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Sammanfattning

Denna studie behandlar ämnet finansiell bootstrapping av småföretag, vilket är ett ämne som 
fått en ökad betydelse de sista decennierna. Detta beror på att stor del av Sveriges näringsliv 
består av 99,3 procent småföretag, vilket indirekt innebär att dessa företag är viktiga för den 
svenska ekonomin. Finansiell bootstrapping inkluderar metoder för att minimera eller 
eliminera utflödet av finansiella medel och metoder för att öka hastigheten på inflödet av 
finansiella medel. Detta blir aktuellt då företagen behöver hitta alternativa 
finansieringsmöjligheter, vilket som sagt finansiell bootstrapping innebär. 

Speciellt nystartade- och småföretag kan stöta på problem vid sina finansieringsbehov, då det 
i dessa sammanhang kan existera ett finansiellt gap. Finansiärers utbud av kapital respektive 
småföretagens efterfrågan på ytterligare pengar, synkar inte med varandra. Just dessa områden 
beskriver vi i den teoretiska referensramen. Denna är uppbyggd av teorier om företagens 
livscykel, för att beskriva att företag liksom produkter genomgår olika faser i sitt så kallade 
liv. I den teoretiska referensramen behandlar vi även hur kapitalstrukturen i små- och 
medelstora företag kan se ut, beroende på olika bakgrundsfaktorer, vilka kan ha inverkan på 
företagens val. Vidare har vi med ett avsnitt där den finansiella bootstrappingen beskrivs, där 
vi lyfter fram vilka olika grupper/metoder som finns samt hur användandet av dessa metoder 
kan påverka företaget. Dessa teorier har använts då vi velat besvara frågan om de olika 
stadierna i företagslivscykeln har inverkan på företagens val av boostrappingmetod.

Utgångspunkten i denna undersökning har varit en positivistisk kunskapssyn, då syftet har 
varit att undersöka förekomsten av olika bootstrappingmetoder bland mikro- och småföretag, 
samt att undersöka om dessa metoder används olika beroende på var företagen befinner sig i 
livscykeln. 

Med ett betraktande perspektiv har vi använt oss av en kvantitativ enkätstudie av Sveriges 
småföretag, där vi med ett stickprov på 150 företag, försökt besvara vår ställda 
problemformulering. Vad vi kunnat se är att det främst är de relationsorienterade 
bootstrappingmetoderna som används, då det ligger nära till hands för företagen att använda 
dessa metoder. Detta beror på att det personliga nätverket används.
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1. Inledning

Först och främst måste vi i denna uppsats beskriva bakgrunden till vår problemformulering 
så att läsaren kan skapa sig en bild av vad denna uppsats kommer att handla om. I 
bakgrunden beskriver vi de problem som kan uppstå för små företag när de söker möjlig 
finansiering. Vidare kommer en förklaring på vad finansiell bootstrapping är och slutligen 
landar vi i en problemformulering.

1.1 Ämnesval

När det gäller forskning inom ämnesområdet finansiering av småföretag, har finansiell 
bootstrapping fått en ökad betydelse de senaste decennierna1 Finansiell bootstrapping 
inkluderar metoder för att minimera eller eliminera utflödet av finansiella medel och metoder 
för att öka hastigheten på inflödet av finansiella medel.2

Den första studien om finansiell bootstrapping i nya och små företag genomfördes av Freear 
et al 19953. I denna studie identifierade de den finansiella bootstrappingens roll i utvecklingen 
av mjukvaruföretag i Massachusetts. De kom fram till att 95 procent av de studerade 
företagen använde åtminstone en bootstrapping metod.4  Denna undersökning fann även att 
olika sätt att absorbera resurser från kunder och leverantörer, samt användandet av de resurser 
som ägare/chef anskaffar är de vanligast använda metoderna.5

Genom att kopiera Freear et als studie genomförde Harrison och Mason, 1997, en studie på 
Nordirland. Den visade att övervägande delen av respondenterna använde sig mer eller 
mindre av finansiell bootstrapping. De fann skillnader i användandet av finansiell 
bootstrapping beroende på företagets storlek. Företag med mindre än tio anställda använder 
sig mer aktivt av bootstrapping i jämförelse med företag med mer än tio anställda. De stora 
företagen använde mer frekvent metoder där man fick tillgång till resurser från kunder och 
leverantörer. Småföretagen däremot använde metoder där man fick tillgång till resurser 
skapade direkt eller indirekt av ägarna/cheferna.6

Malmström et al undersökte 1999 finansiell bootstrapping i små tillverkande företag i 
Sverige. Studien visade att användandet av bootstrapping inte är så utbrett som tidigare 
studier visat. Detta kan bero på att ett specifikt verksamhetsområde undersöktes, små 
tillverkande företag. De fann även att bootstrapping användes som en kompletterande metod 
till institutionell finansiering. Vidare så visade det sig att små företag som kan få exempelvis 
banklån använder bootstrapping mer sällan än det omvända. Det visade sig även att yngre 
företag mer aktivt använder bootstrapping metoder än äldre företag.7  

I Landström & Winborgs studie undersöktes chefers attityder gentemot olika finansiella 
källor. De fann att en majoritet av cheferna var negativt inställd till att sälja aktier i företaget 

                                                
1 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses – Developing our understanding of financial 
bootstrapping behavior, ADE-Tryck, Halmstad, s. 10.
2 Ibid, s. 19.
3 Ibid, s. 66.
4 Harrison, R, et al. Financial bootstrapping and venture development in the software industry, Entrepreneurship 
& Regional development, 16, July (2004).
5 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses , s. 66.
6 Ibid,  s. 66 f.
7 Ibid , s. 67.
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på grund av en rädsla för att förlora kontroll.  Banker ansågs däremot vara en viktig källa för 
små företag. Överlag var respondenterna positivt inställda till bankfinansiering. Banker 
ansågs vara bra till mer än att låna ut pengar. Däremot vad gäller bankens kompetens inom 
småföretagande var cheferna mer negativt inställda. Respondenterna var även positivt 
inställda till att använda internt genererade pengar. Dessa skulle användas för att finansiera 
utvecklingen av företaget till så stor del som möjligt. Studien visade även att de externa 
finansiella källor som främst användes var banker och leverantörer. 8

Dessa studier visar på att finansiell bootstrapping har en stor betydelse för finansieringen av 
små och nystartade företag. I de tidigare studierna har fokus legat på om bootstrapping 
används och vilka metoder som används. Det område som vi har funnit vara outforskat är om 
bootstrappingmetoderna används olika beroende på i vilket stadium i företagslivscykeln 
företagen befinner sig. Detta är ett område som vi anser behöva mer forskning för att teorierna 
om bootstrapping ska bli mer utförlig. 

1.2 Problembakgrund

Vad är det som gör att vissa företag blir framgångsrika, medan andra inte klarar de första 
åren? En innovativ affärsidé, en ”brinnande” entreprenör och rätt plats vid rätt tid är några av 
faktorerna. Men utan kapital kan detta bli svårt att genomföra. De olika möjligheter företag 
har för att skaffa detta kapital är; familj, investerare, banker, samhället, kunder, leverantörer 
och anställda. Äldre och etablerade företag har möjlighet att valfritt nyttja dessa olika 
möjligheter, det är däremot de små och nystartade företagen som ställs inför problem9.  På 
grund av avsaknad av historisk bakgrund och rykte kan nystartade företag vara svåra att 
värdera, vilket kan resultera i minskade möjligheter att låna pengar från banker och 
investerare.10 Finansiärer kan vara ovilliga att ge små lån på grund av de 
transaktionskostnader som uppstår, vilka även förs vidare till gäldenären. Detta medför att det
är svårt och dyrt för småföretag att lyfta kapital från banker och investerare.11 I småföretag är
informationsasymmetrin hög på grund av bristen på offentlig information. Detta leder till att 
investerare anser att småföretag är riskfyllda investeringar och därför erbjuder begränsade 
summor till ett högre pris.12 Vidare kan små och nystartade företag mista möjliga investerare 
på grund av att ägaren har en vision eller plan för den fortsatta utvecklingen, men att detta inte 
framgår i affärsplanen, vilket medför att eventuella investerare inte ser den riktiga potentialen 
hos dessa företag.13 Ytterligare problem som kan uppstå när företag söker efter externa 
finansiärer, är att investerare föredrar liten risk med hög avkastning.14 Detta kan vara 
problematiskt för nystartade företag att leva upp till.

För att undvika dessa problem, med externa finansiärer, kan företaget istället utgå från de 
aktiviteter som utförs internt för att täcka kapitalbehovet vid startskedet eller vid mindre 
investeringar. Genom detta utgångsläge kan alternativa lösningar skapas. En viktig faktor i 

                                                
8 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 92 f.
9 Winborg, J., Landström, H.,(2000), Financial Bootstrapping in small business: Examining small business
managers’ resource acquisition behaviors., 16, p. 235-254, Journal of Business Venturing
10

J.R Cornavall. et al. (2004), Entrepreneurial Financial Management – An Applied Approach, Pearson 
Education. Inc. s 5
11 Ebben, J & Johnson, A, (2006), Bootstrapping in small firms: An empirical analysis of change over time,
Journal of Business Venturing 21, pp. 851-865.
12 Ibid,, pp. 851-865.
13 Winborg, J., Landström, H., (2000), Financial Bootstrapping in small business, pp. 235-254.
14 J.R Cornavall. et al. (2004), Entrepreneurial Financial Management,  s 5.
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detta resursanskaffande är företagets nätverk. Detta nätverk kan påverka möjligheterna att få 
tillgång till resurser med förmånliga villkor, det är detta bootstrapping handlar om.15

Bootstrapping inkluderar kombinationer av metoder som reducerar det totala kapitalbehovet, 
förbättrar kassaflödet och nyttjar de privata finanskällorna.16 Forskningsresultat har visat att 
den mest framträdande fördelen med finansiell bootstrapping är att kreativa företag har kunnat 
skaffa sig resurser utan att eller minimalt belasta företagets balansräkning. Detta kan bidra till 
att ett företag kan vara starkare än vad som framgår av dess balansräkning.17

I Sverige finns det totalt 917 568 stycken företag, av dessa kategoriseras 911037 stycken som 
småföretag. 18 Detta betyder att 99,3 procent av Sveriges näringsverksamhet består av 
småföretag, vilket innebär att nystartade och små företag har en stor inverkan på landets 
ekonomiska tillväxt och sysselsättning.19 Dessa företag består av både nystartade respektive 
äldre och etablerade näringsverksamheter. Företagets utveckling går att likna med en produkts 
livscykel. Den centrala tanken i teorin om ett företags livscykel är att organisationer flyttar sig 
genom en serie av stadium. Företag utsätts för olika utmaningar och problem beroende på var 
i livscykeln de befinner sig, detta kräver olika färdigheter och strategier. 20 Studier visar på att 
beroende på var i utvecklingen företagen befinner sig används olika bootstrappingmetoder, 
dessa metoder kan även ändras i omfattning över tid.21 I en studie utförd av Ebben och 
Johnson fann de indikationer på att bootstrapping används olika beroende på var i livscykeln 
företagen befinner sig.22

I denna uppsats ska vi undersöka några av Sveriges alla småföretag för att se om de använder 
de olika bootstrappingmetoder som finns att tillgå och om det finns en skillnad i val av metod 
beroende på var i livscykeln dessa företag befinner sig.

1.3 Problemformulering

Har de olika stadierna i företagslivscykeln inverkan på företagens val av bootstrappingmetod?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av olika bootstrappingmetoder bland 
mikro- och små företag. Vidare vill vi undersöka om dessa metoder används olika beroende 
på var i livscykel företagen befinner sig. 

                                                
15 Lokal ekonomi för hållbar tillväxt, http://fm2.nutek.se/forlag/pdf/b_2006_1.pdf, (2007-03-19)
16 Ebben, J., Johnson, A., (2006), Bootstrapping in small firms, pp. 851-865.
17 Lokal ekonomi för hållbar tillväxt, http://fm2.nutek.se/forlag/pdf/b_2006_1.pdf, (2007-03-19)
18 www.scb.se, Statistik ur företagsregistret,( 2007-03-21)
19 Winborg, J., Landström, H., (2000), Financial Bootstrapping in small business, pp. 235-254.
20 Beverland. M., Locksbin, L., (2001), Organizational Life Cycles in Small New Zealand Wineries, 39 (4) 
pp.354-362, Journal of Small Business Management
21 Ebben, J., Johnson, A., (2006), Bootstrapping in small firms, pp. 851-865.
22 Ibid, pp 851-865.
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2. Teoretisk metod

För att kunna utföra en undersökning måste ett antal antaganden om hur verkligheten ser ut 
göras. Alla människor ser på verkligheten ur sitt perspektiv, vilket de bland annat erhållit 
genom samhället och skolan. I denna teoretiska metoddel förklaras vilka utgångspunkter vi 
författare har haft när vi konstruerat denna undersökning.

2.1 Perspektiv

Som nämnts i ingressen måste att antal antaganden om verkligheten göras, för att vi ska ha en 
grund att stå på, innan vår undersökning kan utföras. Först kommer vi att beskriva ur vilket 
perspektiv vi kommer att utföra denna undersökning. Det finns oändligt många olika sätt att 
se på ett problem. Om vi inte redogör för hur vi angripit detta problem kommer läsaren själv 
att tolka denna studie ur sitt eget perspektiv, därmed finns risken att denna uppsats blir 
missförstådd23.

Denna uppsats kommer att utföras ur ett betraktande perspektiv. Detta möjliggör för oss att 
objektivt studera de svenska företagen, för att se om det finns gemensamma nämnare för hur 
företagen agerar i de olika livsfaserna när det gäller deras finansiering. Objektiviteten är det
centrala i denna undersökning, då vi har som mål att utöka de befintliga teorier som finns 
inom detta ämne. Därför bör denna undersökning utföras på så sätt att det i slutändan går att 
generalisera resultatet för alla småföretag. Detta anser vi vara argumentet till vårt val av ett 
betraktande perspektiv. Trots att vi valt att angripa detta problem ur ett betraktande perspektiv 
blir ändå vinklingen indirekt mot ett företagsperspektiv. Själva undersökningen och 
insamlingen av det empiriska materialet kommer att ske ur ett betraktande perspektiv, men 
resultatet av denna undersökning kommer att ha en vinkling mot företagens synsätt. Vi har 
valt att inte utföra denna studie ur företagsfinansiärers synvinkel med anledning av den ställda 
problemformuleringen. Då det är företagens livscykel och deras val av boostrapping som vi 
avser studera, ger inte finansiärerna oss den information vi behöver för att utföra denna studie. 
Den påverkan som finansiärerna har på företagen i denna undersökning är att det är de som, så 
att säga, tvingar företagen till de olika bootstrappingmetoderna. 

Då alla företag har olika anledningar till deras val av bootstrappingmetod, anser vi att vi inte 
får det rätta utgångsläget för denna studie om vi väljer att undersöka vår problemformulering 
ur ett renodlat företagsperspektiv. Vi vill undersöka de övergripande valen för Sveriges 
småföretag. Detta kan därför inte utföras om vi utför studien ur ett företagsperspektiv. Som vi 
nämnt tidigare är vårt mål att utöka de befintliga teorierna. Vi anser att ett företagsperspektiv 
skulle vara mer lämpat vid en kvalitativ undersökning som utförs via intervjuer. Detta är dock 
ingen möjlighet för oss då vi ämnar vara objektiva och att generalisera resultatet.

2.2 Förförståelse

Denna undersökning kommer att som ovan nämnt ske genom ett objektivt synsätt. Detta 
betyder att vi som kommer att utföra denna undersökning ska på avstånd observera 
undersökningsobjekten, utan att själva ta del i undersökningen. För att denna undersökning 
ska vara objektiv måste vi författare ha ett jag-det förhållande till studiens 
undersökningsobjekt. Detta kan stöta på problem då vi som författare inte kan vara 
                                                
23 Bjereld, U., et al, (2002), Varför vetenskap?, Studentlitteratur, Lund, s. 17 
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värdeneutrala, ej heller helt objektiva, då vi sedan tidigare har en förförståelse.24 Denna 
förförståelse är erfarenheter och föreställningar som kommer från vår sociala bakgrund, 
utbildning och praktiska erfarenheter.25 Förförståelse är ofta indelad i två delar, 
utbildningsbaserad kunskap och socialt grundade förutfattade meningar.26  

Vår utbildningsbaserade förförståelse är övergripande teoretiska kunskaper som vi erhållit 
genom vår civilekonomutbildning. Denna har givit oss en inblick i de faktorer som påverkar 
företags ekonomi, vilka möjligheter och problem som kan uppstå under ett företags livstid. 
Denna förförståelse hjälper oss att utforma vår studie utifrån den ställda 
problemformuleringen och ger oss även en utgångspunkt för att hitta relevanta teorier till
denna uppsats. Den utbildningsbaserade förförståelsen baseras på kunskaper som erhållits via 
skola och utbildning27. Individer med varierande utbildningsnivå kan därför ha olika 
uppfattning och definition av problemformuleringen28. Detta medför att vi uppfattar detta 
problem beroende på vilken utbildningsbakgrund vi har. Därför kan det finnas ytterligare sätt 
att angripa och tolka vår problemformulering.

Familj, vänner och samhällets värderingar och fördomar ligger till grund för den socialt 
baserade förförståelsen29. Detta betyder att var och med vilka vi vuxit upp och levt med 
formar hur vi tänker och ser på vår omgivning. I en intervju med Joakim Winborg, utförd av 
Åse Karlén beskriver Winborg denna företeelse. Han har under sina föreläsningar, runt om i 
landet, sett en markant skillnad på studenters inställning och uppfattning om finansiell 
bootstrapping. Studenter som har kommit i kontakt med finansiell bootstrapping, genom 
föräldrar med företag, förstår precis vad det handlar om. Däremot har de studenter som inte 
haft denna kontakt med företagsvärlden, svår att tro att finansiell bootstrapping används och 
fungerar i företagsvärlden.30

Vi som författare till denna uppsats är båda uppvuxna i staden Örnsköldsvik i mellersta 
Norrland. Som resultat innebär detta att vi till stor del har vuxit upp under snarlika
förhållanden och där med har vi liknande värderingar och tankesätt. Detta betyder att vi 
angriper problemet i denna studie på liknande sätt. Detta kan inverka negativt på denna 
uppsats i den meningen att vi missar influenser från andra håll. Det kan vara positivt att 
personer från olika delar av landet eller klasskillnader, med olika värderingar och fördomar, 
tillsammans utför en studie då fler vinklar av problemet kan uppmärksammas. Innan vår start 
på civilekonomutbildning har vi båda varit några år i arbetslivet. Detta har utökat vår 
förförståelse ytterligare genom att vi erhållit förståelse för hur företag i allmänhet fungerar, 
vilket inte alltid erhålls i en studiemiljö. 

Denna förförståelse kan ha påverkat de val vi gjort, men genom att vara medveten om detta 
minskar risken att detta sker. Vårt argument till att vår förförståelse inte har påverkat 
undersökningen är att vi inte haft någon praktisk kontakt med finansiell bootstrapping, vilket 
gör att vi inte har bildat någon större förutfattad mening. Därför anser vi att vår förförståelse 
inte har påverkat denna undersöknings utformning och resultat.

                                                
24 Holme, I-M & Solvang, B-K. (1997), Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund, s. 151 f.
25 Johansson Lindfors, M-B., (1993), Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund, s. 25
26 Holme, I-M & Solvang, B-K., (1997), Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 151 f.
27 Ibid, s. 151 f.
28 Ibid, s. 151 f.
29 Ibid, s. 151 f.
30 www.esbri.se, (2001-11-29), Pengar är inte all.,
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2.3 Kunskapssyn 

För att vi ska kunna tillföra de nedan nämnda teorierna ytterligare substans måste vi 
undersöka hur verkligheten ser ut. En sådan undersökning kan göras på många olika vis, men 
för att passa vårt syfte måste den skräddarsys. I denna del kommer vi att redogöra för vårt 
antagande om hur vi uppfattar verkligheten, vår kunskapssyn. Det finns flera olika 
kunskapssyner, men de mest använda och erkända är de positivistiska och hermeneutiska 
synsätten.

Den positivistiska kunskapssynen har sin grund i den naturvetenskapliga traditionen, och har 
fått sitt namn från den franske sociologen Auguste Comte. Positivism betyder: att generera 
positiv kunskap, vilken är utvecklande för mänskligheten.31 Vidare kännetecknas det 
positivistiska synsättet av att helheten i det undersökta problemet kan reduceras till mindre 
delar och att dessa kan undersökas var för sig. Hermeneutiken däremot användes från början 
till att tolka bibeltexter, men har idag moderniserats och används i huvudsakligen till att förstå 
hur den mänskliga verkligheten är uppbyggd. Den hermeneutiske forskaren anser att 
människans handlingar går att tolka på liknande sätt som språkliga utsagor och texter.32

Denna undersökning har som syfte att undersöka förekomsten av bootstrapping bland de 
svenska småföretagen. I perspektivet beskrev vi hur viktig objektiviteten är för att utföra 
denna studie, därför är detta ytterligare ett argument till varför det positivistiska synsättet är 
det mest lämpade för denna undersökning. För att en studie om bootstrapping ska kunna 
utföras måste information om ett stort antal företag insamlas, för att slutsatsen i denna 
undersökning ska vara generaliserbar för Sveriges företag. Detta betyder att en positivistisk 
kunskapssyn är den mest lämpade för denna undersökning. 

Skillnaden mellan de två synsätten är att positivismen är förklarande, objektiv och består till 
stor del av statistiska hårddata. Hermeneutiken har som huvudsyfte att tolka och förstå 
omgivningen och hur den fungerar. Med ett hermeneutiskt synsätt använder forskaren sin 
förförståelse för att förstå och utföra sin undersökning.33 Vid en positivistisk undersökning 
ska forskaren, som sagt, anta ett objektivt förhållningssätt till sin undersökning. Ett problem 
som kan uppstå vid en positivistisk synsätt är att det finns svårigheter att hålla isär teori och 
observation, detta på grund av att forskaren har erfarenheter och kunskaper, egna teorier, 
sedan tidigare.34 Vår förförståelse och hur den kan påverka vår undersökning redogjordes i 
avsnittet innan, 2.3 Förförståelse.

