djupare, vilket föranledde till 
metodvalet intervjuer. Vidare anses intervjuer vara särskilt lämpade för att ge 
undersökaren en insikt i nyckelpersonernas kunskaper (Denscombe 2009 s. 267), 
detta var särskilt nödvändigt i denna studie då skribenterna ville få förståelse om 
finansiell bootstrapping underlättat behovet av kapital i verksamheten. 
 
Närmare bestämt har datainsamlingen i denna undersökning utgjorts av 
semistrukturerade intervjuer som består av respondenter som bedriver ett SMF (se 
definition i begreppsdefinitioner). Semistrukturerade intervjuer tillämpades för att få 
en djupare insikt om finansiell bootstrapping och dess påverkan på det finansiella 
gapet. Korrespondenterna hade en färdig intervjuguide med förhållandevis specifika 
ämnen som skulle behandlas (Bryman & Bell, 2010, s. 363). Det var dock ingen 
nödvändighet att frågorna kom i en specifik ordning, utan det var önskvärt för 
korrespondenten att vara flexibel i syfte att möjliggöra för respondenten att uttrycka 
sig mer utförligt och samtidigt erhålla nyanserade svar (Denscombe, 2009, s. 234-
235). Frågeschemat utformades utifrån teorier om finansiella bootstrappingsmetoder 
samt teorier om det finansiella gapet och Pecking order theory. Detta för att 
säkerställa att den data som genererats besatt en teorianknytning. De första tre 
frågorna i intervjun utgjordes av bakgrundsvariabler, det var av fundamental 
betydelse eftersom detta gav den intervjuade en möjlighet att känna sig avslappnad. 
Detta gav dessutom en möjlighet för intervjuarna att sätta sig in i respondentens 
arbetssituation (Denscombe 2009, s. 256). Det ska tilläggas att intervjuerna dessutom 
var personliga intervjuer, vilket i större utsträckning möjliggjorde för uttömmande 
svar (Denscombe 2009, s. 235). 
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3.4 Urvalsram 
Initialt tillämpades en urvalsram för att erhålla respondenter, dock genererades enbart 
en respondent från denna (se avsnitt 3.5 Urval). Denna urvalsram genererades från 
databasen Orbis som är en databas som innehåller finansiell information om företag 
över hela världen. Databasen agerade således som ett register vilket möjliggjorde för 
uppsatsskribenterna att generera potentiella respondenter. Genom databasen är det 
möjligt att söka efter företag utifrån vissa kriterier, vilket var en nödvändighet. 
Skribenterna kunde därmed söka företag efter kriterierna: >50 anställda samt >€10 
miljoner omsättning, fortsättningsvis var företagen tvungna att vara verksamma i 
Stockholm. De två första kriterierna är uppsatta för att företagen ska räknas som ett 
SMF enligt EU:s definition. Anledningen till att verksamheterna skulle vara 
etablerade i Stockholm var för att undvika resekostnaderna som uppstår i samband 
med personliga intervjuer på annan ort (Denscombe, 2009, s. 29). 
 

3.5 Urval 
Urvalet i denna studie utgörs av ett icke-sannolikhetsurval eftersom det inte hade varit 
möjligt att inkludera ett tillräckligt stort urval för att vara adekvat nog att benämnas 
ett sannolikhetsurval (Denscombe, 2009, s. 37). Initialt ville skribenterna tillämpa sig 
av ett subjektivt urval där potentiella respondenter skulle genereras från urvalsramen. 
Efter att urvalsramen sammanställdes gjorde skribenterna en närmare granskning av 
företagen. Det skall tilläggas att skribenterna började högst upp i listan för att sedan 
bearbeta sig ned. Den närmare granskningen utgjordes av en genomgång av företagen 
för att säkerställa att dessa fortfarande var verksamma. Därefter handplockades 
respondenterna från urvalsramen, detta gjordes medvetet då skribenterna valde de 
objekt som de ansåg bäst kunde generera värdefull data (Denscombe, 2009, s. 37). 
Objekten som ansågs kunna generera värdefull data var de företagen som var i drift 
och som varit verksamma i minst ett år. När dessa företag sedan kontaktades bemötte 
skribenterna svårigheter. Av de 30 potentiella respondenterna som kontaktades 
bokades enbart en intervju. Detta gav skribenterna en svarsfrekvens på 3,33 % vilket 
tyder på en alltför hög ineffektivitet. Tidsåtgången för denna urvalsprocess, samt 
motvilligheten från de potentiella respondenterna att delta i intervjun, föranledde till 
att skribenterna valde att tillämpa en annan urvalsteknik för att möjliggöra 
undersökningen.   
 
Skribenterna valde därefter att utgå från sitt kontaktnät för att generera ett urval till 
undersökningen, då detta ansågs vara ett mer effektivt tillvägagångssätt. Således 
består uppsatsen av ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2009, s. 39). Det skall dock 
tilläggas att respondenterna som genererades från bekvämlighetsurvalet fortfarande 
var tvungna att uppnå kriterierna >50 anställda samt >€10 miljoner omsättning samt 
vara belägna i Stockholm. 
 
Urvalet i denna undersökning har således genererats till 90 % via ett 
bekvämlighetsurval och resterande del har genererats med hjälp av ett subjektivt urval 
där företaget har hämtats från urvalsramen Orbis. 
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3.6 Genomförande 
3.6.1 Pilotundersökning - förstudie 
Innan intervjuerna som skulle ligga till grund för denna undersökning utfördes, 
genomförde uppsatsskribenterna en förstudie. Syftet med detta var att kontrollera de 
potentiella frågorna, uppmärksamma om det uppkom eventuella frågor eller 
missuppfattningar samt fastställa om frågorna genererade rätt data. 
Pilotundersökningen genomfördes på en före detta entreprenör. Från denna förstudie 
uppmärksammades att visa frågor var tvungna att omformuleras samt att vissa 
begrepp (affärsänglar och riskkapitalister) var tvungna att förklaras. Att skribenterna 
valt att genomföra en pilotundersökning bidrar till att uppsatsen besitter en högre 
tillförlitlighet då detta givit skribenterna en möjlighet att stämma av frågornas 
relevans. Det skall dessutom tilläggas att intervjuarna fick en möjlighet att vässa sin 
intervjuteknik (Denscombe 2009, s. 255). 
 

3.6.2 Kontakttagandet och intervjuförloppet 
Kontakttagandet var densamma för samtliga respondenter från båda 
urvalen.  Inledningsvis kontaktades de potentiella respondenterna via telefon och vid 
detta tillfälle informerade korrespondenterna undersökningens behandlingsområde. 
Detta gjordes för att ge de intervjuade en uppfattning om undersökningens syfte samt 
säkerställa att dessa var förmögna att delge värdefull data. Vid samtycke att delta i 
undersökningen skickades ett utdrag från frågeschemat till respondenterna, detta för 
att möjliggöra för dessa att kunna förbereda sig. 
 
Vid intervjutillfället närvarade båda uppsatsskribenterna, detta gav möjligheten för 
båda att anteckna parallellt. Inledningsvis förfrågades respondenterna om de 
godkände att intervjun spelades in. Vid godkännande skedde inspelningen med hjälp 
av en ljudinspelningsfunktion på mobiltelefonen, i syfte att säkerställa att 
uppsatsförfattarna sedan bedömt och uppfattat svaren korrekt. En av skribenterna 
hade som huvuduppgift att agera som intervjuare och den andra skribentens 
huvuduppgift var att anteckna det som sades under intervjun. Antecknaren hade också 
möjlighet att ställa följdfrågor ifall denne upplevde att intervjuaren missat något. 
Intervjuerna varade ungefär 30 minuter och majoriteten av dem genomfördes på de 
intervjuades arbetsplats, en av intervjuerna skedde emellertid hemma hos 
respondenten. Korrespondenterna upplevde att de intervjuade var bekväma i 
situationen, en rimlig anledning till detta kan vara att de befann sig i en miljö som de 
förmodligen var bekväma i (sin arbetsplats/hem). Slutligen inrättades respondenten att 
deras namn och företag kommer att behandlas helt konfidentiellt i uppsatsen, vilket 
dessutom föranlett till en anonym presentation av deras svar. 
 

3.6.3 Efter intervjun 
Skribenterna har valt att transkribera intervjuerna eftersom det anses vara opålitligt att 
enbart förlita sig på minnet (Denscombe 2009, s. 258). Följaktligen valde därför 
skribenterna att transkribera intervjuerna för att erhålla så tillförlitlig data som 
möjligt. Det skall emellertid nämnas att redundant information har uteslutits samt att 
eventuella förkortningar har skrivits ut i syfte att tillhandahålla en bättre förståelse för 
läsaren. Transkriptionen gav korrespondenterna en möjlighet att finna intressanta citat 
och för att höra eventuella betoningar som den intervjuade gjorde (Denscombe 2009, 
s. 259).  
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3.6.3.1 Data- och analysbearbetning 
Efter att uppsatsskribenterna transkriberat intervjuerna var det nödvändigt att bli 
förtrogen med datan (Denscombe 2009, s. 371-372) vilket möjliggjordes genom att 
transkriberingarna lästes flitigt. Detta gav skribenterna en känsla för materialet som 
hade genererats, vad som sades samt gav en inblick i detaljerna som sedermera var av 
betydelsen för analysen. 
 
När uppsatsskribenterna kände sig förtrogna med datan sammanställdes detta i ett 
dokument. Det var enbart data som var av betydelse för undersökningens syfte som 
sammanställdes, all redundant information uteslöts. Det skedde således en granskning 
av datan där ett beslut fattades om vilka delar av resultatet som var viktigare än andra 
delar, vilket gjordes i ljuset av dess betydelse för analysavsnittet. (Denscombe 2009, 
s. 375) 

 

Därefter identifierade uppsatsskribenterna om det fanns överensstämmelser mellan de 
olika teman som inbegreps i uppsatsen. Anledningen till detta var att reducera antalet 
kategorier som fanns eftersom många av dessa var sammanflytande, exempelvis 
avsnittet om det finansiella gapet och Pecking order. (Denscombe 2009, s. 375) 

Vid analys av datamaterialet, kontrasterade uppsatsskribenterna empirin med teorier 
samt tidigare forskning. Detta gjordes genom att skribenterna undersökte resultatet 
och den teoretiska referensramen i samtidighet. Syftet med detta var att hitta 
samstämmighet eller avvikelser mellan empirin och teorin. (Denscombe 2009, s. 375) 

 

3.7 Verifiering av datans pålitlighet, överförbarhet & 
trovärdighet  
I syfte att bidra till en ökad pålitlighet i undersökningen analyserades datan av båda 
uppsatsskribenterna. Eftersom datan har tolkats av mer än person har sannolikheten 
för missuppfattningar av datan minskat. Uppsatsskribenterna har dessutom gjort en 
utförlig redogörelse för metoder samt hur data- och analysförfarandet skedde, vilket 
ökar studiens pålitlighet (Denscombe 2009, s. 381). Förekomsten av den eventuella 
intervjuareffekten (a.a. s. 244) kan emellertid förorsaka en försämrad pålitlighet. 
Svaren från respondenterna kan ha blivit snedvridet då dessa vill svara som de 
förväntar sig att korrespondenterna vill. Att respondenterna i många fall också kände 
intervjuarna ökar sannolikheten att detta faktiskt inträffat. Det skall tilläggas att 
respondenterna dessutom kan ha blivit påverkade av att intervjun spelades in då 
inspelningen kan bidra till en hämmande intervjusituation för respondenten (a.a.  s. 
259).  
 
