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Abstract 
 

Title: Finansiell Bootstrapping finns även på öltapp – En fallstudie inom den svenska 

ölbryggeribranschen 

Course: Business Economics - Bachelor Thesis in Finance  

Authors: Robert Nilsson & Aron Podavka  

Mentor: Maria Smolander 

Purpose:  The study aims to examine how small and medium sized enterprises applies financial 

bootstrapping and whether there are any disparities in appliance. Further on the study 

aims to examine resource requirements for the beer brewing industry and whether there 

are any disparities in requirement between small and medium sized companies. 

 

Theory:  The theoretical framework applied in the study permeates two main domains: resource 

and financial bootstrapping. 

Methodology: A case study with a deductive approach has been conducted. The study applies a 

comparative research design in order to collect primary data through semi-constructed 

interviews with founders of small and medium sized companies.  

Results: The results show that a majority of companies experience an overall good access to all 

the resources. Human resources was perceived as most important. All companies applied 

financial bootstrapping in one way or another, and services were most commonly 

bootstrapped. 

Analysis: The medium sized companies experienced higher access to human resource due to their 

attraction of competent and experienced workers. This may possible be due to the 

company´s maturity status, brand or localization. The reason bootstrapping was most 

commonly used for services can be depended on the fact that people doesn’t value their 

time and knowledge according to the market. All bootstrapping categories and strategies 

can be traced and some tendencies in differences can be perceived. 

Conclusion: The companies experienced an overall good to very good access to all resources. Human 

resources was named as the most important resource to create value for the company. 

Medium sized companies apply relation and subsidy oriented bootstrapping to a larger 

extent as well as effective bootstrapping-strategy. Small companies applied owner 

financed bootstrapping to a higher extend. 

Keywords:  Small and medium enterprises, resource, resource allocation, financial bootstrapping.  

 

  



Sammanfattning 
 

Titel: Finansiell Bootstrapping finns även på öltapp – En fallstudie inom den svenska 

ölbryggeribranschen 

 

Ämne: Företagsekonomi, kandidatuppsats inom finansiering. 

 

Författare: Robert Nilsson & Aron Podavka 

 

Handledare: Maria Smolander  

 

Syfte:  Att undersöka hur små respektive medelstora företag tillämpar finansiell bootstrapping, 

samt om det föreligger skillnad av tillämpning. Studien avser även att undersöka 

resursbehovet inom ölbryggeribranschen, samt om det råder skillnad i behov mellan små 

respektive medelstora företag. 

 

Teori:  Studiens teoretiska referensram utgörs av teorier kopplade till två huvudteman; 

resursbaserat synsätt samt finansiell bootstrapping. 

 

Metod:  En fallstudie med deduktiv ansats har tillämpats. Studien är av komparativ design och 

ämnar att undersöka små respektive medelstora företag. Primärdata har genererats från 

en kvalitativ semistrukturerad intervjuserie med grundare som är aktiva i företagen. 

 

Empiri: Resultatet visar att majoriteten av företagen i studien upplevde sin tillgång till samtliga 

resurser hög. Den viktigaste resursen var genomgående humankapitalet. Finansiell 

bootstrapping tillämpades av samtliga företag i någon form och bootstrapping utav 

tjänster var vanligast förekommande. 

 

Analys: Tillgång till humankapital upplevdes högre av de medelstora företagen vilket kan bero 

på att de hade lättare att attrahera kompentent och erfaren personal. Detta kan tydas bero 

på företagets mognadsfas, varumärke eller lokalisering. Anledningen till att 

bootstrapping var vanligast förekommande vid tjänster kan bero på att människor inte 

värderar sin tid enligt marknaden. Samtliga bootstrapping kategorier och strategier 

tillämpades av företagen och vissa tendenser i skillnader kunde tydas.  

 

Slutsats: Generellt har företagen i studien hög till väldigt hög tillgång till samtliga resurser.  

Humankapital är den viktigaste resursen för både små och medelstora företag vid 

värdeskapande. Medelstora företag tillämpar i högre omfattning relation och 

bidragsorienterad bootstrapping samt en effektiv bootstrapping strategi än små företag. 

Små företag tillämpar ägarfinansierad bootstrapping i högre grad. 

 

Nyckelord:  Små och medelstora företag, resurs, resursallokering, finansiell bootstrapping. 

  



Begreppsdefinition 
 

 Resurs  
”…the firm resources include all assets, capabilities, organizational process, firm attributes, 

information, knowledge, etc. controlled by a firm that enable the firm to conceive of and implement 

strategies that improve its efficiency and effectiveness” (Barney 1991).  

 

 Finansiell bootstrapping  
”‘Bootstrapping’ is defined as highly creative ways of acquiring the use of resources without 

borrowing money or raising equity financing from traditional sources” (Freear, Sohl & Wetzel 

1995).  

 

 Definition av företagets storlek  
För att företaget ska klassas in i ett utav kategorierna behöver ett kriterium uppfyllas. Orbis väljer att 

uttrycka valutaenheten i Euro (skevheter vid valutaomvandling kan således uppstå).  

 

o Väldigt stora företag 

Företag i Orbis anses vara väldigt stora om minst ett utav kriterierna är uppfyllda.  

 

Omsättning   >= 100 million EUR (130 million USD) 

Totala tillgångar >= 200 million EUR (260 million USD) 

Anställda   >= 1,000 

Listade på aktiemarknaden 

 

o Stora företag 

Företag i Orbis anses vara stort företag om minst ett utav kriterierna är uppfyllda.  

 

Omsättning   >= 10 million EUR (13 million USD) 

Totala tillgångar   >= 20 million EUR (26 million USD) 

Anställda    >= 150 

Inte väldigt stort företag 

  

o Medelstort företag  

Företag i Orbis anses vara medelstort företag om minst ett utav kriterierna är uppfyllda.  

 

Omsättning   >= 1 million EUR (1.3 million USD) 

Totala tillgångar  >= 2 million EUR (2.6 million USD) 

Anställda   >= 15 

Inte väldigt stora eller stora företag 

  

o Små företag  

Företag på Orbis anses vara små företag när de inte ingår i en annan kategori.        (Orbis 2016)

  

 

 Kontrollaversion  
Beskriver den benägenhet en företagare har att lämna ifrån sig ägarandelar för att erhålla extern 

finansiering (Landström & Löwegren 2009).  

 

 



 Ex-ante 
Den latinska innebörden är ”innan händelse” och refererar till händelser I framtiden som ännu inte 

inträffat. (Investopedia 2015a)  

 

 Ex-post  
Den latiska innebörden är ”efter händelserna” och refererar till händelser som inträffat. (Investopedia 

2015b)  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Vår omgivning beskrivs som en föränderlig plats som rymmer allt snabbare och komplexare 

förändringar (Lindgren & Bandhold 2008). Förmågan att hantera förändringar i en obeständig 

omgivning leder till att företag måste förnya sin repertoar, vilket är associerad med företagets 

innovativa förmågor (Tidd & Bessant 2014). Resurser kan ses som ett medel som bidrar till att uppnå 

ett visst mål (Alvstam 2015) och utgör därmed en betydelsefull faktor i arbetet för att skapa värde. 

Detta arbete utmärks dels av hög marknadsmässig, men även teknisk osäkerhet i frågan om att erhålla 

marknadsandelar (Tidd & Bessant 2014). Edith Penrose introducerade år 1959 resursperspektivet 

inom domänen företagsekonomi och delade in resurser i två olika kategorier; fysiska resurser och 

humankapital, och menade att organisationer består av en uppsamling resurser som beroende på hur 

det används uppnår viss effektivitet (Penrose 1959). Begreppet resurs har sedan dess utvidgats till att 

även rymma fler aspekter som: (I) humankapital (ex. utbildning, erfarenhet, kreativitet), (II) sociala 

resurser (ex. nätverk och personliga relationer), (III) fysiska resurser (ex. utrustning och teknologi), 

(IV) organisatoriska resurser (ex. kultur och rutin), (V) finansiella resurser (ex. kapital) (Greene, Brush 

& Brown 1997).  

Utav de ovan nämnda resurserna anses finansiella resurser vara av den flexibla varianten eftersom de 

i större grad är utbytbara mot andra resurser. Brist på finansiella resurser för företagare 

uppmärksammandes redan under 1930-talet i MacMillan- rapporten och har beskrivits av flertalet 

forskare som den problematik företagare anses möta i frågan om att erhålla externt kapital (Winborg 

2000). Hur kapitalstrukturen förefaller i ett företag kan tydas utifrån agentteorin där på grund av 

rådande informationsasymmetri mellan finansiärer (principal) och företagare (agent) föreligger det 

okunskap gällande vad för finansiella medel det finns att tillgå, samt vidare tvetydigheter om 

företagare lever upp till det avtalade (Storey 1994). Finansiärer kan således inte utan extra kostnad 

försäkra sig om att låntagare agerar i enighet med deras intressen och därmed maximerar värdet å 

finansiärens vägnar, vilket bidrar ytterligare till svårigheterna för nya företag att erhålla finansiering. 

Valet av kapitalstruktur påverkas dessutom av pecking-order teorin som utgör den hierarkiska 

rangordningen utav finansieringskällor baserat på företagarens benägenhet att släppa ifrån sig 

ägarandelar (Vanacker et al. 2011). Företagare beskrivs som personer med hög kontrollaversion och 

är därmed benägna att välja det finansieringsalternativ där de behåller ägarandelar och därmed kontroll 

över företaget, vilket påverkar möjligheterna till att erhålla extern finansiering negativt. 

Förutom intäkter som är företagets viktigaste finansieringskälla, har företagare generellt sätt två 

möjligheter att tillgå finansiering; (1) finansiering inifrån och (2) finansiering utifrån (se bilaga 1: 

Karta över finansieringsalternativ) (Söderblom & Samuelsson 2014). Finansiering inifrån är den 

vanligaste finansieringskällan för företagare att tillgå där företagaren antingen förlitar sig på eget 

kapital eller nyttjar personer i dess omgivning (family friends & fools) (Söderblom & Samuelsson 

2014). Företagare med hög kontrollaversion kommer således föredra finansiering inifrån framför 

finansiering utifrån på grund av att företagaren inte behöver överlåta ägarandelar och därmed kontroll 

över sitt företag.  

Extern finansiering utgörs av aktörer som har en avlägsen anknytning till grundaren och innefattar 

fyra olika delar; riskkapitalbaserad finansiering, lånebaserad finansiering, bidragsgivare samt annan 

finansieringskälla (exempelvis crowdfunding eller finansiell bootstrapping). Kapitalbaserad 

finansiering utgörs av privata medel så som: riskkapital samt affärsänglars investering, respektive 

publika medel så som börsmarknaden (Söderblom & Samuelsson 2014). Det bör även påpekas att 
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riskkapitalmarknaden i Europa är fem gånger mindre än i USA (€4.1 miljarder i förhållande till $30.7 

miljarder), vilket utgör en geografisk skevhet i förutsättningar för företagare att erhålla kapital från 

externa finansierare (The Economist 2015a). Lånebaserad finansiering utgörs av lån från privata 

banker och statliga låneinstitut (Söderblom & Samuelsson 2014).  

 

I kapitaltunga branscher som kräver stora investeringar vid uppstart kan det uppstå en problematik 

med brist på kapital inom företaget. För att underlätta kapitalutrymmet innan omsättning har kommit 

ikapp investeringarna kan man minimera den finansiella belastningen inom företaget genom att 

tillämpa finansiell bootstrapping (Landström 2003). Ölbryggeribranschen har över de senaste 

decennierna varit en stor industri där tillgången till utrustning ger konkurrensfördelar och redan vid 

uppstart krävs sofistikerad utrustning för att kunna slå sig in på marknaden. Inför studien genomfördes 

stickprov på branschen genom att generera en kvot mellan tillgångar genom omsättning, vilket 

bekräftade att det krävdes stora investeringar för att kunna konkurrera. 

  

1.1 Den svenska ölmarknaden 
 

Per den 20 november 2015 fanns det 258 stycken aktiva små och medelstora företag i Sverige med 

primär SNI kod 11.05 (framställning av öl) som brygger öl enligt databasen Orbis (Orbis 2015). De 

nyintroducerade ölsorterna har bidragit till en lukrativ affärsverksamhet inom ölbryggeribranschen 

(The Economist 2015b) där det i snitt öppnar ett nytt bryggeri per vecka i Sverige (Sveriges radio 

2015). Enligt Orbis har de små och medelstora svenska ölbryggeriernas omsättning ökat från 148 914 

000 kronor år 2006 till 480 926 000 kronor under år 2014, vilket utgör en 323 procent ökning och kan 

ses som tecken på de förändringar som sker inom konsumtionsvanor hos de svenska ölkonsumenterna. 

I förhållande till de små och medelstora bryggerierna omsatte de större bryggerierna 2 366 075 000 

kronor under 2006, samt 4 514 421 000 kronor under 2014, vilket innebar en ökning med 191 procent 

(Orbis 2015).  

 

    Data hämtad från Orbis 2015-10-01 
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    Data hämtad från Orbis 2015-10-01 

Generellt finns det tre huvudsakliga affärsområden som ölbryggerier kan verka inom; försäljning till: 

(i) krögare (ii) Systembolaget och (iii) export. Efter att Sverige inträtt i samarbetet Europeiska Unionen 

(EU) år 1995 har den hårt reglerade svenska ölbryggeribranschen luckrats upp och det blev ekonomiskt 

försvarbart att brygga öl i mindre skala (Sveriges radio 2015). Att Sverige är ett utav nio länder i 

världen som har statligt monopol på alkoholförsäljning innebär att marknaden för alkoholhaltiga 

drycker över 3.5 % präglas av höga inträdesbarriärer (Le Galés-Camus 2004). År 2014 har 

Systembolaget i linje med trendskiftningar såsom ökad efterfrågan av lokalproducerad öl, infört nya 

lokala sortiment där öl som är hantverksmässigt producerad i närheten samt i liten skala kan säljas på 

lokala återbud. Som krav för att ölen ska räknas som lokal och småskalig måste ölen bland annat vara 

hantverksmässigt tillverkad samt att volymen som tillverkats inte överskrider 50 000 liter 

(Systembolaget 2015). Detta har framför allt möjliggjort att även de ölproducenter som inte kommer 

upp i större kvantiteter kan sälja sin öl genom Systembolagets butiker. Man bör dock fortfarande 

beakta Systembolagets monopolitiska position på den inhemska alkoholmarknaden som en 

begränsande faktor för att sälja alkoholhaltiga drycker.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

I enighet med Schumpeter (2008) om kreativ förstörelse, kan de små och medelstora bryggerierna tydas 

utöva nedbrytande krafter på den svenska ölmarknaden, som historiskt sätt har dominerats av fåtal väldigt 

stora aktörer. I samband med att nya trender påverkar konsumenternas val av öl, tenderar 

konsumtionsmönstret hos de svenska ölkonsumenten att skifta i karaktär. Bland annat har småskalig 

produktion premierats och nya ölsorter favoriserats av konsumenter. Att samtliga storbryggerier i Sverige 

producerar någon typ av öl som efterliknar ett litet bryggeris öl, både vad gäller smak och design på flaska, 

understryker ytterligare vikten av att förändringar sker på ölmarknaden (Heidrich 2014).   De stora 

bryggerierna har uppmärksammat och reagerat på de rådande förändringarna genom omorganisering, 

ibland tillsammans med andra stora aktörer för att skapa mindre företag som distanserar sig från 

moderbolaget men fortfarande drar nytta av moderbolagets resurser. De stora bryggerierna kan därmed 
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erhålla marknadsandelar utan att dra på sig extra kostnader (Routson 2013), vilket ger skribenterna 

indikationer på att dotterbolagen bootstrappar sina ägare. 