2.4 Angreppssätt

I de tidigare avsnitten har vi redogjort för hur vi ser på verkligheten. I detta avsnitt ska vi 
beskriva hur vi kommer att gå till väga med själva utformningen av undersökningen. 

Vid ett deduktivt angreppssätt utgår forskaren från befintliga teorier, för att sedan kunna dra 
slutsatser om det undersökta problemet. Detta är bevisandets väg, där insamlingen av 
information och analysen av denna information bestäms av de redan befintliga teorierna. Ofta 
kopplas positivismens synsätt ihop med det deduktiva angreppssättet, då dessa två objektivt 
                                                
31 Patel, R., Davidsson, B., (2003), Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, Studentlitteratur, Lund, s 26.
32 Ibid, s.27 ff.
33 Ibid, s. 29 f.
34 Ibid, s.27 f.
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förklarar hur verkligheten ser ut.35 Det induktiva angreppssättet utgår från verkligheten, 
genom studier av denna tolkar forskaren resultatet och därav utvecklasnya teorier om hur 
verkligheten är förskaffad. Detta angreppssätt används oftast vid ett hermeneutiskt synsätt, 
där tolkning av verkligheten är den gemensamma nämnaren för dessa två.36

Vi har inte som syfte att utveckla nya teorier inom finansiering av företag, utan vi ämnar 
utöka de befintliga genom att testa dem i verkligheten och undersöka nya vinklar av dessa 
teorier. För att göra detta måste vi först samla in relevanta teorier inom finansiell 
bootstrapping och sedan utforma själva datainsamlingen. Vidare avser vi, som nämnts 
tidigare, vara objektiv. Val av angreppssätt styrs av de val vi gjort i de tidigare avsnitten, där 
vi redogjort för ett positivistiskt synsätt. Enligt detta kommer därför denna uppsats att utföras 
enligt det deduktiva angreppssättet. I nästa avsnitt vidareutvecklas vårt argument för just 
denna utformning av uppsatsen. 

2.5 Val av metod

Detta är den sista delen av våra antaganden om hur världen är beskaffad och hur vi kommer 
att utforma undersökningen. Här beskriver vi vilken metod som kommer att användas vid vår 
undersökning. I problembakgrunden och problemformuleringen ställde vi frågan om 
företagslivscyklen inverkar på valet av de olika bootstrappingmetoderna. Detta betyder att vi 
måste samla information om ett större antal företag för att kunna se någon korrelation mellan 
dessa. Vidare är syftet med denna studie att förklara hur detta samband kan relateras till de 
tidigare teorierna.

Ligger det i studiens intresse att ge en förklaring av samhället genom det genomsnittliga eller 
representativa för en större mängd undersökningsenheter används den kvantitativa metoden.
Här sker vanligtvis insamlingen av data genom fasta svarsalternativ i en enkät. Denna metod 
ger en bred bild av verkligheten där ett stort antal undersökningsenheter på ett effektivt sätt 
kan studeras.37 Den kvantitativa metoden är strukturerad och formaliserad, där kontroll från 
forskarens sida har stor påverkan på denna metod, genom att forskaren i förväg har bestämt 
vilka svar som är tänkbara. I denna metod tar forskaren avstånd till undersökningsobjekten, 
vilket kan uppnås med hjälp av planering. En central roll i den kvantitativa analysen är att 
informationen har hämtats genom statistiska mätmetoder. 38

Den kvalitativa metoden skiljer sig från kvantitativa på så sätt att denna inte är formaliserad 
och har i första hand en förstående avsikt. I en kvantitativ undersökning är syftet att 
generalisera den insamlade informationen över hela populationen. En kvalitativ metod 
däremot samlar in information för att erhålla en djupare förståelse för problemet, där helheten 
genom denna förståelse, kan beskrivas. Ett utmärkande drag för kvalitativ undersökning är att 
forskaren står nära undersökningsobjekten.39 Vidare går även dessa två metoder, likt 
angreppssättet, att kopplas till de olika synsätten. Det positivistiska synsättet använder sig ofta 
av en kvantitativ metod,40 medan det hermeneutiska synsättets studier sker med hjälp av en 
kvalitativ metod.41

                                                
35 Johansson Lindfors, M-B., (1993) , Att utveckla, s. 55.
36 May, T., (2001) , Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, s. 47.
37 Eriksson, L-T & Wiedersheim Paul, F., (1991), Att utreda, forska och rapportera, Liber, Malmö s. 78.
38 Holme, I-M., Krohn Solvang, B., (1997), Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 14
39 Ibid, s. 14.
40 Bryman, A., (1997), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, s. 56.
41 Ibid, s. 86.
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Ser vi till denna beskrivning av kvalitativ och kvantitativ metod och vår problemformulering 
betyder det att det är den kvantitativa metoden som är den mest lämpade för denna studie. 
Detta beror på, att en undersökning gjord med hjälp av den kvantitativa metoden är den som 
genom ett större antal undersökningsobjekt försöker förklara hur verkligheten ser ut. 

2.6 Sekundära källor

Den teoretiska referensramen är till stor del uppbyggd kring vetenskapliga artiklar. Dessa har 
hämtats från de företagsekonomiska databaserna, Business Source Premier (BSP) samt 
Emerald. För att säkerställa att de valda artiklarna är vetenskapligt granskade, har rutan ”peer 
reviewed” kryssats för i BSP. I Emerald däremot finns möjligheten att välja ”research paper”, 
vetenskapliga artiklar. Några av artiklarna har hittats genom sökorden bootstrapping/financial 
bootstrapping, Pecking order hypothesis, SME + bootstrapping, bootstrap + financing. 
Sökordet financial bootstrapping ger 33 träffar i BSP. Det finns ett problem med att använda 
enbart ordet bootstrapping som sökord och det är att det även finns en statistisk metod som 
heter bootstrapping. Detta har inneburit att ett stort antal träffar härrört till dessa statistiska 
undersökningar. Genom att söka på frasen ”Pecking order hypothesis” erhålls åtta träffar i 
Emerald. I samma databas gav kombinationen SME + bootstrapping, fyra träffar medan 
kombinationen bootstrap + financing gav 18 träffar i BSP. En del av artiklarna har vidare 
kunnat återhittas genom att studera andra artiklars referenslistor samt referenslistor som finns 
i övrig litteratur, exempelvis i Joakim Winborgs bok ”Financing Small Businesses”.

Vidare har vi även hämtat material till den teoretiska referensramen ifrån Esbris hemsida. 
Esbri står för Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning och är ett svenskt 
institut. Genom att ange ett lämpligt sökord, i vårt fall forskarnamnen Winborg och 
Landström, kan artiklar, avhandlingar, föreläsningar och licentiatuppsatser erhållas. Där kan 
litteraturtips fås, genom vilket boken ”Småföretaget och kapitalet” hittades.

I denna studie har vi även besökt Studentbiblioteket i Örnsköldsvik. Där böckerna ”Företag 
Företagare Företagsamhet” av Johannisson och Lindmark samt boken ”Teknikbaserat 
nyföretagande” av Lindholm Dahlstrand, är hämtade.

2.7 Val av teorier

Som utgångspunkt i denna uppsats har vi haft småföretags finansieringssituation. Om dessa 
företag är i behov av ytterligare kapital hur gör de då? Går man som ägare automatiskt till 
banken när behovet uppstår eller väljer man att bjuda in nya ägare? Denna studies teoretiska 
referensram baseras till stor del av de empiriska undersökningar som genomförts av Joakim 
Winborg. I dessa studier har han försökt kartlägga Svenska företags användande av 
alternativa finansieringskällor, samt VD/ägares attityd till externa finansiärer. Vi är medvetna 
om att det genomförts tidigare studier inom ämnet bootstrapping, exempelvis Freear et al och 
Harrison, men dessa två studier var dock inte lika utförliga som Winborg/Landströms.  
Winborg/Landström vidareutvecklade Freear et als studie från 1995.  I den svenska studien 
undersöktes 900 svenska företag för att kunna fastställa vilka de mest respektive minst 
använda bootstrappingmetoderna var. Tidigare studier har varit mer specificerade inom 
exempelvis bransch, exempelvis mjukvaruföretag som Freear et al undersökte. Vidare har vi 
noterat i vår genomläsning att Winborg är ett namn som refereras flitigt till i vetenskapliga 
artiklar. Detta anser vi vara argument till varför vi använt Winborgs studier som 
utgångspunkt. 
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Då vi i denna uppsats har för avsikt att undersöka om företag använder olika finansiella 
bootstrappingmetoder, beroende på var i livscykeln företaget befinner sig, har vi självklart 
med ett avsnitt om detta. Där beskrivs hur företag, liksom produkter, genomgår en livscykel. 
Utgångspunkten i denna studie är Churchill och Lewis´ stegmodell. I slutet av 1950-talet 
konstaterades att ett företag förändras mycket från dess start och fram tills företaget uppnått 
ett mognadsstadium. Utifrån detta faktum lades grunden till ett flertal modeller. De två 
vanligaste modellerna är Greiners respektive Churchill och Lewis´ tillväxtmodeller. Dessa två 
har stora likheter, men en väsentlig skillnad är dock värd att nämna. Greiners modell utgår 
ifrån att företaget i slutet av varje steg i livscykeln genomgår en kris, samt att denna kris 
måste lösas, för att företaget ska kunna komma vidare till nästa steg i cykeln.42 Vi anser att 
detta antagande inte stämmer och väljer därmed att utgå från Churchill och Lewis` 
tillväxtmodell. 

Kazanjians och Drazins modell är några av de tillväxtmodeller som vuxit fram på senare tid. 
Det som talar emot Kazanjians och Drazins modell är att den riktar sig mot nya 
teknikbaserade företag43, vilket vi finner inte vara lämpligt i denna studie, då vi har för avsikt 
att undersöka många olika företag. I övrigt är deras modell lik ovanstående två modeller. Då 
Churchill och Lewis´ modell är mer generell till sin karaktär anser vi detta vara en lämplig 
utgångspunkt för att beskriva företagets livscykel.

Stora och små företag verkar inte på samma villkor i den finansiella världen. Stora företag 
upplever oftast inte samma problem som små företag i jakten på ytterligare kapital, antingen 
det gäller banklån eller andra externa finansiärer. Då bootstrapping främst riktar sig till de 
mindre företagens möjligheter att hitta alternativa finansieringsmöjligheter, har vi valt att 
lägga ett avsnitt i den teoretiska referensramen som behandlar vilka de olika skillnaderna är 
mellan stora och små företag samt vad som påverkar kapitalstrukturen i små- och medelstora 
företag. Vad gäller kapitalstrukturen påvisas det att både variabler härrörande till företaget 
och VD:n kan påverka vilken kapitalstruktur företaget kommer att ha. För att ytterligare visa 
på företags kapitalstruktur, har två olika teorier ställts mot varandra. Dessa två är trade-off 
respektive pecking order teorin. Slutligen, för att få hela bilden av småföretagens anskaffning 
av ytterligare kapital, finns ett avsnitt om det finansiella gapet, vilket är förknippat med 
småföretag och dess finansiärer. Utifrån detta gap mellan småföretagens efterfrågan samt 
finansiärernas utbud av pengar är småföretag ibland tvingade att hitta alternativa 
finansieringsmöjligheter. Det är detta som bootstrapping handlar om.  

2.8 Kritik mot sekundära källor

Att använda vetenskapliga artiklar i sin teoretiska referensram ska inte innebära några 
problem, då man ska kunna förutsätta att författaren till en vetenskaplig artikel varit noga med 
att granska och kontrollera sina källor. Detta innebär att det ska gå att lita någorlunda på 
denna typ av källa44. Detta har vi, som nämnts tidigare, försökt att säkerställa genom att i vår 
sökning ange att det ska vara en vetenskaplig artikel eller att den ska vara vetenskapligt 
granskad. Ytterligare argument till att våra artiklar är trovärdiga, är att de publicerats i 
erkända magasin.

                                                
42 Lindholm Dahlstrand, Åsa, (2004), Teknikbaserat nyföretagande, Studentlitteratur, Lund, s. 205ff.
43 Ibid, s. 211.
44 Ejvegård, Rolf (2003), Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, s. 18.
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Vidare så har vi valt att använda information från en hemsida på Internet, Esbri. Detta ska 
dock inte vara något hinder då Esbri är ett fristående forskningsinstitut, vilka fokuserar på 
entreprenörskaps- och småföretagsområdet. Vi har på denna sida sökt efter information 
relaterade till namnen Winborg och Landström. Dessa två herrar är tillförlitliga, då de 
återkommer som referenser i ett stort antal vetenskapliga artiklar.

Den litteratur som använts i bokform är ”Företag Företagare Företagsamhet” vilken är utgiven 
som studentlitteratur. Vi har ändå valt att ta med den då det är en antologi där författarna är 
ledande forskare inom detta område. Därefter har vi boken ”Teknikbaserat nyföretagande” 
vilken är skriven av Lindholm Dahlstrand. Även denna har vi valt att använda, trots att den 
klassas som studentlitteratur. Argumentet till detta är att författarinnan bedriver forskning och 
undervisning, både i Sverige och utomlands, kring nya och små teknikbaserade företag. Den 
tredje boken är Landströms ”Småföretaget och kapitalet” vilket även denna är en antologi. 
Argumentet till att denna får vara med är att Landström står som redaktör, men att andra 
erkända forskare bidrar med var sitt kapitel som exempelvis Joakim Winborg och Björn 
Berggren. Slutligen har vi Joakim Winborgs ”Financing Small Businesses”. I denna har han 
sammanställt fem olika empiriska undersökningar som han endera genomfört själv eller 
tillsammans med ovan nämnda Hans Landström. Denna bok har legat till grund för en stor del 
av den teoretiska referensramen. 
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3. Teoretisk referensram

Nu när vi redogjort för hur denna undersökning kommer att utföras, är det dags att beskriva 
de olika teorier denna uppsats är baserad på. Dessa teorier beskriver företagens livscykel, 
vilka resurser som behövs och hur företagen kan finansiera detta genom bootstrapping.

3.1 Stegmodell/livscykel

Det som är gemensamt för företag är att det växer, expanderar och deklinerar. Allt detta sker i 
olika stadier, så kallad livscykel. Dessa kan delas in i olika faser, vilka beskriver de olika 
problem och utmaningar som företagen ställs inför under dess livstid. Modellen består av 
olika utvecklingssteg, med ett antagande om att företaget genomgår gradvis utveckling. 
Denna utveckling karaktäriseras av stora förändringar, vilka inkluderar förändringar i 
exempelvis ledningsmetoder, organisationsstruktur och strategi. Utvecklingen kan ses som 
väldigt omvälvande då ett företag i steg fem har väldigt lite gemensamt med de egenskaper 
det hade i steg ett.45

3.1.1 Churchill och Lewis´ tillväxtmodell

Denna tillväxtmodell utgår från den aspekten att företagets utveckling sker i ett logiskt 
framåtskridande. I modellen läggs stor vikt vid ledningens- respektive ledarskapets roll, vilket 
påverkar hur företaget kommer att utvecklas samt dess tillväxtmöjligheter.46 Företag möter 
olika finansiella behov under dess utveckling.47  Nedan följer de olika stegen i Churchill och 
Lewis tillväxtmodell.

Steg 1: Existens
Det största problemet för företag som befinner sig i detta stadium av livscykeln är att hitta och 
behålla kunderna samt att finna ett effektivt sätt att producera sin produkt/tjänst. En viktig 
fråga för företagen är om de har tillräckligt med kapital för att klara denna period, vilken 
karaktäriseras av osäker kundtillströmning och efterfrågan. Under detta första stadium är 
företagen oftast väldigt enkla. Ägaren är företaget, det är denne som utför de viktiga 
uppdragen och sysslorna. Den huvudsakliga strategin för företag i denna period är att fortsätta 
existera. Denna del av livscykeln karakteriseras av nystartade företag där produktionen 
och/eller kundkretsen inte ännu har stabiliserats. Om företagen lyckas övervinna dessa 
problem förflyttas de till nästa period, överlevnad.48

Steg 2: Överlevnad
De företag som lyckades överleva första perioden i livscykeln ställs nu inför nya problem och 
utmaningar. Denna fas utgörs till största del av företagens fem första verksamhetsår och är 
den fas där företagen löper störst risk att upphöra. För att minska denna risk försöker 
företagen stärka sin existens genom en mer stabil kundkrets och ökade marknadsandelar. 
Fortfarande är företagen enkla med begränsat antal anställda. Ägaren har det övervägande 
ansvaret för företagets beslut.49 Det största problemet för företag i denna fas är 

                                                
45 Dahlstrand Lindholm, Åsa, (2004), Teknikbaserat nyföretagande, s.205.
46 Ibid, s.206.
47 Michaelas, N et al. (1998), A model of capital structure decision making in small firms, Journal of Small 
Business and Enterprise Development, Volume 5, Number 3, pp 246-260.
48 Churchill, N.C., Lewis, V.L, (1983), The five stages of small business growth, Harvard Business Review 61(3) 
pp. 30-40.
49 Ibid, pp. 30-40.
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kassaströmmen, likviditeten. Företagens kostnader, så som material- och lönekostnader, 
realiseras före intäkterna för de sålda produkterna, vilket orsakar ett finansieringsgap. För att 
kompensera för detta gap måste företagen förhandla om tilläggsfinansiering. Eftersom 
företagen i denna fas ofta inte har hunnit skapa en trovärdighet på marknaden, kan det vara 
svårt att finna finansiering från externa parter.50 Exempel på företag som befinner sig i detta 
skede av livscykeln är små familjeföretag och tillverkande företag, som inte lyckats 
marknadsföra sig som planerat.

Steg 3: Tillväxt
I denna del av livscykeln har företagen uppnått en stadig inkomst med tillräcklig storlek och 
marknadspenetration som säkrar framtida ekonomiska framgångar. Företagen som nått denna 
period i livscykeln är nu mer komplexa. Ägaren står längre ifrån den dagliga problematiken. 
Dessa uppgifter är något som överlåts till avdelningscheferna och ägaren kan istället 
koncentrera sig på företagets fortsatta utveckling. I detta skede står företagsledningen inför ett 
val om att stanna kvar i denna tillväxtfas eller fortsätta växa. Om ägarna beslutar att stanna är 
företagets största problem att undvika att spendera kapital, under de framgångsrika 
perioderna, för att klara de mer tuffa tiderna. Väljer företaget däremot att fortsätta till 
expansionsfasen måste företagsledningen skaffa resurser och kapital för att möjliggöra denna 
tillväxt.51 Självklart är företag inte medvetna om att dessa olika stadier existerar eller vad som 
karaktäriserar dessa. Detta innebär att det egentligen är fel att påstå att ägare/ägarna kan 
”välja” om de vill vara kvar i en fas eller gå vidare till nästa. Utan vad som menas är att 
ägarna tar ett beslut om företaget ska fortsätta växa eller om de anser sig vara nöjd med den 
nuvarande situationen. 

Steg 4: Take-off
När företag träder in i expansionsfasen, ställs företagsledaren inför olika problem. Dessa 
problem innefattar exempelvis hur företaget ska expandera och hur detta ska finansieras. 
Detta är den fas då företagen har nått en så pass hög utvecklingsnivå och tillräcklig storlek på 
marknaden, att externa finansiärer blir ett möjligt komplement till dess inkomstfinansiering. 
Dessa externa finansiärer kan vara banker eller riskfinansiärer (venture capitalist). I denna fas 
befinner sig företagen i en vågskål, där det finns stora möjligheter att vidareutveckla företaget. 
Problemet är att dessa företag även står inför risken att misslyckas. Om detta sker kan det i 
värsta fall resultera i att företaget blir tvungen att avveckla. Företag som däremot klarar att 
övervinna problemen i denna expansionsfas, övergår istället till att bli ett moget företag.52

Steg 5: Mognad
I detta stadium har företagen nått ända fram. De har uppnått fördelar som; storlek, finansiella 
resurser och erfaren företagsledning. Det största bekymret för företag som precis nått denna 
fas är att stärka och kontrollera de finansiella intäkterna som uppkommit genom den snabba 
expansionen. För det andra måste företagen försöka behålla de fördelar som små företag har, 
det vill säga flexibilitet och entreprenöriell anda. Om detta lyckas finns det stora möjligheter 
att dessa företag blir starka på marknaden. Det finns även risk att företagen hamnar i en sjätte 
fas, ossifikation eller stagnation, vilket karakteriseras av brist på innovation och risktagande.53

                                                
50 Churchill, N.C., Lewis, V.L, (1983), The five stages of small business growth, pp. 30-40.
51 Ibid, pp. 30-40.
52 Ibid, pp. 30-40.
53 Ibid, pp. 30-40.
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3.1.2 Kritik mot Churchill och Lewis´ tillväxtmodell

Den kritik som lyfts fram mot denna modell är att företaget förutsätts genomgå precis alla fem 
steg, i den ordning de beskrivs ovan. Detta innebär att företaget inte kan ta ett steg bakåt eller 
hoppa över ett steg. En annan aspekt är, om det i företaget inträffar en stor och plötslig teknik-
eller marknadsförändring. Detta får den effekten att modellen blir svår att tillämpa. Vidare så 
gäller kritiken det faktum att väldigt få företag någonsin når steg 3, 4 eller 5, vilket även 
innebär att modellen saknar praktisk tillämpning.54 Trots denna kritik anser vi att modellen är 
användbar då den är väldigt generell och inte riktar sig mot något speciellt företag. Den är 
vidare en bra utgångspunkt då vi ska försöka utröna om det finns något samband mellan vilket 
stadium företaget befinner sig i samt om företaget då använder en speciell 
bootstrappingmetod.