Uppsatsskribenterna anser vidare att den genomförda transkriptionen bidrar till en 
ökad trovärdighet i studien. Transkriptionen säkerställer att anteckningarna som 
fördes under intervjun stämmer, vilket också försäkrar att datan i en ökad utsträckning 
stämmer (a.a. s. 380). Det skall tilläggas att transkriptionen också minskat eventuella 
missuppfattningar då skribenterna har haft möjlighet att “återuppleva” intervjun.  
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Slutligen anses denna studie och dess resultat besitta en överförbarhet. Resultatet i 
denna undersökning anses i en ganska stor utsträckning kunna överföras till andra 
liknande fall (a.a. s. 382) eftersom uppsatsskribenterna varit detaljerade i sina 
beskrivningar av kriterierna för undersökningens deltagande. Om en liknande 
undersökning skulle genomföras finns det tillräckligt med information att 
tillhandahålla, vilket föranleder till att resultatet i denna undersökning skulle kunna 
överföras till det undersökta fallet i den mån den studien följer samma kriterier.  
 

3.8 Alternativa metoder och metodkritik 
En alternativ metod att tillämpa för denna undersökning hade varit en kvantitativ 
enkätundersökning. Med ett metodval som detta hade undersökningens urval kunnat 
bestå av en större mängd respondenter, och därmed i en större utsträckning speglat 
populationen. Detta hade bidragit till att studiens resultat varit mer generaliserbar 
samt säkerställt reliabiliteten i en större utsträckning. Fortsättningsvis kan metodvalet 
intervju anses vara opassande och att en enkätundersökning hade varit att föredra 
eftersom exempelvis Winborg och Landström (2001) använde det som metod vid sin 
undersökning av bootstrappingsmetoder. Winborg och Landström (2001) tillämpade 
dock inte enbart enkätundersökningar utan också personliga intervjuer i syfte att 
kartlägga vilka metoder som tillämpats.  
 
Det förekom under studiens genomförande en stor motvillighet att tillhandahålla 
respondenter utifrån ett subjektivt urval (se avsnitt 3.5 Urval) och uppsatsskribenterna 
var därför tvungna att komplettera detta med ett bekvämlighetsurval. Det kan dock 
konstateras att datakvaliteten ej blivit särskilt lidande eftersom de företag som utgör 
båda urvalen består av samma urvalskriterier. Däremot kan datakvaliteten blivit 
lidande av andra orsaker. Ett omtalat exempel på detta är den så kallade 
intervjuareffekten. Närmare bestämt innebär detta att korrespondenternas personliga 
identitet kan påverka respondenternas svar så att dessa blir vinklade (Denscombe 
2009, s. 244). Exempel på detta är att intervjuarnas kön, ålder och etniska ursprung 
kan påverka svar som erhållits likaså ärligheten i dessa svar (a.a. s. 244). 
Korrespondenterna valde dessutom att förbereda respondenterna innan intervjun 
genom att dela med sig av frågeschemat, problemet med intervjuareffekten kan i detta 
sammanhang vara särskilt påtagligt. Att ge respondenterna en inblick i vilka frågor 
som kommer att behandlas under intervjun medföljer både för- och nackdelar. 
Exempelvis kommer respondenten förmodligen kunna bidra med mer värdefull data 
eftersom denna har möjlighet att bearbeta frågorna ex ante. I kontrast till detta kan 
den intervjuade snedvrida sina svar eftersom de önskar ge de svar som förväntas av 
korrespondenten.  
 
Ytterligare nackdelar med att tillämpa intervjuer som insamlingsmetod är att 
pålitligheten kan bli lidande. Detta eftersom intervjuarens inverkan, samt kontexten 
som intervjuerna genomfördes i är oerhört unika. Det blir därmed också svårt att 
uppnå en hög nivå av objektivitet.  (a.a. s. 268-269) 
 
Slutligen har denna studie enbart tagit hänsyn till entreprenörens perspektiv på 
finansiering. Det hade varit önskvärt att inbegripa finansiärer och dess synvinkel på 
finansiering av SMFs i syfte att erhålla en mer nyanserad bild på det finansiella gapet. 
Vidare skall det dessutom poängteras att uppsatsskribenterna inte gjort ett aktivt 
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sökande efter företag som inte befann sig i ekonomiska svårigheter. Det finns därmed 
vissa aspekter som kan ha förbisetts som således påverkar uppsatsens trovärdighet. 
 

3.9 Källkritik 
Uppsatsskribenterna vill påpeka att teorierna i den teoretiska referensramen kan ha 
vissa brister. Det finns en risk att de tillämpade teorierna i den teoretiska 
referensramen har blivit framtagen för ett annat syfte än det syfte som inbegrips i 
denna studie. Därmed kan det ha förekommit eventuella missförstånd vid tillämpandet 
av de olika teorierna.  
	  
Flertalet artiklar som använts i denna uppsats kommer från etablerade tidskrifter samt 
blivit vetenskapligt granskade. Exempel på tidsskrifter som förekommit är “Journal of 
Business Venturing”, “International Journal of Entrepreneurial Behavior and 
Research” och “Journal of Financial Economics”. Eftersom tidskrifterna blivit 
granskade samt är etablerade anser skribenterna att dessa tidskrifter besitter en hög 
tillförlitlighet, vilket mynnar ut i att tillförlitligheten i denna uppsats är på en högre 
nivå. 

Vidare skall det påpekas att Lams (2010) undersökning var genomförd i två kinesiska 
städer, Shanghai och Hong Kong, vilket kan medföra påtagliga differenser i utfallen 
av undersökningarna. Eftersom det råder stora kulturella skillnader mellan den 
västerländska kulturen och den kinesiska kulturen finns det utrymme för att resultatet 
som genererats från Lams (2010) undersökning kan bli missvisande vid tillämpning 
på en uppsats byggd på svenska data.  
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Kapitel 4 

Empiri 
	  

 
Inledningsvis kommer en kort presentation av studiens respondenter att göras, där 
syftet är att ge läsaren en uppfattning om de deltagande och dess verksamhet. 
Därefter kommer data att presenteras utifrån undersökningens teman. Först 
presenteras data om det finansiella gapet följt av pecking order tehory och därefter 
följer en datapresentation av de tillämpade bootstrappingsmetoderna. Den 
presenterade datan är en sammanslagning av svaren som erhållits från 
respondenterna. Det skall tilläggas att all information som presenteras har hämtats 
från de genomförda intervjuerna om inget annat sägs. 
 

 

4.1 Respondenterna 
Nedan följer en beskrivningen av studiens deltagande respondenter och dess 
verksamhet. Samtliga respondenter var vid intervjuns utförande ägare av sitt företag. I 
syfte att behålla respondenterna och dess svar konfidentiellt kommer de och företaget 
att delges påhittade namn. 
 
Respondent 1 - Företag Alfa 
Företaget Alfa är en byggfirma som erbjuder allt inom bygg och etablerades 2013. De 
är aktiva inom områdena byggledning, arbetsledning, yrkesarbetare samt har ett 
kontrollansvar. Dagens verksamhet är en följd av ett tidigare företag som blev 
konkursförlagt på grund av att en kund vägrade att betala. Respondenten som deltog 
på intervjun är delägare i verksamheten tillsammans med sin son. Respondenten är 
ansvarig för all ekonomi, administration, alla bankkontakter samt försäkringar. 
 
Respondent 2 - Företag Beta 
Företag Beta startades 2012 och är en verksamhet som 
genom organisationsutveckling, coaching och föreläsningar hjälper deras kunder att 
skapa styrande och trovärdiga värderingar som leder till hållbara resultat för deras 
kunder. Företaget hjälper kunderna att skapa en kultur som håller över tid. 
Respondenten som deltog i intervjun är ägare och arbetar som konsult i företaget. 
 
Respondent 3 - Företag Gamma 
Respondent 3 är ägare av företag Gamma som erbjuder tjänster via diverse typer av 
samtal. Respondenten har tre huvudsakliga aktiviteter i sin verksamhet där den 
dominerande delen handlar om handledning av personalgrupper, den andra behandlar 
grupputveckling och ledarutveckling och den tredje terapeutssamtal med familjer etc. 
Respondenten är utbildad socionom, familjeterapeut och handledare. Verksamhet har 
funnits sedan 2003 men respondenten har innan dess varit verksam med samma typ av 
verksamhet. 
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Respondent 4 - Företag Delta 
Företag Delta är en form av konstnärligt produktionsbolag som jobbar med allt från 
rörlig bild och fotografi till att skapa illustrationer, loggor, musik, event och andra 
projekt. Den intervjuade respondenten är ägare och ensam på företaget men har 
många samarbeten med andra företag och frilansare som respondenten också delar 
kontorslokal med. Denna verksamhet har varit verksam i 3 år och respondenten har 
innan dess haft en mindre verksamhet som inte var lika ekonomiskt gynnande. 
 
Respondent 5 - Företag Epsilon 
Respondent 5 är ägare och en av grundarna av företaget Epsilon som utvecklar 
applikationer för smartphones och läsplattor. De specialiserar sig i musikmixning och 
erbjuder applikationer för manuell mixning, DJ-ing, och automatisk mixning med 
hjälp av artificiell intelligens. Respondent 5 är VD på företaget och var även med 
2005 och grundade det företag som ligger till grund för verksamheten idag. 
 
Respondent 6 - Företag Zeta 
Företaget Zeta etablerades år 2007 och är specialiserade på att framställa 
företagsvärderingar anpassade till små- och medelstora företag. Verksamheten har 
möjlighet att genom ny metodik och kostnadseffektiva processer erbjuda dessa 
tjänster som vanligtvis är anpassade för större verksamheter och utför i snitt 5000 
värderingar årligen. Respondent 6 som deltog i undersökningen är VD för företaget 
och har varit delaktig sedan starten. 
 
Respondent 7 - Företag Eta 
Företag Eta är en reklambyrå som jobbar mot B2B företag. De benämner sig själva 
som en resurs som deras kunder kan diskutera deras kommersiella mål med samt 
hjälpa dem att nå dessa genom att utveckla kundernas marknadskommunikation. 
Respondent 7 är grundare och VD på företaget.  
 
Respondent 8 - Företag Theta 
Respondent 8 är ensam i företag Theta och arbetar med kroppsbehandlingar som 
yogamassage, samt är utbildad barnyogalärare. Respondenten säljer även 
hälsoprodukter som ett komplement till sin verksamhet.  
 
Respondent 9 - Företag Iota 
Respondent 9 arbetar som managment konsult och går in och hjälper till att 
utveckla andra företag med allt från att förbättra exempelvis affärsstrukturen samt 
affärsmodellen för företaget. Respondenten har dessutom andra uppdrag där denne 
exempelvis sitter som tillförordnad VD i ett annat företag.   
 
Respondent 10 - Företag Kappa 
Respondent 10 är ägare och grundare av två företag. Det ena företaget jobbar med 
företagsvärderingar samt bransch och konkurrensanalyser, där de levererar tusentals 
värderingar årligen. Det andra företaget är relativt nystartat och är en oberoende 
låneförmedlare som hjälper deras kunder att hitta förmånliga låneerbjudanden.  
 