 

1.2.1 Små medelstora företags roll i samhällsekonomin  

 

År 2014 utgjorde små och medelstora företag (SMF) majoriteten av det aggregerade 

företagslandskapet i Sverige och bidrog till den samhällsekonomiska utvecklingen genom tillväxt 

inom områdena: omsättning, förädlingsvärde samt antalet anställda i näringslivet (Tillväxtverket 

2014). Möjligheterna för dessa företag att erhålla finansieringskapital har uppfattats problematiskt 

(Landström 2003; Bolton 1971; Nooteboom, 1993). Att dessa företag dessutom upplever begränsande 

faktorer inom hårdnande konkurrens, brist på kompetent arbetskraft, restriktioner inom lagrum med 

mera, bör vara högst relevant för våra beslutsfattare (Tillväxtverket 2014). Samtidigt som forskningen 

tenderar att slå samman små och medelstora företag till en undersökningsgrupp, intresserar sig 

skribenterna i denna studie för att särskilja de två entiteterna åt och undersöka skillnader gällande 

resurshushållning- och anskaffning genom finansiell bootstrapping.  

Generellt sätt finns det två tillvägagångssätt att tillgodogöra sig resurser lagligt, antingen genom 

marknadsmekanismen eller socialt baserad resursanskaffning (Starr & MacMillan, 1990). Med syfte 

att skapa konkurrensfördel behöver företagare således kombinera olika resurser för att genom resultat 

bevisa värdekonstellation i affärsmodellen (Landström & Löwegren 2009). Det bör även belysas att 

huruvida företagaren väljer att kombinera resurserna i en affärsmodell, kommer en identisk affärsidé 

generera två olika intäkter (Chesbrough 2010). Att innebörden av begreppet “resurs” har skiftat inom 

det företagsekonomiska forskningsfältet innebär att företag inte längre anses behöva ha kontroll över 

resurserna för att tillgodogöra sig dess nytta (Landström & Löwegren 2009). Till skillnad från 

resursanskaffning genom marknadsmekanismen, förlitar sig finansiell bootstrapping dessutom på det 

sociala kapitalet och möjliggör därmed nyttjande av resurser för företagare under marknadspriset eller 

kostnadsfritt (Karlén 2001). De två vanligaste finansiella bootstrappingmetoderna anses vara: att köpa 

begagnat istället för nytt, samt att förhandla fram bästa möjliga villkor med leverantörer (Landström 

& Löwegren 2009) och kan i sin helhet liknas med Gnosjöandan där företagande stimuleras genom 

det sociala kapitalet (Lithander 2005). Gränsen mellan byteshandel och finansiell bootstrapping är 

hårfin, där vid byteshandel erhålls en motprestation för ens prestation, vilket enligt svensk lagstiftning 

innebär en affärshändelse och ska därmed momsbeläggas (Börjesson 2010). Detta kan skapa 

problematik när företag har alkoholhaltiga drycker som handelsvara, där den svenska lagstiftningen 

begränsar hur man får idka handel. 

Beroende på vilka resurser man har till sitt förfogade genom sitt sociala kapital kan det tänkas ha en 

stark inverkan på hur företaget kommer att utvecklas. Saras D. Sarasvathy (2001) för en liknelse 

mellan företagande och matlagning där företagaren antingen utgår ifrån de ingredienser (resurser) 

man har i hemmet och kokar ihop en måltid, eller utgår ifrån ett färdigt recept och införskaffar sig de 

nödvändiga resurserna för att åstadkomma önskad måltid. Att 80-95 procent av alla nya företag 

tillämpa finansiella bootstrappingmetoder (Malmström 2014) leder skribenterna in på funderingar 

gällande huruvida resurser i ens omgivning har för inverkan på företagande. I samband med att företag 

växer och mognar kan det tolkas att det uppkommer andra motiv att tillämpa finansiell bootstrapping 

än bara brist på kapital, exempelvis för att sänka kostnader, reducera risker med mera (Winborg 2009). 

Exempelvis skiljer sig tillämpning av finansiell bootstrapping inom mjukvarubranschen där det uppges 

att motiven antingen utgörs av affärsutvecklande eller produktutvecklande karaktär (Harrison, Mason 

& Girling 2004). Givet att det finns andra underliggande motiv än finansiella faktorer till att tillämpa 

finansiell bootstrapping för företag, ställer sig skribenterna frågandes kring om det råder skillnad i 

tillämpning av finansiell bootstrapping mellan små och medelstora företag inom ölbryggeribranschen, 

samt om det tillämpas någon typ av strategi som påverkar resursbehovet inom företaget. 
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1.2.3 Undersökningsfrågor 

 

 Hur tillämpas finansiell bootstrapping i små respektive medelstora företag på den svenska 

ölbryggeribranschen? 

 I hur hög utsträckning har små respektive medelstora företag på den svenska 

ölbryggeribranschen tillgång till resurser? 

 Vilka resurser är viktigast för värdeskapande bland små respektive medelstora företag på 

den svenska ölbryggeribranschen?  

 

 

1.3 Syfte 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur små respektive medelstora företag tillämpar finansiell 

bootstrapping, samt om det föreligger skillnad vid tillämpning av finansiell bootstrapping-strategier. 

Vidare avser även uppsatsen att undersöka resursbehovet inom ölbryggeribranschen, samt om det 

råder skillnad i behov mellan små respektive medelstora företag, för att angripa fenomenet finansiell 

bootstrapping.  

 

1.4 Avgränsning  
 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka små och medelstora svenska företag som är verksamma på 

den svenska marknaden. Uppsatsen avser att undersöka endast ölbryggeribranschen.  
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2. Teoretisk referensram 
 

För att öka förståelsen och därmed hanterbarheten kring finansiell bootstrapping kommer detta 

avsnitt inledningsvis presentera teorier gällande resursbaserat synsätt, för att sedan övergå till 

finansiell bootstrapping samt tillämpning.  

 

2.1 Resurs 
 

Resurs utgör ett mångfacetterat begrepp och kan sägas bestå av de medel som bidrar till att uppnå ett 

visst mål (Alvstam 2015). Att resurser är knappa har bidragit till den vetenskapliga disciplinen 

ekonomi, som utgör läran om att hushålla med knappa resurser (Nationalencyklopedin 2015b). Enligt 

Coase (1937) utgörs företag av organiserade medel i en kontraktlikande situation, där man istället för 

att ständigt leta efter det marknadsmässiga priset för en transaktion, föredrar ett i förväg avtalat pris 

och därmed upprätta en organisation. År 1959 introducerade Edith Penrose begreppet resurs inom det 

företagsekonomiska forskningsfältet och delade in resurser i två olika kategorier; fysiska resurser och 

humankapital (Penrose 1959). I relation till den knapphet som råder i mängden resurser identifierade 

Penrose att resurser utövar en möjliggörande samtidigt som en begränsande kraft på företagets 

expansionsförmåga (Penrose 1955). Baker & Nelson (2005) berör huruvida små företag kan ägna sig 

åt att exploatering nya affärsmöjligheter utan att anskaffa externt kapital, vilket för tankar vidare på 

möjliggörande av företagsexpansion. Med avsikt att undersöka finansiell bootstrapping, som utgör ett 

kreativt sätt att erhålla resurser, behöver det först och främst klargöras vilka olika slags resurser det 

finns att tillgå för företag. 

 

I samband med att forskningen fortgått, har begreppet resurs genomgått en dynamisk process i frågan 

om vad som bör inkluderas. Inom området (I) humankapital har utbildning och erfarenhet debatterats 

av Becker (1964) och ytterligare utökats av Cooper (1981) samt Dollinger (1995) som ansåg att 

kreativitet och vision även bör inkluderas. Inom området (II) sociala resurser har Bourdieu (1983) 

bidragit med förståelsen för nätverkets betydelse, Leibenstein (1968) debatterat familjens roll som 

resurs, samt Glade (1967) som berört etnicitet och politiska anknytningars relevans. Inom området 

(III) organisatoriska resurser har Tomer (1987) förmedlat insikter om organisatoriska relationers 

relevans, Hofer & Schendel (1978) för debatten kring ett företags rutiner och strukturers påverkan, 

samt Dollingers (1995) bidrag med ett företags kultur och kunskaps inverkan på företaget. Inom 

området (IV) fysiska resurser har Hofer & Schendel (1978) för debatten om fysiska tillgångars 

påverkan, samt Dollinger (1995) som inkluderar teknologins betydelse för företaget. Inom området 

(V) finansiella resurser har Bygrave & Timmons (1992) bidragit med insikter kring pengars relevans 

vid uppstart och utveckling av företag. Greene, Brush & Brown (1997) för samman de olika forskarnas 

bidrag till de respektive resurserna, vilket kan visas av att forskningen går framåt och våra teoretiska 

verktyg blir mer pålitliga. I en sammanställning presenterar forskarna (Greene, Brush & Brown 1997) 

de olika resurserna genom kategoriseringen:  

 

1. Humankapital 

o Utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper samt rykte.  

2. Sociala resurser 

o Relationer inom; nätverk, familj, politik.  

3. Organisatoriska resurser 

o Organisatoriska relationer, rutiner, kulturer, strukturer och kunskap.  

4. Fysiska resurser 

o Tillgångar som är nödvändiga för operativa verksamheten, samt teknologi. 

5. Finansiella resurser 

o Kapital som finns att tillgå för finansiering utav uppstart eller tillväxt av företag.   
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2.1.1 Resursbaserat synsätt 

 

Eftersom resurser är essentiella för skapande av nya företag och tillväxt i befintliga företag är det av 

stor vikt att företagare dels har tillgång till resurser, samt även resursallokerar på det sätt som ger högst 

effektivitet (Greene, Brush & Brown 1997). I samband med att företagare kombinerar olika resurser 

för att åstadkomma önskad värdekonstellation som output, tenderar företagets konkurrensfördel att 

skrifta i karaktär (Barney 1991). Med resursbaserat synsätt som ståndpunkt, kan man således föra 

resonemanget vidare kring vilka resurser som är av vikt att bootstrappa för företaget. Modellen 

förklarar i sin helhet de olika kriterier en resurs måste uppfylla för en organisation för att den ska skapa 

konkurrensimplikation. Med syfte att skapa konkurrensfördelar behöver företagets resurser således 

vara (1) värdefulla – i den meningen att resurser exploaterar möjligheter och/ eller neutraliserar hot, 

(2) sällsynta – genom att konkurrenter inte har lika lätt att tillgå samma slags resurser, (3) 

Svårimiterade– resurserna är svåra att efterbilda, (4) Effektivt organiserade (Barney 1991).  

 

Värdefulla? 

 

Sällsynta? Svårimiterade? Effektivt 

organiserade? 

Konkurrens-

implikation 

Nej - - - Konkurrensnackdel 

Ja  Nej - - Konkurrensparitet 

Ja Ja Nej - Temporär fördel 

Ja Ja Ja Ja Uthållig konkurrens 

    (Landström & Löwegren 2009, s.224) 

 

2.1.1 Kritik kring resursbaserat synsätt 

 

Trots att många forskare försöker legitimera resursbaserat synsätt som teori (Barney, Ketchen & 

Wright 2011) har kritik riktats mot synsättet på grund av (i) värderingsproblematik, (ii) synsättet utgör 

en tautologi. Eftersom värdering utav resurser endast kan utföras ex-post och inte ex-ante medför det 

en värderingsproblematik i frågan om huruvida man kan uppskatta positivt samt negativt bidragande 

resurser (Landström & Löwegren 2009). Att vissa forskare uppfattar resursbaserat synsätt som en 

självuppfyllande logik, det vill säga tautologi, har bidragit till diskussioner kring benämning av teori 

eller synsätt (Priem & Butler 2001). Forskare menar att det föreligger liknelser inom terminologin 

gällande huruvida man definierar begreppen, vilket leder till att logiken blir självuppfyllande och 

därmed inte falsifierbar (Popper 1959).  

 

 

2.2 Finansiell bootstrapping  
 

Finansiell bootstrapping utgör en resurshanteringsaktivitet som avser att dels anskaffa, men även 

hushålla med tillgängliga resurser som företaget har i sin omgivning. Dessa aktiviteters främsta syfte 

är att på ett kreativt tillvägagångssätt överkomma uppkomna problem som uppstår gällande brist samt 

allokering av resurser (Malmström 2014) och skapa kapitalutrymme genom att minimera den 

finansiella belastningen inom företaget (Landström 2003). Traditionellt sätt har ett företags resurser 

setts utgöras av den uppsättning resurser som företaget har kontroll över (Barney 1991), vilket dock 

utmanas genom finansiell bootstrapping där företag kan tillgodogöra sig resurser i den värdeskapande 

processen utan att ha kontroll (Winborg & Landström 2000). Således belastar inte finansiell 

bootstrapping-aktiviteter bokslutet på samma sätt som om företaget hade köpt en vara eller tjänst, men 

företaget kan ändå tillgodogöra sig de värdeskapande förmånerna som resursen medför (Malmström 

2014). Eftersom antalet aktiviteter som är förknippande med finansiell bootstrapping dels är många 

samt har en bred spridningsgrad leder det även till att definitionen rymmer ett brett spektra och kan 

sammanfattas till:  
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”‘Bootstrapping’ is defined as highly creative ways of acquiring the use of resources without 

borrowing money or raising equity financing from traditional sources” (Freear, Sohl & Wetzel 1995)  

 

Finansiell bootstrapping kan delas in i två huvudkategorier, där den första har som syfte att reducera 

behovet av finansiellt kapital, medan det andra alternativet söker efter alternativa medel för 

finansiering (Winborg 2009). Således utgör finansiell bootstrapping en teknik för företagare att tänka 

utanför ramen vid problem gällande resursanskaffning eller resursallokering, vare sig det beror på brist 

av finansiellt kapital eller någon annan resurs. När företagare anskaffar resurser kan de antingen vända 

sig till marknaden och upprätta en transaktion (marknadsbaserad resursanskaffning) eller till sin 

omgivning och förvärva resursen på alternativa sätt (socialt baserad resursanskaffning) (Winborg & 

Landström 2000). Socialt baserad resursanskaffning föreligger på det sociala kapitalet då företag byter 

eller skänker värden mellan varandra (Chandler & Hanks 1998; Jonsson & Lindbergh 2011; Lin, Cook 

& Burt 2001; Smith 2009; Winborg & Johannisson 2001). Således utgör företagarens relationer med 

externa parter en viktig plattform för att förärva resurser. Den uppsättning aktörer som står i relation 

till företagaren kan benämnas olika, exempelvis namnges relationen mellan två parter: dyad, mellan 

tre parter: triad och mellan fyra eller fler aktörer: nätverk (Landström & Löwegren 2009).  

 

De fördelar som uppstår när företagare tillämpar finansiell bootstrapping är att de kan undgå att låna 

externt kapital och därmed förlora kontrollen utav sitt företag genom nya ägarförhållanden (Landström 

2003). På grund av den informationsasymmetri som råder mellan företagare och finansiärer kan 

företagaren avsätta tid på att utveckla sitt företag snarare än att leta efter potentiella finansierare 

(Landström 2003). Dessutom kan företagare via finansiell bootstrapping komma åt specifika resurser 

som inte finns ute på marknaden genom sitt nätverk och som således kan vara svåra att erhålla/ köpa 

(Landström 2003).  

 

De nackdelar och kritik som har riktats mot finansiell bootstrapping är att det kan hämma företagets 

utveckling, detta på grund av att pålitligheten av tillgång till resurser varierar då företaget inte själva 

har kontroll över dem. Att finansiell bootstrapping delvis förlitar sig på sociala relationer kan dessutom 

äventyra de personliga relationerna som företagaren ingått i (Landström 2003). 