3.2 Resursbehovs teori

Inom resursbehovsteorin antas att företag inte är ägare till alla de resurser de behöver för att 
kunna utföra sin verksamhet. Därför behöver de skaffa resterande resurser från externa parter. 
Företaget kan öka dess chanser till överlevnad och framgång genom att begränsa antalet 
relationer där företaget har lite inflytande. När företaget möter situationer där det har litet 
inflytande över möjligheterna att få tillgång till en önskvärd resurs, kan de agera strategiskt. 
Detta kan göras genom att minska beroendet av externa parter för att få tag på just denna 
resurs.55

3.2.1 Resurser 

Resurser behövs för att företaget ska kunna utföra dess aktiviteter. Dessa resurser innefattar 
företagets tillgångar samt dess kapacitet.56 Fem olika typer av resurser kan identifieras, man 
kan dela upp dessa resurser i fysiska-, human-, sociala-, finansiella- och 
organisationsresurser.57 Humankapital och det organisatoriska kapitalet innefattar de inre 
resurser företaget baseras på. Övriga tre kategorier innefattar företagets externa resursförvärv 
eller tillgången till resurser. Socialt kapital inkluderar både aktuella- och potentiella resurser, 
vilka företaget får tillgång till genom sitt personliga nätverk. Genom att investera i sitt sociala 
kapital kan införskaffandet av andra resurser underlättas.58

Ser man på resursanskaffning utifrån hur företagsledaren karaktäriseras, går det att urskilja två 
typer. Den ena är företagsledaren som skaffar de resurser företaget behöver till marknadspris. 
Sedan är det de ledare som försöker att skaffa företagets resurser utan att behöva betala så 
mycket för dem, kostnader under marknadspris. Denne ledare utnyttjar sitt personliga 
nätverk.59 Genom att gradvis bygga upp sitt personliga nätverk, påverkas småföretagets 
attraktivitet samt trovärdighet som nätverkspartner. På detta sätt kan företaget uppgradera och 
stärka sin position i olika nätverk, samtidigt som det utvecklar den kunskap och förmåga som 

                                                
54 Dahlstrand Lindholm, Åsa, (2004), Teknikbaserat nyföretagande, s.206.
55 Ebben, J & Johnson, A, (2006), Bootstrapping in small firms: An empirical analysis of change over time, pp. 
851-865.
56 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 153.
57 Ibid, s. 153.
58 Harrison, R, et al. (2004), Financial bootstrapping and venture development in the software industry.
59 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, SNS Förlag, Kristianstad, s.31.
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behövs för att bli utvald.60 Detta nätverk kan även påverka företagets framtida prestationer. 
Om företaget har ett brett nätverk och många externa resurskanaler kan dess tillväxt och 
prestationer förbättras.61 Fysiskt kapital kan vara materiella varor, fabriker, egendom samt 
utrustning, vilka behövs för att klara den operationella verksamheten. Finansiellt kapital är de 
pengar som behövs för att inleda verksamheten och få den att växa.62 Se figur 1 för företagets 
potentiella långivare/investerare.

Figur 1. Företagets potentiella investerare/långivare.
Källa: Egenkonstruerad figur

Kopplar vi resursberoendeteorin till de olika bootstrappingmetoder, som redogörs för senare i 
kapitlet, handlar finansiell bootstrapping i mångt och mycket om företagens sociala nätverk. 
Mer preciserat, hur de utnyttjar detta nätverk för att få tillgång till olika resurser, utan att 
behöva använda så mycket/något kapital alls.

3.3 Karaktäristik av små- och medelstora företag

Småföretag verkar inte på samma villkor som stora företag. Först, småföretagens finansiella-
och operationella miljö är mer ostabil. Det andra är att beslutsfattandet av investeringar i 
småföretag, påverkas mer av beteendefaktorer där fokus ligger på vad företaget faktiskt gör.63

Ytterligare faktorer som gör att skillnader i de finansiella förhållandena är väsentligt 
annorlunda, är att i de flesta småföretag är inte ägare och chef åtskilda som i de stora 

                                                
60 Cancer, V, & Knez-Riedl, J, (2005), Why and how to evaluate the creditworthiness of SMEs´ business 
partners, International Small Business Journal, Vol. 23, pp. 143-162.
61 www.esbri.se , Det svenska klimatet lockar inte till nyföretagande, (2003-01-24).
62 Harrison, R, et al. (2004), Financial bootstrapping and venture development in the software industry.
63 Ekanem, Ignatius, (2005), “Bootstrapping”: the investment decision-making process in small firms, The 
British Accounting Review 37, pp 299-318.
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företagen.64 Nyckelpersonen i småföretag är ofta företagsledaren och dennes egenskaper, 
exempelvis erfarenhet, ledarförmåga och kompetens. Dessa faktorer kan komma att påverka 
hur företaget lyckas, i den rådande konkurrensen.65 En ytterligare faktor som har inverkan är 
att de flesta småföretag inte är börsnoterade. Detta kan innebära att det är svårt att attrahera 
kapital från nya ägare, då företaget saknar en marknadsvärdering av sina aktier.66 I jämförelse 
med stora företag, har potentiella investerare i små företag och särskilt i nystartade företag, en 
mindre mängd historiska prestationsdata att basera sina investeringsbeslut på.67 Även bristen 
på ett gott rykte kan öka svårigheten att bedöma ett nystartat företaget.68 Vidare är 
majoritetsägaren i det lilla företaget oftast den samme som också är chef i företaget. I 
jämförelse med ett stort företag är den lille chefen mindre beroende av externa parter. I ett 
stort företag är oftast ägare och chefer skilda personer, vilket innebär att chefen i större 
utsträckning måste ta hänsyn till ägarnas intresse.69 Många småföretag startas med drömmen 
om att få vara sin egen chef. Detta leder till att många entreprenörer föredrar att skaffa 
finansiering genom att låna pengar från banken istället för att ge ut aktier, vilket även innebär 
mindre ägarintrång i företaget.70 Vad gäller relationen mellan ägarna i småföretag är den 
oftast informell. Detta innebär att man kan vara mer flexibel med ersättning till ägarna. Man 
kan till exempel sänka löner, skjuta upp den för en tid eller skjuta upp en eventuell 
utdelning.71  Om man tar hänsyn till det faktum att ägare i småföretag inte vill ta in nya ägare, 
utan lånar pengar från banken istället, bör de företag som inte lånar pengar använda sig av 
bootstrappingmetoder istället.

3.4 Finansiellt gap

Man delar upp teorin i en tillgångs- respektive efterfrågesida.  Tillgångssidan är finansiärers 
vilja att tillföra kapital till olika projekt och företag. Många finansiärer kan känna en tvekan 
inför att investera i småföretag. Olika anledningar till detta kan vara exempelvis att 
investeraren anser att risken är för hög i förhållande till den potentiella avkastningen.72 Detta 
beror på att finansiärerna har lättare att få tillgång till information om stora, börsnoterade 
företag i jämförelse med informationstillgången från småföretag.73 En annan anledning kan 
vara att finansiärer anser sig ha otillräcklig kompetens och finansiella verktyg för att handskas 
med investeringar i småföretag. Slutligen kan det antas att finansiärer anser att transaktions-
och övervakningskostnader är för höga.74 Vad gäller transaktionskostnader är det dyrare, i 
relativa termer, för investerare/långivare att utfärda små lån och investeringar. Denna 
merkostnad förs över på det företag som behöver pengar.75 Riskkapitalister ådrar sig 
kostnader för att undersöka, förhandla och övervaka investeringen.76 Potentiella investerare 
och kreditgivare gör en bedömning av den risk som kan tänkas uppkomma och sätter detta i 

                                                
64 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses,  s. 47.
65 Johannison, B & Lindmark, L, (1996), Företag Företagare Företagsamhet, Studentlitteratur, Lund, s. 25.
66 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  s. 47 f.
67 Paul, S, et al. (2007), The pecking order hypothesis: does it apply to start-up firms?, Journal of Small Business 
and Enterprise Development, Vol. 14 No.1, pp 8-21. 
68 Huyghebaert, N, & Van de Gucht, L, (2007), The determinants of financial structure: New insights from 
business start-ups, European Financial management, Vol 13, No.1, pp 101-133.
69 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  s. 47 f.
70 Paul, S, et al. (2007), The pecking order hypothesis: does it apply to start-up firms?, pp 8-21. 
71 Winborg, Joakim,(2000), Financing small businesses  s. 47 f.
72 Ibid, s. 84.
73 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.29.
74 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  s. 84.
75 Ebben, J & Johnson, A, (2006), Bootstrapping in small firms, pp. 851-865.
76 Bhide, Amar, (1992), Bootstrap finance: The art of start-ups, Harvard Business Review, November-
December, pp. 109-117.
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relation till förväntat utbyte, det vill säga att investeringen skapar ett mervärde77. 
Efterfrågesidan däremot, innebär småföretagens behov av finansiella resurser respektive 
chefernas intresse för att söka externt kapital.78 Som nämnts tidigare kan det finansiella gapet 
vara både utbuds- som efterfrågebetingat. Ett efterfrågebetingat gap innebär att småföretagen 
inte vet vilka olika finansieringsmöjligheter det har. Vidare så kan gapet på efterfrågesidan 
bero på att företagaren inte vill använda extern finansiering.79 För sammanfattande figur av 
det finansiella gapet se figur 2.

Figur 2. Det finansiella gapet
Källa: Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, SNS Förlag, Kristianstad, s.14.

Det finansiella gapet innebär att det finns ett glapp mellan utbud av riskkapital samt det behov 
som småföretag har av ytterligare kapital80. En annan aspekt är att finansiärer kan ha 
svårigheter att hantera företag som befinner sig i utvecklingsskedet, vilket även bidrar till det 
finansiella gapet81. Sett ur ett företags livscykel anses det finansiella gapet vara mer vanligt 
under företagets tillkomst, men även förekommande under uppstart- och expansionsfas82. 

3.4.1 Kommentarer kring det finansiella gapet

Det råder delade meningar om det existerar ett finansiellt gap för småföretag eller inte. Det 
har genomförts ett antal undersökningar både i Sverige och utomlands, där man försökt få en 
uppfattning om småföretag har problem i dess kapitalanskaffning. Resultatet man kommit 
fram till tyder på både och. Det existerar ett finansiellt gap, medan andra studier indikerat att 
så inte alls är fallet. Å andra sidan får man inte glömma att kapitalmarknaden är föränderlig, 
vilket kan ha inverkan på företagens möjligheter att anskaffa externt kapital.83 Självklart 
existerar det säkert ett finansiellt gap mellan småföretag och dess potentiella finansiärer. 
Frågan är bara i vilken utsträckning, samt om det gäller alla småföretag? Troligen inte alla 
småföretag. Utan som teorin påpekar är en av faktorerna till detta gap i vilken omfattning 
VD/ledning är villiga till risktagande. Ett företag där riskattityden är väldigt låg kommer inte 
att acceptera externa finansiärer och stänger därmed en stor del av den finansiella marknaden. 
Detta kan vara en bidragande anledning till att småföretag upplever att det finns ett finansiellt 
gap mellan utbud och efterfrågan.

                                                
77 Johannison, B & Lindmark, L, (1996), Företag Företagare Företagsamhet, s. 58.
78 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  s. 84.
79 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.30.
80 Johannison, B & Lindmark, L, (1996), Företag Företagare Företagsamhet, s. 58.
81 www.esbri.se , Olika finansiärer viktiga i olika etapper, (2004-06-17).
82 Dahlstrand Lindholm, Åsa, (2004), Teknikbaserat nyföretagande, s.273.
83 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.12.
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3.5 Kapitalstruktur i små- och medelstora företag

Småföretags kapitalstruktur påverkas av dess karaktäristik, företagsledning och externa 
egenskaper. Dessa externa egenskaper är ekonomins tillstånd, marknads villkor, tillgången till 
pengar, industrins egenskaper och regeringens politik. Det existerar en relation mellan ägaren 
av det privata företagets övertygelse och attityd till skuldfinansiering, samt beslut om hur 
företagets kapitalstruktur ska se ut.84 Se figur3 för en sammanställning av de faktorer som 
påverkar företagets kapitalstruktur.

Figur 3. Faktorer som påverkar företagets kapitalstruktur.
Källa: Michaelas, N et al. (1998), A model of capital structure decision making in small firms, Journal of Small 
Business and Enterprise Development, Volume 5, Number 3, pp 246-260

Vad gäller ägarnas/ledningens verksamhetsmål, har även detta stor betydelse för den 
finansiella strukturen. Företag som är mer tillväxtinriktade, är mer benägen att skaffa extern 
finansiering, i jämförelse med andra företag. Dessa kan känna sig mer nöjd med en lägre 
skuldsättningsgrad, trots att detta kan sakta ner eller stanna av tillväxten.85 Detta kan även 
bero på att banker är mer benägna att utveckla en långsiktig relation med lovande nystartade 
företag. I figur 4 sammanfattas olika variabler, vilka kan komma att påverka det finansiella 
valet i småföretag.

Som synes i figur 4 är det både variabler i företagets karaktäristik som variabler hänförliga till 
chefen som kan påverka vilken kapitalstruktur företaget kommer att välja. Frågan är vilken av 
dessa faktorer som påverkar mest? Som utgångspunkt ska man nog ha chefen och dennes 
förhållande till risktagande. Denna variabel kommer att påverka hur lätt företaget får tillgång 
till externt kapital. För en VD som känner en begränsning i sitt risktagande kommer de 
potentiella externa finansiärerna att minska till antalet.

                                                
84 Michaelas, N et al. (1998),  A model of capital structure decision making in small firms, pp 246-260.
85 Ibid, pp 246-260.

Kontrollbehov

Riskbenägenhet

Erfarenhet

Personligt 
substansvärde

Sociala normer Tro på 
skuldsättning

Beslut om 
kapitalstruktur

Inställning till
skuldsättning

Externa variabler
Marknadsförhållande
Finansiella förhållanden
Organisationsform



3. Teoretisk referensram

Kallin & Ågren 18

Variabel Slutsats

Företaget:
Stadium i utveckling

Storlek

Bransch
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Inställning till risk

Ålder

Kön

Erfarenhet

Tillgång till finansiella källor ökar över tid.
Behovet av finansiering ändras över tid.

Större företag har relativt större tillgång till 
finansiering.

Behovet av finansiering är olika beroende 
på bransch. 
Tillgången till olika finansierings källor 
skiljer mellan olika branscher.

Företag som växer behöver och använder 
mer extern finansiering än företag som inte 
växer.

Företag i större städer har relativt större 
finansierings möjligheter.
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Om chefen inte gillar att ta risker används 
extern finansiering relativt sällan. 

Yngre chefer använder extern finansiering i 
relativt hög grad.

Manliga chefer använder relativt mer skuld 
finansiering än deras kvinnliga 
motsvarigheter.

Mer erfarna chefer har större tillgång till 
extern finansiering.

Figur 4. Beskrivning av de variabler som påverkar företagets kapitalstruktur.
Källa: Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses – Developing our understanding of financial 
bootstrapping behavior, ADE-Tryck, Halmstad, s. 59
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3.6 Val av kapitalstruktur

Företagets val av kapitalstruktur utgår från två olika teorier. Den ena är trade-off, vilken utgår 
från ett antagande om att företaget sätter ett mål för sin skuldsättningsgrad och därefter jobbar 
för att uppnå den. Den andra teorin är Pecking order, där företaget väljer hierarkiskt i sitt 
sökande efter pengar. I den enklaste form av denna teori, sätter företaget inte upp något mål 
för sin skuldsättningsgrad.86

3.6.1 Trade-off

Företagets optimala skuldsättningsgrad bestäms genom en kompromiss mellan de kostnader 
och fördelar som uppkommer med att låna, äga företagets tillgångar samt att ständigt göra 
planer över sina investeringar.87  Den optimala nivån kan uppnås genom att låna så länge 
dessa fördelar är högre, än nuvärdet av de negativa effekterna.88 Enligt teorin ska finansiell 
skuldsättning relateras till företagets observerbara karaktäristik, som dess risk och 
tillgångsstruktur. Företag med övervägande immateriella tillgångar ska låna mindre, allt annat 
lika, än företag med övervägande materiella tillgångar, på grund av säkerheten dessa 
tillgångar utgör.89

Konflikter kan uppstå mellan långivare och aktieägare på grund av att dessa intressenter har 
skilda uppfattningar om hur företaget ska utföra sin verksamhet, samt vilka investeringar som 
ska göras. På grund av denna intressekonflikt mellan företagets investerare, uppstår en 
agentkostnad för företaget. Användandet av skuldfinansiering kan reducera agentkostnaden 
mellan ledningen och aktieägarna. Företaget kan erhålla en optimal kapitalstruktur genom att 
byta ut de skuldrelaterade agentkostnaderna mot fördelarna som kan uppnås med 
skuldsättning.90 Ser man till detta ur ett verklighetsperspektiv är det inte lätt för en företagare 
att hitta denna optimala skuldsättningsgrad. Är företagaren inte försiktig kan det nog gå 
ganska snabbt att passera det optimala och genast får företagaren istället kämpa med att ha råd 
att betala sina skulder. 

3.6.2 Pecking order

Relationen mellan chefen i småföretaget och potentiella investerare karaktäriseras till stor del 
av informationsasymmetri, vilket är ett grundantagande i denna teori. Denna 
informationsasymmetri innebär att företagsledaren har tillgång till mer information än vad 
dess investerare har.91 Företag föredrar i allmänhet att inte utfärda aktier på grund av 
kostnader för denna informationsasymmetri92. Istället föredrar ledningen att inledningsvis 
använda innestående vinster, istället för att använda externt kapital93. Ett annat antagande i 
denna teori, är att företag finansierar deras behov på ett hierarkiskt sätt. Först används interna 
likvida medel, för att därefter skuldsätta företaget. Slutligen tas beslut om att ge ut externa 

                                                
86 Myers, Stewart, (1984), The capital structure puzzle, The Journal of Finance, Vol. 39, No. 3, pp. 575-592.
87 Ibid, pp. 575-592.
88 Kisgen, J, Darren, (2006), Credit ratings and Capital structure, The Journal of Finance, Vol. 61 Issue 3, pp. 
1035-1072.
89 Johnsen, P, & McMahon, R, (2005), Cross-industry differences in SME financing behaviour, Journal of small 
business and enterprise development, Vol.12 No 2, pp. 160-177.
90 Beattie, V, et al, (2006), Corporate Financing decisions: UK Survey Evidence, Journal of Business Finance & 
Accounting, November/December 2006.
91 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 51.
92 Kisgen, J, Darren, (2006), Credit ratings and Capital structure, pp. 1035-1072.
93 Beattie, V, et al, (2006), Corporate Financing decisions: UK Survey Evidence.
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aktier. Företagen föredrar att hålla inne vinsten så mycket som möjligt, för att bara låna 
pengar när det är väsentligt. Som sista utväg ger de ut aktier.94 Denna hierarki härrör från den 
informationsasymmetri som kan uppstå mellan ledning och investerare med det resultatet, att i 
försöket att få externt kapital, möter investerare ett motsatt problem i dess val. Därför kräver 
de ett premium, vilket höjer den önskvärda räntabiliteten på externt kapital.95 Denna 
asymmetri kan även vara dubbelriktad. Självklart finns det information som finansiären har 
tillgång till som företagaren saknar.96 Det ska även tilläggas att denna informationsasymmetri 
inte behöver betyda någon nackdel för finansiären i fråga. Även om företagaren i ett nystartat 
företag inte har så stor vetskap om dess potentiella kunder och marknader, så kan fallet vara 
annorlunda med investeraren. Han kan besitta den erfarenhet som behövs för att bedöma 
läget.97 Företag som väljer enligt denna hierarki har inte ett uppsatt mål vad gäller dess 
skuldsättningsgrad, på grund av att rangordningen bestämmer vilken prioritet utgivandet av 
aktier ska få98. Teorin innebär att företagets skulder kommer att öka när investeringarna 
överstiger de internt genererade pengarna. Vad gäller skulderna kommer dessa att minska när 
investeringarna är lägre än det internt genererade kapitalet.99 Peckingorder- modellen avser 
främst att förklara hur stora företag agerar i sitt val av finansieringskällor, men studier har 
visat att den även går att applicera på småföretag. Det finns även en förkortad modell, vilken 
antyder att företag inte behöver gå igenom alla steg, utan kan avbrytas, exempelvis om 
företaget inte vill ta banklån.100

3.7 Finansiell bootstrapping

På grund av svårigheter och kostnader som associeras med att skaffa lån och ägarkapital, är 
det både nödvändigt och önskvärt för småföretag att använda bootstrapping. Detta 
överensstämmer med teorin om Pecking order, vilken säger att företag först kollar internt i 
företaget för att skaffa kapital. Går inte detta söker man externt.101 Olika empiriska 
undersökningar har visat att många småföretag i huvudsak finansieras genom andra källor än 
institutionella finansiärer, exempelvis med olika bootstrapping metoder102. Studier har visat 
att så många som 80-95 procent av de undersökta företagen använder sig av någon form av 
bootstrapping103. Finansiell bootstrapping innebär metoder för att attrahera de behövda 
resurserna, utan att behöva använda extern långfristig finansiering.104 Bootstrapping 
inkluderar kombinationer av olika metoder vilka reducerar det totala kapitalbehovet, förbättrar 
kassaflödet och tar fördel av personliga finansieringskällor.105 Det är metoder som säkrar 
resursbehovet till låga eller inga kostnader alls.106

När företaget ska försöka tillföra ytterligare resurser finns olika inriktningar på de metoder 
som används. Dessa inriktningar är intern-, social- och/eller kvasimarknadsmetod. Den 