 



	   25	  

4.2 Det Finansiella Gapet 
Majoriteten av företagen i undersökningen, sju av tio, ansåg att finansiering på något 
sätt är jobbigt. Det förekom emellertid tre avvikande svar från detta, exempelvis var 
de två företagen verksamma inom branschen företagsvärdering, helt internt 
finansierade. Dessa upplevde att finansiering inte var något större problem då de 
levde på tidigare vinster. För flertalet respondenter ansågs dock finansieringen utgöra 
ett problem. I fyra av dessa fall ansågs finansieringen av verksamheten utgöra något 
hämmande. Ett av ge givna skälen var att ekonomin begränsade för entreprenören att 
vidareutbilda sig, något som hade möjliggjort för fler intäktsmöjligheter. Ytterligare 
en respondent beskriver samma problematik att om de hade haft mer kapital så hade 
det möjliggjort för verksamheten att göra fler saker. En annan respondent förklarade 
att denne aldrig känt sig helt finansierad och att detta har föranlett till begränsningar, 
“[...] trots att vi fick in 110 miljoner har jag känt att vi aldrig varit helt finansierad” 
(Respondent 5). En respondent hade tidigare genomgått en konkurs och förklarade att 
de upplevt stora svårigheter med att få tillgång till kapital och att detta varit 
hämmande för dess utveckling. Exempelvis var de tvungna att gå i borgen för alla 
sina finansiella åtaganden. Denne uttryckte sig: 
 

Men som ett litet företag får man inga lån från banken, 
man kan prata med dem och försöka resonera, men det 
får man inte. Det är svårt som privatperson och som 
egenföretagare, för har man inga säkra inkomster och 
vill man inte låna från vänner och familj så är det svårt. 
(Respondent 1) 
 

En annan respondent menade att finansiering “[...] är ett nödvändigt ont, försök 
undvika det så mycket som möjligt” (Respondent 5) men påstod att det också i hög 
grad beror på vilken bransch företaget är inom. Andra menade att företag måste arbeta 
aktivt med finansieringen och att det är A och O i små företag samt att det är ett svårt 
jobb. Sju respondenter hade tidigare varit i kontakt med externa finansiärer där tre av 
dessa någon gång upplevt kommunikationsproblem. Respondenterna menade att dessa 
externa finansiärer oftast hade svårt att förstå sig på företagets situation samt att den 
personliga relationen till dessa var fundamental för att erhålla finansiella medel.   
 
Ingen av respondenterna utförde egentligen någon utförligare granskning på möjliga 
finansieringskällor på marknaden. Ett företag sökte sig till investment marknaden och 
fick där kontakt med riskkapitalister, utöver detta hade denne i ett år försökt erhålla 
lån från storbankerna vilket slutligen beviljades. En ägare i ett annat företag hade 
tidigare varit anställd på diverse myndigheter och jobbade med nystartade företag. 
Denna respondent var medveten om de möjliga finansieringsalternativen, men 
berättade att de inte sökte sig till dessa då verksamheten inte var tillräckligt innovativ 
för att anses attraktiv. En annan respondent hade deltagit i diverse företagsmässor 
men ansåg att denne inte tillhandahöll särskilt bra information angående de olika 
finansieringskällorna. Denna respondent hade delvis finansierat sin verksamhet med 
egna pengar från sitt tidigare jobb men huvudsakligen tagit hjälp av sin make. Tre av 
respondenterna finansierade sin verksamhet helt med egna medel för att därefter leva 
på tidigare vinster, för dem var det inte nödvändigt att söka efter fler källor. De 
resterande fyra företagen hade till största del finansierat sig av egna medel men också 
varit i kontakt med banken. Det ska tilläggas att inga av dessa respondenter sökte efter 
andra källor utan utgick från den kunskap de besatt. 
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Sammanfattningsvis anser sju respondenter att finansiering på något sätt är jobbigt. En 
vanlig orsak till denna uppfattning var att finansieringen av verksamheten har hämmat 
verksamhetens utveckling. Vidare har ett fåtal respondenter berättat att de externa 
finansiärerna, de tidigare varit i kontakt med, har haft svårigheter att förstå sig på 
vederbörandes verksamhet. Respondenterna uppgav att de dessutom inte gjorde någon 
utförligare granskning av de möjliga finansieringsalternativen på marknaden.  

 

4.3 Pecking- order 
Nedan följer preferensordningen från de enskilda respondenterna som senare mynnar 
ut i en sammanställd preferensordning av samtliga respondenter.  
 
Respondent 1 
1.     Tidigare vinster 
2.     Egna medel 
3.     Banklån 
 
Respondent 2 
1.    Egna medel 
2.    Tidigare vinster 
3.    Affärsänglar 
 
Respondent 3 
1.     Tidigare vinster 
2.     Banklån 
3.     Egna medel 
 
Respondent 4 
1.     Tidigare vinster 
2.     Egna medel 
3.     Vänner 
 
Respondent 5 
1.    Egna medel 
2.    Tidigare vinster 
3.    Banklån 
 
Respondent 6 
1.     Statliga bidrag 
2.     Investmentmarknaden/Riskkapitalister 
3.     Kontakter/vänner/affärsängel 
 
Respondent 7 
1.    Egna medel 
2.    Tidigare vinster 
3.    Banklån 
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Respondent 8 
1.     Egna medel 
2.     Affärsänglar 
3.     Banklån 
 
Respondent 9 
1.     Egna medel 
2.     Tidigare vinster 
3.     Banklån 
 
 
Respondent 10 
1.     Egna medel 
2.     Tidigare vinster 
3.      Riskkapitalister 
 
Den mest förekommande prioriteringen är: 

1. Egna medel 
2. Tidigare vinster 
3. Banklån 

 
Den mest förekommande prioriteringen av de olika alternativen beräknades genom att 
de olika prioriteringsstegen fick olika poäng. Där det första steget gav tre poäng, 
andra steget två poäng och det tredje steget ett poäng. Därefter beräknades summan 
av samtliga alternativ där det alternativet med högst antal poäng hamnade på första 
plats, osv. Se bilaga 3 för en mer detaljerad bild över förfarandet. 
 

4.3.1 Interna- kontra externa medel och kontrollaversion 
Från de genomförda intervjuerna framkom det att nästan alla respondenter, nio av tio, 
föredrog interna medel framför externa medel. Några förekommande orsaker till detta 
var “man vet vad man har”, “vill växa organiskt”, eller “känns som om jag skulle ha 
mest kontroll”. Respondenten som föredrog externa medel gav förklaringen att 
dennes verksamhet samt affärsidé egentligen var för dyr för att finansiera med egna 
medel och att externa medel därför var att föredra.   
 
Majoriteten av respondenterna uttryckte dessutom att bibehålla kontrollen var oerhört 
viktigt. Detta för att kontrollen medger en bättre överblick av verksamheten. En 
respondent förklarade att det exempelvis är viktigt i början av verksamhetens fas då 
entreprenören ska förverkliga sin idé samt att om kontrollen är frånvarande är det lätt 
hänt att idén fördärvas.  Det var dock en respondent som menade att denne var villig 
att släppa ifrån sig kontroll om vederbörande aktör kunde bidra med något till 
verksamheten. 
 

4.4 Finansiell Bootstrapping 
De sex olika kategorierna av bootstrappingsmetoder ägarfinansierade-, minimerande-, 
relationsorienterade-, fördröjande- bidragsorienterade- samt Non-bootstrappers 
kommer att presenteras enskilt. Inledningsvis kommer det under varje kategori av 
bootstrapping att presenteras vilka metoder som tillämpats av de undersökta fallen. 
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Därefter kommer det presenteras hur mycket respondenterna ansett att dessa metoder 
underlättat kapitalbehovet i verksamheten. Det skall tilläggas att respondenterna 
utgått från hela verksamhetens livscykel vid svaren av de tillämpade metoderna. 
 

4.4.1 De enskilda bootstrappingmetodernas popularitet 
Respondenterna har tillämpat en mängd olika bootstrappingsmetoder. Tabell 4.1 visar 
vilka metoder som har förekommit mest hos undersökningens respondenter. Den 
första kolumnen visar vilken metod som har tillämpats och den andra kolumnen visar 
hur många respondenter i procent som har tillämpat metoden i fråga.  
 

 

Tabell 4.1 Tillämpningen av samtliga Bootstrappingsmetoder i uppsatsens 
undersökning 

Tillämpningen	  av	  Bootstrappingsmetoder:	  
	  Uppsatsens	  undersökning	  
Metoder	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  %	   	  
Inte	  tagit	  ut	  någon	  lön	  under	  en	  viss	  period	   	   	   	   100	  	  
Delat	  utrustning	  med	  andra	  företag	   	   	   	   	   	  	  80	  	  	  
Använt	  eget	  konto	  för	  att	  finansiera	  verksamheten	   	   	   	  	  70	  	  	  
Samarbetat	  med	  andra	  företag	   	   	   	   	   	   	  	  70	  
Använt	  leasad	  utrustning	   	   	   	   	   	   	   	  	  60	  
Förhandlat	  bästa	  betalningsvillkor	  med	  leverantörer	   	   	   	  	  60	  
Lånat	  utrustning	  via	  sina	  kontakter	   	   	   	   	   	  	  60	  
Avsiktligen	  fördröjt	  betalningar	   	   	   	   	   	   	  	  40	  
Tillämpat	  rutiner	  för	  att	  påskynda	  inbetalningar	   	   	   	   	  	  40	  
Använt	  begagnad	  utrustning	   	   	   	   	   	   	  	  30	  
Haft	  släkt	  eller	  vänner	  som	  jobbat	  billigt	   	   	   	   	   	  	  20	  
Lånat	  kapital	  från	  släkt	  eller	  vänner	   	   	   	   	   	  	  20	  
Erhållit	  statliga	  finansieringsmedel	  	   	   	   	   	   	  	  20	  
Använt	  sig	  av	  höga	  räntor	  på	  sina	  fakturor	  	   	   	   	   	  	  10	  
Använt	  sig	  av	  kassarabatter	  	    
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4.4.2 Ägarfinansierade Bootstrappingsmetoder 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.2 Ägarfinansierade Bootstrappingsmetoder 
 
Figur 4.2 visar vilka ägarfinansierade bootstrappingsmetoder som respondenterna har 
tillämpat. Undersökningen visar att alla respondenter använt sig av åtminstone en 
ägarfinansierad bootstrappingsmetod, vanligen förekom emellertid flera metoder. 
Samtliga respondenter beskrev att de under vissa perioder inte tagit ut någon lön alls, 
orsaken grundar sig i brist på kapital. Detta har skett i verksamhetens inledningsfas då 
många av verksamheterna inte haft tillräckligt med intäkter i företaget för att täcka 
alla kostnader. Dock beskrev en respondent sin bransch som ojämn, vilket har 
resulterat i att denne även undvikit att ta ut lön i verksamhetens senare faser. För 
många respondenter har denna metod varit en nödvändighet för företagets överlevnad: 
“Det har underlättat sjukt mycket, ibland varit skillnad på företagets överlevnad eller 
inte.” (Respondent 4).  En annan respondent uttrycker sig: 
 

Oftast är ju det i de faser då man inte har någon direkt 
finansiering och när man tar ut så lite pengar eller 
ingenting så är det liksom last resort. Men det är ju helt 
nödvändigt, om det inte hade varit så hade företaget 
Epsilon inte blivit av. (Respondent 5) 

 
Majoriteten av respondenterna åtta av tio har undvikit att blanda in släkt eller vänner i 
sin verksamhet. Med detta sagt har majoriteten av respondenterna inte haft släkt eller 
vänner som har jobbat för en lön under marknadslönen samt inte lånat kapital från 
dessa. Orsaken till detta har varit att en stor del av dessa respondenter inte vill 
beblanda vänner med affärer. En av respondenterna uttryckte att den inte vill äventyra 
relationerna till släkt och vänner med risken för att verksamheten blir misslyckad. 
Dock har två av respondenterna använt sig av släkt eller vänner för att underlätta 
finansieringen av sin verksamhet. För en respondent var det fundamentalt för 
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verksamhetens överlevnad att denne belånade kapital från sin släkt, “Tack och lov har 
jag en man som ställer upp, för att i början drar man inte in någonting.” (Respondent 
8) 
 
Flertalet respondenter, sju av tio, berättade att de någon gång hade använt sig av sitt 
egna konto-/kreditkort för att finansiera sin verksamhet. Vanligen var orsaken att det 
under vissa perioder krävdes ytterligare en införsel av kapital som inte fanns 
tillgänglig i företaget. 
 