 

Huruvida finansiell bootstrapping tillämpas av företag kan tydas bero på många olika faktorer. Ebben 

(2009) för en diskussion om att företag som presterar dåligt och därmed har brist på kapital tillämpar 

i högre utsträckning bootstrapping än de som inte har underskott på kapital. Ebben (2009) förutsätter 

således att det enda motivet till att tillämpa finansiell bootstrapping är på grund av brist på kapital, 

vilket Winborg (2009) motbevisar genom att företagare även vill åstadkomma kostnadsreducering, 

eller hjälpa/ få hjälp av andra företagare eftersom det är kul. I frågan om huruvida företag som har en 

teknologibaserade affärsidé påverkar användning av bootstrapping, för Auken (2005) diskussionen 

vidare och pekar på att det råder skillnad. Skillnaden kan framför allt ses inom bootstrappingmetoder 

som förbättrar kassaflödet i företaget. Inom teknikbaserad företagsamhet för Harrison, Mason & 

Girling (2004) vidare resonemanget att små företag snarare tillämpar bootstrapping för att utveckla 

verksamheten, till skillnad mot större företag som tillämpar bootstrapping för att utveckla produkter.  
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Winborg & Landström (2000) delar in finansiell bootstrapping i olika kategorier beroende på 

karaktär utav aktivitet. De olika kategorierna är:  

 

Bootstrapping kategori Bootstrappingmetoder Karaktär  

Fördröjande bootstrapping Fördröja utbetalningar 

Minimera lager 

Låga vinstmarginal  

Mogna/ omogna företag  

Behov av ytterligare 

finansiering Har ej långfristig 

bankfinansiering 

Ägarfinansierad bootstrapping Ägarfinansierade Låg vinstmarginal  

Omogna företag  

Behov av ytterligare 

finansiering Har ej långfristig 

bankfinansiering 

Minimerande bootstrapping  Minimera kundfordringar 

Minimera lager 

Låg vinstmarginal  

Expanderande företag  

Ej behov av ytterligare 

finansiering Har långfristig 

bankfinansiering 

Relationsorienterad 

bootstrapping 

Gemensam användning Låg vinstmarginal  

Mogna företag  

Ej behov av ytterligare 

finansiering Har långfristig 

bankfinansiering 

Bidragsorienterad bootstrapping  Bidragsfinansiering Låg vinstmarginal  

Expanderande företag  

Behov av ytterligare 

finansiering Har långfristig 

bankfinansiering 

    (Winborg & Landström 2000, s. 247) 

 

 Fördröjande bootstrapping 

 

Aktiviteter vars syfte tangerar med att behålla resurser genom att fördröja utgående betalningar 

kategoriseras som fördröjande bootstrapping. Exempelvis kan företagaren fördröja betalning av 

fakturor eller moms.  

 

 Ägarfinansierad bootstrapping 

 

Aktiviteter vars syfte tangerar med att erhålla resurser genom att ägaren, eller dennes närstående, 

skjuter till pengar i företaget kategoriseras som ägarfinansierad bootstrapping. Exempelvis kan 

företagare välja att inte erhålla någon lön för sin prestation eller nyttja närstående som billig 

arbetskraft.  

 

 Minimerande bootstrapping  

 

Aktiviteter vars syfte tangerar med att minimera resursbehovet inom företaget kategoriseras som 

minimerande bootstrapping. Exempelvis kan företagaren handla begagnade inventarier istället för 

nytt. 
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 Relationsorienterad bootstrapping 

 

Aktiviteter vars syfte tangerar med att erhålla resurser genom relationer för företagets räkning 

kategoriseras som relationsorienterad bootstrapping. Exempelvis kan företagaren genom sitt nätverk 

köpa resurser som inte finns på marknaden, alternativt under ett marknadsmässigt pris tack vare 

relationen.  

 

 Bidragsorienterad bootstrapping  

 

Aktiviteter vars syfte tangerar med att erhålla resurser genom bidrag för företagets räkning 

kategoriseras som bidragsorienterad bootstrapping. Exempelvis kan företagaren söka bidrag från olika 

institutioner för att kunna finansiera sin verksamhet.  

 

2.2.1 Finansiell bootstrapping-strategier  

 

Som tidigare nämnts behöver, enligt resursbaserat synsätt, företags resurser vara (1) värdefulla (2) 

sällsynta (3) svårimiterade samt (4) effektivt organiserade för att uppnå uthållig konkurrens. 

Ytterligare en viktig aspekt i arbetet om att uppnå uthållig konkurrens är att företaget ökar sin 

flexibilitet gällande resursallokering (Malmström 2014). I resursallokeringsprocessen kan finansiell 

bootstrapping verka som aktiv mekanism för att åstadkomma uthållig konkurrens genom att 

omorganisera resurser där de åstadkommer mest nytta (Malmström 2014). Finansiell bootstrapping-

strategier utgör således en respons på det rådande resursbehovet företagare upplever, och Malin 

Malmström (2014) för således resonemanget vidare att finansiell bootstrapping snarare utgörs av olika 

strategier än kategorier. De olika strategierna är följande: 

 

2.2.1.1 Quick-fix bootstrapping-strategi 

 

Quick-fix bootstrapping beskriver hur företagare snarare reagerar än agerar på uppkomna 

likviditetsproblem inom företaget (Malmström 2014). Strategin tillämpar internt baserad 

resursanskaffning där företagaren bland annat använder eget sparkapital, innehåller ledningens lön och 

fördröjer betalningar till leverantörer för att temporärt lösa behovet utav resurser. Företagaren upplevs 

som en reserverad aktör med hög kontrollaversion som inte gärna delar med sig av ägarandelar eller 

information, vilket kan hämma möjligheterna för företaget att utvecklas (Malmström 2014).  

 

2.2.1.2 Förebyggande bootstrapping-strategi 

 

Förebyggande bootstrapping beskriver hur företagare hanterar avsaknad av resurser genom att 

kontinuerligt planera och i förväg specificera resursbehov för att kunna möta relaterade utmaningar i 

framtiden (Malmström 2014). Strategin tillämpar en socialt baserad resursanskaffning för att minimera 

behovet av kapital och förlitar sig därmed på företagarens sociala relationer med sin omgivning 

(Malmström 2014). Kärnan i förebyggande bootstrapping-strategi är den sociala förpliktelsen i att 

erbjuda tjänster och varor till varandra, med anledningen att sänka kostnaderna och minimera 

kapitalbehovet. Således kan förebyggande bootstrapping-strategi relateras till byteshandel mellan 

aktörer som har en relationsmässig anknytning. Vidare kan förebyggande bootstrapping-strategi 

inkludera bidrag från statliga institutioner, vilket ofta kräver planering och framförhållning för att 

erhålla. Exempel på förebyggande bootstrapping-strategier utgöras av bland annat: att samköra inköp 

med andra företag eller använda begagnad utrustning. Företagaren kan ses tillämpa en så kallas ”Jam-

today” filosofi, där man oberoende av likviditetssituation i företaget håller fast vid att erhålla ersättning 

vilket kan hämma företagets tillgång till resurser och därmed hämma tillväxt och överlevnad 

(Malmström 2014). 
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2.2.1.3 Effektiv bootstrapping-strategi  

  

Effektiv bootstrapping beskriver hur företagare nyttjar möjligheter genom att exploatera 

kontraktangivna bestämmelser, för att komma åt resurser och/ eller skapa resursutrymme i företaget. 

Detta sker genom att företagare tänjer på överenskommelser på ett både lagligt och olagligt sätt med 

andra parter, vilket medför risk för anmärkningar och därmed lägre trovärdighet. Strategi kan äventyra 

företagets långsiktiga relationer, hämma tillväxt och lönsamhet, men kan samtidig ses som nödvändig 

för att överkomma kritiska händelser. De mest förekommande tillvägagångssätten som tillämpas är: 

medvetet försenad inbetalningar och att sälja sina fakturor (Malmström 2014).  
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3. Metod 
 

Följande avsnitt avser att presentera uppsatsens forskningsmetodik, urvalsram och urval samt att 

uttömmande beskriva hur data har inhämtats från omgivningen. Avslutningsvis kommer en kritisk 

granskning av metoden genomföras. 

 

3.1 Forskningsdesign 
 

För att besvara studiens syfte valdes en komparativ design med inslag av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder, vilket kan liknas vid en enklare form av metodkombination (Denscombe 2009). 

Anledningen till att en komparativ ansats användes var på grund av att bryggeribranschen i Sverige är 

tydligt segmenterad och det ansågs intressant att undersöka huruvida det avspeglades i resursbehovet 

samt användning av finansiell bootstrapping i de olika segmenten. En fallstudie genomfördes på 

organisationsnivå där bryggeribranschen i Sverige valdes som undersökningsområde. Studien har en 

deduktiv ansats med målet att bepröva tidigare teori på en ny bransch på grund av att den svenska 

bryggeribranschen var relativt outforskad ur ett finansieringssyfte.  

 

3.2 Forskningsmetod  
 

När val av forskningsdesign hade gjorts togs beslutet att använda intervjuer som undersökningsmetod 

med syfte att samla in primärdata. Intervjun inleddes med en frågeguide bestående av 28 stycken 

snabbfrågor med förutbestämda svarsalternativ, vilka användes för att ge en insikt om företaget. Dessa 

frågor hämtades från tidigare forskning kring finansiell bootstrapping (Winborg & Landström 2000; 

Malmström 2014). Frågorna delades in i bootstrappingkategorier, specificerade i avsnitt 2.2, och 

bootstrappingstrategier, specificerad i avsnitt 2.2.1, för att underlätta analys av resultaten samt ge en 

tydligare teoretisk koppling. Frågeguiden gav utöver det möjlighet till en mer djupgående intervju, 

vilken var semistrukturerad kring en intervjuguide. Syftet med detta var att ge respondenten frihet att 

berätta och utforma svaren på eget sätt men ändå hålla sig inom relevant område.  Denna metod 

användes framför andra alternativ för att studien skulle få mer öppna svar på de frågor som ställdes 

till respondenten och mer djupgående beskrivningar (Denscombe 2009). Samtidigt är studien 

uppbyggd kring väldigt specifika ämnen och sannolikheten att få svar på de frågor som ämnas att 

besvaras i en helt ostrukturerad intervju ansågs osannolikt. 

 

Användandet av både kvalitativa och kvantitativa metoder ger möjligheten att ställa resultaten från 

den ena metoden i jämförelse med den andra och använda de olika metoderna som ett kontrollverktyg 

när man letar efter att överensstämmelse och skillnader mellan resultaten (Denscombe 2009). Valet 

att använda både kvantitativ och kvalitativ metod präglades av en önskan att få en djupgående 

helhetsbild över hur företagen i studien minskat det finansiella behovet och utnyttjat sina resurser för 

att finansiera sina företag samt ge en god bild över hur branschen fungerar. 

 

3.3 Urvalsram 
 

För att studien skulle uppfylla sitt syfte var det nödvändigt att hitta små och medelstora företag inom 

den svenska ölbryggeribranschen. Då den europeiska definitionen av SMF inte var tillämpbar inom 

önskad bransch (mer om detta under 3.7.3 Definitionsproblematik) användes Orbis definition av vad 

som är små och medelstora företag, vilket utgör studiens urvalsram. 
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De variabler som användes i Orbis var: 

 

- Geografisk avgränsning: Sverige 

- Företag med primär SNI kod (2007): 11.05  

- Storlek: Små & medelstora  

- Företagsstatus aktiv (med och utan finansiell data) 

 

3.4 Urval 
 

Då målet med undersökningen var att få en djupgående bild av hur branschen såg ut valdes tio företag 

ut för att ingå i en intervjuserie, anledningen att studien begränsar sig till tio företag var på grund av 

intervjuernas omfattning och bearbetning. De utvalda företagen togs fram genom att tillämpa 

urvalsramen på databasen Orbis och sedan kontakta företag som skribenterna ansåg kunna 

representera sitt segment i studien. Valet av respondenter gjordes således på icke-slumpmässiga 

grunder (Ruane 2006). Anledningen till detta förhållningssätt var att det ansågs ge en tillfredsställande 

svarsfrekvens baserat på branschens storlek samt att det skulle representera branschen på bästa sätt. 

Utförandet ledde fram till en god spridning bland de responderande företagen vad gäller storlek och 

mognadsfas.  

För att få en så nyanserad och korrekt bild som möjligt av företaget, inte bara nutid utan även historisk, 

genomfördes samtliga intervjuer med grundaren till företaget som samtidigt var aktiva genom 

ägandeskap och/ eller styrelseförtroenden inom bolaget vid intervjuns tillfälle. Detta med anledningen 

att skribenterna ansåg att dessa personer var i högre grad involverade i viktiga beslutsprocesser vid 

företaget, vilket kan bidra till uttömmande svar (Holme & Solvang, 1997).  

Totalt kontaktades 10 procent av branschen vilket motsvarar 26 företag varav 7 medelstora och 18 

små, enligt definitionen studien är byggd kring, och av dessa genomfördes intervjuer med 4 medelstora 

och 6 små. De utvalda företagen var baserade runt om i Sverige eftersom branschen har en relativt hög 

representation på mindre orter. Branschen består totalt av 17 medelstora och 241 små företag, 

anledningen till att medelstora företag kontaktades i högre omfattning i förhållande till antal i 

branschen var på grund av en förväntad lägre svarsfrekvens ju större företaget blev.  

 

 

3.5 Tillvägagångsätt 
 

3.5.1 Förarbete inför intervju 

 

Efter val av bransch valde studiens skribenter att besöka en branschmässa samt läsa på om branschen 

för att bilda sig en uppfattning om hur den var utformad och ha så mycket bakgrundsinformation som 

möjligt. Initial kontakt med potentiella respondenter togs genom mail och uppföljning skedde genom 

att ringa respondenterna. I mailet framgick det att all data skulle behandlas konfidentiellt, samma sak 

framfördes både under telefonkontakt och under intervjutillfället. Skribenterna har valt att inte göra 

en koppling mellan respondenternas citat och företag för att öka förtroendet mellan intervjuare och 

respondent. Samtliga respondenter fick intervjuguiden via mail inför intervjutillfället för att vara 

införstådda i ämnet för att underlätta intervjuprocessen, intervjuguiden presenteras i bilaga 2.  
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3.5.2 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes dels i person och dels per telefon beroende på respondentens basering. 

Under intervjun agerade en av skribenterna intervjuare och den andra förde anteckningar, den 

antecknande skribenten hade möjlighet att ställa följdfrågor som intervjuaren eventuellt hade missat. 

Intervjuerna inleddes med att gå igenom de 28 snabbfrågorna där respondenten var fri att ställa 

följdfrågor om någon av frågorna kunde tolkas på olika sätt. Under snabbfrågorna fick skribenterna 

en uppfattning om förtaget och kunde använda informationen till att ställa uppföljande frågor kring de 

specificerade frågorna i intervjuguiden på ett relevant sätt. Intervjuguiden var uppdelad efter de två 

teman studien kretsar kring, resurs och finansiell bootstrapping. Temat resurs angreps genom de 

inledande sex frågornorna i intervjuguiden där respondenten fick börja med att uppge vad den ansåg 

vara den viktigaste resursen för företaget, följt av att sätta sitt företags tillgång till fem olika resurstyper 

på en skala från väldigt låg till väldigt hög och motivera varför. Temat finansiell bootstrapping angreps 

genom elva frågor som lämnade respondenten fri att utveckla sitt svar.  