                                                
94 Michaelas, N et al. (1998), A model of capital structure decision making in small firms, pp 246-260.
95 Paul, S, et al. (2007), The Pecking order hypothesis: does it apply to start-up firms?, pp. 8-21.
96 www.esbri.se , Företagaren och finansiären: ”Det sa bara klick”, (2003-10-14).
97 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.13.
98 Brounen, D, et al, (2006), Capital structure policies in Europe: Survey Evidence, Journal of Banking & 
Finance 30 (2006), pp. 1409-1442.
99 Kisgen, J, Darren, (2006), Credit ratings and Capital structure, pp. 1035-1072.
100 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.50.
101 Ebben, J & Johnson, (2006), A, Bootstrapping in small firms, pp. 851-865.
102 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  s. 65.
103 Ebben, J & Johnson, A, (2006), Bootstrapping in small firms, pp. 851-865.
104 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  s. 65.
105 Ebben, J & Johnson, A, (2006), Bootstrapping in small firms, pp. 851-865.
106 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 65.
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interna metoden innebär att företaget försöker hitta bootstrappingmetoder inom det egna 
företaget. Den sociala metoden åsyftar den relationsorienterade bootstrappingen, där företaget 
använder personliga relationer. Slutligen, kvasimarknadsmetod, innehåller den subventions-
orienterade bootstrappingen, där företaget utnyttjar olika bidrag från staten eller andra 
instanser.107 Kvasimarknad betyder att de aktörer som företaget skaffar pengar ifrån är 
verksamma på någon finansiell marknad. Trots detta behöver företaget inte betala någon ränta 
eller avkastning.108

3.7.1 Olika finansiella bootstrappingmetoder

Beroende på hur det finansiella flödet i företaget påverkas, kan man klassificera olika 
finansiella bootstrappingmetoder. Dessa metoder är:

- Metoder som minskar utflödet av pengar, exempelvis genom att dela 
utrustning/lokaler med andra, köpa begagnat, arbetande lågavlönade släktingar.109

- Metoder för att försena utflödet av pengar, exempelvis genom att betala leverantören 
när varan sålts till tredje person, förhandla bra avtal med leverantörer, hålla inne 
chefens lön under en tid.110

- Eliminera utflödet av pengar. En del bootstrappingmetoder innebär att det inte behövs 
göra några pengatransaktioner. Detta kan vara exempelvis genom att använda socialt 
kapital investerat i personliga relationer eller genom att använda ägarens resurser. På 
detta sätt kan företaget få tillgång till resurser utan att betala för dem. Andra metoder 
kan vara att låna resurser från andra eller att ha sitt företag stationerat hemma.111

- Metoder för att öka inflödet av pengar kan exempelvis vara förskottsbetalningar från 
kunder eller att erbjuda rabatter till kunder som betalar kontant.112

3.7.2 Olika grupper av bootstrappingmetoder

Det finns många olika bootstrappingmetoder företaget kan tillämpa i sin alternativa 
finansieringsstrategi. Dessa metoder kan delas upp i större grupper. Ägarfinansiering, 
innefattar metoder där VD:n tillför företaget resurser direkt eller indirekt. Detta kan innebära 
att VD:n får vänta med sin lön under en begränsad tid. Vidare så kan företaget få tillgång till 
VD:s privata kreditkort för att använda i företagets affärer. Ett annat alternativ är att låta släkt 
och vänner jobba i företaget till icke-marknadsmässiga löner. Minimera kundfordringar, är en 
annan grupp där de olika metoderna innebär, att företaget påskyndar fakturering samt 
användandet av ränta vid sena inbetalningar. Gemensam användning, innefattar metoder för 
att dela och låna resurser med andra. Fördröja utbetalningar, kan vara till leverantörer, men 
även innebära metoder där företaget leasar utrustning istället för att köpa den. Den femte 
gruppen bootstrappingmetoder är att företaget minimerar lagret. Med dessa metoder vill
företaget minimera de resurser som finns relaterade till dess lager och andra relaterande 
omkostnader. Det kan exempelvis innebära metoder för att hålla nere företagets lager. Den 

                                                
107 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 141.
108 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.38.
109 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 210-211.
110 Ibid, s. 210 f.
111 Ibid, s. 210 f.
112 Ibid, s. 210 f.
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sista gruppen innefattar bidragsfinansiering. Inom denna grupp finns metoder där företaget 
söker bidrag från stat/kommun eller andra möjligheter. 113

I figur 5 sammanfattas olika grupper av bootstrappers och vad som är karaktäristiskt för dessa 
företag.

Grupp av 
bootstrappers

Använd bootstrapping-
metod

Kännetecken

Fördröjande

Ägarfinansierande

Minimerande

Relationsorienterade

Bidragsorienterade

Fördröja betalningar
Minimera lager

Ägare finansiering

Minimera kortsiktiga 
fordringar
Minimera lager

Gemensam användning

Bidragsfinansiering

Låg vinst marginal
Moget/omoget företag
Behov av ytterligare 
finansiering
Ingen långfristig 
bankfinansiering

Låg vinst marginal
Omoget företag
Behov av ytterligare 
finansiering
Ingen långfristig 
bankfinansiering

Låg vinst marginal
Expanderande/moget företag
Inget behov av ytterligare 
finansiering
Långfristig bankfinansiering 

Hög vinstmarginal
Moget företag
Inget behov av ytterligare 
finansiering
Långfristig bankfinansiering

Låg vinstmarginal
Expanderande företag
Behov av ytterligare 
finansiering
Långfristig bankfinansiering

Figur 5. Olika grupper av bootstrappers.
Källa: Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses – Developing our understanding of financial 
bootstrapping behavior, ADE-Tryck, Halmstad, s. 140

                                                
113 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.35 f.
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3.7.3 För- och nackdelar med finansiell bootstrapping

En fördel med att använda alternativa finansieringsmetoder är att företaget får en lägre 
finansiell belastning och därmed betraktas som mindre riskfyllt. Den finansiella belastningen 
flyttas över på andra istället. Detta kan ha en stor fördel för företag som befinner sig i 
inledningsskedet och behöver pengar. Vidare drar företaget nytta av att använda sitt 
personliga nätverk för att på det viset komma åt resurser som kanske annars skulle ha 
missats.114 Ytterligare en fördel med att använda bootstrappingmetoder, är att företaget inte 
behöver ta in nya ägare, vilket kan ha inverkan på kontrollen över företaget. Genom att 
använda sitt nätverk kan företaget få tillgång till resurser som inte kan köpas för pengar. 
Exempel på detta kan vara att utveckla kompetens i samarbete med olika kontakter som 
företagets kunder har.115

Till nackdelarna kan nämnas, att om företaget får tillgång till olika resurser, kan det ibland 
vara oklart vad det resursägande företaget kräver i motprestation. Vid traditionella 
transaktioner uppkommer inte dessa problem då allt är tydligt formulerat. Vidare så är det inte 
bara positivt att använda sitt personliga nätverk, då man vid dessa tillfällen även förbrukar sitt 
förtroendekapital.116 En nackdel är även, att företagets utvecklingstakt kan bromsas. Att 
förlita sig på andra i sin kompetensutveckling innebär inte bara fördelar. Det kan även visa sig 
att det tar längre tid och med ett osäkert resultat, i förhållande till om företaget skulle ha utfört 
denna kompetensutveckling själv. Slutligen så finns den risken att om företaget inte äger alla 
sina resurser själv, kan nyttjanderätten försvinna utan förvarning.117

3.7.4 Mest respektive minst använda bootstrappingmetoder

Enligt en studie utförd av Winborg visade det sig att, bland de undersökta företagen var de 
sex mest använda bootstrapping metoderna:

1. Köpa begagnad utrustning istället för ny. 118

2. Förhandla fram bästa möjliga villkor med leverantörer.119

3. Hålla inne VD/ägarens lön för en tid.120

4. Medvetet fördröja betalningar till leverantörer.121

5. Låna utrustning från andra företag.122

6. Använda rutiner för att skynda på inbetalningar från kunder.123  

Vidare så visade det sig i undersökningen, även vad som var karaktäristiskt för de företag som 
lyckats med sin finansiella bootstrapping. I dessa företag fanns fyra utmärkande drag. Det 
första var att företaget var lokaliserat på en mindre ort, de flesta företag var verksamt inom 
tillverkningsektorn. Det tredje draget var att företagen sällan upplevde något finansiellt gap. 

                                                
114 www.esbri.se , Det svenska klimatet lockar inte till nyföretagande, (2003-01-24).
115 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.41f.
116 www.esbri.se , Det svenska klimatet lockar inte till nyföretagande, (2003-01-24).
117 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.42.
118 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  s. 133.
119 Ibid, s. 133.
120 Ibid, s. 133.
121 Ibid, s. 133.
122 Ibid, s. 133.
123 Ibid, s. 133.
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Slutligen så uppvisade dessa företag en högre lönsamhet än de företag som inte löste sitt 
resursbehov med finansiell bootstrapping.124

De minst använda bootstrappingmetoderna, enligt samma undersökning var:

1. Utnyttja bidrag från stiftelsen Innovationscentrum.125

2. Använda sig av factoring för att frigöra kapital.126

3. Utnyttja bidrag från Nutek.127

4. Utnyttja bidrag från länsarbetsnämnd.128

5. Dela anställda med andra företag.129

6. Dela utrustning med andra företag.130

3.8 Teorisammanfattning

Liksom produkter anses företag genomgå en livscykel, vilken karaktäriseras av olika stadier. I 
dessa stadier läggs stor vikt vid ledningens- respektive ledarskapets roll. Churchill och Lewis´ 
tillväxtmodell innefattar fem olika steg, existens, överlevnad, tillväxt, take-off och mognad.
Under dessa olika steg kommer företaget att ställas inför olika problem vad gäller dess 
kapitalförsörjning. Detta har att göra med att företag behöver olika slags resurser, men även 
olika mycket resurser, beroende på var i livscykeln de befinner sig. Dessa resurser kan delas 
upp i olika grupper beroende på hur företag skaffar sig dem. Vad som kommer att påverka 
detta till stor del är hur företagsledaren karaktäriseras. Endera kommer denne att köpa allt 
eller så utnyttjas det personliga nätverket. Ytterligare faktor som har väldigt stort inflytande 
på resursanskaffning i företag, är huruvida det behövande företaget är stort eller litet. 
Undersökningar har visat att det mindre företaget oftast upplever större problem vid 
finansieringsbehov än vad exempelvis det stora företaget gör. I teorierna talar man om detta 
som ett finansiellt gap. 

Vid valet av vilken slags kapitalstruktur företaget kommer att ha, kan de utgå från två olika 
inriktningar. Endera sätter man upp en skuldsättningsgrad, att jobba mot, eller så gör man det 
inte, vilket innebär att företaget söker finansiering efter en viss rangordning. Dessa två teorier 
är trade-off respektive pecking order. Grundantagandet i pecking order är att företag först 
använder interna pengar, för att därefter skuldsätta företaget, slutligen tas nytt ägarkapital in.  
Finansiell bootstrapping tar fasta på det första antagandet i pecking order, nämligen att 
företaget kollar inom företaget efter finansieringsmöjligheter. Att använda olika 
bootstrappingmetoder innebär att företaget reducerar det totala kapitalbehovet, förbättrar 
kassaflödet och tar fördel av sitt sociala nätverk. Dessa metoder kan delas upp i olika grupper 
av bootstrappers. Dessa är: Fördröjande, Ägarfinansierande, minimerande, 
relationsorienterade och slutligen bidragsorienterande. Studier har visat att omfattningen av 
användandet av bootstrappingmetoder ändras under företagets existens. Vissa metoder som 
används flitigt i början, avtar och vice versa. 

                                                
124 www.esbri.se , Pengar är inte allt, (2001-11-29).
125 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.35.
126 Ibid, s.35.
127 Ibid, s.35.
128 Ibid, s.35.
129 Ibid, s.35.
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3.8.1 Sammanfattande teorimodell

Kap. 3.1

Kap. 3.2
Kap. 3.3
Kap. 3.4
Kap. 3.5

Kap. 3.6

Kap.3.6.2

Kap. 3.7

Figur 6. Sammanfattande teorimodell
Källa: Egenkonstruerad modell

Existens Överlevnad Tillväxt Take-off Mognad

Kapitalförsörjning

Trade-off
 skuldsättningsgrad

Pecking order
Ingen skuldsättningsgrad
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finansiering

Finansiell 
bootstrapping
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4 Praktisk metod

Fram till hit har vi beskrivit bakgrunden till denna uppsats. I den praktiska metoden kommer 
vi att redogöra för hur vi samlat in vårt empiriska material till denna undersökning. Vi 
kommer även att ge vår syn på hur detta förlopp har utfallit.

4.1 Primära källor

I denna studie är vi intresserade av att studera förekomsten av olika bootstrappingmetoder 
under företagens så kallade livscykel. Detta kan vi enklast göra genom att samla in 
information från utvalda respondenter. När information endast kan erhållas genom 
nyinsamling, primärdata, finns det ett flertal tillvägagångssätt, exempel på detta är enkäter, 
intervjuer, bokföring och slutligen direkt observation131. Vad som kommer att styra vilken av 
dessa metoder vi väljer att använda, är hur lång tid vi har till förfogande samt 
kostnadsaspekten, men naturligtvis även vilket problem som ligger till grund för studien.132

4.1.1 Insamling av primära källor

Det finns många olika sätt att samla in material på, då man ska utföra en undersökning. I 
denna studie har vi valt att genomföra en enkätstudie, då vi anser att de fördelar som är 
förknippade med detta förfaringssätt övervinner nackdelarna. För att nå våra utvalda 
respondenter beslutade vi oss för att faxa enkäterna. Den största fördelen är, att det är billigt 
att administrera133. Mottagaren av enkäten får dock stå kostnad för papper, toner vid 
mottagandet och uppkopplingskostnad då enkäten ska skickas tillbaka. En annan fördel är att 
det är relativt snabbt att administrera134. Man slipper den krångliga proceduren med 
postenkäter, vilket både kostar mer och kan ta mer tid. Vidare kan det vara lättare att 
postenkäter blir liggandes tillsammans med annan post, medan ett fax oftast läses då man har 
det i handen. Vidare slipper man så kallad intervjuareffekt, vilket kan uppstå vid intervjuer, då 
respondenten själv kan läsa frågan, samt att alla respondenter får samma formulering på 
frågorna135. Slutligen kan enkäten fyllas i av respondenterna när de själv har tid och lust, inte 
när intervjuaren vill136.

Det är inte bara positivt att genomföra en enkät i jämförelse med intervjuer, utan det finns 
även en del nackdelar. Det är att om respondenten inte förstår en fråga i enkäten har denne 
ingen möjlighet att be om hjälp. Vidare kan vi som undersökare inte ställa följdfrågor om det 
skulle behövas, vilket resulterar i att man inte kan ställa så många frågor som man egentligen 
skulle vilja. En annan aspekt på det hela är att alla frågor inte passar i en enkät, detta innebär 
en begränsning i möjligheterna till öppna frågor. Ytterligare nackdel är att undersökaren inte
vet med säkerhet vem som besvarat frågorna, trots att det i introduktionsbrevet specificerats
vem ska besvara enkäten. Slutligen uppstår oftast större bortfall vid enkätundersökningar, än 
om en intervjuserie skulle genomförts.137

                                                
131 Dahmström, K., (2005), Från datainsamling till rapport, Studentlitteratur, Lund, s. 90 ff.
132 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 63.
133 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö, s. 162.
134 Ibid, s. 162.
135 Ibid, s. 162.
136 Ibid, s. 163. 
137 Ibid, s. 163 f.
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4.1.2 Utformning av enkät

För att kunna mäta värderingar och attityder samt undersöka hur vanligt förekommande olika 
företeelser är, använder vi i denna studie oss av enkäter. Det är viktigt att utforma en bra 
enkät, då detta kan påverka studiens resultat. 138 Som utgångspunkt för denna studie har vi 
haft en av de empiriska undersökningar Winborg genomfört, vilken behandlade 
bootstrapping. Självklart har vi i vår undersökning inte bara använt Winborgs frågor, utan vi 
har även formulerat egna, för att dessa ska passa denna studies problem och syfte. Detta har 
även påverkats av att dessa två undersökningar är uppbyggda med olika teoretiska 
referensramar. Vid formulerandet av denna studies frågor har de teorier som behandlas i den 
teoretiska referensramen påverkat valet av vilka frågor som skall tas med i enkäten. Nedan 
följer en förteckning över hur enkäten är uppbyggd samt vilka variabler som använts för att 
mäta de olika frågorna.  För den fullständiga enkäten, se bilaga 2

Använda variabler i studien

Variabler
Antal 
frågor Operationalisering

Företagets karaktäristik
Ålder 1 År
Bolagsform 1 Juridisk person
Företagets huvudsysselsättning 1 Bransch
Geografisk lokalisering 1 Indelning av Sverige
Storlek på företaget 2 Antal anställda och omsättning
Tillväxt i omsättning 1 Ordinalskala, 1= väldigt låg till 4=väldigt hög
Stadium i utveckling 1 Existens-,Överlevnad-,Tillväxt-,Takeoff- & Mognad

Användandet av olika 
finansiella källor

Användandet av finansiella källor 4
Olika bootstrappingmetoder,

externa finansiärer och banklån

Karaktäristik av VD
Chef/VD densamme 1 Nominalskala (1=Ja, 2 = Nej)
Anledning till eget företag 1 Olika tänkbara anledningar

Framtida kapitalbehov
Möjligheter till långfristiga 
banklån 1 Ordinalskala, 1= väldigt låg till 4=väldigt hög
Om företaget är i behov av mer 
kapital 1 Nominalskala (1=Ja, 2 = Nej)

Figur 7. Operationalisering av denna studies enkät
Källa: Egenkonstruerad figur

Vad gäller den praktiska utformningen av enkäten har vi försökt att ta till oss de råd som finns 
att tillgå i diverse olika metodböcker. För att denna studie skall komma fram till ett så 
trovärdigt resultat som möjligt, är vi beroende av att våra tänkta respondenter vill besvara 
våra frågor139. En av de viktigaste faktorerna, vilken påverkar utformningen av enkäten, är 

                                                
138 Dahmström, K., (2005), Från datainsamling till rapport, s. 97.
139 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 69.
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begränsningen av antalet frågor. För att uppmuntra respondenterna till att besvara enkäten bör 
den inte vara för omfattande, så att det upplevs besvärligt samt att tidsaspekten påverkas.140

Då vi i denna enkät varit styrda av utrymme har vi under våra förberedelser tvingats vara 
kritiska till vilka frågor vi verkligen ska använda, samt att välja bort kontrollfrågorna141. 
Vidare har vi försökt formulera frågorna så lättförståeligt som möjligt, så att inga oklarheter 
skall kunna uppstå, då respondenterna inte har möjligheter att rådfråga om så skulle vara 
fallet. 142 Denna enkätutformning har även testats genom olika pilotstudier, där de som 
besvarade frågorna fick möjlighet att påpeka oklarheter. Detta tog vi till oss och ändrade till 
den slutgiltiga versionen. 

En faktor vilken kan påverka om alla frågor i enkäten besvaras eller inte, är layouten. Om de 
ställda frågorna är utrymmes mässigt för nära varandra finns en risk att de flyter samman och 
respondenten missar att besvara dessa. Layouten har även betydelse då man ämnar locka 
respondenterna till att svara. 143 Även ordningsföljden på frågorna kan påverka 
respondenternas vilja att svara. För att inte avskräcka respondenterna inleddes enkäten med 
neutrala frågor, av beskrivande karaktär144. Därefter kom ett avsnitt rörande olika 
bootstrappingmetoder. Vi ställde många frågor om detta, då vi vill vara någorlunda säkra på 
att kunna dra slutsatser utifrån studiens problem och syfte. Vad gäller svarsalternativen har vi 
försökt att så långt det är möjligt att formulera fasta svarsalternativ, dock passar detta inte på 
alla sorters frågor. Vidare har vi även lämnat respondenterna möjligheten att inte vilja besvara 
en fråga, då ett speciellt svarsalternativ för detta lämnats. Detta gjordes för att minska 
möjligheterna till bortfall.

Till enkäterna formulerades även ett introduktionsbrev. Detta introduktionsbrev ska ha en 
motiverande effekt, samt förklara syftet med undersökningen för respondenterna. 145 I denna 
studies introduktionsbrev förklarades syftet med undersökningen samt en försäkran om att 
respondenten skulle förbli anonym samt att dennes uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. 
För det fullständiga introduktionsbrevet se bilaga 1. Vidare påpekades i detta brev vem vi 
ville skulle svara på våra ställda frågor. I denna studie önskade vi att endera VD eller 
ekonomichef skulle åta sig denna uppgift.

4.1.3 Urval

Utifrån denna studies problem och syfte är vår avsikt att undersöka förekomsten av finansiell 
bootstrapping under de olika stadierna i företagslivscykel. Teorier inom detta ämne beskriver 
att det existerar ett finansiellt gap mellan småföretag och finansiärer och att detta bidrar till att 
just dessa småföretag måste söka alternativa finansieringsmetoder, vilket även står beskrivet i 
den teoretiska referensramen. Detta faktum påverkar denna studies urval, då bootstrapping 
verkar vara ett småföretagsfenomen. Vi har därför bestämt oss för en begränsning i vårt urval, 
gällande storleken på våra respondenters företag. Vid en undersökning är det praktiskt 
omöjligt att undersöka alla tänkbara respondenter, istället får man göra en begränsning i 
antalet respondenter, ett urval146. Som urvalsram har vi använt den företagsekonomiska 
databasen, Affärsdata. I denna databas finns möjligheten att ange ett antal olika variabler som 

                                                
140 Dahmström, K., (2005), Från datainsamling till rapport, s. 102.
141 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 82.
142 Dahmström, K., (2005), Från datainsamling till rapport, s. 102.
143 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 168.
144 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 73.
145 Dahmström, K., (2005), Från datainsamling till rapport, s. 113.
146 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 100.
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ska tas fasta på i urvalet av företag. Det vi ansåg var viktigast för denna studie var att de 
utvalda företagen hade mindre än 50 anställda, samt att det var aktiebolag. Begränsningen till 
att endast ta med aktiebolag gjordes mest av praktiska skäl. För denna studie skulle det även 
ha varit intressant att ta med enskilda bolag, då dessa oftast är mindre företag. Problemet är att 
det inte finns något register över enskilda företag i Affärsdata, tillgång till dessa företag finns 
att tillgå hos Bolagsverket (mot en avgift) och Skatteverket, såvida det enskilda företaget är 
registrerat. Själva urvalet gick till så att i Affärsdata definierades företag med mindre än 50 
anställda samt att dessa skulle vara aktiebolag. Detta resulterade i 230 644, varav 185 073 
stycken aktiva, företag runt om i Sverige. Dessa företag är uppställda i alfabetisk ordning, 
vilket inte bör påverka själva urvalet. Det är viktigt att de uppställda företagen inte är 
placerade i någon speciell ordning, då detta kan påverka urvalsramen, annars kan det skapas 
en skevhet147. Som sagt, det enda systematiska i uppställningen är att företagen listas efter 
deras namn. Efter att Affärsdata definierat en lista över alla tänkbara respondenter, ombads 
programmet att dela in företagen på sidor om 500 företag. Genom att välja det översta 
företaget på vartannat blad, var tusende företag, erhölls ett godtagbart antal företag. Vi 
genomförde ett så kallat systematiskt urval, vilket innebär att sannolikheten för att ett företag 
ska tas med i stickprovet är lika stor för alla148. Skillnaden mot ett slumpmässigt urval är att vi 
inte använde en slumptalstabell, då vi valde ut företagen149. Tanken var att vi skulle få ihop 
150 företag, men tidigare erfarenheter har visat att fler företag måste väljas, då även 
faxnummer ska hittas till samtliga respondenter.