 

4.4.2.1 De tillämpade metodernas sammanvägda effekt att minska 
företagets kapitalbehov 
	  
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3 Effektiviteten av Ägarfinansierad Bootstrapping 
 
Figur 4.3 sammanställer den sammanvägda effekten av de ägarfinansierade 
bootstrappingsmetoderna. Generellt ansåg respondenterna att dessa metoder har varit 
oerhört betydelsefulla och i synnerhet under verksamhetens initiala fas. Fem av tio 
respondenter anser att dessa metoder har underlättat samt minskat företagets 
kapitalbehov mycket. Orsaken till detta är som tidigare beskrivit, en fråga om 
företagets överlevnad. Två respondenter anser att ovanstående metoder underlättat 
medelmåttigt. De resterande tre respondenterna anser att ägarfinansierade metoder 
underlättat kapitalbehovet i en liten utsträckning.  
	  
Sammanfattningsvis har samtliga respondenter fattat beslutet att inte tagit ut någon 
lön, framförallt under verksamhetens initiala fas. Dessutom har majoriteten av 
respondenterna undvikit att blanda in släkt eller vänner i sin verksamhet. Vidare var 
det vanligt att respondenterna använde sitt egna konto-/kreditkort för att finansiera sin 
verksamhet. Slutligen ansåg fem respondenter att dessa metoders sammanvägda 
effekt att minska verksamhetens kapitalbehov underlättat mycket. Två respondenter 
ansåg att det underlättade medelmåttigt och tre respondenter ansåg att det underlättade 
lite. 
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4.4.3 Minimerande Bootstrappingsmetoder 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.4 Minimerande Bootstrappingsmetoder 
 
 
De minimerande bootstrappingsmetoder som har tillämpats av respondenterna visas 
översiktligt i figur 4.4. Förekomsten av dessa metoder var ovanligt hos 
undersökningens deltagare. Det var fyra respondenter som använde sig av varierande 
metoder och sex respondenter som inte använde sig av de berörda minimerande 
bootstrappingsmetoderna. Samtliga intervjuobjekt som använde sig av metoderna 
tillämpade någon form av rutin för att påskynda sina inbetalningar. För en respondent 
möjliggjorde dessutom metoden för att minska på sina administrativa kostnader 
“Hela leveransmekanismen och kravmekanismen är helt outsourcat per automatik 
och det är för att vi ska slippa administration och kostnaden för administrationen.” 
(Respondent 5). Denna respondent påstod vidare att detta varit en del orsak till dennes 
höga vinstmarginal. Andra vanliga tillvägagångssätt för dessa företag var att använda 
sig av factoring eller inkassobolag för att på så vis erhålla bättre likviditet “[...] man 
slipper processen att följa upp betalningen. För du får dina pengar inom 3 dagar 
vilket gör att du får ett bra flöde.” (Respondent 9) 
 
Det var enbart en respondent som medvetet använde sig av högre räntor på sina 
fakturor för att påskynda sina kunders inbetalningar. Dock ansåg respondenten att det 
var onödigt och att de sällan skickar påminnelsefakturor då det oftast bara handlar om 
småbelopp. 
 
Slutligen var det ingen av respondenterna som använde sig av kassarabatter. 
Förekommande orsaker till att detta inte användes som metod var för att det 
tillkommer alldeles för mycket administrativt arbete och kostnader. 
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Sammanfattningsvis var det få respondenter som tillämpade minimerande 
bootstrappingsmetoder. Av de respondenter som tillämpade dessa metoder var den 
mest förekommande metoden att ha rutiner för att påskynda inbetalningar. Det var 
enbart en respondent som medvetet använde sig av högre räntor på sina fakturor. 
Dessutom var det ingen av undersökningens respondenter som använde sig av 
kassarabatter. Slutligen ansåg en respondent att dessa metoders sammanvägda effekt 
att minska kapitalbehovet underlättat mycket. Två respondenter ansåg att det 
underlättade medelmåttigt och en respondent ansåg att det hade underlättat lite.  
 
 

4.4.3.1 De tillämpade metodernas sammanvägda effekt att minska 
företagets kapitalbehov 
 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5 Effektiviteten av Minimerande Bootstrappingsmetoder 
 
 
Figur 4.5 sammanställer den sammanvägda effekten av de minimerande 
bootstrappingsmetoderna. Som tidigare förklarat var det sex respondenter som inte 
tillämpade någon form av minimerade bootstrappingsmetoder. Dessa kunde således 
inte besvara frågan angående metodernas påverkan på att minska företagets 
kapitalbehov. Av de respondenter som faktiskt har tillämpat någon av metoderna 
ansåg en att det har underlättat mycket. Enligt respondenten har det underlättat mycket 
då dennes automatiserade processer har skärt ned på sina kostnader och föranlett till 
högre marginaler. Två av fyra respondenter ansåg att de tillämpade metoderna har 
underlättat för verksamhetens kapitalbehov medelmåttligt. Slutligen ansåg en 
respondent att det enbart har underlättat i en väldigt liten utsträckning. Orsaken till 
detta var att trots att företaget tillämpade metoder för att påskynda inbetalningar var 
de flesta av deras kunder ändå sena med betalningen. 
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4.4.4 Relationsorienterade Bootstrappingsmetoder 
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.6 Relationsorienterande Bootstrappingsmetoder 
 
 
Generellt har nio av tio respondenter använt sig av relationsorienterade 
bootstrappingsmetoder, figur 4.6 visar fördelningen av de olika metoderna inom 
kategorin. Att låna utrustning via sitt kontaktnät har tillämpats av sex respondenter. 
En vanligt förekommande orsak till tillämpandet av denna metod var att det var ett 
effektivt sätt att erhålla utrustning utan att behöva mycket kapital. Utrustningen som 
lånades var i de flesta fallen väldigt dyr utrustning: 
 

För tex som när jag jobbade med elektronik då kunde 
en del utrustning kosta en halvmiljon och det är klart, 
då underlättar det väldigt mycket  om du kan låna det 
istället. (Respondent 9) 
 

Fyra respondenter beskrev att de aldrig använt sig av sina kontakter för att låna 
utrustning till företaget då orsaken till detta var att flera av dessa företag inte använder 
sig av någon dyr utrustning i verksamheten. 
 
Majoriteten av de deltagande respondenterna, åtta av tio, delade på något vis 
utrustning eller lokaler med andra företag. Flertalet respondenter ansåg att detta var en 
väldigt effektiv metod för att underlätta kapitalbehovet i företaget. Det mest 
förekommande föremålet som verksamheterna delade med ett annat förtag var sin 
lokal. För många tillkom flera fördelar med att dela lokaler med andra företag. 
Exempelvis påpekade två respondenter att de, samt de företag som de delade lokalen 
med, kunde generera kunder till varandra, eller att de kunde samarbeta vid projekt. 
Att dela lokal föranledde därmed till fler fördelar utöver det rent ekonomiska med 
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minskade kostnaderna förknippat med lokalen “det har garanterat hjälpt mig med 
intäkter, eftersom det leder till mer jobb för oss allihopa. “ (Respondent 3) 
 
Figuren visar att sju av tio respondenter har haft ett samarbete eller samarbetar för 
tillfället med andra externa företag. Dessa samarbeten har sett lite olika ut, ena 
respondenten förklarade att samarbetet har möjliggjort för en vidareutveckling av 
verksamheten, vilket föranlett till ökade inkomster. En annan respondent förklarar att 
den genom ett samarbete med ett annat företag har fått hjälp med sin bokföring, vilket 
uppskattades på många sätt. Denne uttryckte sig: 
 

Framförallt när man inte involverar pengar så 
blir det en annan typ av energi, man kommer 
väldigt nära människorna det blir en riktigt 
göttig stämning. Blir lite mer byteshandel som 
förr i tiden. Man får en närmre kontakt, och det 
är verkligen något som jag uppskattar. 
(Respondent 4) 

 
 
 

4.4.4.1 De tillämpade relationsorienterade metodernas sammanvägda 
effekt att minska företagets kapitalbehov 
	  
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.7 Effektiviteten av Relationsorienterade Bootstrappingsmetoder 
 
 
Figur 4.7 sammanställer den sammanvägda effekten av de relationsorienterade 
bootstrappingsmetoderna. Vid frågan om hur respondenterna upplevde att metoderna 
underlättade för verksamhetens kapitalbehov, ansåg fem att det underlättade 
mycket.  En respondent motiverade det genom att beskriva att de relationsorienterade 
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metoderna verkligen har reducerat kostnaderna för företaget. De resterande fyra 
respondenterna ansåg att det hade underlättat medelmåttigt. Orsaken till detta var att 
det ofta var i uppstartsfasen som metoderna gjorde sig aktuella, eftersom det är i 
denna fas då respondenterna ansåg att företaget är i mest behov av kapital. Att då 
exempelvis kunna låna utrustning istället för att köpa ansågs som nödvändigt. De 
beskrev att metoden därav inte var särskilt aktuell i verksamhetens senare faser. 
 
Sammanfattningsvis påvisar undersökningen att nästan alla respondenter tillämpat 
någon form av relationsorienterade bootstrappingsmetoder. Det har vidare visat sig att 
sex respondenter valde att låna utrustning från andra företag. Den mest populära av 
dessa relationsorienterade metoder var att dela utrustning med andra företag, vilket 
åtta av undersökningens respondenter gjorde. Fortsättningsvis var det också vanligt att 
samarbeta med andra företag. Slutligen ansåg fem respondenter att dessa metoders 
sammanvägda effekt på att minska kapitalbehovet gjorde detta mycket. De resterande 
respondenterna ansåg att det underlättade kapitalbehovet medelmåttigt.  
 