Intervjun spelades in för att kunna behandlas i efterhand och därmed kontrollera så att antecknaren 

inte missuppfattat något svar respondenten givit. Innan intervjun startade tillfrågades respondenterna 

om samtalet fick spelas in för att intervjun skulle flyta på och inte behöva be om upprepningar av svar. 

Intervjuerna varade i genomsnitt i 1.5 timmar, fyra genomfördes i ett personligt möte och sex 

genomfördes över telefon eller Skype. 

 

3.5.3 Efter intervjuerna 

 

Intervjuanteckningarna renskrevs snarast möjligt efter intervjutillfället då det kan anses opålitligt att 

förlita sig till minnet (Denscombe 2009). Skribenten som förde anteckningar var den som renskrev för 

att kunna bearbeta data på ett effektivt sätt, efter det läste skribenten som fört intervjun igenom 

anteckningarna tillsammans med ljudinspelningen. På detta sätt transkriberades inte intervjuerna i 

fullo utan de användes enbart som ett komplement till de anteckningar som fördes för att säkerställa 

att anteckningarna inte innehöll tolkningsfel eller missat relevant information. En sammanställning av 

de 28 snabbfrågorna genererades och användes som komplement till intervjusvaren. 

 

3.5.4 Data- och analysbearbetning 

 

Efter all insamlad data blivit sammanställd började ett omfattande arbete med att göra sig förtrogna 

med svaren. Istället för att lista samtliga svar företag för företag valdes ett temabaserat system där 

empiri och analys framfördes i en flytande text. Anledningen till denna metod var att det ansågs ge en 

mer deskriptiv bild av hur de olika resurserna faktiskt skilde sig och att det gav en mer läsvärd 

upplevelse utan att riskera kvaliteten på studien. Under analysens gång jämfördes insamlad data med 

vad teorin presenterat för att hitta eventuell samstämmighet eller avvikelse (Denscombe 2009). 

 

3.6 Bortfall 
 

Totalt kontaktades 26 företag inför studien vilket ledde till tio intervjuer. Övriga företag svarade inte, 

alternativt uteblev ur studien på grund av tidsramen för undersökningen. Utöver det genomfördes en 

intervju där respondenten inte var grundare till företaget, men hade uppgett att han kunde representera 

företaget på ett likvärdigt sätt. Då intervjun inte gav tillräckligt uttömmande svar för att ge en 

representativ bild av företaget lyckades skribenterna tillslut kontakta grundaren för företaget och 
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genomföra en ny intervju med denne. Däremot har delar av den första intervjun kunnat användas för 

att komplettera den andra intervjun och därmed gett en väldigt bra bild över hur företaget ser ut och 

hur det sett ut historiskt.  

 

Intervjuguiden innehöll två ämnen som inte var av relevans för studiens syfte, vilka berördes i frågorna 

7-10. Dessa frågor ansågs relevanta vid studiens inledningsfas men under arbetsprocessen framkom 

det att de inte gav en större förståelse för undersökningsfrågorna som undersökningen kretsar kring.  

 

 

3.7 Kritisk granskning av metod 
 

Då många av de tidigare studierna kring finansiell bootstrapping använt sig av mer kvantitativa 

metoder kan det argumenteras för att en sådan design även borde använts i denna studie. Däremot ska 

det sägas att något liknande deras metoder har använts i den här studien, dock i mindre skala. Genom 

att genomföra en enkätstudie på ett större urval och genom statistiska prövningar hade mer 

generaliserbara slutsatser kunnat dras Genom att använda en tydligare metodkombination hade man 

kunnat närma sig fenomenet finansiell bootstrapping på ett annat sätt. Där man genom kvantitativ 

metod kunnat bekräfta att finansiell bootstrapping existerar inom branschen och genom en kvalitativ 

metod fått högre insikt kring varför och på vilket sätt finansiell bootstrapping tillämpades. På grund 

av tidsramen för studien prioriterades den kvalitativa delen eftersom målet var att ge en nyanserad bild 

av verkligheten, snarare än att kunna generalisera resultatet. Valet av att dessutom angripa 

resursbehovet inom branschen motiverades av att det ansågs att på ett relevant och övergripande sätt 

leda läsaren fram till vad finansiell bootstrapping utgörs av då det är ett mindre känt fenomen som kan 

vara något abstrakt.  

 

3.7.1 Validitet 

 

Om det lagts mer vikt på de kvantitativa värdena torde den externa validiteten ökat eftersom resultaten 

inte vore lika branschspecifika och därmed kunna generaliseras till andra branscher. Däremot anses 

validiteten relativt hög eftersom insamlad data mäter det den avses mäta då snabbfrågor som är 

erkända inom forskningsområdet har använts. Det ska sägas att det kan vara svårt att mäta validiteten 

i studier som baseras på intervjuer på grund av att respondenten kan drabbas av intervjuareffekten, 

blandat in sina egna känslor med mera (Denscombe 2009). För att undvika detta i högsta möjliga mån 

användes de inledande snabbfrågorna för att kontrollera om respondenten motsagt sig själv, detta 

gjordes löpande under intervjun och respondenten fick följdfrågor med hänvisning till snabbfrågorna 

för att säkerställa att korrekt data samlades in. Samtliga respondenter var grundare för företagen och 

hade en god insikt i hur företagen drevs, och har drivits historisk, vilket gjorde att de hade de kunskaper 

som ansågs viktiga för studien.  

 

3.7.2 Reliabilitet 

 

Då denna studie bygger på kvalitativa metoder med intervjuer som datainsamlingssätt bygger den på 

mjuka värden som inte går att mäta. Det betyder att sannolikheten att få samma svar om den skulle 

genomföras igen på andra företag är relativt liten, däremot torde de vara av liknande karaktär och 

därmed ge en liknande bild av verkligheten. Då semistrukturerade intervjuer är tidskrävande både vad 

gäller genomförande och bearbetning var det svårt att få ett helt representativt material att analysera 

inom tidsramen denna studie är uppbyggd kring. Däremot genomfördes samtliga intervjuer på samma 

sätt, analys och tolkning av data genomfördes på ett noggrant sätt vilket höjer reliabiliteten på studien 

(Denscombe 2009).  
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Att dela med sig av intervjuguiden i förväg har sina för- och nackdelar. Dels kan respondenten komma 

förberedd med svar som den tror kan passa studien vilket innebär att de inte uppger samma svar de 

hade uppgett i ett scenario där de kommer oförberedda. Fördelarna med att skicka ut intervjuguiden i 

förväg är att respondenten var medvetna om vilka ämnen som kommer diskuteras och därmed kommer 

ha möjlighet att förbereda sig och kunna ge en mer nyanserad bild av problemet. Skribenternas 

uppfattning är att det snarare är det senare som varit fallet för denna studie, dock finns det inga 

garantier för att så är fallet. 

 

3.7.3 Definitionsproblematik 

 

Ett problem som uppstod under arbetsprocessen var att den europeiska definitionen av SMF inte var 

tillämpbar på den utvalda branschen på grund av att den är relativt omogen och företagen inte uppfyller 

kraven för att på ett lämpat sätt kategoriseras i respektive segment. Det gör att den externa validiteten 

sjunker ytterligare eftersom definitionen för små och medelstora företag i denna studie skiljer sig mot 

definitionen i europeiska mått. Däremot bör det problematiseras att europadefinitionen inte är optimal 

utan den borde utökas, alternativt ha en nationell definition för att kunna öka tillämpningsgraden på 

mindre branscher.  

 

3.7.4 Källkritik 

 

Databaser som Orbis, Business Source Premier och J-Store har använts och tidigare forskning vilken 

denna studie är byggd kring är därmed vetenskapligt granskad. Detta leder till uppfattningen att 

tillförlitligheten för studiens källor anses hög.  
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4. Empiri 
 

Följande avsnitt inleds med en kort presentation av företagen, för att sedan övergå till redovisning 

av empiri. Redovisningen inleds med att presentera temat resurs för att sedan övergå till finansiell 

bootstrapping och avslutningsvis presenteras resultatet av de 28 frågor med förutbestämda 

svarsalternativ som inledde intervjuerna. 

 

4.1 Om företagen  
 

Företag  Storlek Verksamt 
sedan 

Omsättning 
2014 

 Anställda 
2014 

Tillgångar 
2014 

Produktionstak 
2014 

 

        

Företag # 1 Små 2013       2 500 000 5  4 500 000        200 000  

Företag # 2  Små 2013          800 000   9  3 500 000         600 000  

Företag # 3 Små  2013          700 000  3  2 300 000         300 000  

Företag # 4 Små  2011            12 000 4     500 000         150 000  

Företag # 5 Små 2014     - - - -  

Företag # 6 Små 2011       2 000 000      4   1 900 000         120 000  

Företag # 7 Medel-
stort 

2003       9 000 000  9   5 000 000          170 000  

Företag # 8  (1) Medel-
stort 

2012     18 600 000 6 53 000 000      1 000 000  

Företag # 9 Medel-
stort 

2000     74 000 000 4  3 500 000      1 000 000  

Företag # 10 Medel-
stort 

1997       52 000 000 11  3 500 000      1 500 000  

        

(1)  Företaget hade en komplicerad ägarstruktur och bedrevs som två aktiebolag och har därmed sammanförts i tabellen. 
Det första aktiebolaget vilka äger inventarier och byggnad har varit verksamt sedan 2012 och det andra aktiebolaget som 
bedriver verksamheten har varit aktivt sedan 2013. Under år 2014 uppgick aktiebolag 1:s omsättning till cirka 4 400 000 
kronor och hade inga anställda. Under 2014 uppgick aktiebolag 2:s omsättning till cirka 14 200 000 kronor och hade 27 
anställda, varav 6 personer jobbade med bryggeriverksamheten.  
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4.2 Resurs  
 

4.2.1 Tillgång till resurser  

 

Av respondenterna upplevda grad av tillgång till resurser vid företaget samt utvecklande om varför 

de så anser: 

 

Totalt antal små företag: 6 stycken. 

 

 Totalt antal medelstora företag: 4 stycken. 

 

Samtliga fyra medelstora företag ansåg att deras tillgång till humankapital låg på den högra delen av 

skalan med föredelningen en som upplevde hög tillgång och tre som upplevde väldigt hög tillgång. 

De små företagen låg i mitten på skalan med fördelningen tre som upplevde låg tillgång och tre som 

upplevde hög tillgång.  Motiveringen till att de medelstora placerade sig vid hög tillgång var 

genomgående att deras anställda besatt hög kunskap både från hembryggning samt från arbete inom 

kommersiell bryggning. De små bryggerierna som uppgav låg tillgång tryckte på att det var svårt att 

attrahera rätt kompetens och erfarenhet till mindre företag som inte ligger i en storstad. De små 

bryggerier som uppgav att tillgången var hög baserade det på ägarna och ledningens erfarenhet och 

kunskap inom ölbryggeri. De medelstora bryggerierna kände att de hade haft en bra tillväxt i 

humankapitalet under bolagens livslängd och speciellt under det senaste året då tre av fyra företag 

uppvisade en stor ökning utav antal anställda. 

 

 

 

 

De små företagen upplevde att deras tillgång till 

sociala resurser var generellt sätt hög, tre respondenter uppgav att deras tillgång var hög medan tre 

uppgav att den var väldigt hög. Bland de medelstora uppgav en att deras tillgång till sociala resurser 
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var hög medan resterande uppgav väldigt hög. Samtliga små bryggerier uppgav att de hade ett stort 

socialt nätverk, särskilt inom bryggeribranschen. Två respondenter diskuterade även att de hade bra 

koppling till lokala företag inom hantverksbranschen. Två av respondenterna som uppgav att deras 

tillgång var väldigt hög tog upp deras koppling till den lokala politiken och det goda bemötande de 

fått.  Tre av de medelstora bryggerierna diskuterade den lokala anknytningen och hur viktig den var 

för verksamheten samt dess varumärke. Två av de medelstora som uppgav väldigt hög tillgång uppgav 

att deras moderbolag gav dem tillgång till ett enormt socialt nätverk vilket var en stor fördel för deras 

verksamheter. Två av de små företagen diskuterade att de hade möjlighet att erhålla finansiell hjälp 

från sina familjemedlemmar och vänner, dock var de väldigt blygsamma med att berätta omfång på 

belopp.  

 
 

Majoriteten av de medelstora företagen uppskattade sin tillgång till organisatoriska resurser till väldigt 

hög. Tre av de medelstora företagen lade vikten vid strukturen inom företaget, hur den arbetats fram 

och att den numera är stark. Ett av dessa företag uppgav att deras tillgång var hög och inte mycket hög 

bland annat på grund av att de var sämre på att dokumentera struktur och rutin vilket var en svaghet 

enligt respondenten. Ett annat av de tre företagen diskuterade att de vid uppstart fått anmärkningar 

från arbetsmiljöverket men efter åtgärder numera användes som referensföretag i just 

arbetsmiljömässiga frågor. Det fjärde medelstora företaget uppgav att det var ett konsekvent arbete för 

att utvecklas och kraven blev större ju större företaget blev vilket var bidragande till att de inte uppnått 

väldigt hög tillgång än.  

 

Det små företag som uppgav att de hade väldigt höga organisatoriska resurser diskuterade att det var 

utifrån deras förutsättningar och att de hade fördelar av att vara ett väldigt litet företag, vilket gjorde 

att det är enklare att bibehålla rutiner jämfört med ett större företag. De hade erfarenhet från att driva 

betydligt större företag tidigare och kunde applicera den kunskapen på det nya företaget. De små 

företag som uppgav sin tillgång till hög motiverade det med att de hade god struktur på företaget och 

bra rutiner för verksamheten. Ett av företagen som angav hög tillgång diskuterade att de hade tillgång 

till en av sina ägares; kontor, lönavdelning, kopiatorer och så vidare, och att de för detta fakturerades 

ett resonabelt pris som ändå var under marknadspris. Båda respondenterna som uppgav låg tillgång 

till organisatoriska resurser diskuterade samma problematik i att de var nya företag och de hade inte 

satt någon företagskultur med strukturer och rutiner än. 
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De små företagen upplevde överväldigande hög tillgång till fysiska resurser med ett undantag där 

företaget var lokaliserat på mindre ort vilket minskade marknaden samt att de hade för lite fysiska 

resurser. Samtliga små företag som uppgav att de hade väldigt hög tillgång till fysiska resurser, 

diskuterade dels att deras bryggverk var av högsta kvalitet samtidigt som deras lokaler var mycket 

viktiga för deras affärsverksamhet. Antingen var lokalen unik vilket gav en konkurrensfördel, 

alternativt såg de stor utvecklingspotential i den vilket innebar att företagen kunde ha en naturlig 

tillväxt utan att hämmas av lokalerna. Företaget som uppgav att de hade hög tillgång motiverade det 

med att de hade tillgång till bra utrustning men skulle behöva mer för att kunna expandera som de 

önskade. 

 

Det medelstora företaget som uppgav att de hade relativt låg tillgång till fysiska resurser motiverade 

det med att de behövde nytt bryggverk på grund av kapacitetsskäl, de kunde producera långt under 

vad som efterfrågades och fick därför lägga ut en stor del av produktionen på legobryggning. Bland 

de som uppgav hög tillgång diskuterade en respondent att de ändrat om affärsidén under det senaste 

året och att de istället för att expandera skulle minska den externa försäljningen och fokusera på att 

producera till sin egen pub. Två av företagen ansåg att deras tillgång var god men att de saknat plats 

för expansion, däremot hade ett av dessa företag löst det genom att påbörja byggnation av ett nytt 

bryggeri i nya lokaler.  