4.1.4 Enkätutskick

För att kunna faxa ut enkäterna behövde vi faxnummer till alla dessa respondenter. Dessa 
faxnummer kunde återhittas genom att använda olika sökmotorer som exempelvis Eniro, 
Hitta.se samt Gulex. Enkäten faxades ut till respondenterna onsdag den 25 april, 2007. 
Stoppdatum för denna studie sattes till den 7 maj, 2007. Då vi påpekat för våra respondenter 
att de kommer att behandlas konfidentiellt innebär detta att på varje utskickad enkät har vi 
fyllt i ett nummer för att lättare kunna veta vilka som svarat respektive inte150. Denna lilla 
åtgärd underlättade då påminnelser skulle skickas ut. Denna numrering är inte offentlig och 
företagen kopplas inte samman med nummer, bara själva faxnumret. De respondenter som 
inte hade besvarat enkäten den 2 maj, skickades en påminnelse till.

4.1.5 Bearbetning av primära källor

För att kunna göra en analys av våra kvantitativa data har det statistiska dataprogrammet 
SPSS använts. Fördel med detta program är att inmatningen av de olika data går snabbt, samt 
att programmet på ett smidigt sätt kan ge relevanta uppgifter tillbaka, vilka kan användas för 
att stödja den kommande analysen. En annan fördel med SPSS, är att det är lätt att överföra 
tabeller och diagram till den egna rapporten. Innan de insamlade data kan läggas in i detta 
program måste en kodmall för alla tänkbara svar sammanställas. Denna kodmall återfinns i 
bilaga 3. Så långt det är möjligt har varje svar fått en egen kod, medan vissa svar har slagits 
ihop i större kategorier, exempelvis inkomst och företagets ålder. 

                                                
147 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 116.
148 Ibid, s. 115.
149 Ibid, s. 116.
150 Patel, Runa & Davidson, Bo, (2003), Forskningsmetodikens grunder, s. 70.
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4.2 Bortfall av primära källor

I de olika metodböcker som existerar beskrivs två olika sorters bortfall. Dessa är 
individbortfall och partiellt bortfall. Det individuella bortfallet innebär att respondenten inte 
svarar på enkäten.151 I denna uppsats uppgick det individuella bortfallet till 68 procent. Det 
kan finnas olika förklaringar till varför en respondent inte vill/kan svara på en studie. En 
anledning kan vara att personen/företaget man tänkt undersöka inte är anträffbar på grund av 
exempelvis felaktiga identifieringsuppgifter152. I denna uppsats råkade vi ut för detta, då en 
del av de utvalda respondenterna inte gick att hitta något faxnummer till. För att undvika 
bortfall från denna kategori har vi kunnat skicka enkäterna via post till dessa, men vi anser att 
det innebär övervägande nackdelar. Dels tar det betydligt längre tid, sedan innebär det även en 
större kostnad. Av de respondenter som valts ut är det endast 40 procent som har ett 
faxnummer registrerat på någon av de sökmotorer vi använt. Ytterligare anledning till 
individbortfall kan vara att respondenten vägrar att svara153. Detta har vi även råkat ut för, då 
ett stort antal av våra respondenter inte besvarat enkäten. Den tredje anledningen till att det 
kan uppstå individbortfall, är av andra orsaker som exempelvis språksvårigheter eller tekniska 
skäl154. I denna studie skulle man kunna tänka sig att respondenten upplever tekniska 
svårigheter, då de var tvungen att faxa tillbaka enkäten då de besvarat den. Dock, anser vi att 
det inte är så troligt. För att försöka undvika ett alltför stort individuellt bortfall har 
påminnelser skickats till dem som inte hade besvarat enkäten inom en veckas tid.

Det partiella bortfallet innebär att undersökningsobjektet inte besvarar en speciell fråga. Detta 
kan bero på att en fråga upplevs känslig. 155 I introduktionsbrevet har detta problem försökt 
undvikas då det där påpekats för respondenterna att de uppgifter som lämnats kommer att 
behandlas konfidentiellt. I denna studie har vi ett större partiellt bortfall på näst sista frågan i 
vår enkät. Denna fråga var ämnad till att undersöka i vilken utsträckning de olika pecking 
order strategierna används. Den förklaring vi kan ge på varför just denna fråga har ett större 
bortfall än de övriga frågorna är, att just denna fråga har en tendens att flyta ihop med de 
övriga frågorna. Vilket resulterar i att respondenterna inte uppmärksammar denna fråga. Detta 
är något vi upptäckt i efterhand och har därför inte haft möjlighet att åtgärda detta. En mer 
detaljerad beskrivning av det partiella bortfallet ges i empirin.

4.3 Access 

 Access handlar om hur lätt det är att få tillgång till den information eller data man behöver 
för att besvara studiens uppställda problem och syfte. En faktor som påverkar hur lätt vi får 
tillgång till denna information är, vilken nytta respondenterna anser sig ha av vår utförda 
studie. Den förväntade nyttan är oftast låg, vilket även påverkar motivationen till att besvara 
enkäten. Man riskerar även att enkäten ifylls oengagerat. För att lättare kunna motivera 
respondenterna vid en enkätstudie, är introduktionsbrevet mycket viktigt. 156

I denna studie utformades ett introduktionsbrev där vi som författare presenterade oss, samt 
förklarade denna studies syfte. Vidare upplyste vi våra utvalda företag om att de gärna får ta 
del av denna studie om de så skulle önska. Det sistnämnda kan fungera som motivation för 

                                                
151 Dahmström, K., (2005), Från datainsamling till rapport, s. 254.
152 Ibid, s. 254.
153 Ibid, s. 254.
154 Ibid, s. 254.
155 Ibid, s. 254.
156 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), Att utveckla kunskap, s. 135 f.
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respondenten, då det kan inge en känsla av trovärdighet157. Vad vi däremot inte haft möjlighet 
att göra är att motivera företagarna genom att locka med någon gåva, exempelvis lott som en 
extra motivationsfaktor, om de tar sig tid att besvara enkäten. Det finns dock kritik mot detta 
förfarande. Det är att respondenten svarar på enkäten, men att det fortfarande kanske inte är så 
engagerat, utan man vill erhålla den så kallade motivationsfaktorn158. Då vi inte erbjudit 
någon belöning för genomförd enkät, anser vi att de svar vi fått på denna enkät är från dem 
som engagerat sig i denna uppgift. Detta är problem som är hänförliga till själva individen159. 

Vad gäller själva accessen i denna studie, villigheten att svara på enkäten, anser vi den vara 
mindre bra. De som svarat har gjort det ganska omgående, efter att respondenten fått faxet 
innehållandes vår enkät. Detsamma gäller för dem som svarat efter att de fått en påminnelse. 
Vi har kunnat urskilja detta mönster, att om respondenten avsett att besvara enkäten, har det 
gjort det relativt omgående, det vill säga inom den närmsta dagen.

4.4 Kritik mot primära källor

Bortfallet på denna undersökning var relativt stort, där vi gärna sett en högre svarsfrekvens 
för att kunna få ett bättre underlag för analysen. Detta bortfall kan påverka denna uppsats i 
den meningen att vi missar relevanta åsikter om detta ämne. Men vi ser ändå att vi har 
tillräckligt med underlag för att kunna utföra en analys och slutsats som svara på vår 
problemformulering.

Då denna undersökning skett genom en enkätundersökning finns risken för att mätfel har 
uppstått. Som vi beskrev i utformning av enkät finns risken att respondenterna inte förstått 
frågorna och därmed svarat ”fel”. Detta är något som inte går att kontrollera, men vi anser att 
de frågor vi ställt har varit enkla i sin frågeställning och att svarsalternativen varit enkla att 
förstå. Detta grundar vi på att i vår pilotstudie som vi gjort, har upptäckt de möjliga 
problemen som kan ha funnits i enkäten.

Eftersom denna enkät är skickad via fax har vi varit begränsad i antalet frågor. För att 
säkerställa sanningshalten i respondenternas svar kan man använda kontrollfrågor. Dessa har 
vi inte haft möjlighet att ställa, därför kan vi inte kontrollera om respondenterna svarat som 
tänkt. Dessa kontrollfrågor skulle ha haft en positiv inverka på undersökningen, men vi anser 
att dessa inte har den avgörande faktorn i empiriinsamlingen. 

Vid alla typer av enkätutskick är det svårt att garantera att det är den önskade personen som 
fyller i enkäten. I denna undersökning har vi utformat att introduktionsbrev som även fungerat 
som försättsblad till enkäten när vi faxade till respondenterna. Där angav vi vem som skulle 
besvara enkäten. Därefter är det upp till respondenten att avgöra vem som har den kunskap 
som krävs för att besvara enkäten. Eftersom vi har begränsat oss till företag med mindre än 50 
anställda är, enligt oss, är det troligtvis den efterfrågade som fyllt i enkäten. Vi ser det som 
mindre troligt att en anställd som inte är insatt i företagets finansieringsstrategier ska ha svarat 
på denna enkät och därmed givit oss felaktig information. Vi anser att risken för att 
respondenterna medvetet givit oss ej korrekta svar, för att med flit missleda oss i vår 
undersökning och dess resultat, inte har skett.
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5. Empiri

De svar vi fått från våra respondenter kommer att presenteras i denna del av uppsatsen. 
Dessa enkätsvar som erhållits kommer att sammanställas en fråga i taget för att få en bra 
struktur.

5.1 Bakgrundsfrågor

1. Vilket år grundades företaget? 
De företag som undersöktes var av varierande ålder. I enkäten fick respondenterna uppge när 
deras företag grundades, med avsikt på när bolaget registrerades. Denna uppmaning gjordes, 
då det annars är väldigt olika från fall till fall, när ett företag anses vara startat. Bortfallet på 
denna fråga var fyra procent. Fördelningen av företagens registreringsår redovisas i figur 8.
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Figur 8. År för registrering

2. Bolagsform
Denna fråga ställdes då vi ville vara säkra på att våra utvalda företag verkligen var aktiebolag 
och inte hade någon annan juridisk form. Alla som valt att svara på denna fråga var 
aktiebolag. Det vara två procent som valde att inte besvara denna fråga.

3. Bransch
De flesta branscher representerades av något företag. Trots detta var den största kategorin 
ändå ”Annan verksamhet”. Exempel på dessa andra verksamheter är; hälsovård/sjukvård, 
företagsmäklare, inredning och sjöfart. För en mer utförlig fördelning av de olika branscherna 
se figur 9. Bortfallet på denna fråga var fyra procent. 
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4. Var i Sverige är företaget beläget?
De undersökta företagen är belägna runt om i hela Sverige. Svaren fördelade sig som följer. 
33 procent av företagen låg i södra Sverige, 25 procent i mellersta och resterande 42 procent i 
de norra delarna av landet.

5. Hur många heltidsanställda hade företaget den sista december 2006?
Personal kan tillkomma och försvinna under ett verksamhetsår, därför specificerade vi för 
respondenterna vilket tillfälle de skulle ha som referenspunkt, den sista december 2006. Ett 
annat problem som kan dyka upp när personalstyrkan ska räknas är att alla nödvändigtvis inte 
är heltidsanställda. Därför angav vi även att två halvtider skulle räknas som en heltid. De 
flesta av företagen hade mellan en och femton anställda. I urvalet hade vi gjort en begränsning 
i antalet anställda, mindre än 50 anställda. Detta förklarar varför det bara är småföretag med i 
undersökningen. Figuren 10 visar fördelningen av de svar som erhållits. Bortfallet på denna 
fråga uppgick till fyra procent.
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6. Omsättning
Vad gäller omsättningen blev resultatet att företagen hade allt från, under en miljon kronor till 
de största företagen som hade mer än 100 miljoner kronor.  De flesta av företagen, 80 procent, 
hade en omsättning under 30 miljoner kronor år 2006. Bortfallet på denna fråga var två 
procent. Omsättningen fördelade sig enligt figur 11.
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7. Vilken var den ungefärliga förändringen i företagets omsättning under perioden
2004 – 2006?  Sett i %
Vad gäller den procentuella förändringen av företagens omsättning bad vi respondenterna att 
uppge den sammanlagda förändringen under de närmast tre föregående åren. De flesta 
företagen, 80 procent, har en tillväxt upp till 30 procent. Fyra procent av dessa företag hade 
haft en negativ tillväxt. Bortfallet på denna fråga var åtta procent.  

5.2 Bootstrapping frågor

8. Ange i vilken utsträckning dessa påståenden stämmer in på företaget
På nedanstående påståenden ombads respondenterna att på en skala uppge hur väl dessa 
stämmer in på deras företag. Denna skala har vi vid kodning delat upp i kategorierna aldrig, 
sällan, ibland och ofta. De påståenden vi ställde var dessa:

a. Erhåller förskottsbetalningar från kunder.
b. Försäljning av kundfordringar till finansbolag.

c. Erbjuder kunder rabatt om de betalar kontant.
d. Aktivt söker upp bästa möjliga betalningsavtal med leverantörer.
e. Håller inne ägarens/chefens betalning under en period på grund av brist på pengar. 
f. Avsiktligt betalar leverantörer för sent.
g. Lånar utrustning från andra företag.
h. Har valt att köpa begagnad utrustning.
i. Samordnar inköp med andra företag
j. Avsiktligt betalar in moms för sent.
k. Använder ägarens/chefens privata kreditkort för företagets utgifter.
l. Erhåller kapital via ägarens/chefens uppdrag i andra företag eller projekt.
m. Har erhållit bidrag från statliga myndigheter.

Svaren på dessa påståenden fördelade sig enligt följande i figur 12. Bortfallet på a och b var 
fyra procent medan bortfallet på d var två procent, övriga alternativ hade inget bortfall.
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9. Är ägaren densamma som chef/VD:n i företaget?
Ägare och chef/VD är densamme i de flesta av respondentföretagen. Detta är fallet i 88 
procent av företagen. I tio procent av företagen var ägare och chef/VD åtskilda. Bortfallet på 
denna fråga var två procent.

9a. Om ja, vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst överens med varför ägaren 
driver sitt eget företag?
På denna fråga ombads de respondenter som uppgett att ägare och VD/Chef är densamme, att 
välja ett påstående om varför ägaren driver sitt eget företag. De allra flesta uppgav att det var 
för att de ville vara sin egen chef. Därefter berodde det på att ägaren ville utvecklas som 
människa eller bli framgångsrik. Några av de andra svaren var att, företagaren exempelvis 
ville utveckla ett lokalt företag på gränsen till konkurs till att bli internationellt erkända. Ett 
annat svar, var att ägaren ville skapa en arbetsplats där denne trivdes att vara på. Av dem som 
skulle svara på denna fråga var det 19 procent som inte hade något svar på varför de hade eget 
företag. Bortfallet på denna fråga var sex procent.

10. Nedan hittar du fyra olika beskrivningar av ett företag och dess utveckling.
Läs först igenom alla fyra beskrivningar. Sätt därefter ett kryss vid den beskrivning, 
som enligt din åsikt, bäst överensstämmer med företagets nuvarande situation.

Företaget är nystartat och har osäker kundtillströmning och efterfrågan.

Företaget börjar nå ut till sin marknad och har en mindre kundkrets

Företaget växer snabbt och större investeringar görs. Företaget har en ökad omsättning
  
Företaget har nått de tänkbara kunderna och har en tillfredställande omsättning

Företaget har storlek, finansiella resurser och en erfaren företagsledning

Med denna fråga ville vi visa i vilket stadium företaget ansåg sig befinna sig utifrån våra 
påståenden. Bortfallet uppgick till två procent. Svaren fördelade sig enligt figur 13.
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Inget av företagen ansåg sig befinna sig i det första stadiet, existens. Sex procent av företagen 
hade inget svar på denna fråga.
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11. Har företaget, i dagsläget, långfristiga lån hos banken?
Största delen av företagen har i dagsläget inga långfristiga lån hos banken. Dessa utgjordes av 
63 procent. 37 procent av företagen har långfristiga lån. 

12. Hur värderar du företagets möjligheter att erhålla långsiktig finansiering från 
banker?
Övervägande delen av respondenterna ansåg sig ha höga eller mycket höga möjligheter att få 
framtida lån i banken, dessa utgjordes av 83 procent av företagen. Åtta procent av företagen 
bedömde chanserna som låga eller mycket låga. Resterande nio procent hade inget svar på 
denna fråga.

13. Hur värderar du företagets möjligheter att erhålla långsiktig finansiering från en ny 
extern finansiär? Riskkapitalbolag, privat investerare eller liknande
Övervägande delen av respondenterna ansåg sig ha höga eller mycket höga möjligheter att 
locka till sig kapital från externa finansiärer.  Dessa utgjordes av 56 procent av företagen. 17 
procent av företagen bedömde chanserna som låga eller mycket låga. 25 procent av 
respondenterna hade inget svar på denna fråga. Bortfallet på denna fråga var 2 procent.

14. Anser du att Ert företag är i behov av ytterligare kapital, för att hantera olika 
problem? 
Största delen av respondenterna ansåg sig inte vara i behov av ytterligare kapital. Dessa 
företag utgjordes av 77 procent. 17 procent ansåg sig däremot behöva mer pengar. Fyra 
procent av företagen hade inget svar på denna fråga. Bortfallet utgjordes av två procent.

15. ”Genom att lansera en ny produkt/tjänst kommer ert företag att kunna öka 
omsättning och vinst drastiskt. Men, för att kunna göra denna lansering behöver 
företaget ytterligare kapital.” Vilket av dessa tre alternativ skulle välja Ni i första hand?

 Jag tar in en ny delägare, som kan tillgodose företaget med det kapital som behövs för 
en omedelbar expansion.

 Jag väljer att expandera företaget så långt de internt skapade pengarna räcker, trots att 
vissa kunder och/eller marknader kan komma att förloras.

 Jag väljer att ta ett långsiktigt banklån, mot borgensförbindelse, för att klara företagets 
omedelbara expansion.

Respondenterna uppgav att först och främst skulle de ta ett banklån. Detta alternativ valdes av 
46 procent av respondenterna. 35 procent av företagen skulle främst använda de internt 
genererade pengarna. Sex procent skulle ta in en ny ägare som första åtgärd. Bortfallet på 
denna fråga utgjordes av 13 procent. Se figur 14 för indelning av pecking order.
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16. Sett i dagsläget, använder Ni något/några andra metoder för att finansiera Er 
verksamhet? För att exempelvis undvika banklån eller nya ägare.
Detta var en öppen fråga, där respondenterna själv fick ge egna alternativ till metoder. De som 
uppgav att de använde andra metoder var exempelvis inlåning från aktieägarna, 
fakturabelåning hos bank, annonseringsbidrag från olika försäljningspartners, 
norrlandsfonden, egenfinansiering genom att som ägare själv låna ut till företaget, 
aktieaffärer.

5.3 Korstabeller
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Sett till vår problemformulering så är detta det huvudsamband vi ämnar undersöka. I figuren 
ovan har vi visat relationen mellan de olika bootstrapping metoder vi undersökt och 
företagslivscykeln. I analysen kommer vi att gå djupare in på varför detta samband ser ut som 
det gör. Analysen grundar sig även på fler korstabeller, dessa kommer inte att redogöras för 
här utan återfinns i bilaga 4.
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6. Analys

I den teoretiska referensramen beskrevs de teorier som vi utgått ifrån i denna uppsats och i 
kapitel 5 sammanställdes våra respondenters svar. Dessa två kapitel kommer nu att 
tillsammans analyseras för att sedan resultera i en slutdiskussion där vi ska försöka svara på 
vår problemformulering.  

6.1 Livscykeln 

Existens:
Ingen av våra respondenter ansåg att de befann sig i företagslivscykelns första fas, existens. 
Största orsaken till detta kan vara att cirka 80 procent av de företag som valt att besvara vår 
enkät har varit verksamma i mer än elva år. 61 procent av företagen i vår undersökning har 
mindre än tio anställda och 51 procent har en omsättning under 20 miljoner kronor, vilket 
betyder att en stor del av respondenterna i denna studie är mikroföretag. Detta borde gynna 
denna fas, men med tanke på att det genomsnittliga antalet anställda är så högt har vi inga 
respondenter som är precis nystartade. Enligt Churchill och Lewis’ tillväxtmodell 
kategoriseras denna fas av nystartade företag med osäker efterfrågan och att företagen är 
mycket enkla, där ägaren är företaget160. Då respondenterna är så pass stora och etablerade 
kan orsaken vara att dessa företag har lämnat den första fasen och trätt in i de övriga 
stadierna. Ytterligare orsaker till varför inget företag valt detta stadium kan bero på vår 
formulering av alternativen på denna fråga, se bilaga 2. Det finns en risk att respondenterna 
inte förstått vår formulering på frågan, eller att formulering av är så att företagen inte känner 
igen sig i beskrivningen av denna fas, och därmed kryssar i för nästkommande fas, trots att de 
egentligen tillhör detta stadium. Vi anser dock att den största orsaken är åldern och storleken 
på företagen som har den avgörande rollen i varför vi inte fått något svar på detta alternativ. 