 

4.4.5 Fördröjande Bootstrappingsmetoder 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.8 Fördröjande Bootstrappingsmetoder 
 
 
Figur 4.8 visar vilka fördröjande bootstrappingsmetoder som respondenterna har 
tillämpat i sin verksamhet. Undersökningen visar att alla respondenter förutom en har 
använt sig av någon typ av fördröjande bootstrappingsmetod. Sex av tio respondenter 
använder eller har någon gång använt sig av leasing i företaget. Tre av tio 
respondenter har köpt begagnad utrustning till verksamheten. En respondent beskriver 
betydelsen av att ta vara på det man har, och att allt inte behöver vara lyxigt: 
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[...] vi köpte begagnad kontorsutrustning, här gällde 
det att hålla igen stålarna… Det är mycket sånt i 
början, att ta vara på sånt det är viktigt! Man försöker 
ta det man har, det kan inte vara lyx lyx överallt. 
(Respondent 6) 
 

En annan respondent beskriver leasing som en metod att behålla likviditet i företaget: 
“[...] det är ett sätt att vinna cashflow. Allt som går för att vinna cashflow ska göras.” 
(Respondent 5) 
 
Fyra av tio respondenter angav att det någon gång avsiktligen fördröjt att betala sina 
leverantörer. För ena respondenten var detta en nödvändighet, då det gav denne två 
veckor till att få in nya finansiella medel. Respondenten löste problemet genom att ta 
flera jobb under perioden och på så vis få ökade intäkter. En annan respondent 
uttryckte sig på följande sätt: 
 

Det är standard *skrattar* Det gör ju alla, du kan ta 
vilket stort bolag som helst, så använder man det för att 
skapa ett bättre cashflow… Men absolut är det en 
vedertagen metod, det är det. (Respondent 9) 
 

Emellertid var det sex respondenter som inte avsiktligen fördröjt att betala sina 
leverantörer. Orsaken till detta har i några fall varit densamma, att företaget inte vill 
ha ett dåligt kreditbetyg, vilket skulle kunna påverka företaget negativt. 
 
Majoriteten av respondenterna, sex av tio, har förhandlat fram de bästa 
betalningsvillkoren med sina leverantörer. En respondent beskriver hur denna har 
förhandlat fram ett betalningsvillkor på en lokalhyra där betalningen sker per timme 
istället för per månad. Utan denna förhandling hade respondenten inte haft en lokal, 
vilket hade äventyrat verksamhetens existens.  En annan respondent förklarar att 
denne årligen utför en genomgång av verksamhetens alla leverantörer i syfte att 
undersöka om det finns alternativa lösningar som är billigare. Respondenten förklarar 
orsaken “Man måste vara duktig på kostnadssidan också man kan inte bara förlita sig 
på intäktssidan.” (Respondent 6). Andra förekommande orsaker till tillämpandet av 
denna metod var för att öka företagets likviditet. 
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4.4.5.1 De tillämpade metodernas effekt att minska företagets 
kapitalbehov 
	  
	  

 
Figur 4.9 Effektiviteten av Fördröjande Bootstrappingsmetoder 
 
 
Figur 4.9 sammanställer den sammanvägda effekten av de fördröjande 
bootstrappingsmetoderna. Dessa metoders effekt att minska företagets kapitalbehov är 
jämnt fördelat mellan respondenterna. Tre av tio respondenter ansåg att denna metod 
har underlättat för verksamhetens kapitalbehov väldigt mycket. Ytterligare tre 
respondenter ansåg att metoderna har underlättat medelmåttligt under de perioder som 
metoderna tillämpades. En av orsakerna till detta är som tidigare nämnt att det 
möjliggjort för respondenten att få in fler intäkter. Den tillämpade metoden 
möjliggjorde för en annan respondent att erhålla en lokal till verksamheten. Slutligen 
ansåg de tre sista respondenterna att metoderna enbart har påverkat företaget i en liten 
utsträckning. Det skall emellertid tilläggas att det var en respondent som inte hade 
tillämpat någon av de nämnda metoderna, således kunde denna respondent inte 
besvara hur denne upplevt dess påverkan på företagets kapitalbehov. 
 
Sammanfattningsvis har samtliga respondenter förutom en tillämpat någon 
fördröjande bootstrappingsmetod i sin verksamhet. Den mest förekommande metoden 
var att någon gång använt sig av leasing samt förhandlat fram bästa 
betalningsvillkoren för verksamheten. Respondenternas svar om metodernas effekten 
att minska verksamhetens kapitalbehov var jämt fördelat mellan de olika 
svarsalternativen.  
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4.4.6 Bidragsorienterade Bootstrappingsmetoder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.10 Bidragsorienterade Bootstrappingsmetoder 
 
 
Majoriteten av respondenterna använde sig inte av statliga finansiella medel för att 
finansiera sin verksamhet. Figur 4.10 visar att det enbart var två av tio respondenter 
som valt att använda sig av statliga bidrag. En av respondenterna hade flera gånger 
ansökt och fått beviljat statliga finansiella medel och skall dessutom fortsätta med sitt 
ansökande. Denne förklarade att det är en komplicerad process men menade: 
 

Kan man få det så är det pengar från ovan. Om du har 
en idé som du vill utveckla, eller försöka få till så får du 
faktiskt en del pengar för att göra det och testa din idé 
och det känns så mycket bättre än att du ska peta in 
dem pengarna själv. (Respondent 6) 
 

Den andra respondenten som hade tillämpat statliga medel beskrev att utan hjälp av 
dessa hade dennes verksamhet aldrig blivit av: 
 

Det var verkligen helt nödvändigt, för med de pengarna 
som vi fick kunde vi visa den tekniska funktionen, 
designen och vi gjorde en omfattande 
marknadsundersökning. Vi kunde liksom framställa en 
affärsplan. (Respondent 5) 
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4.4.6.1 De tillämpade metodernas påverkan att minska företagets 
kapitalbehov 
	  
 

	  
Figur 4.11 Effektiviteten av Bidragsorienterade Bootstrappingsmetoder 
 
 
Figur 4.11 sammanställer den sammanvägda effekten av de bidragsorienterade 
bootstrappingsmetoderna. Båda respondenterna som tillämpat bidragsorienterade 
bootstrappingsmetoder anser att detta har underlättat verksamhetens kapitalbehov 
mycket. Som tidigare presenterat ansåg båda respondenterna att dessa medel 
möjliggjorde att testa sin idé alternativt utveckla sin produkt. 
 
Sammanfattningsvis har majoriteten av respondenterna inte tillämpat någon form av 
bidragsorienterad bootstrapping. De två respondenter som någon gång tillämpat 
någon metod ansåg att den sammanvävda effekten av att minska verksamhetens 
kapitalbehov var mycket. 
 

4.4.6 Non bootstrappers 
Det skall tilläggas att två respondenter enbart har använt sig av finansiell 
bootstrapping i en väldigt liten utsträckning. Verksamheterna etablerades 2000 
respektive 2003 och båda är verksamma som konsulter, mer inriktat arbetar de med 
personutveckling. En respondent arbetar exempelvis med bland annat grupp- och 
ledarutveckling och är ensam i företaget. Den respondenten upplevde att 
finansieringen av sin verksamhet har varit förmånligt. Anledningen till detta är att 
verksamheten inte haft ett behov av stora investeringar i lager eftersom den arbetar 
med tjänster. Respondenten uttryckte sig: 
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Där har jag haft det otroligt förmånligt. Jag har inte 
behövt finansiering för att bunkra upp ett lager, jag 
jobbar med tjänster. Företaget är finansierat på egna 
vinster egentligen. (Respondent 3) 
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Kapitel 5 

Analys 
 

 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att kontrasteras mot den teoretiska 
referensramen i syfte att hitta likheter eller avvikelser med tidigare forskning inom 
området. Inledningsvis kommer en kontrastering av det finansiella gapet och Pecking 
Order theory att göras. Det avslutande avsnittet kommer att behandla en analys över 
de olika kategorierna av bootstrappers. 
 

 

5.1 Finansiella gapet & Pecking order theory 
Enligt Landström (2003) anses det finansiella gapet orsakas av den asymmetriska 
informationsfördelningen mellan finansiärer och företagen. I denna undersökning har 
det framkommit att utav de respondenter som någon gång varit i kontakt med externa 
finansiärer så har 42 % av dem upplevt att dessa inte förstått sig på deras situation. De 
menar på någon form av kommunikationsproblem som har föranlett till att en 
investering har uteblivit. Detta kan således anses ligga till stöd för resonemangen om 
att ett gap kan uppstå till följd av asymmetrisk information. De respondenter som 
erhållit lån via bank ansåg snarare att detta möjliggjordes tack vare deras goda 
personliga relation till bankmannen än till deras ekonomiska situation.  Landström 
(2003) nämner dock fler orsaker till uppkomsten av det finansiella gapet där en av 
dessa orsaker går att tillskriva finansiärerna och hur de behandlar små företag vid 
investeringsbeslut. Författaren menar att risken att finansiera små företag kan vara 
alldeles för hög, då det är påvisat att många nyetablerade småföretag antingen 
avvecklas eller går i konkurs. I denna undersökning förekom det ett fall som påvisar 
resonemanget om finansiärernas risker. En respondent hade tidigare genomgått en 
konkurs och förklarade att möjligheten att få tillgång till nytt kapital var väldigt 
komplicerat. Risken för finansiärer att investera i bolaget kan därmed anses vara 
alltför hög utifrån verksamhetens historik.  
 
Fortsättningsvis menar Landström (2003) att det finns två orsaker till det finansiella 
gapets existens, som går att tillskriva entreprenören. Han menar att det finns väldigt 
många olika finansieringskällor på marknaden, vilket är positivt, men att det dock kan 
medföra svårigheter för entreprenören att själv ha kunskap om alla dessa källor och 
dess krav. Detta resonemang stöds i en stor utsträckning i denna undersökning där 
90% av undersökningens deltagare valde att inte undersöka sina 
finansieringsmöjligheter vid verksamhetens inledningsfas. En av respondenterna 
utforskade emellertid sina finansieringsmöjligheter men ansåg att informationen runt 
de olika källorna inte var tillräcklig. 
 
Slutligen menar Landström (2003) att entreprenören kan besitta en negativ inställning 
till externt kapital, vilket föranleder till begränsade finansieringsmöjligheter. Den 
negativa inställningen grundar sig ofta i att entreprenören är kontrollavert och inte vill 
släppa ifrån sig ägarandelar. Detta är något som Myers och Majluf (1984) skildrar i 
Pecking-order theory där en preferensordning av finansieringskällor redogörs. Den 
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interna finansieringen är att föredra före extern finansiering, den grundläggande 
orsaken till detta är att entreprenören inte vill tappa kontrollen över sin verksamhet. 
Resultatet från undersökningen visar att detta påstående kan bekräftas. Majoriteten av 
respondenterna uttryckte att bibehålla kontrollen av sin verksamhet var något som var 
oerhört betydande, vilket stärker resonemanget om att det finansiella gapets existens 
kan förorsakas av entreprenörens negativa inställning till externt kapital. Det går även 
att se detta utifrån respondenternas sammanvägda preferensordning av kapital: 
 

1. Egna medel 
2. Tidigare vinster 
3. Banklån 

 
Den sammanvägda preferensordningen finner också stöd i Myers och Majlufs (1984) 
preferensordning där de hävdar att interna medel i första hand prioriteras. 
Uppsatsskribenternas undersökning påvisar samma resultat då samtliga respondenter 
föredrog interna medel framför externa. Fortsättningsvis menar Myers och Majluf 
(1984) att vid behov av ytterligare medel kommer lån som extern källa att prioriteras 
före främmande ägarkapital. Empirin i denna uppsats stämmer också överens om 
denna preferensordning då majoriteten av respondenterna prioriterade banklån före 
affärsänglar och riskkapitalister. 
 
Utifrån dessa perspektiv anser uppsatsskribenterna att det finansiella gapet i denna 
uppsats i en större utsträckning tillskrivs entreprenörens bristande kunskap, snarare 
än en asymmetrisk informationsfördelning. Ytterligare en faktor anses vara 
finansiärernas problem med risker och otillräcklig kompetens. Därmed anser 
uppsatsskribenterna att det finansiella gapets existens inte riktigt orsakas av de 
anledningar som Landström (2003) hävdar. Resultatet från denna undersökning pekar 
snarare på entreprenörens “brister” än den asymmetriska informationen som den 
huvudsakliga orsaken av det rådande finansiella gapet. 
 