 

 

De två medelstora företag som uppgav att deras tillgång till finansiella resurser var väldigt hög 

motiverade det med att de hade goda relationer med finansiärer och banker respektive att de hade en 

god kapitalstruktur på grund av ägarstrukturen med starka moderbolag samt över 200 aktieägare. Båda 

respondenterna som uppgav hög tillgång hade hög soliditet vilket de tyckte var viktigt då de inte ville 
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skuldsätta sig utan man använde alternativa finansieringsmetoder alternativt att införskaffning av 

andra resurser fick ta längre tid än det behövt om man lånefinansierat det.  

 

De små företagen med väldigt hög tillgång till finansiella resurser uttryckte att de hade en god ekonomi 

och bra möjligheter till att plocka in ytterligare finansiering. En av respondenterna uppgav att han 

diskuterade med en högt uppsatt person inom industrin som eventuellt kunde bidra med dels kapital, 

kunskap och erfarenhet. Respondenten som angav hög tillgång motiverade det med att ägarna hade 

ytterligare kapital att gå in med vid behov samt att de hade goda möjligheter att få lån via sitt sociala 

nätverk. De små företag som hade låg tillgång diskuterade dels problematiken med att det är svårt att 

få någon att investera i landsbygden respektive att inköp av inventarier och upprustning av lokalerna 

bidrog till att det fanns relativt lite kapital i företagen. Ett av företagen hade planer på att genomföra 

en nyemission för att förbättra kapitalsituationen.  

 

 

4.3 Resurser vid små företag 

 
4.3.1 Viktiga resurser för värdeskapande vid små företag  

 

Samtliga respondenter från de små företagen uppgav humankapital som den viktigaste resursen för 

företaget. Respondenterna uttryckte speciellt att personalens och/ eller ägarnas kunskap om att brygga 

öl var avgörande för att verksamheten skulle tjäna pengar och fortgå. Detta på grund av att de anställda 

opererar utrustningen och processen där ölen framställs, samt på grund av deras kunskap och 

erfarenhet inom bryggning som var viktiga faktorer för att kvalitetssäkra produkten.  

 

”Jag är en "ADHD entreprenör” säger min fru, med massor med idéer och är helt orädd. Det måste 

jag säga är företagets viktigaste resurs”  

 

Personalens engagemang och kreativitet nämndes även som en viktig faktor på grund av kraftiga 

trendskiftningar på marknaden. Samtliga respondenter framförde att de anställda var en bidragande 

faktor för produktframtagning i och med att de var lyhörda mot förändringar ute på marknaden. 

Däremot framförde två av sex respondenter att det är svårt att hitta kompetent personal eftersom 

ölindustrin traditionellt sätt varit uppbyggd industriellt utan fokus på det hantverksmässiga. Ytterligare 

ett problem vilket var återkommande bland de små företagen var att lokaliseringen av företagen hade 

skett på mindre orter, vilket gjorde det svårare att locka till sig kompetent arbetskraft. 

 

”Vi måste mer eller mindre handplocka folk från industrin och utbilda själva” 

 

Vidare adresserade även tre utav sex respondenter vikten av att ha tillgång till fysiska resurser i form 

av bryggutrustning, teknisk utrustning samt lokaler. Motiveringen till att fysisk utrustning utgör en 

viktig resurs var eftersom det var en viktig faktor i framställande av öl och säkerställande utav kvalité. 

En respondent uppgav att hans bryggeri hade en stor konkurrensfördel genom att vara det enda 

företaget utöver de största bryggerierna som hade ett produktionsled för tappning på burk. 

 

”Bryggeriutrustningen är viktig, utan den blir det ingen öl”  

 

”Tekniskt sett är hela bryggeriet på topp, riktigt högt kvalité. Exempelvis har labbet DNA utrustning 

för att kvalitetssäkra ölen” 

 

”Lokalen är viktig resurs då den är en del av varumärket och affärsidén, den är viktig både vad 

gäller lokalisering och utformning” 
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4.3.2 Införskaffning av resurser vid små företag  

 

”Vi har betalt och tagit betalt i natura”  

 

Samtliga respondenter från små företag har införskaffat sig de viktigaste resurserna genom att köpa 

dem. Två av sex respondenter har uppgett att de inköp som gjorts av de viktigaste resurserna har varit 

under marknadspris, antingen genom att köpa begagnat eller nyttjat det kontaktnät man har. Man har 

exempelvis köpt in ett bryggverk från utlandet som har varit under det marknadsmässiga priset för 

bryggverk i Sverige och som dessutom var av sådan typ som inte finns på den svenska marknaden 

enligt respondenten. 

 

”Ett av världens äldsta bryggeri utomlands sålde en av sina speciella utbildningsenheter för 

bryggning eftersom att den var för stor. Det har vi köpt lite billigare.”  

 

Två respondenter uppgav att införskaffning utav resurser skett genom leasing. Det främsta motivet till 

att leasa har varit att minska kapitalbehovet inom företaget, och möjliggöra att verksamheten 

överlever. Den första respondenten uppgav att man leasat bryggeriet från banken, den andra 

respondenten uppgav att man leasat inventarier.  

 

“Vi har leasat för att minska belastningen på företagets skuldsättningsgrad. Bland annat har vi leasat 

etikettskrivare, etikettmaskin och truck” 

 

4.3.3 Bootstrapping av varor  

 

Vid fråga om respondenterna erhållit resurser utan att betala för dessa, uppgav tre utav sex 

respondenter att de inte mottagit något kostnadsfritt. Dock framgick det under samtalets gång att det 

förekommit att samtliga respondenter erhållit resurser utan att betala för dessa. Bland de resurser som 

respondenterna erhållit gratis fanns både tjänster och varor. Samtliga varor man erhållit kostnadsfritt 

har varit från aktörer från ens sociala nätverk och har utgjorts av ölfat, ekfat, lagerhyllor, 

kontorsmöbler, kontorsmaterial.  

 

“En person som har lagt ner sitt företag har gett oss en del inventarier. Exempelvis lagerhyllor, 

sortimentboxar med mera, sånt kostar en hel del att köpa nytt men som man inte tänker på”  

 

Vid brist på nödvändiga resurser för att brygga öl, uppgav samtliga respondenter att det skett ett 

samarbete bryggerierna emellan för att överkomma knappheten. Då specifika slag av malt och humle 

används till specifika produkter, upplever respondenterna svårigheter att komma åt resursen genom 

marknaden om de tar slut. Samtidigt som det fanns återförsäljare av malt och humle, medger samtliga 

respondenter att man vänt sig till aktörer inom sitt sociala nätverk för att efterfråga den specifika 

resursen.  

 

”Då fixade vi en säck malt billigare från någon annan än att köpa på Humlegården till exempel”  

 

I ett fall har ägaren erbjudit en person ägarandelar för att komma åt dels kunskap, men även personens 

kontaktnät och därmed säkerställt tillgång till nödvändiga resurser för företaget.  
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”Den personen är en viktig faktor, då han har ett så brett nätverk och har jobbat hela sitt liv med det 

här och därmed känner alla. Det är lättare att skaffa råvaror även om det är ”så kallat slut”, men 

han lyckas få fram det ifrån någonstans”  

 

 

4.3.4 Bootstrapping utav tjänster  

 

De tjänster som respondenterna uppgett att de erhållit kostnadsfritt har varit: hjälp med/ vid 

produktion, buteljering, transport, marknadsföringstjänster, mentorskap, rådgivning, renovering, 

smedtjänster samt analystester av öl. I samtliga fall har det varit respondentens bekantskapskrets som 

ställt upp kostnadsfritt för att hjälpa till. Exempelvis har en utav respondenten fått tillgång till ett 

högteknologiskt labb utan extra kostnad eftersom en utav deras vänner arbetade där. Vidare uppgav 

fem av sex respondenter att man erhållit stöd via kunskapsdelning från andra företag inom 

ölbryggeribranschen.  

 

”Inom bryggeribranschen så hjälps vi väldigt mycket sinsemellan åt med tips, trix, teknikgrejer och 

så”  

 

”Jag älskar den där ideologin om att man kan hjälpa varandra, pengar är jävligt ointressant 

egentligen. Men nu är det som så att vi är tvungna att ta betalt och beskatta varenda milliliter, vilket 

är lite tråkigt. Det hade varit kul om det kom hit en elektriker och fixade ljuset och han hade fått en 

låda öl, det hade varit fantastiskt om det hade funkat så, men nu gör det ju inte det” 

 

Två av sex respondenter uppgav att man erhållit extra mycket hjälp av personer som bor i företagets 

omgivning, genom den lokalpatriotism som rådde. Det uppgavs att dessa personer identifierade 

företaget och dess produkter som lokalsamhällets egendom och var väldigt stolta över att kunna bidra 

till bryggandet utav öl. Eftersom att dessa personer även hjälpt till att marknadsföra företaget 

kostnadsfritt, uppgav respektive respondenter att de investerat mindre i marknadsföring. 

 

”... plus att då när varumärket står överallt så blir det en lokalpatriotism, det är därför jag säger att 

folket har byggt bryggeriet”  

 

I ett fall hade företagaren erhållit renoveringstjänster utav lokalen motsvarande ett väldigt högt värde. 

I fallet hade hyresvärden åtagit sig alla kostnader för omkonstruktion av lokal, med avsikt att företaget 

skulle kunna bedriva bryggeri och pubverksamhet.  

 

Två utav sex respondenter uppgav att de erhållit lönebidrag från staten för att anställa fyra personer i 

lönesökandegrupp FAS-3. Båda respondenterna medger att den primära anledningen inte varit att få 

ner lönekostnaderna för företaget, utan snarare andra motiv såsom att bidra till samhället.  

 

4.3.5 Bootstrapping genom samarbete 

 

Fem utav sex respondenter diskuterade att de samarbetar med minst ett bryggeri genom en direkt 

relation, varav tre respondenter medger att relationen grundar sig på tidigare vänskap. Den främsta 

anledningen för att upprätta samarbeten uppgavs av samtliga respondenter var att rådslå och dela 

kunskap med andra. Då det flesta samarbeten grundade sig på en tidigare relation, förekom det i 

samtliga tre fall att företagen lånat inventarier mellan varandra utan några som helst motkrav.  
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”...Markus var här och praktiserade och så bryggde vi ihop, sen så öppnade han ett eget bryggeri 

någon gång efteråt. Vi har hjälpt honom med kunskap, tips och råd vid uppstart utav bryggeriet samt 

även tillstånd”  

 

Tre respondenter uppgav att man genom samarbete med andra bryggerier tagit fram nya recept, som 

sedan har legat till grund för nya produkter. Respondenterna medger att det snarare upplevdes som en 

rolig och spännande process, där personer med olika kunskapsbakgrunder möts för att skapa och 

utveckla nya smaker. Vidare hade två utav respondenterna lärt sig att brygga nya ölsorter genom att 

vara inkluderade i receptframtagningsprocessen.  

 

”Man kör Co-labs, workshops för att diskutera med olika bryggerier. Det har resulterat i en ny 

produkt där vi är två receptmakare” 

 

Vidare framförde tre respondenter att man försökt hitta lösningar för att sänka resursbehovet för 

företaget och skapar en ”win-win” situation. Dessa respondenter uppgav att man bland annat försökte 

samköra inköp med andra företag för att kunna omförhandla priser. Man hade exempelvis köpt in ett 

större parti ölfat eller malt och humle från utlandet. Samma respondenter uppgav även att man försökt 

hitta logistiklösningar med transport till Systembolaget, vilket hade sänkt deras transportkostnader. 

Vidare uppgav två utav respondenterna att de ingått ett samarbete med en bonde som forslat iväg 

bryggeriets avfall, där respondenterna kostnadsfritt fått sitt avfall hanterat och motparten erhållit en 

kostnadsfri resurs.  

 

”Två olika bryggerier kör hit deras öl, sen så samkör vi allt lass till systembolaget med en bil och får 

därmed ner transportkostnaderna” 

 

4.4 Resurser vid medelstora företag 
 

4.4.1 Viktiga resurser för värdeskapande vid medelstora företag  

 

Samtliga respondenter lyfte fram humankapital som deras viktigaste resurs för företaget. Den kunskap 

som personalen hade att tillgå genom utbildning och erhållen erfarenhet från tidigare års arbete 

uppgavs som högst relevant för företagets värdeskapande. Ett av företagen belyste att deras pågående 

expansion skulle ge utrymme för deras anställdas kreativitet och fantasi. Ett annat företag uppgav att 

det var en stor resurs att bryggmästaren från deras moderbolag hjälpte till vid uppstarten och att det 

satte en standard för verksamheten.  

  

”Know-how. Det vill säga kunskapen, erfarenhet hos våra medarbetare och naturligtvis 

engagemanget hos samtliga är enormt viktigt. Sen inte minst de varumärken vi har” 

 

”Brygger man samma öl dag efter dag, det är inget speciellt roligt jobb och det är inget högavlönat 

jobb heller” 
 

”Moderbolagets bryggmästare som kom över och hjälpte, det gav väldigt mycket street-cred” 

 

4.4.2 Införskaffning av resurser vid medelstora företag  

 

Samtliga respondenter uppgav att deras företag hade införskaffat sina viktigaste resurser genom att 

köpa dem, däremot har kapitalbildningen inom företaget haft skiftande tendenser. Två av de fyra 

medelstora företagen hade stora koncerner som ägare vilket underlättade kapitalbehovet. Ett av dessa 

två företag drevs nu helt separat från moderbolaget men man har historiskt kunnat låna teknisk 



25 

 

utrustning och därmed minskat behovet av kapital. En respondent uttryckte att det fanns för- och 

nackdelar med att ligga helt separat från moderbolaget. Tidigare påverkade inte stora inköpt företagets 

bokslut vilket det gör nu, däremot behövde man tidigare motivera allt som rörde verksamheten medan 

man idag kan arbeta självständigt och därmed motverka trögrörligheter i det tidigare systemet. Ett av 

företagen valde att emittera aktier samt genomföra obligationslån för att bilda kapital till specifika 

inventarier, bland annat tappar till deras pub.  Ett annat hade valt att expandera långsamt och 

återinvesterat vinster för att hålla nere skuldsättningsgraden, fokus för företaget låg på den långsiktiga 

stabila tillväxten.  

 

”Saker och ting får ta den tid det tar, vi försöker vara självfinansierade i allra högsta mån” 

 

4.4.3 Bootstrapping utav varor  

 

Samtliga respondenter från medelstora företag som medverkade i studien uppgav att de hade 

införskaffat resursers gratis och tre av fyra uppgav resurser direkt knutna till deras huvudsysselsättning 

– ölbryggeri. Två av de tre respondenterna specificerade inte vidare vilken typ av utrustning det 

handlat om men att den inte fåtts utan lånats av ett annat bryggeri, den tredje respondenten uppgav att 

dess företag hade fått whiskeyfat av sitt moderbolag som användes för fatlagring av öl. Samtliga gratis 

resurser hade införskaffats genom det sociala kapitalet och vid vissa fall hade en symbolisk summa 

betalats.  Ett av företagen fick använda mycket av sitt moderbolags resurser vilket gav dem tillgång 

till möjligheter andra bolag i deras storlek aldrig skulle fått. De delade lager med sitt moderbolag, de 

hade tillgång till moderbolagets jästforskning och de fick tillgång till moderbolagets bryggmästare 

som besatt extremt hög kunskap och hade väldigt gott rykte. Företaget hade även goda kontakter inom 

svenskt näringsliv och hade därigenom fått låna tankar från ett stort svenskt mejeriföretag och en 

separator av ett av Sveriges största industriföretag som, var en del av produktionsledet kring en 

ofiltrerad öl. Inga motprestationer hade skett för dessa inventarier men respondenten menade att 

industriföretaget sannolikt hade förhoppningar på att de skulle köpa separatorn efter testperioden och 

det inte var helt osannolikt att så skulle ske.  