Överlevnad:
Det andra stadiet i företagslivscykeln, överlevnad, utgörs till största del av företagens fem 
första verksamhetsår. I denna fas är det största problemet för företagen att ha en jämn 
kassaström. Det är ofta svårt för företag i denna fas att finna finasiering från externa parter på 
grund av att de ej hunnit skaffa sig en trovärdighet på marknaden.161 I denna fas är två 
tredjedelar av företagen äldre än elva år, bara en tredjedel av företagen har varit verksamma i 
mindre än fem år. Detta betyder att Churchill och Lewis tillvästmodell inte stämmer in på 
denna undersökning. De företag i denna undersökning som befinner sig i detta stadium har en 
omsättning under fyra miljoner kronor och har mindre än tre anställda, detta stämmer däremot 
bra in på tillväxtmodellen. Som sagt är kassaströmmen ett av företagens problem i denna fas, 
men företagen i denna undersökning har dock angett att de inte är i behov av pengar. Vår åsikt 
om detta är att företag inte alltid anser att de är i behov av pengar, mer långsiktigt, även fast 
de har vissa problem med den dagliga kassaströmmen. I teorin ger författarna exempel på 
olika typer av företag, som befinner sig i överlevnadsfasen, vilka är små familjeföretag och 
tillverkande företag 162. I denna undersökning utgör byggnad/konstruktion, detaljhandel och 
handel de vanligaste branscherna i överlevnadsfasen. Detta kan stämma in på teorin beroende 
på hur man tolkar dessa branscher. Tillverkande företag stämmer in på teorin och vår tidigare 
erfarenhet säger att handel ofta kan vara familjeföretag.

                                                
160 Churchill, N.C., Lewis, V.L., (1983), The five stages of small business growth, pp. 30-40.
161 Ibid, pp. 30-40.
162 Ibid, pp. 30-40.
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Tillväxt:
I Churchill och Lewis teori redogör författarna, att detta är en fas där företagen har en stadig 
inkomst och att företagen nu har en tillfredställande storlek.163 Det vi kan urskilja bland våra 
respondenter är att företag i tillväxtfasen har en omsättning mellan elva till 100 miljoner 
kronor. Verksamhetsåren är utspritt från fyra och äldre, men att den största delen av 
respondenterna har en verksamhetstid på mer än 21 år. Tillväxten är varierande upp till över 
50 procent, men att flertalet har en tillväxt på elva till 20 procent. Dessa bakgrundsfakta visar 
oss att denna teori stämmer in på våra respondenter. Det vi kan kommentera är vad som 
räknas till stadig inkomst och tillfredställande storlek. Detta anser vi vara en subjektiv 
bedömning som är svår att undersöka. Vi kan bara anta att dessa företags omsättning och 
ålder stämmer in på detta påstående. Enligt tillväxtteorin står ägaren, i denna fas, längre ifrån 
företaget 164. I denna undersökning visade det sig att hela 88 procent av ägarna är densamme 
som chefen i företaget. Detta betyder att teorin i detta fall inte stämmer helt in på vår empiri. 
Men denna enkät visar inte hur denna chef bestämmer den dagliga ruljansen. Vi har inget 
empiriskt stöd för att chefen jobbar så att säga på golvet med de anställda och hjälper till med 
grovgörat. Vidare redogör tillväxtteorin för att företagen har ett val, antingen stannar de kvar i 
tillväxtfasen eller så fortsätter de att expandera165. Respondenterna i denna fas har relativt hög 
förändring i omsättning, vilket visar på en tillväxt i förtagen. Detta kan tyda på att de 
respondenter som befinner sig i denna fas har valt att expandera företaget och om allt går som 
det ska kommer att förflytta sig till nästa stadium, take off.

Take off:
Detta är den fas som flest antal av våra respondenter ansåg sig befinna sig i, 38 procent. Detta 
stadium karakteriseras av expansion, där företagen söker sätt att finansiera denna 
expansion166. Det vi har sett utifrån enkätundersökningen är att företag som befinner sig i 
denna fas inte har några lån och att deras tillväxt ligger på ca 10-20 procent. Detta anser vi 
inte stämma med vad teorin säger, på grund av att företagens tillväxt är lägre än vad den 
borde vara om ett företag planerar att expandera. Vidare har ingen av respondenterna i denna 
fas något lån vilket enligt oss borde vara ett alternativ vid en expandering. Teorin beskriver att 
företagen nu är så pass stora att de har en historia som finansiärerna kan basera sina beslut 
på167. Detta betyder att företagen borde kunna erhålla lån från banker och externa finansiärer 
för att finansiera expansionen. Vilket även bekräftas i empirin då företag anser att de har stora 
möjligheter att erhålla kapital från banker och finansiärer. Alternativet som vi kan se till 
varför företagen inte har några lån, är att företagen redan har ett internt kapital som klarar av 
en expansion. Denna fas har en jämn fördelning av alla branscher och företagen har i största 
del varit verksamma i mer än 15 år, en liten andel av respondenterna har dock en 
verksamhetstid på mindre än sju år. Omsättningen är även den jämn fördelad, men med en pik 
på 21-25 miljoner kronor. Det vi kan utläsa av denna information är att företagen som 
representerar denna fas är småföretag med en längre verksamhetstid.

Mognad:
I detta stadium i livscykeln har företagen utvecklats till ett färdigt företag. De har uppnått en 
marknadsmässigt konkurrenskraftig storlek, de har tryggat sin ekonomi med finansiella 
resurser och företagen har en erfaren företagsledning 168. Detta stämmer väl överens med de 

                                                
163 Churchill, N.C., Lewis, V.L., (1983), The five stages of small business growth, pp. 30-40.
164 Ibid, pp. 30-40.
165 Ibid, pp. 30-40.
166 Ibid, pp. 30-40.
167 Ibid, pp. 30-40.
168 Ibid, pp. 30-40.
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resultat vi har fått. Företag i denna fas har varit verksamma i mer än 20 år dessutom har de en 
omsättning på mer än 16 miljoner, med några utstickare på över 100 miljoner kronor. 
Tillväxten ligger på 10-20 procent, vilket brukar vara den normala tillväxten för etablerade 
företag.

6.2 Pecking order

Grunderna i Pecking order teorin är att företagen hierarkiskt väljer hur de ska erhålla nytt 
kapital. Den ordning som företagen utgår ifrån är; internt genererat kapital, skuldsätta sig hos 
bank och sista alternativet är att ge ut nya aktier. 169 I denna undersökning karakteriseras 
alternativet equity av företag med en omsättning på 26-30 miljoner kronor och som har en 
verksamhetstid på 11-15 år. Detta visar på att det är företag med några år på nacken och med 
starkare kapital som använder sig av denna typ av finansiering vilket då stämmer överens med 
vad som står i teorin om det finansiella gapet. Äldre och etablerade företag har ofta lättare att 
skaffa kapital genom externa finansiärer än vad mindre företag har170. Ytterligare bevis för att 
denna teori stämmer med verkligheten är att de respondenter som väljer att använda sig av 
skuldsättning har en omsättning på mer än 21 miljoner kronor och har varit verksamma i mer 
än 15 år. Vidare så väljer våra respondenter, med mindre än fem miljoner kronor i omsättning, 
att använda sitt internt genererade kapital som finansierings alternativ. Det som talar emot 
teorierna är att de företag i vår undersökning som använder sig av internt genererade pengar 
har varit verksamma i 16-20 år. Detta borde betyda att dessa företag räknas som äldre och 
etablerade och borde därför ha stora möjligheter att erhålla kapital från externa finansiärer. 
Det svar vi kan se på detta är att dessa företag har varit med på planen så pass länge att de 
insett vilket av dessa tre alternativ som är det mest ekonomiska. Eller så är det på grund av att 
dessa företag må vara etablerade men har för liten omsättning för att externa finansiärer är 
villiga att investera i dessa företag. Detta stämmer dock inte helt om vi ser till att största delen 
av våra respondenter anser att de har mycket stora möjligheter att erhålla extern finansiering.

Vidare ser vi en skillnad mellan de respondenter som väljer att ge ut nya aktier och de övriga 
respondenterna, vilket är att de som väljer equity är i behov av kapital medan de andra 
företagen anser att de inte är i behov av ytterligare pengar. Detta kan betyda att de som väljer 
equity måste skaffa pengar och ser ingen annan möjlighet än att ge ut nya aktier, eller så kan 
det bero på företagens storlek, att de har de resurser och möjligheter som krävs för att erhålla 
kapital genom att ge ut fler aktier. Ett mindre företag kanske inte har dessa möjligheter.

6.3 Företagens behov av kapital

Vilken inställning företaget har till hur de ska skaffa pengar påverkas av en rad faktorer, 
exempelvis dess karaktäristik, företagsledning samt externa egenskaper171. I småföretag ligger 
fokus ofta på vad företaget gör, då beslut ska fattas om hur ytterligare kapital ska tillföras172. I 
större företag påverkas dessa beslut ofta av ledningen samt dess aktieägare. I småföretag är 
oftast ägare och chef, tillskillnad från i stora företag, densamme173. Detta visade sig även i 
denna studie, där 88 procent av företagen hade samma chef som ägare. Denne chef/ägare har 

                                                
169 Michaelas, N., et al., (1998), A model of capital structure decision making in small firms, pp. 246-260.
170 Landström, H., (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s 29.
171 Michaelas, N et al. (1998),  A model of capital structure decision making in small firms, pp 246-260.
172 Ekanem, Ignatius, (2005), “Bootstrapping”: the investment decision-making process in small firms, pp 299-
318.
173 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  s. 47.
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som nämnts tidigare en stor påverkan på om företaget skall skuldsätta sig eller om det ska 
försöka hitta andra finansieringsmöjligheter.

 I teorin delar man upp de faktorer som påverkar detta beslut, som hänförliga till endera själva 
företaget eller chefen. Dessa olika faktorer är företagets stadium i utvecklingen, storlek, 
bransch, tillväxt samt geografisk lokalisering. De faktorer som är hänförliga till chefen är;
behov av oberoende, inställning till risk, ålder, kön och erfarenhet.174 I denna studie ställde vi 
inga frågor relaterade till chefens ålder, kön och erfarenhet, därför kommer dessa variabler ej 
heller att analyseras. Om man däremot ser till hur, behov av oberoende samt inställning till 
risk påverkat i våra respondentföretag, säger teorin att; Om chefen har ett stort behov av 
oberoende, alltså denne vill ej ta in nya ägare, har denne en negativ attityd till extern 
finansiering175. Detsamma gäller om denne chef inte gillar att ta risker, i dessa fall används 
extern finansiering också sällan176. Hur ser det då ut hos våra undersökta företag?  I 63 
procent av fallen har dessa inga långfristiga lån hos banken. Man får dock inte glömma bort 
att 77 procent av företagen inte ansåg sig behöva mer pengar i dagsläget. Detta kan tyda på att 
endera klarar man sig bra på sina internt genererade pengar eller så har företagen inte så höga 
ambitioner, utan är ganska nöjd med var de befinner sig i dagsläget. En annan tänkbar orsak 
kan även vara att dessa företag är duktiga bootstrappinganvändare, vilket reducerar 
kapitalbehovet en del. I denna studie visade det sig, som nämnts tidigare, att endast tio 
procent av företagen aldrig använder bootstrapping. För att återgå till diskussionen om risk, 
skulle företagen hypotetiskt vid ytterligare behov av pengar, främst välja att skuldsätta sig, för 
att därefter använda internt kapital och slutligen ta in ny ägare. Detta stämmer inte helt med 
teorin om Pecking order, där företaget först använder interna likvida medel, för att därefter 
skuldsätta företaget och slutligen tas beslut om att ge ut externa aktier177.

Ser man till de faktorer som är kopplade till själva företaget, finns det som sagt en del fakta 
som påverkar företagets möjligheter till finansiering. Sammanfattningsvis säger teorin att 
stora, äldre och storstadsföretag har större tillgång till finansiering, men även beroende på 
bransch178. I denna studie är i stort sett alla företag småföretag, sett definitionsmässigt. Det är 
företag som befinner sig en bit in i livscykeln, vilket bör förbättra företagens chanser till 
extern finansiering. Dessa företag visade även en tro på sig själv då det gäller att erhålla 
framtida banklån, vilket 83 procent av företagen ansåg sig ha mycket goda chanser till. Värre 
var det med framtida finansiering från andra externa finansiärer, där var tron inte lika hög. 56 
procent av företagen ansåg sig ha höga eller mycket höga chanser att locka till sig pengar från 
dessa finansiärer. En anledning till att vi fått detta svar angående andra finansiärer är att dessa 
småföretag inte riktigt vet vilka olika finansieringsmöjligheter det finns samt vad dessa 
finansieringsmöjligheter innebär179. I dag är det första man tänker på då man behöver pengar 
oftast banken eller möjligtvis att man lånar in egna pengar i företaget eller att någon i 
bekantskapskretsen är snäll och ställer upp, därefter är finansieringsmöjligheterna begränsade. 
Det kan tänkas att kunskapen om andra möjligheter fattas hos många svenska småföretagare. 
Sedan ska vi låta vara osagt hur vanligt det egentligen är i Sverige att exempelvis 
riskkapitalbolag eller affärsänglar går in och investerar i småföretag. Det är en annan studie. 

                                                
174 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses  , s. 59.
175 Ibid, s. 59.
176 Ibid, s. 59.
177 Michaelas, N et al. (1998), A model of capital structure decision making in small firms, pp 246-260.
178 Winborg, Joakim, (2000),Financing small businesses  s. 59.
179 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.30.
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6.4 Grupper av bootstrappers

I denna studie har vi undersökt olika boottstrappingmetoder utifrån olika grupper av 
bootstrappers, vilka Winborg har identifierat i sina empiriska undersökningar. Dessa grupper 
är Fördröjande, Ägarfinansierade, Minimerande, Relationsorienterade och slutligen 
Bidragsorienterade180. Egentligen finns det en sjätte grupp också, de som inte använder sig av 
några bootstrappingmetoder. 

6.4.1 Fördröjande bootstrappers

I den första gruppen, fördröjande, undersökte vi vilka företag som avsiktligt betalade 
leverantörer för sent samt avsiktligt betalde in moms för sent, vid enstaka tillfällen. Enligt 
teorin ska företag som använder dessa metoder kännetecknas av låg vinst marginal, 
moget/omoget företag, behov av ytterligare finansiering och inga långfristiga banklån181. Hur 
stämmer detta in på våra undersökta företag? Dessa två metoder, att avsiktligt betala 
leverantörer och moms för sent, var inte vanligt förekommande bland respondenterna. Drygt 
fyra procent betalade leverantören för sent, medan ingen av de tillfrågade betalade in momsen 
avsiktligt för sent.  Detta kan bero på att företagen försöker bli bra kunder till sina 
leverantörer. Att betala i tid är en viktig faktor för företagets kostnader och kassaflödet, ur ett 
långsiktigt perspektiv, viktigare än att få bästa möjliga betalningsvillkor.182 Om företaget 
börjar slarva med sina betalningar kan det eventuella förtroendet mellan leverantören och 
företaget brytas och företaget blir därmed ingen bra kund. På grund av detta kan företaget 
förlora bra avtal och förmåner, vilket kan bli väldigt kostsamt i slutänden. Vad gäller att 
betala in momsen avsiktlig för sent, även om det är någon enstaka gång, är detta inte någon 
hållbar bootstrappingmetod i längden. Även om företaget håller inne sina pengar en stund 
längre, kan det bli dyrt i slutänden. Att betala in moms för sent, utan giltig anledning, kan 
resultera i straffavgifter samt att företaget kan få anmärkning vid revision, vilket resulterar i 
att företaget får en oren revisionsberättelse. Detta händer dock bara om företaget sätter denna 
felaktighet i system. Hur stämmer då de teoretiska kännetecknen in på de respondenter som 
uppgett, att de någon gång eller ofta, betalar sina leverantörer för sent? Eftersom det inte var 
så många som använde sig av denna metod är det inga speciella drag som utkristalliserat sig. 

6.4.2 Ägarfinansierade bootstrappers

Den andra gruppen av bootstrappers är de ägarfinansierade. Inom denna grupp ingår de 
metoder som innebär att företaget håller inne chefens/VD:s lön för en tid, använder 
ägarens/chefens privata kreditkort för att betala företagets utgifter samt att företaget använder 
pengar vilka chefen/VD:n fått via uppdrag i andra projekt/företag. Dessa metoder var inte 
heller de som var mest frekvent använda i företagen, dock mer än föregående grupp. I snitt 
var det tio procent av de tillfrågade företagen som använde någon/några av de metoder som 
ingår i denna grupp. Varför används då inte dessa metoder? Jo, det kan bero på att detta är 
kännbara åtgärder för chefen/VD:n. Naturligtvis vill chefen ha sin lön, det är inte ideellt 
arbete denne utför. Till detta ska tilläggas att i 88 procent av de tillfrågade företagen, är chef 
och VD densamme.  Det känns som att dra in sin egen lön inte är den första åtgärd 
företagaren tar till när företaget är i behov av pengar, snarare som en av de sista. Vad gäller 
nästkommande metod, att använda ägarens privata kreditkort i företagets affärer, är inte detta 
tillåtet, då det ses som en privatinsättning i företaget. Detta kan vara motiv nog till varför 
                                                
180 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 140.
181 Ibid, s. 140.
182 Ebben, J & Johnson, A, (2006), Bootstrapping in small firms, pp. 851-865.
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företagen inte använder denna metod. I denna undersökning stöds detta av att 92 procent 
aldrig tar till denna bootstrappingmetod. Slutligen har vi de som tillför företaget pengar 
genom att använda pengar chefen/ägaren fått via andra uppdrag. Detta var inte heller en 
vanlig metod bland respondenterna, endast sex procent. Även här infinner sig samma 
problem, att företaget ska hålla isär vad som är dess egna pengar och vad som kommer från 
annat håll. Enligt teorin kännetecknas företag som använder dessa metoder av; låg vinst 
marginal, omoget företag, behov av ytterligare finansiering samt ingen långfristig 
bankfinasiering183.  Dessa kriterier stämmer delvis in på våra respondentföretag. Av dem som 
använder någon/några av dessa metoder är det bara ett fåtal som uppnått mognadsstadiet. 
Därefter skiljer sig kriterierna åt. I denna studie var företagen inte behov av ytterligare pengar, 
samt att övervägande delen har banklån. Dessa sista kriterier, är de som kan påverka, om 
företagen behöver hitta andra metoder för att tjäna pengar. Anser man sig inte vara i behov av 
mer pengar samt att man har goda kontakter med banken, behöver man inte hitta andra 
metoder, vilket kan vara en anledning till att dessa företag inte använder dessa metoder. En 
annan orsak kan vara, som nämnts tidigare, att det kan innebära mer negativa effekter än 
positiva att använda sig av ägarfinansiering. 

6.4.3 Minimerande bootstrappers

Den tredje gruppen av bootstrappers är de som använder sig av minimerande metoder. I denna 
studie undersöktes om företag använde; förskottsbetalningar från kunder, factoring, 
kundrabatter samt förhandla till sig bästa möjliga leverantörsavtal. Detta är metoder som är 
mer vanligt förekommande, än i jämförelse med de två tidigare grupperna. De metoder som 
ingår i denna grupp, är metoder som företag lätt kan använda utan att det innebär några 
negativa konsekvenser. Av dessa fyra metoder, var factoring den metod som användes minst 
frekvent, endast sex procent. Detta kan bero på att företag inte är medveten om att denna 
möjlighet finns, det kostar samt att det kan ha inverkan vilket slags företag det är. I denna 
studie har det visat sig att de företag som använder sig av factoring har en omsättning över tio 
miljoner kronor, samt att det är företag inom handeln. Detta kan visa på, att för ett litet företag 
är det inte lönande att sälja sina fakturor. Dels för att företaget kanske inte har så många 
fakturor, men även för att man förlorar en del av fakturabeloppet till factoringbolaget. Vad 
gäller de tre övriga metoderna; förskottsbetalningar, kundrabatter och leverantörsavtal, är 
dessa som sagt mer vanligt. Detta gäller särskilt att förhandla fram bästa möjliga 
leverantörsavtal, vilket används av 58 procent av företagen. Att så många använder denna 
metod kan bero på att genom att aktivt agera kan företag tjäna/spara stora summor i 
jämförelse med ett företag, som accepterar första bästa avtal. Förskottsbetalningar och 
kundrabatter är även dem lätta metoder för företaget att använda för att öka inflödet av pengar 
till företaget, vilket även stöds av teorin184. Vad kännetecknar då de företag som använder 
minimerande metoder? Enligt teorin ska det vara företag med; en låg vinstmarginal, 
expanderande/moget, inget behov av ytterligare finansiering samt att i dagsläget har 
långfristig bankfinasiering185. Dessa kriterier stämmer relativt bra in på respondentföretagen. 
Övervägande delen av de företag som använder dessa metoder befinner sig i de tre sista 
stadierna av livscykeln; tillväxt-, take-off- eller mognadsstadiet. Vidare så är dessa företag 
inte i behov av mer pengar, vilket även teorin säger. Vad som skiljer företagen från teorin är 
att det är fler än hälften som inte har långfristiga lån hos banken. 