5.2 Finansiell Bootstrapping 
5.2.1 Finansiella bootstrappingsmetoder 
Winborg och Landström (2001) kartlade i sin undersökning de 32 olika 
bootstrappingsmetoderna som tillämpades av svenska små företag. Enligt deras 
undersökning var de sex mest använda metoderna: 
 

1. Köpa begagnad utrustning istället för ny utrustning 
2. Förhandla fram bästa möjliga villkor med sina leverantörer 
3. Undvika att ta ut ägarens/VD:s lön under viss period 
4. Avsiktligen fördröja med utbetalningar till sina leverantörer 
5. Tillämpa rutiner för att påskynda inbetalningar från kund 
6. Låna utrustning från andra företag för viss period 

 
Uppsatsskribenternas undersökning påvisar signifikanta skillnader på de mest 
använda bootstrappingsmetoderna. Nedan presenteras de sex mest tillämpade 
metoderna utifrån uppsatsens undersökning: 
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1. Inte tagit ut någon lön                                                                                     
2. Delat utrustning med andra företag                                                               
3. Använt eget konto för att finansiera verksamheten                                           
4. Samarbetat med andra företag                                                                           
5. Använt leasad utrustning                                                                                    
6. Förhandlat fram bästa möjliga villkor med leverantörer 

 
Enligt Winborg och Landström (2001) utgjorde de fem första mest förekommande 
metoder diverse sätt för en verksamhet att minska den ekonomiska belastningen på 
verksamheten. Sedermera utgjorde den sjätte metoden ett sätt för verksamheten att 
erhålla resurser utan att behöva belasta företagets ekonomi. Som tidigare presenterat 
påvisar inte denna uppsats samma förekommande ordning av mest använda metoder. 
Emellertid finns några likheter med Winborg och Landströms (2001) undersökning då 
syftet med de tillämpade metoderna är densamma; att alla tillämpade metoder ämnar 
att minimera den ekonomiska belastningen för verksamheten. Det går ytterligare att 
finna stöd i tidigare forskning då låna utrustning är den mest frekventa metoden som 
tillämpats för att helt eliminera företagets kapitalbehov. Se fullständig tabell från 
Landströms undersökning i bilaga 2.  
 

5.2.2 Finansiella bootstrappers 

5.2.2.1 Ägarfinansierade bootstrappers 
Winborg (2003) redogör för att företag som använder sig av ägarfinansierade 
bootstrappingsmetoder oftast befinner sig i inledningsfasen, med andra ord att 
företaget är omoget. De menar att detta oftast föranleder till att företaget är beroende 
av att tillhandahålla finansiella medel från verksamhetens ägare. Detta stämmer väl 
överens med den genomförda undersökningen då respondenterna uttryckte att de 
direkt eller indirekt införde resurser till sin verksamhet. Enligt teorierna upplever 
dessutom dessa företag svårigheter med att erhålla extern finansiering, de beskriver 
att dessa ägare därför tillämpar metoder som gör det möjligt för verksamheten att 
minska sina kostnader. Exempelvis har samtliga respondenter gjort ett aktivt val att 
inte ta ut någon lön, vilket enligt teorierna är en vedertagen metod under den initiala 
fasen. Fortsättningsvis har två av undersökningens respondenter haft släkt eller vänner 
som har jobbat i verksamheten för en icke marknadsbaserad lön, vilket också har 
föranlett till att kostnaderna i verksamheten minskat. Det går dessutom att finna stöd i 
Lams (2010) undersökning där detta resonemang också fördes, att företag “anställer” 
släkt och vänner för en låg lön i syfte att minimera verksamhetens finansiella behov. 
 
Vidare menar Winborg (2003) att dessa verksamheter är beroende av att tillhandahålla 
resurser från ägaren men dessutom från dennes släkt eller vänner. Detta stämmer 
delvis med den genomförda undersökningen, eftersom två respondenter uttryckte att 
de erhöll finansiella medel från sin släkt. En av dessa respondenter berättade att 
dennes make finansierade respondentens verksamhet och att detta möjliggjorde för 
verksamhetens överlevnad. Fortsättningsvis uttryckte majoriteten av undersökningens 
respondenter att de använt sitt egna konto/kreditkort för att finansiera sin verksamhet. 
Detta indikerar precis som beskrivit i teorierna att verksamheten är beroende av att 
tillhandahålla resurser från dess ägare samt släkt och vänner. 
 
Ytterligare likheter existerar eftersom respondenterna uttryckte att de ägarfinansierade 
bootstrappingsmetoderna inträffade i verksamhetens initiala fas, eftersom det oftast 
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inte finns några intäkter vid detta skede. Dock var det en respondent som berättade att 
denne även valt att inte ta ut någon lön under verksamhetens senare faser, 
förklaringen till detta var att dennes bransch är ojämn. Detta skapar en intressant 
avvikelse från teorin då Winborg och Landström (2003) påstår att detta enbart 
inträffar i de tidiga faserna. 
 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att ägarfinansierade bootstrappers har 
förekommit i samtliga företag under verksamheternas inledningsfas med ett undantag. 
Det har dessutom framkommit likheter med tidigare forskning inom området 
angående vilka metoder som tillämpats samt syftet med dessa. 
 

5.2.2.2 Minimerande bootstrappers 
Företag som vanligtvis tillämpar diverse minimerande bootstrappingsmetoder 
är verksamma inom handel- och bygg branschen. I denna undersökning har det visat 
sig att få respondenter har tillämpat dessa metoder. Winborg (2003) anser att det är 
företag med många transaktioner som vanligen tillämpar dessa metoder. I den 
genomförda undersökning visade det sig att de företag som har många transaktioner 
också var de företag som faktiskt tillämpade minimerande metoder, i synnerhet 
verksamheterna inom företagsvärderingar. Det kan härmed anses föreligga likheter 
mellan empirin och teorin. Fortsättningsvis påstår forskarna att det vanligen är företag 
verksamma in byggbranschen som tillämpar dessa metoder. Det enda företaget i vår 
undersökning som var verksam inom byggbranschen använde dock inte någon form 
av minimerande bootstrappingsmetod. Detta utgör därmed en intressant avvikelse från 
vad forskare inom ämnet tidigare uppmärksammat. 
 
Vidare menar Winborg (2003) att företag med minimerande bootstrappers oftast 
uppvisar en god lönsamhet samt inte är i behov av ytterligare finansiering. Det går 
delvis att hitta likheter i denna undersökning. De två verksamheterna inom 
företagsvärdering var till största del finansierade med egna medel och tidigare vinster. 
Fortsättningsvis uttryckte de att de egentligen inte var i behov av ytterligare 
finansiering. 
 

5.2.2.3 Relationsorienterade bootstrappers 
Enligt Winborg (2003) tillämpas relationsorienterade bootstrappingsmetoder av 
företag genom att dess kontaktnät utnyttjas för att få tillgång till nödvändiga resurser 
för verksamheten, detta möjliggörs i form av att antingen låna eller dela resurserna.  I 
denna studie har det framkommit att deltagarna i undersökningen på olika sätt nyttjat 
sitt kontaktnät i syfte att erhålla resurser. Ett vanligt exempel på detta är att 
verksamheterna har valt att dela utrustning med andra företag. Det framkom att 
många av respondenterna delade sin lokal med andra företag i syfte att skära ned på 
sina kostnader. Uppsatsskribenterna anser att det här finns likheter med teorin. 
Winborg (2003) menar att tillämpande av relationsorienterade bootstrappingsmetoder 
kan bidra till en minimering av den finansiella belastningen av en verksamhet.  
 
Vidare anser Winborg (2003) att tillämpande av relationsorienterade 
bootstrappingsmetoder kan föranleda till en eliminering av den finansiella 
belastningen. Några respondenter har i uppsatsskribenternas undersökning uttryckt att 
de lånat utrustning från andra företag och att detta underlättat mycket eftersom det 
givit dem en möjlighet att inte behöva köpa utrustningen. Detta har således bidragit 
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till att respondenterna genom att de lånat utrustningen har eliminerat den finansiella 
belastningen. En respondent uttryckte att detta framförallt är betydande i 
verksamhetens inledande faser eftersom det ofta är under dessa faser som företaget är 
i störst behov av kapital. Detta utgör således en avvikelse från teorin då Winborg 
(2003) påstår att dessa företag oftast befinner sig i mognadsfasen. 
 
Sammanfattningsvis påvisar den genomförda undersökningen att respondenterna 
tillämpat diverse relationsorienterade bootstrappingsmetoder. Vilket i sin tur föranlett 
till antingen en minimering eller eliminering av den finansiella belastningen. Detta är 
ett resonemang som Winborg (2003) förde i sin undersökning. Dock förekom det ett 
fåtal avvikelser från teorierna då respondenterna påstått att dessa metoder var vanligt 
förekommande under inledningsfasen.  
 

5.2.2.4 Fördröjande Bootstrappers 
Winborg (2003) antyder att de företag som tillämpar fördröjande 
bootstrappingsmetoder på olika sätt fördröjer med sina utbetalningar. Dessa företag är 
ofta verksamma inom hotell och restaurangbranschen. Uppsatsskribenterna kan, i 
denna studie, inte uttrycka sig om detta då ingen av undersökningens respondenter 
varit verksamma inom dessa branscher.  
 
Enligt Winborg (2003) som myntat teorin förekommer fördröjande 
bootstrappingsmetoder i omogna samt mogna företag sett till 
utvecklingsfasen.  Respondenterna i denna uppsats berättade att de tillämpade dessa 
metoder löpande under verksamhetens livscykel, därmed anser uppsatsskribenterna att 
de fördröjande bootstrappingsmetoderna förekommit både under verksamhetens 
omogna samt mogna faser. Det går således att finna tydliga likheter med teori och 
empiri i detta sammanhang. 
 
Teorin om finansiella bootstrappers menar att en vanlig metod som tillämpas är att 
fördröja med utbetalningar till verksamhetens leverantörer. I uppsatsskribenternas 
undersökning har det emellertid framkommit att majoriteten av respondenterna inte 
tillämpat detta som en metod. Den givna orsaken till detta är dessa företag inte vill 
äventyra verksamhetens kreditvärdighet eftersom det skulle kunna ge en negativ 
påverkan på företaget. Dock har en respondent uttryckt sig att denne anser att det är 
en vedertagen metod som alla företag tillämpar i syfte att erhålla cashflow.  
 