 

"Genom vårt nätverk hörde de av sig och frågade om vi inte ville låna den här maskinen för att testa 

eftersom de visste att vi hade en ofiltrerad öl /…/ Vi får lämna tillbaka den, men det är ju också ett 

sätt för dem att pitcha mot oss att vi ska köpa den. Nu står den ju hos oss, är vi nöjda finns det ju en 

rätt så stor chans att vi kanske investerar i den” 

 

Alla medelstora företag hade haft brist på de nödvändigaste resurserna någon gång och ett 

återkommande problem under studien var brist på humle vilket var en nödvändig resurs vid 

tillverkning av öl. Man har vid vissa tillfällen kunnat byta ut en viss humlesort mot en annan utan att 

det påverkade receptet och i vissa fall kunnat använda sig av sina sociala resurser för att köpa humle 

av andra bryggerier. En av respondenterna uppgav att de hade lånat in och ut humle medan en annan 

sa att de visserligen gjort så tidigare men slutat eftersom humle är en känslig vara och kvalitén kan 

skilja mellan skördeår. Respondenten tyckte att det var för hög osäkerhet kring humlen och att värdet 

skiftade för mycket för att den skulle vara en lämplig bytesvara. 

 

”Är det så att jag lånar humle till dem och jag får tillbaka samma humle från en annan skörd och 

den uppfyller inte kraven som ställs, då blir det lite som att köpa grisen i säcken” 

 

4.4.4 Bootstrapping utav tjänster 

 

Två av respondenterna uppgav under intervjuns gång att kunskapsutbyte är viktigt inom branschen 

och något som inte prissätts. Det finns branschorganisationer som samtliga respondenter uppgav var 
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viktiga som kanaler för kunskapsutbyten och bildandet av det sociala nätverket. En av respondenterna 

som själv var bryggmästare diskuterade även hur det fanns en hederskodex bland bryggmästarna där 

man alltid fick ringa och fråga om allt vad gäller bryggningen, man var inte konkurrenter utan kvalitén 

på ölen var prioriterad. 

 

”Det är en hederskodex, i alla fall bland bryggmästarna, att om någon har tekniska bekymmer då 

hjälper man till. Ska man konkurrera ute på restauranger och systembolaget det är en annan sak, men 

om någon har ett bekymmer då lyfter man luren och pratar med en kollega så hjälps det till” 

 

”Produkterna måste vara så pass bra och så pass up to date att de säljer företaget och sig själva”  

 

Genomgående för de medelstora företagen var att produktutveckling inte hade en specifik post för 

forskning och utveckling utan det låg mycket på deras personal och ledning att arbeta med utöver sina 

ordinarie arbetsuppgifter. Samtliga företag uppmuntrade till kreativitet och i vissa fall tillät sina 

anställda att provbrygga i bryggeriet alternativt ta hem jäst eller humle för att provbrygga hemma. Ett 

av företagen uppmuntrade sina anställda genom att inkludera dem i studieresor till andra bryggerier 

och humleproducenter. Företaget var uppbyggt utan hierarki och alla skulle känna sig inkluderade. 

Om man visade på god kreativitet och innovativ förmåga kunde man få åka till Tyskland för 

vidareutbildning. Ett annat företag diskuterade deras brist på yngre medarbetare vilka han önskade 

skulle bidra med mer energi och kreativitet. 

 

”Skulle vilja ha in en yngre bryggare som skulle kunna vara ett led in i nästa generation, vi har ju 

hållit på ett tag här så skulle vilja föryngra lite gran, en kille eller tjej med lite ny energi”  

 

Ett annat företag belyste vikten av produktutveckling och hur det var avgörande i den 

konkurrensutsatta branschen. Företaget hade stor nytta av moderbolagens kunskap och forskning 

vilket betydde att de själv inte behövde avsätta pengar till det. De kunde, utan kostnad, dra nytta av 

världsledande jästforsking och hade tillgång till ett av de största receptbiblioteken vilket var en stor 

fördel vid framtagning av nya recept, då man inte behövde börja från noll utan hade en god bas av 

grundrecept. Genom detta fokus på produktutveckling behövde man inte förlita sig på marknadsföring 

utan produkterna och varumärket gjorde konsumenterna nyfikna ändå. 

 

”Vi har inte råd att vara statiska som kanske ett stort bryggeri har; att man har sina Pripps Blå, 

Carlsberg, Falcon, Spendrups och Norrlands Guld och sen förlitar man sig mycket på 

marknadsföring”  

 

4.4.5 Bootstrapping genom samarbete 

 

Samtliga respondenter som representerade de medelstora företagen talade om att de hade samarbeten 

med ett flertal, minst 3, andra bryggerier både inom och utom Sveriges gränser. Tre av fyra 

respondenter diskuterade att en stor anledning till samarbeten var att den andra parten besatt någon 

from av kunskap eller teknisk förmåga som de själva inte hade vad gällde specifika ölsorter som skulle 

bryggas. Ett av företagen hade valt att gå in i ett samarbete med ett utländskt företag de fått kontakt 

med via sitt sociala nätverk där man gemensamt tagit fram ett grundrecept för en öl och sedan satt sin 

egen tydliga nationella prägel på ölen för att få två olika slutprodukter. På det sättet kunde de undvika 

onödiga transportkostnader och sälja lokalproducerad öl, med en internationell twist. 

 

”Ölen bryggs där den ska konsumeras, istället för att det går en diesellångtradare genom Europa och 

spy ut avgaser så bryggs ölen nära marknaden där den ska säljas”  
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Under intervjuns gång uppkom det att tre av fyra företag hade upplevt kapacitetsbrist och hade löst 

det på olika sätt. Två av respondenter diskuterade att de lagt ut delar av produktion på andra bryggerier, 

så kallat legobryggning. Ett av dessa företag uppgav att man lagt om affärsidén till att fokusera på att 

producera mer till sin pubverksamhet och sälja mindre externt, däremot hade de vunnit en offert till 

systembolaget som kunde innebära att de var tvungna att lägga ut ytterligare produktion på andra 

bryggerier. Det andra företaget diskuterade att det fanns planer på att expandera bryggeriet med hjälp 

av sitt moderbolag då tanken var att de skulle köpa och äga marken som det nya bryggeriet skulle 

placeras på. Vidare skulle en entreprenör bygga och äga fastigheten, därmed skulle företaget endast 

vara hyresgäst. Vid intervjutillfället låg produktionen för företaget på cirka fyra miljoner liter öl om 

året men endast en miljon liter öl producerades i deras eget bryggeri, resterande legobryggdes. Det 

tredje företaget som upplevde kapacitetsproblem hade aldrig behövt lägga ut produktion på något 

annat bryggeri, men då till följd av att man nekade export trots att efterfrågan fanns. Men man började 

växa ur sitt bryggeri och hade därför påbörjat byggnationen av ett nytt bryggeri för att kunna uppfylla 

kapaciteterna som efterfrågades.   

 

”Vi har tackat nej tidigare men vi känner nu att vi kan ta på oss något som kanske kan växa framåt 

/.../ Man får planera efter vad man anser är möjligt”  
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0 1 2 3 4 5 6

Köpt begagnad utrustning istället för ny?

Sökt efter bästa möjliga deal hos leverantörer?

Innehållit ledningens lön?

Medvetet fördröjt betalningar till leverantörer?

Aktivt arbetat för att påskynda inbetalningar?

Lånat utrustning från annat företag?

Använt Er av dröjsmålsränta från kunder?

Använt Er av bemanningsföretag istället för att anställa?

Samkört inköp med andra företag?

Hyrt istället för att köpa?

Erhållit betalningar i förskott från kunder?

Upphört affärer med kunder som frekvent betalar för sent?

Använt det privata bankkortet för företagets räkning?

Erbjudit samma villkor till alla kunder?

Hyrt ut er personal?

Erhållit lån från familj eller vänner?

Bytt varor eller tjänster med andra istället för att köpa?

Erbjudit rabatt om man betalar kontant?

Handlat på faktura?

Medvetet valt kunder som betalar snabbt?

Delat lokaler med andra?

Anställt familj eller vänner till låg lön?

Medvetet fördröjt betalning av moms?

Drivit företaget i hemmet?

Erhållit bidrag?

Delat utrustning med andra?

Delat anställda med andra?

Sålt eller belånat fakturor?

Svarsfrekvens "ja" på snabbfrågor

Medelstora företag Små företag

4.5. Sammanställning snabbfrågor  
Totalt sex antal små företag, respektive fyra antal medelstora företag.  

  



29 

 

5. Analys 
I följande avsnitt kommer inledningsvis analyser av empiri gällande resurser presenteras, för att 

sedan övergå till analyser kring temat finansiell bootstrapping. 

 

5.1 Resurs 
 

5.1.1 Humankapital 

 

De medelstora företagen tenderade att värdera sin tillgång till humankapital högre än de små företagen. 

Fokus låg på de anställdas kunskap och erfarenhet vilket var oerhört viktiga tillgångar för företagen. 

De små företagen lade mer fokus på ledningens kunskap och erfarenhet, och det är inte orimligt att det 

är samma sorts kunskap som man i högre utsträckning tillämpar vid operationellt arbetar inom 

ledningen i mindre företag. Likt Becker (1964) kan man således tyda att kunskap erhållen från 

utbildning samt lärdomar från tidigare arbete är av relevans före företag. Tillväxten på humankapital 

bland de små bryggerierna var problematisk på grund av att man, i vissa fall, hade en nackdel av att 

vara lokaliserade på mindre ort när man skulle locka till sig kompetent personal. Tillväxten bland de 

medelstora hade däremot varit mycket god, trots att tre av fyra företag var lokaliserade utanför de 

största städerna. Att de hade kommit längre i sin mognadsfas och byggt upp varumärken kan vara en 

bidragande orsak till att de hade lättare att locka till sig kompetent och erfaren personal. I båda 

respondentgrupperna kunde man tyda att personalens kreativitet var en viktig faktor för att utveckla 

nya sorters öl.  Dollinger (1995) ansåg att kreativitet utgör en viktig del av humankapital, vilket även 

kan tydas bland respondenternas svar. Att de anställda i vissa fall fick ta med sig hem råvaror 

kostnadsfritt, eller provbrygga öl i företagets anläggning kan ses som ett tydligt tecken på att 

personalens kreativitet uppmuntrades.  

 

5.1.2 Sociala resurser 

 

Samtliga företag uppgav att de hade hög tillgång till sociala resurser och att en bidragande orsak till 

det var att de ansåg sig ha tillgång till ett stort socialt nätverk. Det var inte enbart deras egna sociala 

nätverk utan dessutom kringliggande sociala nätverk, till exempel aktieägare eller moderbolag. Likt 

Bourdieu (1983) upplevde flertalet respondenter att nätverket till stor del bidragit företagets 

utveckling. Exempelvis hade den lokala anknytningen visat sig vara av vikt för ett flertal företag då 

de ansåg att det gav ett mervärde till företaget samt byggde upp en lojal kundkrets. Glade (1967) 

berörde de politiska anknytningars relevans för sociala resurser, vilket även två utav företag valde att 

diskutera. Dessa två företag uppgav att relationen med politiska personer hade underlättat deras arbete, 

övriga respondenter uppgav att de inte hade relevanta politiska relationer. Man valde snarare att gå 

med i branschorganisationer, som fungerade som ett verktyg för politisk påverkan samt nätverkande. 

Att företagarna var generellt sparsamma med att svara på vad för finansiella resurser de erhållit från 

familj och vänner kan dels bero på att det upplevs som deras privata ensak, men kan även ses som en 

självklarhet alternativt bonus och därmed inte reflekteras över. De små företagen hade i större grad 

nyttjat sina sociala resurser för att erhålla finansiellt kapital, vilket utifrån Leibenstein (1968) synsätt, 

kan ses som att man erhåller bidrar från familjen för att överkomma det finansiella gapet.  

 

5.1.3 Organisatoriska resurser 

 

De medelstora företagen upplevde att sin tillgång till organisatoriska resurser var mycket hög medan 

de små tenderade att värdera den mellan låg och hög. De medelstora företagen upplevde att strukturen 

var viktig och uppgav att företagen besatt en god struktur vilket föranledda till hög värdering av 

företagets organisatoriska resurser. Detta kan tydas bero på att allt eftersom företag växer, ställs nya 

organisatoriska förväntningar på företaget och nya rutiner behöver utarbetas (Hofer & Schendel 1978). 
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Utöver strukturen diskuterades arbetsmiljö av två av respondenterna som lyfte upp hur viktigt det var 

för företagets organisation. Även bland små företag diskuterades det speciellt kring företagets struktur 

men även rutiner, där de som upplevde sig ha hög tillgång till organisatoriska resurser ansåg sig även 

ha god struktur och goda rutiner. Både bland små och medelstora företag fördes en diskussion kring 

var företaget befann sig i sin mognadsfas och hur det påverkade de organisatoriska resurserna. Ett litet 

och ett medelstort företag tog upp problematiken kring hur det påverkades av att företaget växte, båda 

var av uppfattningen att det inte var svårt att sätta struktur och uppehålla rutiner när man är ett litet 

företag och att det blev en betydligt större utmaning allteftersom man växte.  

 

5.1.4 Fysiska resurser 

 

Tillgången till fysiska resurser ansågs hög generellt sätt inom undersökningen och de små företagen 

uppskattade sina fysiska resurser högre än vad de medelstora gjorde. Fokus bland de små företagen 

låg på bryggverket och lokalen, man ansåg sig ha bryggverk av mycket hög kvalité samt att lokalerna 

var en stor del av affärsidén och därför var en styrka. Bland de medelstora företagen låg fokus på 

möjlighet till expansion snarare än kvalité och i tre av fyra fall valde man att lägga sig på en lägre nivå 

beroende på att man till viss del kände sig begränsad av antingen sina lokaler alternativt sitt bryggverk.  

I enighet med Hofer & Schendel (1978) kan således fysiska resurser utgöra grunden till verksamheten, 

dock behövs kompetens och arbetskraft för att utföra det operativa arbetet på de fysiska resurserna 

(såsom bryggverk). Dollinger (1995) berör teknologin betydelse ett företaget, och man kan även se 

tydliga tendenser att både små respektive medelstora företag uppgav att de hade speciella teknologiska 

finesser på sina bryggverk och produktionsled. Respondenterna värdesatte sina fysiska resurser i 

förhållande till deras förutsättningar vilket kan innebära en tendens att övervärdera sina resurser 

jämfört med om man istället hade värderat dem i förhållande till resterande branschen.  

 

5.1.5 Finansiella resurser 

 

De medelstora företagen visade på en genomgående hög tillgång till finansiella resurser till skillnad 

mot de små företagen som har hög spridning. Det lades mer vikt på möjligheten att ta in extra kapital 

än det faktiska kapitalet som fanns att tillgå. Om företaget ansåg sig ha goda möjligheter att ta in nytt 

kapital ansåg man sig ha hög eller mycket hög tillgång till kapital oberoende om företaget var 

medelstort eller litet. Samtliga företag var aktiebolag och ett flertal diskuterade vikten av att kunna 

emittera aktier för att kunna inhämta kapital. Det fanns däremot inte något tydligt mönster kring hur 

kapitalstrukturen såg ut bland företagen representerade i studien, vissa belyste hur viktigt det var att 

ha hög soliditet medan andra inte hade existerat utan bankens hjälp. De medelstora företagen var i tre 

av fyra fall de företag som varit verksamma längst av de företag som var delaktiga i undersökningen, 

vilket kan ha varit en bidragande orsak till att de har god tillgång till kapital.  