                                                
183 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 140.
184 Ibid, s. 210 f.
185 Ibid, s. 140.
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6.4.4 Relationsorienterade bootstrappers

För att undersöka huruvida respondenterna tillhör gruppen av relationsorienterade 
bootstrappers eller inte, undersökte vi hur ofta företagen använde någon/några av följande 
metoder; låna utrustning, köpa begagnad utrustning istället för ny samt samordna inköp med 
andra. Av de olika grupper av bootstrappers som undersökts är de relationsorienterade 
metoderna, de metoder som används av flest företag. Detta kan bero på att dessa metoder 
innebär att företaget använder sig av sitt sociala nätverk. Genom att göra detta kan företaget 
eliminera sitt utflöde av pengar, de får tillgång till andras resurser utan att behöva betala för 
dem186. Detta gäller när företaget lånar utrustning från andra företag. De två andra metoderna; 
köpa begagnat samt att samordna inköp, innebär att företaget minskar utflödet av sina 
pengar187. Om teorin ska gälla ska de undersökta företagen; ha en hög vinstmarginal, vara 
moget, inte vara i behov av ytterligare finansiering samt ha långfristiga banklån188. I denna 
studie karaktäriserades företagen av att befinna sig i något av stadierna take-off eller mognad. 
Dessa företag har även långa banklån samt ett ytterligare behov av mer pengar. Dessa resultat 
stämmer väl med teorin.

6.4.5 Bidragsorienterade bootstrappers

Den femte undersökta gruppen är de bidragsorienterade, vilka som namnet antyder, använder 
olika bidrag för att finansiera en del av verksamheten. Drygt 40 procent av företagen har 
någon gång eller ofta, erhållit bidrag för att stödja verksamheten. I denna studie var det främst 
småföretag, både sett till antal anställda och omsättning, som utnyttjade denna möjlighet. 
Detta kan bero på att samhället vill främja småföretagande, då dessa är viktiga för det svenska 
näringslivet. För dessa småföretag innebär det att det finns många olika bidrag att söka från 
stat och kommun, samt andra olika organisationer. Det här är en metod vilket ökar inflödet av 
pengar till företaget189. Oftast krävs det inte någon större motprestation av företaget, i alla fall 
inte ur ett finansiellt perspektiv, för att få bidraget. Detta bottnar i det faktum att de aktörer 
som betalar ut bidraget är verksamma på en finansiell marknad, trots detta kräver de inte 
tillbaka vare sig ränta eller avkastning på sina ”utlånade” pengar190. Om man även i denna 
grupp ska göra en jämförelse mellan företagens teoretiska karaktäristik samt vad denna studie 
visade, så säger teorin; att företagen ska ha en låg vinstmarginal, expanderande fas, behov av 
ytterligare finansiering samt ha långfristiga banklån191. I denna studie stämmer detta delvis in 
på respondenterna. Sett ur ett livscykelperspektiv befinner sig de flesta av de företag som 
använde bidragsfinansiering i något av endera tillväxt- eller take-off stadiet. Vidare så har 
dessa företag i dagsläget även långfristiga banklån. Däremot visade det sig att dessa 
respondenter inte ansåg sig vara i behov av mer pengar.

6.4.6 Gruppen som inte använder bootstrappingmetoder

Slutligen, sett till dessa olika grupper av bootstrappers, finns det en ytterligare grupp som kan 
vara intressant att undersöka. Det är de företag som inte använder sig av några 
bootstrappingmetoder. Den finansiella bootstrappingen handlar om att påverka företagets 
finansiella flöde; genom att endera minska utflödet av pengar, försena utflödet av pengar, 

                                                
186 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 210 f.
187 Ibid, s. 210 f.
188 Ibid, s. 140.
189 Ibid, s. 210 f.
190 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.38.
191 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 140.



6. Analys & Slutdiskussion

Kallin & Ågren 45

eliminera utflödet av pengar eller slutligen öka inflödet av pengar192. Det är metoder företaget 
kan använda, utan att behöva använda extern långfristig finansiering, till låga eller inga 
kostnader alls193. Förnuftet säger att bootstrappingmetoder är metoder som alla företag, mer 
eller mindre, skulle tjäna på att använda. Varför finns det då företag som ändå inte gör det? En 
orsak kan vara att dessa företag inte upplever att det finns ett finansiellt gap, vilket innebär att 
företagen inte behöver hitta alternativa finansieringsmöjligheter. Enligt teorin innebär ett 
finansiellt gap att det finns ett glapp mellan utbud av pengar från finansiärer samt den 
efterfrågan småföretag har av ytterligare kapital194. Vidare säger teorin att detta gap är mer 
vanligt under företagets tillkomst, men att företag även kan stöta på detta problem under 
stadierna som kännetecknas av företagets existens och expansion195. I denna studie var det 
endast tio procent av företagen som inte använder någon bootstrappingmetod överhuvudtaget. 
Detta stämmer med tidigare genomförda studier, där det framkommit att så många som 80-95 
procent av de undersökta företagen använder någon form av bootstrapping196. 
Kännetecknande för de företag som i denna studie uppgett att de inte använder någon 
bootstrappingmetod är främst att de ej anser sig vara i behov av ytterligare kapital samt att de 
i dagsläget inte har några långfristiga banklån. Vidare är detta företag som har varit 
verksamma ett antal år, vilket innebär att de hunnit en bit i livscykeln. Dessa företag befann 
sig endera i take-off eller mognadsstadiet. Enligt teorin kan företag som befinner sig i en 
expansionsfas stöta på finansieringsproblem, det finansiella gapet. I denna studie verkar detta 
inte vara fallet. Eftersom dessa företag uppgett att de inte är i behov av mer pengar, tyder 
detta på att inga större investeringar är på gång. En annan anledning till att de ej upplever ett 
behov av mer pengar kan vara att de använder sina internt genererade pengar. 40 procent av 
de berörda företagen uppger att de i första hand använder det interna kapitalet för att 
finansiera sin verksamhet. Då det även visat sig att dessa företag inte har några långfristiga 
banklån i dagsläget, kan detta tyda på att företagets interna kapital räcker till för att hålla 
verksamheten igång. Enligt teorin kommer företagets skulder att öka när investeringarna 
överstiger företagets internt genererade pengar197. Detta styrker antagandet om att företagen 
anser sig ha tillräckligt med pengar.

Vidgar man denna diskussion, kan man specialgranska de företag som uppgett att de endast 
använder en bootstrappingmetod. I denna studie rörde detta drygt 17 procent av de undersökta 
företagen. Den främsta metoden, vilka 50 procent av dessa företag använder, är att samordna 
inköp med andra företag. Därefter kom att köpa begagnad utrustning istället för ny. Dessa 
båda metoder tillhör gruppen av relationsorienterade bootstrappingmetoder. Detta innebär en 
rad fördelar för företagen. De relationsorienterade metoderna innebär att företagen endera kan 
minska utflödet av pengar eller helt eliminera detta utflöde, om de lånar andra företags 
utrustning198. Vidare kan det innebära att genom att använda sitt personliga nätverk kan 
företaget komma åt resurser det annars kanske inte skulle ha haft tillgång till199. Det 
personliga nätverket kan även innebära att företaget får tillgång till resurser som inte kan 
köpas för pengar200. Detta kan tyda på att dessa företag styrs av en företagsledare, som är 
ekonomiskt lagd till sitt sinne. Denne skaffar företaget dess resurser till låga kostnader, lägre 
än rådande marknadspris. Detta kan företagsledaren endast göra om det personliga nätverket 

                                                
192 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses, s. 210 f.
193 Ibid, s. 65.
194 Johannison, B & Lindmark, L, (1996),Företag Företagare Företagsamhet, s. 58.
195 Dahlstrand Lindholm, Åsa, (2004), Teknikbaserat nyföretagande, s.273.
196 Ebben, J & Johnson, A, (2006), Bootstrapping in small firms, pp. 851-865.
197 Kisgen, J, Darren, (2006), Credit ratings and Capital structure, pp. 1035-1072.
198 Winborg, Joakim, (2000), Financing small businesses s. 210 f.
199 www.esbri.se , Det svenska klimatet lockar inte till nyföretagande, (2003-01-24).
200 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.41 f.
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utnyttjas.201 Idag är det viktigt för företag att ha ett stort kontaktnät, mycket handlar om 
tjänster och gentjänster, att kunna rekommendera varandra till potentiella kunder. Det är inte 
hälsosamt att se allt och alla som konkurrenter, speciellt på mindre orter är det viktigt att 
hjälpa varandra fram. Företagets personliga nätverk kan komma att påverka dess framtida 
prestationer, speciellt om det är brett med många externa ”partners” kan tillväxt och 
prestationer förbättras202. I denna studie kan vi se att de som använder relationsorienterade 
bootstrappingmetoder befinner sig i de senare delarna av livscykeln, vilket tyder på att de 
måste ha haft någon slags tillväxt för att nå dit. Vidare om man specialgranskar vilken tillväxt 
dessa företag uppskattningsvis haft de senaste tre åren, har i stort sett alla haft en ökning med 
mer än tio procent. Detta är väl inte att betrakta som jättebra, men de ökar i alla fall, vilket är 
det positiva. Bland dessa företag finns det även dem som haft en tillväxt, under denna 
treårsperiod, mer än 30 procent.

I denna studie var det främst att samordna inköp med andra företag som var den vanligaste 
metoden bland de företag som endast använder en metod. Detta innebär att företagens utflöde 
av pengar minskar, då man exempelvis kan minska fraktkostnader. Vidare kan företagen 
eventuellt förhandla bättre avtal, då de kan utnyttja eventuella kontakter som 
samarbetspartnern har. Även bland dessa företag kan man urskilja samma tendenser som för 
de som aldrig använder någon bootstrappingmetod. Detta är företag som befinner sig i de sista 
stadierna av livscykeln. Vidare så är det företag som varit verksamma under en längre period. 
I och med att detta är gamla företag kan de ha hunnit inarbeta en god relation med sin bank 
vilket innebär att det inta ska vara några svårigheter att erhålla lån, om detta skulle behövas. I 
dagsläget har dock dessa företag inga långfristiga banklån, men även inget behov av mer 
pengar.

6.4.7Allmänt om de olika bootstrappinggrupperna

Om man ska försöka rangordna de olika grupperna, efter hur vanligt förekommande det är att 
företagen använder någon/några av dessa metoder, går det att urskilja att de 
relationsorienterade metoderna är de vanligaste att använda. Dessa metoder används i snitt av 
50 procent av alla respondenter. Grundtanken med bootstrapping är som sagt att komma åt 
resurser utan att behöva betala så mycket eller ingenting alls för dessa. För att detta ska vara 
praktiskt möjligt krävs det att du använder ditt sociala nätverk, vilket de relationsorienterade 
metoderna innebär. Det är metoder som inte behöver kosta så mycket i och med att man 
strävar mot gemensamt användande tillsammans med andra parter i det egna nätverket. Det 
innebär helt enkelt att man delar och lånar resurser med andra203. 

Att finansiera sin verksamhet med bidrag var också ganska vanligt förekommande. Dock går 
det inte att dra några slutsatser om gruppen som helhet, då vi endast ställt en fråga om denna 
grupp. Men att så många som 40 procent av företagen någon gång finansierat sin verksamhet 
med bidrag är inte så konstigt. Det är ett relativt enkelt sätt för företag att utöka sin kassa utan 
att några större motprestationer krävs. Tredje vanligast var att använda metoder härrörande till 
den minimerande gruppen. I snitt var det 31 procent av alla företag som använde dessa 
metoder. Denna metodgrupp innebär metoder där företaget skyndar på processen att få in 
pengar från exempelvis kunder204.   

                                                
201 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.31.
202 www.esbri.se , Det svenska klimatet lockar inte till nyföretagande, (2003-01-24).
203 Landström, Hans (red), (2003), Småföretaget och kapitalet, s.35 f.
204 Ibid, s.35 f.
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6.5 Slutdiskussion

Genom denna uppsats har vi utgått ifrån vår problemformulering, där vi ställde frågan om de 
olika stadierna i företagslivscykeln har inverkan på företagens val av boostrappingmetod. Vårt 
syfte med denna undersökning har varit att undersöka förekomstens av olika 
bootstrappingmetoder bland mikro- och småföretag, samt att undersöka om dessa metoder 
används olika beroende på var företagen befinner sig i livscykeln.

Nedan kommer vi att redogöra för vad som karaktäriserar företagen i de olika faserna av 
livscykeln, samt vilka grupper av bootstrappingmetoder som används i respektive fas. Se figur 
16 för sammanfattande figur.
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Figur 16. Sammanfattande figur av de olika bootstrappinggrupperna i de olika faserna av livscykeln.

Överlevnad:
I denna fas karaktäriseras företagen av att de varit verksamma i mindre än elva år, har en 
omsättning på mindre än fyra miljoner kronor och har mindre än tre anställda. De företag som 
visade sig befinna i denna fas är mindre företag som inte funnits på marknaden så länge. Det 
vi kan urskilja i denna studie är att användandet av olika bootstrappingmetoder inte är så 
vanligt förekommande i denna fas. Dock finns ett visst övervägande mot att de minimerande 
metoderna är den vanligaste använda metoden. Detta anser vi härstammar från att företagen 
fortfarande är för små. Dessa företag har ännu inte råd att mista sina leverantörer, vilket kan 
ske då relationen mellan företagen och leverantörerna inte är helt utvecklade. I denna studie 
visade det sig som sagt att de relationsorienterade metoderna inte används i någon större 
utsträckning i denna fas. Detta anser vi beror på att företag som befinner sig i denna fas inte 
har utvecklat sina nätverk till fullo. I slutänden kan detta resultera i att företagen inte har 
möjlighet till att samarbeta med andra företag. Självklart finns det undantag som bekräftar 
regeln när det gäller detta.

Tillväxt:
De företag som befinner sig i tillväxtfasen har placerat sig på marknaden. Det karaktäriska för 
företag i denna fas är att de har en verksamhetstid på cirka 21 år, har en omsättning mellan 
elva och 100 miljoner och har mer än elva anställda. Dessa företag har även en tillväxt på 
uppemot 50 procent. I denna fas visade det sig att företagen är flitigare 
boostrappinganvändare än tidigare. Detta anser vi beror på som teorierna säger att företagen 
försöker vidareutvecklas och expandera. I denna tillväxtfas Visade det sig att alla 
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bootstrappingmetoder används, men mest använd är den relationsorienterade metoden. Vi tror 
att företag i denna fas är mer medvetna om sina ekonomiska respektive 
finansieringsmöjligheter som de har att tillgå. Eftersom företagen vill expandera så söker 
dessa alla möjligheter som finns att skaffa pengar/kapital. Som vi såg i resultatet av vår 
pecking-order fråga var internt genererade pengar ett väl använt alternativ. Detta kan att 
företag söker alternativa finansieringsvägar och inte bara ser till de traditionella, så som 
banklån.

Take off:
Under denna undersöknings framfart har vi börjat se att teorin om företagens livscykel inte är 
helt utvecklad. Vi anser att skillnaden mellan faserna tillväxt och take off är marginella. Detta 
kan vara anledningen till varför vi fått flest svar på dessa två faser Företagen kan ha svårt att 
skilja på dessa stadier och anser sig kanske tillhöra båda. Vi anser också att det kan vara svårt 
att se en tydlig gräns mellan dessa två faser, medan de andra faserna, överlevnad och mognad, 
har mer konkreta skillnader. Take off är enligt denna studie den mest förekommande fasen 
hos våra respondenter. Detta är även den fas då bootstrapping används mest flitigt. 
Argumenten till varför detta resultat erhållits, anser vi vara, densamma som tillväxtfasens 
argument. Även här är relationsorienterade metoder den vanligaste bootstrapping metoden, 
men även minimerande metoder är starkt förekommande. Detta anser vi bero på att tillskillnad 
från överlevnadsfasen har nu företagen stärkt sina relationer och kan nu till större del nyttja 
dessa. Genom denna erfarenhet, storlek och nätverk kan nu företagen i större utsträckning ge 
kundrabatter, för att få snabbare betalning och att antalet kunder ökat så pass att factoring nu 
är ett bra alternativ. Vidare har nätverken utvecklats så att bra leverantörsavtal är enklare att 
få till stånd.

Mognad:
I denna fas ser vi en mer tydlig skillnad mot de andra faserna, än vad vi gjorde med tillväxt 
och take off. De företag som denna studie visade befann sig i detta stadiet var rutinerade 
företag både sett till ålder och omsättning/anställda. Det vi kunnat urskilja i denna fas är att 
dessa företag är gamla rävar på marknaden. Enligt teorierna är detta den fas då företagen är 
färdigutvecklade och inte längre behöver expandera något mer. Detta anser vi stämma in på 
vårt resultat av denna undersökning. Fastän expansion inte är den viktigaste punkten för 
företag i denna fas av livscykeln, används ändå bootstrapping metoder så som 
relationsorienterade metoder. Detta anser vi vara helt logiskt då företag i alla stadier och 
åldrar måste tänka på sin finansiering. Utan relationer skulle det mycket väl kunna sluta illa 
för dessa företag.

Sammanfattningsvis så har denna studie visat att en stor del av de undersökta företagen, 90 %, 
någon gång eller ofta använder bootstrappingmetoder. Bland de företag som endast använder 
en metod var det någon metod härrörande till gruppen av relationsorienterade 
bootstrappingmetoder. Ser man till den så kallade livscykeln och den position företagen anser 
sig befinna på har denna studie visat att; I den första fasen, existens, har vi ej fått några svar, 
vilket gör att vi ej kunnat dra några slutsatser om vilka bootstrappingmetoder som används i 
denna fas. I överlevnadsfasen var det främst metoder hänförliga till den minimerande 
gruppen. I tillväxt respektive take-off fasen var de relationsorienterade metoderna vanligast. I 
den avslutande fasen, mognadsfasen, var det inte någon speciell som utkristalliserade sig, vad 
vi dock kunde se var att även här var de relationsorienterade metoderna vanliga att använda.
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7. Sanningskriterier

I denna uppsats har vi utgått ifrån en kvantitativ ansats och med hjälp av en 
enkätundersökning har vi samlat in data till denna undersöknings. Detta innebär att vi i 
sanningskriterierna kommer att diskutera reliabiliteten på datainsamlingen. I validiteten
kommer vi även att diskutera om rätt sorts data är insamlade på ett tillförlitligt sätt.

7.1 Sanningskriterier

Problem kan uppstå för en forskare, då denne ska skapa en övergång från studiens teoretiska 
referensram till den empiriska nivån. Går det att överföra dessa teorier på den empiriska 
verkligheten? Ger det en bra bild av den verkliga verkligheten? För att bedöma dessa problem 
kan två olika kriterier användas, reliabilitet respektive validitet.205

7.2 Reliabilitet

Reliabiliteten mäter hur tillförlitlig en studie är, utifrån de resultat som kommits fram till. Om 
denna studie skulle upprepas igen, skulle då samma resultat erhållas, eller påverkas studien av 
slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar?206 I kvantitativa studier är detta ett intressant 
mått, då man vill veta om ett mått är stabilt eller inte207. Som forskare är man intresserad av 
att ens använda mätinstrument, i detta fall enkät, uppvisar samma resultat igen om studien 
skulle genomföras ytterligare, under liknande förhållanden208. För att mäta reliabiliteten kan 
man ha två utgångspunkter; Stabilitet och ekvivalens209.

Stabilitet visar på om ett använt mått är varaktigt över tid eller om det varierar. Är måttet 
stabilt ska någorlunda samma svar erhållas, om man frågar respondenten upprepade gånger. 
Problemet med detta mått är att det inte får gå för långt mellan testtillfällena då andra faktorer 
kan komma att påverka respondenternas svar.210 I denna studie skulle detta kunna bli aktuellt. 
Vi har lagt stor tyngdpunkt vid att sammankoppla olika bakgrundsvariabler, hos våra 
respondentföretag, med hur vanligt förekommande det är att de eventuellt använder olika 
bootstrappingmetoder. Dessa variabler påverkas med all sannolikhet med tiden. Om vi skulle 
fråga samma företag om några år igen, kan de till exempel ha förflyttat sig någon fas i 
livscykeln, vilket påverkar studiens resultat. Vidare så kan dessa företag vid ett senare tillfälle 
ha en annan uppfattning om hur ofta/sällan de använder en bootstrappingmetod.

Att mäta ekvivalensen i en studie innebär att två oberoende forskare genomför samma studie 
vid samma tidpunkt. Detta test vill visa på att det kan finnas skillnader i hur dessa forskare 
uppfattar sina respondenter, men även hur mätinstrumentet, enkäten, ska tolkas. Detta är inte 
alltid praktiskt möjligt att genomföra. Istället kan studiens tillförlitlighet visas på genom att 
noga återge hur själva studien gått tillväga, men även att under studiens gång ha klara 
riktlinjer för hur denna ska genomföras. 211 I denna undersökning har vi varken tid eller 
pengar för att kunna undersöka stabilitet och ekvivalens. Vad vi däremot har försökt, är att ha 
varit tydliga i våra återgivelser hur undersökningen gått tillväga, för att läsaren själv ska 
                                                
205 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), Att utveckla kunskap, s. 107.
206 DePoy, E & Gitlin, L, (1999), Forskning – en introduktion, Studentlitteratur, Lund, s. 247.
207 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 48.
208 DePoy, E & Gitlin, L, (1999), Forskning – en introduktion, s. 247.
209 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), Att utveckla kunskap, s. 111.
210 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 94.
211 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), Att utveckla kunskap, s. 111.
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kunna göra en bedömning. Med utgångspunkt i figur 16 ska vi försöka bedöma denna studies 
reliabilitet.

Figur 17. Några led i forskningsprocessen som kan ge låg reliabilitet.
Källa: Holme, I-M & Solvang, B-K. (1997), Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 164. 