Vidare benämner Winborg (2003) att fördröjande bootstrappers vanligtvis väljer att 
leasa och/eller köpa begagnad utrustning istället för ny utrustning. En annan forskare 
inom området, Lam (2010), menar att syftet med detta är att minimera den 
ekonomiska belastningen på företaget. Det går inom detta sammanhang att dra tydliga 
paralleller mellan empiri och teori. Undersökningen visar att ett flertal respondenter 
använt sig av leasad utrustning till förtaget. Det har dessutom förekommit fall då 
respondenterna köpt begagnad utrustning. Utöver detta skall det tilläggas att en av 
respondenterna uttryckligen skildrat att detta är vanligt förekommande under 
verksamhetens tidiga faser. Generellt berättade respondenterna att syftet med detta var 
att minimera verksamhetens ekonomiska belastning, vilket är i likhet med 
resonemanget som Lam (2010) för. 
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Majoriteten av undersökningens deltagare har dessutom i likhet med teorin förhandlat 
fram de bästa villkoren samt tidsfristen på betalning med sina leverantörer. Det skall 
poängteras att Lam (2010) anser att denna metod möjliggör för entreprenören att 
“använda andras pengar” vid verksamhetens transaktioner. Indirekt har 
respondenterna i denna studie uttryckt sig likartat, att de gjorde detta för att skapa en 
bättre likviditet i verksamheten. Uppsatsskribenterna anser att det därför finns likheter 
mellan teori och empiri. 
 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att faserna som dessa fördröjande 
bootstrappingsmetoder förekommit i har varit både i mognads- samt i omognadsfasen, 
vilket tidigare forskning hävdar. Utöver detta har det framkommit liknande metoder 
som forskningen tidigare påvisat. Dessutom har syftet med dessa metoder varit i linje 
med forskningen, att de utförs för att minimera den ekonomiska belastningen på 
verksamheten. 
 

5.2.2.5 Bidragsorienterade bootstrappers 
Bidragsorienterade bootstrappers utgörs av företag som på olika sätt finansierar sin 
verksamhet genom statliga finansiella medel. Winborg (2003) påstår att dessa 
verksamheter oftast finansieras med banklån och att deras möjligheter till ytterligare 
finansiering anses vara goda. Han menar vidare att de företagen som erhåller dessa 
medel är företag som har en stor tillväxtpotential, vilket innebär att de oftast befinner 
sig i en expansionsfas. I denna undersökning har enbart två respondenter finansierat 
sin verksamhet med statliga medel. Uppsatsskribenterna kan dra ett fåtal paralleller 
med den tidigare forskningen men det förekommer också några avvikelser, således 
kan inga entydiga mönster finnas. Exempelvis uttryckte en av de två respondenterna 
att denne, via sitt erhållande av statliga medel, kunde ta fram en prototyp, påvisa dess 
tekniska funktion samt genomföra en marknadsundersökning. Detta är att betrakta 
som något som genomförs vid verksamhetens inledande faser vilket således är en 
avvikelse från teorin. Emellertid förklarade den andra respondenten att denne skulle 
fortsätta att ansöka om statliga bidrag. Det skall påstås att den verksamheten har varit 
etablerad i flera år och det går således att anse att den verksamheten befinner sig i en 
expansionsfas. Därmed kan uppsatsskribenterna inte hitta ett entydigt mönster 
angående bidragsorienterade bootstrappers och vilken fas de oftast befinner sig i.  

 

5.2.2.6 Non bootstrappers 
Non-bootstrappers utgörs av företag som generellt är verksamma som konsulter och 
företagen består vanligen av en person. Dessa företag tillämpar bootstrapping i en 
väldigt liten utsträckning eller inte alls. Det går att dra tydliga paralleller med empirin. 
I denna uppsats har det inbegripits tre konsultverksamheter, varav två av dessa har en 
stark koppling till teorin. Dessutom har empirin från dessa två verksamheter påvisat 
att de i en väldigt liten utsträckning tillämpade sig av bootstrapping. Fortsättningsvis 
hävdar Winborg och Landström (2001) att dessa företag oftast inte har behov av stora 
investeringar i lager och/eller utrustning. Detta påstående stöds delvis i denna 
undersökning då en respondent uttryckligen berättade att denne har haft det 
förmånligt med finansiering eftersom behovet av att investera i ett lager inte har 
behövts. Enligt teorierna består Non-bootstrappers av företag som befinner sig i både 
omogna samt mogna företagsfaser. Empirin från denna uppsats påvisar att båda de 
respondenter som tillämpade bootstrapping i en väldigt liten utsträckning har funnits 
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sedan början av sekelskiftet, det går således att anse att dessa företag befinner sig i 
mognadsfasen.  
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Kapitel 6 

Slutsats 
 

 
Vilka bootstrappingsmetoder tillämpas av svenska småföretag och hur? 

• Vilka bootstrappingskategorier anses vara mest effektiva för att minska 
behovet av kapital för verksamheten? 

 
Tabell 6.1 Tillämpningen av samtliga Bootstrappingsmetoder i uppsatsens 
undersökning 
 
Användandet	  av	  bootstrappingsmetoder:	  
	  Uppsatsens	  undersökning	  
Metoder	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  %	   	  
Inte	  tagit	  ut	  någon	  lön	  under	  en	  viss	  period	   	   	   	   100	  	  
Delat	  utrustning	  med	  andra	  företag	   	   	   	   	   	  	  80	  	  	  
Använt	  eget	  konto	  för	  att	  finansiera	  verksamheten	   	   	   	  	  70	  	  	  
Samarbetat	  med	  andra	  företag	   	   	   	   	   	   	  	  70	  
Använt	  leasad	  utrustning	   	   	   	   	   	   	   	  	  60	  
Förhandlat	  bästa	  betalningsvillkor	  med	  leverantörer	   	   	   	  	  60	  
Lånat	  utrustning	  via	  sina	  kontakter	   	   	   	   	   	  	  60	  
Avsiktligen	  fördröjt	  betalningar	   	   	   	   	   	   	  	  40	  
Tillämpat	  rutiner	  för	  att	  påskynda	  inbetalningar	   	   	   	   	  	  40	  
Använt	  begagnad	  utrustning	   	   	   	   	   	   	  	  30	  
Haft	  släkt	  eller	  vänner	  som	  jobbat	  billigt	   	   	   	   	   	  	  20	  
Lånat	  kapital	  från	  släkt	  eller	  vänner	   	   	   	   	   	  	  20	  
Erhållit	  statliga	  finansieringsmedel	  	   	   	   	   	   	  	  20	  
Använt	  sig	  av	  höga	  räntor	  på	  sina	  fakturor	  	   	   	   	   	  	  10	  
Använt	  sig	  av	  kassarabatter	  	    
 
 
 
Studien har visat att svenska entreprenörer tillämpar en mängd olika finansiella 
bootstrappingsmetoder. Det går emellertid att påvisa att de mest tillämpade metoderna 
är: inte tagit ut någon lön, delat utrustning med andra företag, använt eget konto för 
att finansiera verksamheten, samarbetat med andra företag, använt leasad utrustning 
samt förhandlat bästa villkor med leverantörer. Det har framkommit i denna 
undersökning att de flesta metoderna har förekommit under verksamhetens tidiga 
faser, i synnerhet den mest tillämpade metoden inte tagit ut någon lön. Metoderna har 
dessutom tillämpats på olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att de undersökta företagen 
använt sitt sociala nätverk för att på olika sätt erhålla utrustning alternativt skära ned 
kostnaden för utrustning (dela utrustning respektive samarbeta med andra företag). 
Andra metoder har framkommit genom entreprenörens eget ställningstagande, som att 
exempelvis inte ta ut någon lön eller använda sitt egna konto för att finansiera 
verksamheten.  
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Tabell 6.1 Sammanställning av Bootstrappingskategoriernas effektivitet 
Antal	  som	  
tillämpade:	  

Bootstrappingsmetoder:	   Sammanvägda	  effekten	  av	  
tillämpandet:	  

	  

	   	   Mycket	   Medel	   Lite	   	  
	   	   	   	   	   	  
10/10	   Ägarfinansierade	   	  5	   2	   3	   	  
4/10	   Minimerande	   1	   2	   1	   	  
9/10	   Relationsorienterade	   5	   4	   -‐	   	  
9/10	   Fördröjande	   3	   3	   3	   	  
2/10	   Bidragsorienterade	   2	   -‐	   -‐	  	   	  
 
 
Fortsättningsvis påvisar studien att relationsorienterade bootstrappingsmetoder anses 
vara mest effektiv på att minska kapitalbehovet för verksamheten. Ägarfinansierade 
bootstrappingsmetoder ansågs också vara effektiva på att underlätta kapitalbehovet 
för verksamheten, dock var den senare kategorin nästan enbart effektiv i 
verksamhetens initiala faser. Det skall tilläggas att studiens alla respondenter återfinns 
i kategori ägarfinansierade. Det går således att dra slutsatsen att de finansiella 
bootstrappingsmetoderna ägarfinansierade samt relationsorienterade, är mycket 
effektiva på att underlätta verksamheters kapitalbehov. Därmed vill 
uppsatsskribenterna påstå att tillämpandet av finansiella bootstrappingsmetoder kan 
minska ett företags perception av det finansiella gapet.  
 
  



	   50	  

Kapitel 7 

Diskussion 
 

 
Inledningsvis kommer uppsatsskribenterna att problematisera och spekulera kring 
slutsatserna som har framkommit i denna studie. Fortsättningsvis kommer det att 
presenteras möjliga anledningar till varför vissa avvikelser med den tidigare 
forskningen förekommit. Därefter kommer implikationer och rekommendationer för 
entreprenörer och finansiärer att redogöras för. 
 

 
7.1 Allmän diskussion 
Det visade sig i denna undersökning att ett flertal olika bootstrappingsmetoder hade 
tillämpats av undersökningens respondenter. En av dessa metoder var särskilt 
utmärkande, att inte ta ut någon lön, samtliga respondenter hade tillämpat denna 
metod men dessutom gjort det under samma fas i verksamhetens livscykel. 
Uppsatsskribenterna förmodar att orsaken till den vanliga förekomsten av denna 
metod är att det i början av en verksamhet är väldigt känsligt med finansiering. Denna 
fas i företagets livscykel kan i vissa fall vara betydande för verksamhetens 
överlevnad. För entreprenören är det ett ställningstagande att inte ta ut lön och som 
enbart påverkar personen i fråga. Därmed behöver entreprenören inte belasta 
verksamheten eller andra personer förknippade med verksamheten. Att inte ta ut 
någon lön kan dessutom ses som en effektiv metod till att frigöra kapital i 
verksamheten. Kapitalet kan istället nyttjas till andra syften som att exempelvis göra 
en större investering i produktutveckling eller dylikt. I de fall då verksamheten har 
anställda kan detta ställningstagande dessutom medföra en signal till de anställda. 
Detta beslut kan få de anställda att inse hur mycket entreprenören tror på affärsidén, 
vilket kan föranleda till en ökad prestation från de anställda vilket kan mynna ut i en 
välmående verksamhet. Således anser uppsatsskribenterna att denna enskilda metod 
kan medföra fler positiva inslag på en verksamhet än att enbart underlätta 
kapitalbehovet.  
 
Fortsättningsvis påvisade den genomförda undersökningen att ägarfinansierade samt 
relationsorienterade bootstrappingskategorier var mest effektiva på att underlätta 
verksamhetens kapitalbehov. Uppsatsskribenterna vill därför i likhet med tidigare 
forskning inom området, i synnerhet med Lam (2010), påstå att det finansiella gapet 
är ett dynamiskt fenomen.  Vidare vill uppsatsskribenterna hävda att entreprenören 
kan övervinna dennes perception av det finansiella gapet med egen vilja; genom att 
tillämpa kreativa lösningar som finansiella bootstrappingsmetoder.  
 