 

Samtliga små företag var i en betydligt yngre mognadsfas och kunde därmed uppfattas som mer 

riskabla, vilket kan påverka tillgången till kapital. Spridningen av respondenternas svar tyder på att de 

upplevde en mer skildrad bild kring den finansiella situationen inom företaget i förhållande till 

medelstora företag. Samtidigt diskuterades olika finansieringsalternativ av respondenterna såsom 

aktieägartillskott, nyemission eller banklån, för att överkomma knappheten kring finansiella resurser. 

Skribenterna kunde även tyda att de företag som upplevde låg tillgång till finansiella resurser var 

lokaliserade på landsbygden och kunde därmed uppleva svårigheter i att erhålla investeringskapital. 

Om det finns ett faktiskt samband mellan lokalisering och investeringskapital, eller någon annan faktor 

kan dock skribenterna ej fastställa.   
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5.2 Resurser som skapar värde  
 

Utan undantag kan skribenterna tyda att den främsta resursen som företagen nyttjade för att skapa 

värde och därmed uppnå uthållig konkurrens gentemot sina konkurrenter var humankapital. Samtliga 

respondenter från små och medelstora företag uppgav att medarbetare samt ägare utgav företagets 

viktigaste resurs i den värdeskapande process inom företaget. Trots att den tekniska utrustningen även 

nämndes av få respondenter som viktig för värdeskapande, så var humankapital den första och 

viktigaste resursen som namngavs. Detta kan skribenterna tolka som att trots att man har utrustning 

för att brygga öl, så är kunskapen kring bryggningsprocessen avgörande för att produkten ska komma 

till verk. Personer med ölbryggerikunskap och specifika erfarenheter uppgavs av samtliga 

respondenten vara en bristvara och var högst bidragande för produktion samt utveckling av nya 

produkter. Att respondenterna från de små företagen upplevde en spridning på tillgång till 

humankapital om respektive tre respondenter vid låg och hög, kan beskriva de svårigheter dessa 

företag har i att uppnå konkurrensfördel på marknaden i förhållande till sina konkurrenter. Dessa 

respondenter uppgav att man upplevde problematik i att attrahera kunnig arbetskraft, vilket gjorde 

önskad kvalité utav humankapital till en bristvara. I och med att de små företagen upplevde 

problematik i frågan om att attrahera kunnig arbetskraft, så var de istället beredda på att själva utbilda 

sin personal. Detta kan tolkas som att kunskap inte var svårimiterad, utan snarare att personalens över 

tid erhållna erfarenhet var det. Sett ur ett resursbaserat synsätt uppfyllde således humankapital de två 

första kriterierna för små företag (värdefull och sällsynt) dock ej svårimiterade, med tanke på att de 

själva utbildar personal. En möjlig bidragande faktor som kan tänkas medverka till bristen av 

humankapital är lokalisering av bryggeri, där de tre företagen var lokaliserade på landsbygden. Hos 

ett utav företagen fick till exempel ägaren ge upp ägarandelar för att attrahera en viktig person, vilket 

kan tyda på att småföretagare inom ölbryggeribranschen har en lägre kontrollaversion än de 

medelstora.  

 

Ett utav de medelstora företagen var även lokaliserade på landsbygden och uppgav att de haft varierade 

attraktionskraft för rekrytering av personal. Respondenten uppgav att man i samband med att företaget 

blivit ett mer känt varumärke, har lyckats överkomma den problematik och kan idag ge sina 

preferenser större utrymme vid rekrytering. Två av de medelstora företagen som hade ett större 

moderbolag uppgav att man har kunnat rekrytera personal från sina ägare. Detta kan tydas ge 

respektive företag en positivt bidragande faktor i frågan om att skapa uthållig konkurrens gentemot 

sina konkurrenter. Att moderbolagen dessutom gav dotterbolaget en större igenkänning antar 

skribenterna underlätta rekryteringsprocessen för företaget. Exempelvis var en utav respondenterna 

väl känd inom branschen, medan en annan respondent medgav att de erhöll ”street-cred” genom deras 

bryggmästare. Tolkat ur ett resursbaserat synsätt har medelstora företag lyckats attrahera personal som 

inte bara uppfyller de två första kriterierna (värdefull och sällsynt) utan även svårimiterade, då de har 

längre erfarenhet inom branschen och var således unika. Gällande frågan hur effektivt den viktigaste 

resursen är organiserad inom företaget, anser skribenterna inte kunna göra ett utlåtande då 

referenspunkt saknas. Skribenterna anser att effektivitet är relativt och har därför inte varit möjligt att 

analysera i denna studie.  

 

5.3 Bootstrapping av resurser  
 

I studien kan man tyda att det förekom bootstrapping av både varor och tjänster inom 

ölbryggeribranschen. Stora likheter kunde tydas mellan små och medelstora företag, där båda 

undersökningsobjekt tillämpade bootstrapping för att framför allt erhålla tjänster, snarare än varor. 

Den mest frekvent erhållna tjänsten inom studien för både små respektive medelstora företag var 

kunskapsrådgivning vid ölbryggning, hjälp vid produktion följt av marknadsföring och likartade 

tjänster. Gällande bootstrapping via samarbeten, fanns det likväl tendenser till att man tillämpade 



32 

 

bootstrapping för att erhålla tjänster, med stöd för att uppnå en ”win-win” liknande situation och 

därmed sänka resursbehovet inom företaget. Exempelvis samkörde några företag leverans till 

systembolaget och kunde därmed sänka sina transportkostnader. De två medelstora företagen som var 

ägda av ett moderbolag hade även i mycket större utsträckning tillgång till tjänster och varor från 

moderbolaget. Detta för skribenterna in på funderingar kring de ekonomiska fördelar företag uppnår 

genom att organisera sig som ett corporate venture. De enda frekvent återkommande varorna som 

erhölls genom bootstrapping vid små företag var malt och humle, det skedde dock ytterst sällan och 

uppgavs ske genom respondentens sociala nätverk.  

 

5.3.1 Fördröjande bootstrapping 

 

Tendenser till att samtliga respondenter för små respektive medelstora företag försökt att fördröja 

betalningar uppkom. Tendensen förekom för små respektive medelstora företag på likartade aktiviteter 

såsom handla på faktura och hyra istället för att köpa, med anledningen att man försökte behålla 

likviditet inom företaget. Exempelvis hade ett utav de små företagens verksamhet möjliggjorts genom 

leasing av bryggutrustning från en bank, medan ett medelstort företag leasat truck. De medelstora 

företagen hade till skillnad från de små företagen medvetet fördröjt betala fakturor till andra aktörer. 

Detta kan bero på att de medelstora företagen var av viktigare karaktär för sin omgivning och kunde 

nyttja deras maktställning gentemot aktörer. Intressant att poängtera är att inte en enda respondent 

uppgav att man medvetet valt att fördröja betalning av moms till staten. Detta kan tänka sig bero på 

att man behöver ha särskilt tillstånd för att tillverka och idka handel med alkoholhaltiga drycker, vilket 

är beroende av att man anses lämplig och ett av kraven är att vidhålla en god ekonomi.  

 

5.3.2 Ägarfinansierad bootstrapping  

 

Små företag tenderade att i hög grad använda sig av ägarfinansierad bootstrapping då de uppgav att 

de använt sitt privata bankkort och erhållit lån från familj eller vänner i betydligt högre utsträckning 

än de medelstora företagen. Det framgick under intervjuerna med de små företagen att det fanns en 

viss ovilja att dels skuldsätta sig alls, men framför allt att man ansåg sig förfördelad vid lån från banker 

och att man därför kan tänkas föredra lån från familj eller bekanta. De medelstora företagen hade varit 

verksamma under en längre tid än de små och borde kunna förlita sig på sina egna intäkter och därmed 

inte vara lika beroende av ägarna. Däremot såg man tydliga tendenser att de två medelstora företag 

som ägdes av större företag bootstrappade sitt moderbolag även om det inte klassas som traditionell 

ägarfinansierad bootstrapping.  

 

5.3.3 Minimerande bootstrapping  

 

Både små och medelstora företag uppvisade tendenser för att aktivt arbeta för att minimera kostnader 

vid resursanskaffning. Exempelvis uppgav hälften av respondenterna för små respektive medelstora 

företag att de köpt begagnad utrustning istället för ny och därmed sänkt kapitalkravet för att erhålla en 

resurs. Man kan iaktta att medelstora företag tenderade att tillämpa kategorin i aningen större 

utsträckning än små företag, där bland annat samtliga medelstora företag uppgav att man sökte efter 

bästa möjliga deal hos leverantörer. Vidare använde medelstora företag bemanningsföretag i högre 

utsträckning, till skillnad från små företag som anger att deras vänner har hjälpt till vid produktioner 

eller buteljering. Både små och medelstora företag var genomgående villiga att samarbeta med andra 

aktörer för att minska på kostnader.  
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5.3.4 Relationsorienterad bootstrapping  

 

De medelstora företagen tenderade att använda sig något mer av relationsorienterad bootstrapping, 

även om det även var förekommande bland de små företagen. Att de medelstora företagen i högre 

utsträckning delade med sig av sin utrustning samt sina anställda kan bero på att de hade fler anställda 

och generellt sätt mer inventarier. Det kan även förklara varför en majoritet av de medelstora företagen 

hade hyrt ut sin personal. De små företagen hade i högre utsträckning bytt varor eller tjänster istället 

för att köpa samt delat lokaler med andra vilket kan bero på de likviditetsproblem mindre företag kan 

ställas inför. Genom att minska kapitalbehovet för anskaffning av varor eller tjänster samt hyra kan 

man fortsätta producera utan att påverka likviditeten i bolaget. Under intervjuerna framgick det att 

branschen präglades av en stor samarbetsvilja och att det sociala kapitalet var stort, detta kan tänkas 

underlätta vid byte av varor och tjänster. Majoriteten av byteshandeln skedde med tjänster vilket kan 

bero på att alkohol är en hårt reglerad vara och därför omöjliggör byteshandel.  

 

5.3.5 Bidragsorienterad bootstrapping  

 

De medelstora företagen visade en stark tendens till att nyttja bidrag, där samtliga respondenter uppgett 

att de erhållit finansiella resurser för en motprestation utanför verksamheten. De små företagen 

uppvisade en måttlig tendens till att tillämpa bidragsorienterad bootstrapping då endast hälften av 

respondenterna uppgav att de erhållit bidrag. Detta kan bero på att de medelstora företagen var bättre 

på att utnyttja möjligheter för att erhålla bidrag då de hade en etablerad verksamhet med rutiner.  

 

5.3.5 Bootstrapping av resurser i relation till tidigare forskningsresultat 

 

Till skillnad från Ebben (2009) som påstår att företag som presterar dåligt i större utsträckning 

tillämpar bootstrapping, kan vi i denna studie inte se några som helst tendenser till detta. Snarare likt 

resultaten i Winborg och Landströms (2000) undersökning var det omogna företag som utnyttjade 

ägarfinansierad bootstrapping i hög grad, sannolikt på grund av att de inledande investeringarna bundit 

upp kapitalet och att det inte fanns någon större vinst att återinvestera. Enligt Williamson (1981) och 

Nooteboom (1993) kan det även bero på att marknadsmekanismen för att införskaffa de nödvändiga 

resurserna var svårtillgänglig på grund av höga transaktionskostnader, vilket stämmer in i viss del även 

i denna studie. Detta då det fanns bristvaror inom branschen, exempelvis humle, som under vissa 

årsperioder inte ens gick att införskaffa på marknaden utan endast genom kontakter via det sociala 

nätverket. Winborg och Landström (2000) diskuterade hur minimerande bootstrappers tillämpande det 

snarare som ett komplement till att uppsöka resurserna på marknaden än att man hade problem att 

införskaffa resursen genom marknaden. Ett liknande synsätt hade ett flertal av företagen i denna studie 

där de valde att köpa saker begagnat, inte för att det inte fanns tillgängligt på marknaden, utan för att 

minimera kostnader och behålla likviditet i företaget.  

 

Vidare för Winborg och Landström (2000) en diskussion om att mognare företag i högre grad 

utnyttjade relationsorienterad bootstrapping. Detta kan styrkas genom denna studie då medelstora 

företag tenderade att utnyttja relationsorienterad bootstrapping i något högre grad än små företag. 

Däremot skiljer sig resultaten åt vad gäller bidragsorienterad bootstrapping där Winborg och 

Landström (2000) konstaterade att det var huvudsakligen snabbväxande företag som tillämpade det. 

Denna studie presenterar snarare att mogna företag tillämpade bidragsorienterad bootstrapping i högre 

utsträckning då de medelstora företagen visade en tydlig tendens till tillämpning, till skillnad mot de 

små. Å andra sidan kan det däremot förklaras genom att det är en snabbt växande bransch, vilket går 

i linje med Winborg och Landströms (2000) resultat. Att det dessutom kan finnas andra motiv till att 

tillämpa bootstrapping kan även tydas i denna studie där företag mer än gärna hjälpte varandra, med 

framför allt rådgivning men även kostnadsreducerande samarbeten (Winborg 2009). I enighet med 



34 

 

Auken (2005) kan man se en svag indikation till att finansiell bootstrapping snarare tillämpades för att 

erhålla resurser för att uppnå produktutvecklande än affärsutvecklande effekt. Detta kan framför allt 

tydas av den kunskapsdelning bryggare utövar sinsemellan.  

 

5.4 Tillämpade bootstrapping-strategier   
 

5.4.1 Quick-fix bootstrapping-strategi  

 

Studien visar en marginell tendens till att små företag tillämpade quick-fix i högre utsträckning än 

medelstora företag. De små företagen hade i betydligt högre grad använt det privata bankkortet medan 

både de små och medelstora företagen hade innehållit ledningens lön i hög grad samt drivit företaget 

i hemmet. De små företagen i studien var generellt unga och kan därför antas ha ett större behov att 

minska kapitalbehovet innan likviditeten i bolaget byggts upp. Därför anses det inte orimligt att det 

privata bankkortet användes i betydligt större omfattning. Att det tenderar att vara vanligt inom 

branschen att innehålla ledningens lön kan bero på att man brinner för sitt hantverk och är villig att 

frånsäga sig personlig vinning kortsiktigt för att bygga på lång sikt. Det framkom tydligt under 

intervjuerna att man kände en stolthet för sitt yrke och att det var en konstform, snarare än ett vanligt 

yrke. Samma anledning kan härledas kring varför det var vanligt förekommande att man drivit 

företaget i hemmet, samt att samtliga företag hade någon form av koppling till bryggning i hemmet.  

 

5.4.2 Förebyggande bootstrapping-strategi 

 

Samtliga företag i studien använde sig av förebyggande bootstrapping då resultatet visade att alla 

bootstrapping-metoder hade använts vid undersökningstillfället. De små företagen tenderade att 

generellt sätt använda förebyggande bootstrapping i något mindre utsträckning än de medelstora 

företagen. Att hyra istället för att köpa tillämpades av samtliga företag förutom två, varav ett litet och 

ett medelstort. Det framgick att det var ett effektivt sätt att periodisera sina utgifter för att minska 

kapitalbehovet vilket gjorde det populärt både bland små och medelstora företag. Det var relativt 

frekvent förekommande att erhålla bidrag bland de små företagen och samtliga de medelstora hade 

utnyttjat möjligheten att erhålla bidrag. De bidrag som togs upp under intervjuernas fortgång var 

bidrag för arbetskraft och landsbygdsstöd. Det förelåg en stor skillnad mellan de små och medelstora 

företagen i att använda bemanningsföretag istället för att anställa personal, där endast ett litet företag 

respektive tre av fyra medelstora företag hade gjort det.  