I denna studies enkät har vi försökt att täcka in alla möjliga tänkbara svar som våra 
respondenter skulle tänkas kunna uppge. Där vi i förväg inte kunnat förutspå alla 
svarsalternativ, har ett annat-alternativ tillämpats och respondenten har själv kunnat skriva ett 
passande svar. Vidare har vi på nästan alla frågor haft ett vet ej/vill ej uppge alternativ för att 
respondenten ska kunna svara något istället för att vi ska få ett partiellt bortfall. Vid urvalet 
valde vi företag med mindre än 50 anställda för att öka chansen till att nå de minsta företagen.
Problemet med en enkätunderökning är att vi inte kan påverka respondenternas vilja att svara 
mer än att utforma en enkät som är lätt och enkel att ta åt sig. Det kan vara så att bortfallet kan 
bero på att det är de minsta företagen som valt att inte besvara denna enkät. Vad gäller de 
intentioner vi haft med frågorna tror vi att de flesta respondenter ska ha förstått vad vi menat 
med frågorna, då vi försökt att använda ett lättsamt språk samt att innan vi skickade ut studien 
lät vi några oberoende personer läsa igenom frågorna och kommentera om det fanns några 
otydligheter. Vidare om vi ser till de svar vi fått anser vi att det är uppriktiga svar vi erhållit. 
Respondenten har haft möjligheten att själv avgöra om denne vill svara på enkäten eller inte. 
Därför anser vi att de som svarat gjort detta så uppriktigt som möjligt. Vi har inte heller haft 
några känsliga frågor med, men om det skulle vara så att en respondent uppfattat en fråga som 
känslig, har denne haft möjlighet att svara, vet ej/vill ej uppge.

Ett problem i denna uppsats, vilket påverkar reliabiliteten, är att vi haft en relativt låg 
svarsfrekvens. Individbortfallet uppgick till 68 procent. Trots detta har vi ändå kunnat se en 
del mönster i de svar vi fått. Vad vi däremot missat är företag i den första fasen av 
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levnadscykeln, de företag som precis är nystartade. Om det beror på en miss i vårt urval eller 
om slumpen fallit så, att det är dessa företag som ingår i individbortfallet kan vi inte yttra oss 
om.

Vad gäller kodning av svar och inläsning av denna information i dataprogrammet SPSS, har 
vi gjort en tydlig kodmall, att ha som underlag i denna process. För att säkerställa att rätt 
information har matats in rätt i SPSS, har båda författare suttit med vid inmatning. Slutligen 
om vi ska säga något om våra resultat, anser vi oss ha en god grund för de resultat vi fått fram 
i denna studie. Vi är dock medvetna om att svarsfrekvensen inte är den bästa, men att de 
resultat vi fått ändå är trovärdiga.

7.3 Validitet

Validitet är ett begrepp som mäter hur giltig den framkomna informationen är212. Den vill visa 
på om de slutsatser studien kommit fram till hänger ihop eller inte. Detta kan göras genom att 
mäta fyra olika sorters validitet. Dessa är; begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet 
och ekologisk validitet.213

Begreppsvaliditet, kan även kallas teoretisk validitet, visar på om ett mått på ett begrepp 
verkligen mäter det som är avsett att mätas. Förutsättningen för att ett begrepp ska betecknas 
som valitt är att det även är reliabelt.214 Vi anser att vi mätt det vi avsett att mäta. Detta 
beroende på att de resultat vi fått varit rimliga, trots att svarsfrekvensen är låg.

Den externa validiteten mäter huruvida en studies resultat går att generalisera över ens urval. 
Om man som utgångspunkt för sitt stickprov haft ett slumpmässigt urval kan man anta att den 
externa validiteten är hög. Det motsatta gäller vid icke-slumpmässiga urvalsmetoder, den 
externa validiteten blir tvivelaktig.215 I denna studie bör därför den externa validiteten vara 
hög, då vi använt ett slumpmässigt urval. 

Slutligen vad gäller den ekologiska validiteten, är tanken med detta mått att det ska visa om 
dessa resultat är användbara i människors vardag och i dess naturliga miljöer. Risken med att 
genomföra en enkätstudie är att den stör i respondentens vardag och därmed kan den 
ekologiska validiteten bli låg.216 Detta skulle även kunna vara fallet i denna studie men vi 
anser att denna enkätstudie inte bör ha stört alltför mycket i den naturliga situationen för 
respondenterna. Dessa har haft en möjlighet att själv avgöra om de vill medverka eller inte. 
Dock ska tilläggas att det kan tänkas att det finns någon bland respondenterna som känt sig 
besvärade då de erhållit påminnelser, men redan bestämt sig för att inte deltaga.

7.4 Generalisering

Generalisering handlar om hur denna studies resultat går att överföra till andra grupper och 
situationer, än just denna studies respondenter. Då man genomför en enkätstudie är det varken 
praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart att göra en totalundersökning, därför görs ett 
urval. För att de resultat som kommer fram i studien ska kunna vara generaliserbara gäller det 
att ens urval är representativ för hela populationen. Resultaten är inte att betrakta som 
                                                
212

Holme, I-M & Solvang, B-K. (1997), Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 94.
213 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, Malmö, s. 48.
214 Ibid, s. 48 f.
215 Ibid, s. 67 f.
216 Ibid, s. 48 ff.
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generaliserbara om de endast går att applicera på ens urval. För att öka förutsättningarna för 
ett generaliserbart resultat är det viktigt att urvalet skett på ett slumpmässigt sätt, detta för att 
minska riskerna för skevheter eller bias.217 Vi anser att våra resultat är generaliserbara trots 
den låga svarsfrekvensen. Detta grundar vi i att vi först och främst gjort ett slumpmässigt 
urval bland Affärsdatas registrerade småföretag. Vidare har dessa utvalda företag legat runt 
om i Sverige, haft olika storlekar, ålder, omsättning och så vidare. Detta inverkar på varför vi 
tror att våra resultat är generaliserbara över en större grupp. 

                                                
217 Bryman, Alan & Bell, Emma, (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, s. 100.
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Antal sidor: 5 st (4 sidor enkät)
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Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet som just nu 

skriver på vår D-uppsats. 

Syftet med denna enkät är att undersöka hur företag ställer sig till olika 

finansieringsmöjligheter. Vi skulle vara tacksamma om ni vill hjälpa oss med 

detta, så att vi kan slutföra vår uppsats.

Ni får självklart ta del av undersökningen om Ni önskar (bifoga returadress om 

så är fallet).

De uppgifter som Ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och Ni kommer 

att förbli helt anonyma.

På grund av den tajta tidsplanen för vår uppsats, skulle vi vara tacksamma för 

svar senast den 7 Maj 2007
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Tack för Er medverkan!

Från: Erica Kallin och Camilla Ågren, Handelshögskolan Umeå Universitet
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Vilket år grundades företaget? 

Året för registreringen: 

Bolagsform

 Aktiebolag  Inget svar Annat:_________________________

Bransch
Företagets huvudsysselsättning

 Byggnad/Konstruktion  Detaljhandel  Handel

 Hotel och/eller restaurang  Jordbruk/skogsbruk  Konsult

 Partihandel  Transport

 Tillverkning av industriprodukter  Tillverkning av konsumtionsvaror

 Annan verksamhet:  

Var i Sverige är företaget beläget?

 Södra Sverige  Mellersta Sverige  Norra Sverige

 Inget svar

Hur många heltidsanställda hade företaget den sista december 2006?

Två halvtider är detsamma som en heltid: 

Omsättning

2006 års omsättning i SEK: 

Vilken var den ungefärliga förändringen i företagets omsättning under perioden

2004 – 2006?  Sett i %

___________________________________________________________________________
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Ange i vilken utsträckning dessa påståenden stämmer in på företaget:

Aldrig Ofta Inget svar
Erhåller förskottsbetalningar från kunder
Före leverans av produkt/service

Aldrig Ofta Inget svar
Försäljning av kundfordringar till finansbolag
Factoring

Aldrig Ofta Inget svar
Erbjuder kunder rabatt om de betalar kontant
För att få tidigare betalningar 

Aldrig Ofta Inget svar
Aktivt söker upp bästa möjliga betalningsavtal 
med leverantörer 

Aldrig Ofta Inget svar

Håller inne ägarens/chefens betalning under 
en period på grund av brist på pengar 

Aldrig Ofta Inget svar
Avsiktligt betalar leverantörer för sent

Aldrig Ofta Inget svar
Lånar utrustning från andra företag.
Under en kortare tidsperiod

Aldrig Ofta Inget svar
Har valt att köpa begagnad utrustning
Istället för att köpa ny utrustning 

Aldrig Ofta Inget svar
Samordnar inköp med andra företag
För att få bättre avtal med leverantörer

Aldrig Ofta Inget svar
Avsiktligt betalar in moms för sent
Vid enstaka tillfällen

Aldrig Ofta Inget svar
Använder ägarens/chefens privata kreditkort
för företagets utgifter

Aldrig Ofta Inget svar
Erhåller kapital via ägarens/chefens uppdrag
i andra företag eller projekt.

Aldrig Ofta Inget svar
Har erhållit bidrag från statliga myndigheter
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Är ägaren densamma som chef/VD:n i företaget?

Ja  Nej  Vet ej

Om ja, vilket av nedanstående alternativ stämmer bäst överens med varför ägaren 

driver sitt eget företag? Välj det alternativ som passar bäst in.

 Vill vara min egen chef  För att utvecklas som människa 

 Bli rik  För att trygga min inkomst

 Bli framgångsrik  Inget svar

 Annat svar:  

Nedan hittar du fyra olika beskrivningar av ett företag och dess utveckling.

Läs först igenom alla fyra beskrivningar. Sätt därefter ett kryss vid den beskrivning, 

som enligt din åsikt, bäst överensstämmer med företagets nuvarande situation.

Företaget är nystartat och har osäker kundtillströmning och efterfrågan.

 Företaget börjar nå ut till sin marknad och har en mindre kundkrets

Företaget växer snabbt och större investeringar görs. Företaget har en ökad omsättning.  

Företaget har nått de tänkbara kunderna och har en tillfredställande omsättning

Företaget har storlek, finansiella resurser och en erfaren företagsledning

 Inget svar

Har företaget, i dagsläget, långfristiga lån hos banken?

 Ja  Nej  Inget svar

Hur värderar du företagets möjligheter att erhålla långsiktig finansiering från banker?

Mycket låg Mycket hög Inget svar
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Hur värderar du företagets möjligheter att erhålla långsiktig finansiering från en ny 

extern finansiär? Riskkapitalbolag, privat investerare eller liknande

Mycket låg Mycket hög Inget svar

Anser du att Ert företag är i behov av ytterligare kapital, för att hantera olika problem? 

 Ja  Nej  Inget svar

”Genom att lansera en ny produkt/tjänst kommer ert företag att kunna öka omsättning 

och vinst drastiskt. Men, för att kunna göra denna lansering behöver företaget 

ytterligare kapital.” Vilket av dessa tre alternativ skulle välja Ni i första hand?

 Jag tar in en ny delägare, som kan tillgodose företaget med det kapital som behövs för en 

omedelbar expansion.

 Jag väljer att expandera företaget så långt de internt skapade pengarna räcker, trots att 

vissa kunder och/eller marknader kan komma att förloras.

 Jag väljer att ta ett långsiktigt banklån, mot borgensförbindelse, för att klara företagets 

omedelbara expansion.

Sett i dagsläget, använder Ni något/några andra metoder för att finansiera Er 

verksamhet? För att exempelvis undvika banklån eller nya ägare.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tack för Er medverkan
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Kodmall

Fråga Kodning Bortfall

1 66 = 2007 99 = bortfall
1 = 2006
2 = 2005
3 = 2004
4 = 2003
5 = 2002
6 = 2001
7 = 2000
8 = 1999
9 = 1998
10 = 1997
11 = 1996-1992
12 = 1991- 1987
13 = 1986- äldre

2 1 = AB 0 = vet ej, 99 = bortfall
2 = Annat

3 1 = bygg/konstruktion 99 = bortfall
2 = Detaljhandel
3 = Handel
4 = Hotell och/eller restaurang
5 = Jordbruk/skogsbruk
6 = Konsult
7 = Partihandel
8 = Transport
9 = Tillverkning av industriprodukter
10 = Tillverkning av konsumtionsvaror
11 = Annan verksamhet

4 1 = Södra Sverige 0 = vet ej, 99 = bortfall
2 = Mellersta Sverige
3 = Norra Sverige

5 1 = 0 anställda 99 = bortfall
2 = 1 anställd
3 = 2 anställda
4 = 3 anställda
5 = 4 anställd
6 = 5 anställda
7 = 6 anställda
8 = 7 anställd
9 = 8 anställda
10 = 9 anställda
11 = 10 anställd
12 = 11-15 anställda
13 = 16-20 anställda
14 = 21-25 anställd
15 = 26 el fler anställda
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6 1 = mindre än en miljon 99 = bortfall
2 = 1 miljon
3 = 2 miljoner
4 = 3
5 = 4
6 = 5
7 = 6-10
8 = 11-15
9 = 16-20
10 = 21-25
11 = 26- 30
12 = 31 -40
13 = 41 - 50
14 = 51-60
15 = 61 - 70
16 = 71 - 80
17 = 81 - 90
18 = 91 - 100
19 = mer än 100 miljoner

7 1 = mindre än 10% 99 = bortfall
2 = 11-20 %
3 = 21-30 %
4 = 31-40 %
5 = 41 -50 %
6 = mer än 50 %

8 1 = Aldrig( 2 rutor) 0 = vet ej, 99 = bortfall
2 = Sällan(3 rutor)
3 = Ibland (3 rutor)
4 = Ofta(2 rutor)

9 1 = Ja 99 = bortfall
2 = Nej
3 = Vet ej

9a 1= Vill vara sin egen
0 = inget svar, 99 = 
bortfall

2 = Utvecklas 100 = ske ej svara
3 = Bli rik
4 = trygga inkomst
5 = Bli framgångsrik
6 = Annat svar

10 1 = existens 0 = vet ej, 99 = bortfall
2 = Överlevnad
3 = Tillväxt
4 = Take off
5 = Mognad

11 1 = Ja 0 = vet ej, 99 = bortfall
2 = Nej
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12 1 = Mycket låg
0 = Inget svar, 99 = 
bortfall

2 = Låg
3 = Hög
4 = Mycket hög

13 1 = Mycket låg
0 = Inget svar, 99 = 
bortfall

2 = Låg
3 = Hög
4 = Mycket hög

14 1 = Ja 0 = vet ej, 99 = bortfall
2 = Nej

15 1 = Equity 99 = bortfall
2 = Internt
3 = Skuld

16 1 = Annat O = inget svar
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Förskottsbetalningar * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

5 27 32

1 4 5

0 1 1

1 4 5

7 36 43

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Förskottsbetalningar

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Chefenslön * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

14 27 41

3 1 4

1 2 3

18 30 48

Aldrig

Sällan

Ibland

Chefenslön

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Chefenslön * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

6 32 38

1 3 4

1 2 3

8 37 45

Aldrig

Sällan

Ibland

Chefenslön

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Ägarens_kreditkort * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

7 34 41

1 3 4

8 37 45

Aldrig

Ibland

Ägarens_kreditkort

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Ägarens_kreditkort * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

16 28 44

2 2 4

18 30 48

Aldrig

Ibland

Ägarens_kreditkort

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Kundrabatter * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

14 29 43

2 0 2

2 1 3

18 30 48

Aldrig

Sällan

Ibland

Kundrabatter

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Kundrabatter * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

7 33 40

1 1 2

0 3 3

8 37 45

Aldrig

Sällan

Ibland

Kundrabatter

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Leverantörsavtal * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

5 12 17

6 6 12

3 5 8

2 6 8

16 29 45

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Leverantörsavtal

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Factoring * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

6 34 40

0 1 1

1 1 2

7 36 43

Aldrig

Sällan

Ofta

Factoring

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Factoring * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

14 29 43

1 0 1

1 1 2

16 30 46

Aldrig

Sällan

Ofta

Factoring

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Förskottsbetalningar * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

15 20 35

1 4 5

0 1 1

1 4 5

17 29 46

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Förskottsbetalningar

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total
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Kapital_via_andra_uppdrag * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

16 29 45

2 0 2

0 1 1

18 30 48

Aldrig

Sällan

Ibland

Kapital_via_
andra_uppdrag

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Låna_utrustning * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

6 23 29

6 3 9

5 3 8

1 0 1

18 29 47

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Låna_utrustning

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Låna_utrustning * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

4 22 26

3 6 9

1 7 8

0 1 1

8 36 44

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Låna_utrustning

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Begagnad_utrustning * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

2 13 15

9 6 15

6 8 14

1 3 4

18 30 48

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Begagnad_utrustning

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Begagnad_utrustning * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

0 14 14

4 9 13

3 11 14

1 3 4

8 37 45

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Begagnad_utrustning

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Samordna_inköp * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

8 20 28

3 1 4

5 7 12

2 2 4

18 30 48

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Samordna_inköp

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Samordna_inköp * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

4 23 27

3 1 4

0 11 11

1 2 3

8 37 45

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Samordna_inköp

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Bidrag * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

6 23 29

9 6 15

3 0 3

0 1 1

18 30 48

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Bidrag

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Bidrag * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

2 26 28

4 9 13

2 1 3

0 1 1

8 37 45

Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Bidrag

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Kapital_via_andra_uppdrag * Behov_av_mer_pengar
Crosstabulation

Count

7 35 42

1 1 2

0 1 1

8 37 45

Aldrig

Sällan

Ibland

Kapital_via_
andra_uppdrag

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total

Pecking_order * Livscykel Crosstabulation

Count

0 1 1 1 3

2 1 6 6 15

1 6 9 6 22

3 8 16 13 40

Equity

Internt genererade

skuldsättning

Pecking_order

Total

Överlevnad Tillväxt Take off Mognad

Livscykel

Total

Pecking_order * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

2 1 3

2 15 17

11 11 22

15 27 42

Equity

Internt genererade

skuldsättning

Pecking_order

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Pecking_order * Omsättning Crosstabulation

Count

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3

1 3 2 0 1 2 1 0 1 2 1 0 2 1 0 0 17

2 0 0 2 2 1 1 2 0 5 2 2 0 0 1 2 22

3 3 2 2 3 3 2 3 1 7 5 2 2 1 1 2 42

Equity

Internt genererade

skuldsättning

Pecking_order

Total

mindre än
en miljon 1miljon 2 miljoner3 miljoner4 miljoner5 miljoner6-10 miljoner

11-15
miljoner

16-20
miljoner

21-25
miljoner

26-30
miljoner

31-40
miljoner

41-50
miljoner

81-90
miljoner

91-100
miljoner

mer än 100
miljoner

Omsättning

Total
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Pecking_order * Ålder Crosstabulation

Count

0 0 0 0 0 1 0 2 3

1 1 0 0 1 0 8 4 15

0 0 1 1 0 5 4 11 22

1 1 1 1 1 6 12 17 40

Equity

Internt genererade

skuldsättning

Pecking_order

Total

2003 2002 2000 1999 1998 1996-1992 1991-1987 1986-

Ålder

Total

Ålder * Livscykel Crosstabulation

Count

1 1 1 0 3

0 0 1 0 1

0 0 1 0 1

0 1 0 0 1

0 1 0 0 1

1 2 2 1 6

0 0 6 5 11

1 5 7 5 18

3 10 18 11 42

2003

2002

2000

1999

1997

1996-1992

1991-1987

1986-

Ålder

Total

Överlevnad Tillväxt Take off Mognad

Livscykel

Total

Bransch * Livscykel Crosstabulation

Count

1 1 3 3 8

1 2 2 1 6

1 0 1 1 3

0 0 0 1 1

0 0 3 0 3

0 0 2 1 3

0 0 1 0 1

0 2 2 1 5

0 5 3 5 13

3 10 17 13 43

Byggnad/konstruktion

Detaljhandel

Handel

Hotell och/eller
restaurang

Konsult

Partihandel

Transport

Tillverkning av
industriprodukter

Annan verksamhet

Bransch

Total

Överlevnad Tillväxt Take off Mognad

Livscykel

Total

Livscykel * Långfristiga_lån Crosstabulation

Count

0 3 3

8 2 10

6 12 18

3 10 13

17 27 44

Överlevnad

Tillväxt

Take off

Mognad

Livscykel

Total

Ja Nej

Långfristiga_lån

Total

Pecking_order * Framtida_externa_finansiärer Crosstabulation

Count

0 1 2 0 3

2 1 3 9 15

0 4 5 7 16

2 6 10 16 34

Equity

Internt genererade

skuldsättning

Pecking_order

Total

Mycket låg Låg Hög Mycket hög

Framtida_externa_finansiärer

Total

Livscykel * Omsättning Crosstabulation

Count

0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 1 0 9

2 0 1 1 1 2 1 1 0 6 0 2 0 1 0 0 18

0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 0 2 13

2 2 2 2 3 4 2 3 1 8 5 2 2 2 1 2 43

Överlevnad

Tillväxt

Take off

Mognad

Livscykel

Total

mindre än
en miljon 1milj 2 milj 3 milj 4 milj 5 milj 6-10 milj 11-15 milj 16-20 milj 21-25 milj 26-30 milj 31-40 milj 41-50 milj 81-90 milj 91-100 milj

mer än
100 milj

Omsättning

Total

Livscykel * Tillväxt Crosstabulation

Count

0 0 0 2 0 0 0 2

0 0 3 2 2 0 2 9

1 8 5 1 2 0 1 18

1 4 4 2 0 1 0 12

2 12 12 7 4 1 3 41

Överlevnad

Tillväxt

Take off

Mognad

Livscykel

Total

minus
mindre

än 10 % 11-20 % 21-30 % 31-40 % 41-50 % mer än 50 %

Tillväxt

Total

Livscykel * Antal_anställda Crosstabulation

Count

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 1 0 10

2 0 4 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 16

1 2 1 0 0 1 0 0 0 3 1 2 1 1 13

3 5 6 1 4 3 1 1 1 6 3 4 3 1 42

Överlevnad

Tillväxt

Take off

Mognad

Livscykel

Total

1 anställd 2 anställda 3 anställda 4 anställda 5 anställda 6 anställda 7 anställda 8 anställda 9 anställda
11-15

anställda
16-20

anställda
21-25

anställda
26 eller fler
anställda 113

Antal_anställda

Total

Pecking_order * Behov_av_mer_pengar Crosstabulation

Count

2 1 3

1 16 17

5 17 22

8 34 42

Equity

Internt genererade

skuldsättning

Pecking_order

Total

Ja Nej

Behov_av_mer_
pengar

Total