Uppsatsskribenterna uppmärksammade också vissa avvikelser från tidigare forskning. 
Exempelvis skiljde sig de sex mest förekommande metoderna från resultatet i denna 
studie med den genomförd av Winborg och Landström (2001). Uppsatsskribenterna 
anser att en möjlig orsak till detta kan vara att den tidigare studien genomfördes för 14 
år sedan och att det då rådde andra förhållanden som eventuellt kan ha påverkat 
respondenternas val av bootstrappingsmetoder.  Respondenterna i denna uppsats kan 
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ha upplevt att det är svårare att erhålla finansiering på grund av den finansiella krisen 
år 2008 som resulterat i att bankerna blivit mer restriktiva med utlåning av kapital.   
 

7.2 Implikationer och rekommendationer 
 
Entreprenörer av SMFs 
Att SMFs i sina tidiga faser oftast upplever finansiell frustration kan oftast förorsakas 
av behovet av att tillhandahålla resurser. Resurser som krävs för att verksamheten ska 
hållas i drift. Det kan framstå som fundamentalt att en verksamhet behöver finansiella 
medel för att erhålla dessa nödvändiga resurser, som exempelvis råmaterial för sin 
produktion. Uppsatsskribenterna vill emellertid uppmana entreprenörerna för dessa 
SMFs att tänka i bredare banor, att inte enbart vända sig till den finansiella marknaden 
för att därefter erhålla resurser. Finns det en möjlighet att låna utrustningen istället? 
Finns det möjlighet att dela utrustning? Uppsatsskribenterna menar att det är 
fundamentalt att dessa entreprenörer undersöker sitt sociala nätverk i syfte att 
fastställa om det finns andra alternativ än att skuldsätta sig eller sälja av ägarandelar 
för att erhålla dessa nödvändiga resurser. Alternativ som att tillämpa diverse 
relationsorienterade bootstrappingsmetoder kan istället föranleda till att 
balansräkningen inte påverkas alls.  
 
Finansiärer inriktade mot små verksamheter 
Att SMFs tillämpar diverse bootstrappingsmetoder under verksamhetens livscykel är 
något som påvisats i denna undersökning. Uppsatsskribenterna vill därmed uppmana 
finansiärer inriktade mot finansiering av SMFs att ta finansiell bootstrapping i 
beaktning. Att låna utrustning belastar exempelvis inte verksamhetens balansräkning 
och att företag tillämpar kreativa lösningar som detta kan föranleda till enorma 
kostnadsbesparingar. Därmed kan SMFs vara mer lönsamma än vad som egentligen 
framstår i deras ekonomiska sammandrag och det är därför fundamentalt att 
finansiärer tar detta i beaktning vid deras finansieringsbeslut. I syfte att motverka att 
finansiering inte utesluts på felaktiga grunder.  
 

7.3 Vidare forskning 
Denna undersökning ämnade delvis undersöka vilka bootstrappingsmetoder som 
SMFs tillämpar. Det visade sig att många av dessa företag tillämpade likartade 
metoder men dessutom hade likartad inställning gentemot främmande ägarkapital. 
Uppsatsskribenterna vill därför rekommendera att framtida forskning fokuserar på att 
undersöka skillnaderna mellan finansiella bootstrapping i stora och små företag. Detta 
är i synnerhet intressant då bootstrappingsmetoderna som fastställdes av Winborg och 
Landström (2001) och som tillämpades i denna studie är genererade från småföretag. 
Det kan möjligtvis finnas andra bootstrappingsmetoder som tillämpas av större 
företag, att då genomföra en undersökning på dessa företag kan berika 
forskningsområdet om finansiell bootstrapping.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. 
Frågeschema: 

1. Berätta lite om din roll på företaget. 
2. Hur länge har du arbetat här? 
3. Hur är verksamheten finansierad? (eget kapital/skulder) 

 
Finansiella gapet 
4. Hur är din inställning till finansiering? 
5. Vad är orsaken till din inställning? 
6. När du startade företaget, sökte du information efter möjliga finansieringskällor? 

- Varför? Varför inte? 
 

8. Upplevde du svårigheter med att få tillgång till finansiellt kapital? 
- Om ja, varför? Om nej, varför inte? 
 

9. Önskade ni någon slags finansieringsform som inte var möjlig? 
10. Har du känt att behovet av kapital har hämmat företagets utveckling? 
 
Pecking-order theory 
11. Vad föredrar du av extern- eller intern finansiering? 
12. Hur viktigt är det för dig att kontrollera företaget? 
13. Vid behov av kapital till företaget, vilka källor hade du i första hand prioriterat? 

Vänner                                  Affärsänglar                       Riskkapitalister 
Banklån 
Egna medel 
Tidigare vinster 
(Förklara de olika källorna?) 
 

14. Hur har ni ställt er till att släppa information om er affärsidé i syfte att erhålla 
finansiering? 
 
15. Har ni upplevt kommunikationsproblem mellan ert företag och externa 
finansieringskällor? (exempelvis banker) 
 
Bootstrapping 
Jag kommer nu ställa tre frågor angående metoder som kan tillämpas för att minska 
behovet av kapital i företaget... 
 
Ägarfinansierad bootstrapping 
16. Har du använt dig av ditt eget konto/kreditkort för att finansiera verksamheten? 

-Varför? Varför inte? 
 

17. Har du haft släkt eller vänner som har jobbat i företaget för en lägre lön? 
- Varför? Varför inte? 
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18. Har du tidigare lånat kapital från släkt eller vänner? 
19. Har du någon gång undvikit att ta ut lön på grund av företagets kapitalbehov? 
 
20. Utifrån de nämnda metoderna, hur mycket anser du/ni att dessa har underlättat 
företagets behov av kapital? Lite, medel eller mycket? 
 
Fördröjande bootstrapping 
Jag kommer nu ställa tre frågor angående metoder som kan tillämpas för att minska 
behovet av kapital i företaget... 
 
21. Har du använt dig av någon leasad utrustning i företaget? Varför? Varför inte? 
22. Har du någon gång använt dig av någon begagnad utrustning i företaget?  

- Varför? Varför inte? 
 

23. Fördröjer du avsiktligt med att betala leverantörer? Varför? Varför inte? 
24. Har ni försökt förhandla fram de bästa betalningsvillkoren med era leverantörer? 
25. Utifrån de nämnda metoderna, hur mycket anser du/ni att dessa har underlättat 
företagets behov av kapital? Lite, medel eller mycket? 
 
Minimerande bootstrapping 
Jag kommer nu ställa tre frågor angående metoder som kan tillämpas för att minska 
behovet av kapital i företaget... 
 
26. Har ni några rutiner för att påskynda inbetalningar? 
27. Använder ni en hög ränta på fakturorna för att medvetet undvika försenade 
betalningar? 
 
28. Använder ni kassarabatt på fakturor för de kunder som är snabba med 
betalningen? 
29. Utifrån de nämnda metoderna, hur mycket anser du/ni att dessa har underlättat 
företagets behov av kapital? Lite, medel eller mycket? 
 
Relationsorienterade bootstrapping 
Jag kommer nu ställa tre frågor angående metoder som kan tillämpas för att minska 
behovet av kapital i företaget… 
 
30.  Har du någon gång tagit hjälp av dina kontakter för att låna utrustning till 
företaget? 
 
31. Delar/ har ni någon gång delat...: 

Utrustning 
Verktyg 
Personal 
Lokal 
...med andra. 
 

32. Samarbetar ni med andra företag genom att byta varor eller tjänster? 
33. Utifrån de nämnda metoderna, hur mycket anser du/ni att dessa har underlättat 
företagets behov av kapital? Lite, medel eller mycket? 
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Bidragsorienterad bootstrapping 
Jag kommer nu ställa tre frågor angående metoder som kan tillämpas för att minska 
behovet av kapital i företaget... 
34. Har ni tidigare beviljats statliga bidrag eller lån? (Almi etc.) 
35. Vad är er inställning till detta? 
36. Utifrån de nämnda metoderna, hur mycket anser du/ni att dessa har underlättat 
företagets behov av kapital? Lite, medel eller mycket? 
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Bilaga 2. 
	  
Användandet	  av	  bootstrappingsmetoder:	  
Landströms	  undersökning	  
Metoder	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  %	   	  
Använt	  sig	  av	  begagnad	  utrustning	  	   	   	   	   	   	  	  78	  
Förhandlat	  bästa	  betalningsvillkor	  med	  leverantörer	   	   	   	  	  74	  
Inte	  tagit	  ut	  någon	  lön	  under	  en	  viss	  period	   	   	   	   	  	  45	  	  	  
Avsiktligen	  fördröjt	  betalningar	   	   	   	   	   	   	  	  44	  
Tillämpat	  rutiner	  för	  att	  påskynda	  inbetalningar	   	   	   	   	  	  44	  
Lånat	  utrustning	  via	  sina	  kontakter	   	   	   	   	   	  	  42	  
Använt	  sig	  av	  höga	  räntor	  på	  sina	  fakturor	  	   	   	   	   	  	  41	  
Hyrt	  personal	  istället	  för	  att	  anställa	  permanent	   	   	   	   	  	  40	  
Tillämpat	  rutiner	  för	  att	  minimera	  resurser	  som	  läggs	  på	  lager	  	  	   	  	  39	  
Samordnat	  inköp	  med	  andra	  företag	   	   	   	   	   	  	  36	  
Använt	  leasad	  utrustning	  istället	  för	  att	  köpa	  ny	   	   	   	   	  	  33	  
Fått	  inbetalningar	  i	  förskott	  från	  kunder	   	   	   	   	   	  	  33	  
Avslutat	  affärsrelationer	  med	  kunder	  som	  ofta	  betalar	  försent	   	   	  	  32	  
Använt	  eget	  konto	  för	  att	  finansiera	  verksamheten	   	   	   	  	  30	  
Erbjudit	  samma	  villkor	  för	  alla	  kunder	   	   	   	   	   	  	  30	  
Erhållit	  kapital	  från	  ägarens	  andra	  verksamheter	  	   	   	   	  	  28	  
Lånat	  kapital	  från	  släkt	  eller	  vänner	  	   	   	   	   	   	  	  24	  
Tillämpat	  byteshandel	  istället	  för	  att	  köpa/sälja	  varor	   	   	   	  	  21	  
Använt	  sig	  av	  kassarabatter	  	   	   	   	   	   	   	  	  16	  
Köpt	  enligt	  ”consignment”	  från	  leverantörer	   	   	   	   	  	  15	  
Medvetet	  välja	  kunder	  som	  betalar	  snabbt	  	   	   	   	   	  	  14	  
Delat	  lokaler	  med	  andra	   	   	   	   	   	   	   	  	  14	  
Anställt	  släkt	  eller	  vänner	  för	  en	  lägre	  lön	  än	  den	  marknadsmässiga	   	  	  14	  
Medvetet	  fördröjt	  med	  momsbetalningen	  	  	   	   	   	   	  	  14	  
Drivit	  verksamheten	  helt	  i	  hemmet	  	   	   	   	   	   	  	  11	  
Erhållit	  bidrag	  från	  Länsstyrelsen	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  9	  
Delat	  utrustning	  med	  andra	  företag	   	   	   	   	   	  	  	  	  8	  
Delat	  anställda	  med	  andra	  företag	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  8	  
Erhållit	  bidrag	  från	  Länsarbetsnämnden	   	   	   	   	   	  	  	  	  8	  
Erhållit	  bidrag	  från	  NUTEK	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  6	  
Anskaffat	  kapital	  från	  ett	  factoring	  företag	  	   	   	   	   	  	  	  	  3	  
Erhållit	  bidrag	  från	  stiftelsen	  Innovationscentrum	   	   	   	  	  	  	  0	  
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Bilaga 3. 
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