 

5.4.3 Effektiv bootstrapping-strategi 

 

Resultatet visade en tydlig skillnad mellan små och medelstora företags tillämpning av effektiv 

bootstrapping. De små företagen använde sällan effektiv bootstrapping då man enbart använt sig av 

två av sju effektiva bootstrapping-metoder, de medelstora använde samtliga metoder utom en. Två 

metoder användes frekvent av samtliga företag i studien och de innebar att man handlade på faktura 

och sökte bästa möjliga deal hos leverantörer. Det är ett förfarande som kan anses relativt vanligt som 

privatperson vilket kan innebära att det förefaller naturligt att göra så även på företagsnivå. Bland de 

medelstora företagen var det frekvent förekommande att man hyrde ut sin personal vilket kan vara 

svårare för småföretag då man genomgående i studien hade en mindre personalstyrka.  

 

5.4.4 Finansiell bootstrapping-strategier i relation till Malmströms (2014) forskning 

 

Likt de resultat Malmström (2014) presenterade uppstod det ingen klarhet kring vilka bootstrapping 

strategier som tillämpades vid små företag. Man kan se likheter i att de tre strategierna tillämpas bland 

små företag men i Malmströms (2014) undersökning tillämpade flest små företag proaktiv 
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bootstrapping till skillnad mot företagen i denna studie som tillämpade quick-fix. Malmström 

konstaterar att de företag som tillämpar quick-fix strategi tenderar att åsidosätta den omedelbara 

vinningen för att kunna utveckla företaget och fokusera på den långsiktiga tillväxten. En tydlig tendens 

i respondenternas svar ledde till att denna uppfattning kunde styrkas av denna studie, då det fanns en 

stor stolthet i yrket och man hade inga problem med att skjuta upp personlig vinning för att bygga upp 

företaget. Malmström (2014) beskrev vidare att de som tillämpade proaktiv bootstrapping uppskattade 

de långsiktiga relationerna och inte ville riskera de för att exploatera kontraktsituationer vilket även 

denna studie visar tendenser till. Man hade kunnat vägrat att hjälpa varandra inom branschen för att 

konkurrera ut varandra men istället valde man att fritt dela med sig av sin kunskap utan större 

reflektion kring värdet i kunskapen. Samtidigt finns de en korrelation mellan att vara stolt över sitt 

yrke och därmed kunskapen man besitter och att man gärna delar med sig av den då det bidrar till att 

man har något att verkligen vara stolt över. Då det tidigare varit relativt få aktörer i branschen är det 

inte helt orimligt att man inte såg det som en konkurrensfördel tidigare men desto mer marknaden 

luckras upp är det inte helt orimligt att samarbetsviljan avtar för att undvika ytterligare konkurrens.  

 

Det framkom att effektiv bootstrapping utnyttjades i väldigt låg grad bland de små företagen, däremot 

tillämpades de frekvent bland de medelstora. I Malmströms (2014) undersökning låg vikten vid att 

medvetet fördröja utbetalningar men denna studie visade inte på några sådana tendenser då företagen 

var väldigt tydliga med att man alltid betalade sina fakturor på förfallodagen. Då effektiv bootstrapping 

utmärker sig genom att man exploaterar kontrakt och försöker minimera kostnader bör det bli enklare 

ju större företaget växer sig, vilket innebär att det förefaller logiskt att de medelstora företaget hade en 

tydlig profil av effektiv bootstrapping. Då Malmström (2014) sannolikt använde europadefinitionen 

av små och medelstora företag kan det förklara varför hennes undersökning fick en högre vikt av små 

företag som tillämpade en effektiv bootstrapping strategi. Detta då de företag som presenteras som 

medelstora i denna undersökning inte uppfyller kraven för ett medelstort företag enligt 

europadefinitionen med anledning av branschens storlek. Små företag i Malmströms (2014) 

undersökning skulle således kunna representeras av företag som avancerat längre i mognadsgraden än 

respektive företag i samma kategori denna studie. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Avslutande diskussioner  
 

I studien framgår det av respondenternas svar att den viktigaste resursen är humankapital. Att 

verksamheten är högst beroende av medarbetas kunskap och engagemang påvisar de kunskapskrav 

som framtagning av öl ställer på medarbetarna. Man bör dock belysa att den grundläggande 

infrastrukturen i form av bryggutrustning behöver vara på plats för att kunna utöva bryggkunskaperna 

på en affärsmässig nivå. Bootstrapping av tjänster och varor förekom, ibland utan att respondenterna 

själva var medvetna om detta. Genomgående i hela studien kunde det märkas tendenser kring att 

respondenterna ej upplevde kunskapsdelning som bootstrapping, trots allt det flera gånger bidragit 

oerhört positivt i företagens värdeskapande. Det kan finnas många olika anledningar till att 

respondenterna ej upplevde detta som kostnadsfri rådgivning. Vidare bör man även beakta att 

företagen i studien över lag upplevde en hög till väldigt hög tillgång till resurser, vilket kan bidra till 

att respondenterna tillämpade finansiell bootstrapping i lägre grad.  

 

Då ölbryggeribranschen är en kapitaltung bransch, skulle slutsatserna i denna studie även kunna 

överföras till andra branscher som har höga inträdesbarriärer i form av investeringar i utrustning. 

Eftersom inga tidigare undersökningar har gjorts gällande finansiell bootstrapping på 

ölbryggeribranschen hoppas skribenterna att man bidragit med nya insikter för aktörer inom branschen 

och forskningsfältet.  

 

 

 

6.2 Framtida forskning 
 

Som förslag till framtida forskning vill skribenterna föreslå fortsatta studier inom finansiell 

bootstrapping vid corporate venture och undersöka närmare hur finansiell bootstrapping påverkar 

dessa företags utveckling. Utifrån studien kan man se skillnader mellan de företag som har ett 

moderbolag i förhållande de till de som står ensamma. Vidare upptäckte skribenterna att det vore 

intressant att undersöka huruvida finansiell bootstrapping har en mer produktutvecklande eller 

affärsutvecklande karaktär på icke teknologiska företag, samt om företag i andra branscher tenderar 

att i högre utsträckning bootstrappa tjänster än varor.  

 

 6.3 Rekommendationer 
 

Skribenternas sammanfattade bidrag till beslutsfattare är att i den mån det går, försöka undvika att föra 

samman undersökningsobjekt. Då skribenterna i studien kan se tendenser till skillnad mellan små och 

medelstora företag, vill skribenterna framföra att det kan äventyra och hämma framtida upptäckter 

gällande dessa entiteter. Enligt skribenterna hade en bra startpunkt varit att separera definitionen små 

och medelstora företag (SMF) inför framtiden, för att erhålla rätt information och därmed rikta rätt 

stöd till dessa företag som skapar majoriteten utav Sveriges jobb. Gällande definitionen av små och 

medelstora företag, vill skribenterna dessutom lyfta problematiken gällande generaliserbarhet för alla 

branscher.  

 

Vidare vill skribenterna upplysa beslutsfattare att det råder en uppsjö av begreppsdefinitioner inom 

bryggeribranschen utan officiella definitioner (exempelvis mikrobryggeri, hantverksmässigt 

bryggeri). Skribenterna önskar en officiell definition baserad på exempelvis produktion, för att kunna 

öka hanterbarheten kring definitioner inom branschen. Denna definition tror även skribenterna kan 
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komma att användas när man för vidare diskussion av exempelvis gårdsförsäljning av alkohol, som 

präglar dagens nationella samhällsdebatt.  

 

6.4 Metodkritik  
 

Skribenterna har under arbetets gång stött på ett flertal problem, vilket man genom samarbete lyckats 

manövrera förbi. Dock har man stött på vissa hinder som inte varit möjliga att överkomma, vilket är 

tänkt att ges utrymme här. För det första vill skribenterna påvisa den brist man i efterhand insett 

gällande intervjuareffekten. Skribenterna kan i skrivandes stund inte ana huruvida fråga fyra och 

efterföljande fråga fem i intervjuguiden kan ha haft inverkan på respondenten. Med tanke på att 

samtliga respondenter uppgav att humankapital var den viktigaste resursen för värdeskapande, hoppas 

skribenterna att de svar som man fått inte har förvrängts. För det andra, önskar skribenterna att lyfta 

den trånga sektorn som genomgående präglat denna uppsats, nämligen tid. Skribenterna hade gärna 

önskat kunna intervjua åtminstone en annan aktör inom företaget, för att kunna fördjupa sig och 

därmed bidra till en så rättvis bild som möjligt av verkligheten. För det tredje, har skribenterna endast 

valt ut företag som har primärkod 11.05 (ölbryggning) för urval. Skribenterna ställer sig frågandes till 

om man fått in ett större urval om man valt företag som dessutom har 11.05 som sekundärkod. För det 

fjärde, vill skribenterna framföra en grav problematik som man upptäckt under arbetsprocessens gång. 

Vid en början försökte skribenterna applicera den Europeiska definitionen av små medelstora företag, 

vilket dock ej var möjligt då alla företag hade blivit klassade som små i studien. Vid närmare eftertanke 

valdes därmed Orbis definition eftersom den upplevdes ge en mer rättvis bild av företagen. Således 

har skribenterna begränsat studiens förmåga att bli jämförd med andra studier framöver.  
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6. Slutsats 
 

Skribenterna kan tyda att för ölbryggeribranschen i helhet tillämpas bootstrapping-aktiviteter snarare 

för att erhålla tjänster än varor. Den mest frekventa erhållna tjänsten inom studien för både små 

respektive medelstora företag var kunskapsrådgivning vid ölbryggning, hjälp vid produktion följt av 

marknadsföring och likartade tjänster. Samtliga bootstrapping-kategorier fanns representerade land 

respondenternas svar och man kan se tendenser kring att små företag tillämpade ägarfinansierad 

bootstrapping i högre utsträckning, i förhållande till medelstora företag som i högre utsträckning 

tillämpade relation och bidragsorienterad bootstrapping. Små och medelstora företag visade tendenser 

till att tillämpa fördröjande och minimerande bootstrapping på ett likvärt sätt. 

 

Ölbryggeribranschen i sin helhet hade en upplevd grad av hög till väldigt hög tillgång till resurser, där 

medelstora företag upplevde sig över lag ha bättre tillgång till resurser än små företag. I frågan om 

viktigaste resurs för värdeskapande inom ölbryggeribranschen, är det skribenternas slutsats att det är 

humankapital som värderas högst av respondenterna. Däremot anser skribenterna att det förutsätter att 

de fysiska resurserna redan finns på plats då de i symbios med humankapitalet påverkar hur företag 

kan skapa värde och därmed förbli konkurrenskraftig. Den upplevda tillgången till humankapital var 

högre hos de medelstora företagen, vilket kan tänkas tangera dels med ett mer känt varumärke, mer 

passande lokalisering utav bryggeri samt uppbackning från moderbolag.  

 

Det framkommer tydligt att de medelstora företagen i hög utsträckning tillämpade effektiv 

bootstrapping som strategi. Man kan se tendenser till att de små företagen tillämpade quick-fix 

bootstrapping i något högre grad än de medelstora företagen. Dock visade inte resultaten tillräckligt 

tydliga tendenser för att dra slutsatser kring undersökningsobjekten utöver detta. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1: Finansieringsalternativ 
 

 
Söderblom, Samuelsson 2014, s.8  
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Bilaga 2: Intervjuguide  
 

Intervjuguide 
 

Studien ämnar att undersöka dels hur finansieringen har sett ut inom svenska bryggerier och vilka eventuella 

metoder Ni använt för att genomföra Er affärsidé, där målet är att få en djupare förståelse kring hur uppstarten 

av ett företag inom branschen kan se ut. 

 

Intervjun är uppdelad i två delar, den första är snabbfrågor som kommer ligga till grund för intervjun, tanken 

är att dessa snabbfrågor inte ska ta mer än 5 minuter att besvara. Intervjuguide ämnar att utgöra riktlinjer för 

diskussionen och därutöver hoppas skribenterna att respondenten talar fritt om ämnet. Alla svar behandlas 

konfidentiellt och kommer enbart användas i forskningssyfte. 

 

Del 1: Snabbfrågor 
Har Ni: 

1. Köpt begagnad utrustning istället för ny?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

2. Sökt efter bästa möjliga deal hos leverantörer? Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

3. Innehållit ledningens lön?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

4. Medvetet fördröjt betalningar till leverantörer? Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

5. Aktivt arbetat för att påskynda inbetalningar? Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

6. Lånat utrustning från annat företag?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

7. Använt dröjsmålsränta från kunder?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

8. Använt bemanningsföretag istället för att anställa? Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

9. Samkört inköp med andra företag?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

10. Hyrt istället för att köpa?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

11. Erhållit betalningar i förskott från kunder? Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

12. Använt privata bankkortet för företagets räkning? Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

13. Erbjudit samma villkor till alla kunder?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

14. Hyrt ut er personal?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

15. Erhållit lån från familj eller vänner?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

16. Bytt varor eller tjänster istället för att köpa? Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

17. Erbjudit rabatt om man betalar kontant?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

18. Handlat på faktura?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

19. Medvetet vält kunder som betalar snabbt?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

20. Delat lokaler med andra?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

21. Anställt familj eller vänner till låg lön?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 
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22. Medvetet fördröjt betalning av moms?  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

23. Drivit företaget i hemmet?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

24. Erhållit bidrag?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

25. Delat utrustning med andra?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

26. Delat anställda med andra?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

27. Sålt eller belånat fakturor?   Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

28. Upphört affärer med kunder som frekvent  Ja □   Nej □  Vet ej □  Vill ej uppge □ 

betalar för sent? 

 

 
Intervjufrågor finns på nästa sida. 
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Del 2: Intervjufrågor 
 

Generella frågor till intervjurespondenten:  

 

1. Kan Ni berätta om företaget?  

2. Vad är Er roll vid företaget?  

3. Hur länge har Ni varit verksam inom företaget?  

 

Följande frågor kommer att beröra temat resurser, som definieras av skribenterna som de medel ett 

företag har till sitt förfogande för att uppnå mål.  

 

4. Vilka är företagets viktigaste resurser?  

a. Varför?  

b. Har den resursen historiskt sett alltid varit lika viktig för företaget, eller har det funnits 

andra resurser som har varit av samma vikt för företaget?  

 

5. Till vilken grad anser Ni att företaget har tillgång till humankapital? 

(Utbildning, erfarenhet, personliga egenskaper samt rykte) 

 

Väldigt låg –---------------------- låg  ------------------------  hög  ------------------------  väldigt hög  

 

a. Motivera ditt svar och ge exempel.  

 

6. Till vilken grad anser Ni att företaget har tillgång till sociala resurser? 

(Relationer inom; nätverk, familj, politik) 

 

Väldigt låg –---------------------- låg  ------------------------  hög  ------------------------  väldigt hög  

 

a. Motivera ditt svar och ge exempel.  

 

7. Till vilken grad anser Ni att företaget har tillgång till organisatoriska resurser? 

(Företagets struktur, rutiner och kulturer) 

 

Väldigt låg –---------------------- låg  ------------------------  hög  ------------------------  väldigt hög 

 

a. Motivera ditt svar och ge exempel.  

 

8. Till vilken grad anser Ni att företaget har tillgång till fysiska resurser? 

(Tillgångar som är nödvändiga för operativa verksamheten) 

 

Väldigt låg –---------------------- låg  ------------------------  hög  ------------------------  väldigt hög 

 

a. Motivera ditt svar och ge exempel.  

 

9. Till vilken grad anser Ni att företaget har tillgång till finansiella resurser? 

(Kapital som finns att tillgå) 

 

Väldigt låg –---------------------- låg  ------------------------  hög  ------------------------  väldigt hög 

 

a. Motivera ditt svar och ge exempel.  


