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tacka Anna-Stina Lindgren för en uttömmande korrekturläsning, samt en underbar 
lasagne. 
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar hur finansiell bootstrapping används i små företag. Vårt 
huvudsyfte för denna studie är att öka förståelsen för finansiell bootstrapping genom 
att studera företags nyttjande av bootstrapping. Vi har begränsat studien till företag v 
Västerbottens Län samt, inom turismsektorn främst av ett egenintresse för området 
och därför att vi utgått ifrån att bootstrapping är vanligt förekommande för berörda 
företag. Studien har utförts ur företagarnas perspektiv då vi helt utgått ifrån deras 
erfarenheter och upplevelser. 
 
För att uppnå en ökad förståelse för användandet av finansiell bootstrapping har vi 
genomfört en kvalitativ studie bestående av semi-strukturerade intervjuer med fem 
turismföretagare, och en konsult med stark anknytning till turismbranschen. För att nå 
en djupare bild av företagarnas erfarenheter och åsikter har vi valt en hermeneutisk 
kunskapssyn. 
 
Referensramen för denna studie utgörs av ett koncept kretsande kring, 
finansieringsalternativ, nätverk och finansiell bootstrapping då vi anser dessa tre 
begrepp tätt sammankopplade och tillsammans, ger en sammanfattande bild av 
samverkande faktorer för huvudtemat – finansiell bootstrapping. 
 
Vi har angripit studiens problem – hur finansiell bootstrapping används av företag – 
med en abduktiv forskaransats. Detta då initiala teorigenomgångar inte gett tillräckligt 
utförliga svar varpå vi fortsatt vårt sökande efter relevant teori.  
 
Resultatet av studien har visat på att finansiering av starten och driften av ett 
turismföretag på en mindre ort, är mångfacetterad, samt att finansiell bootstrapping är 
en viktig faktor i detta. Studien visar att bootstrapping används på olika sätt, men att 
egenfinansiering tycks vara vanligt förekommande. Vidare visar studien på 
svårigheter att använda sig av kontakter/nätverk på rätt sätt och att detta till viss del 
kan bero på kompetens- och kommunikationsproblem mellan såväl turistentreprenörer 
som offentliga aktörer. 
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel av uppsatsen ämnar vi presentera ståndpunkter som 
ligger till grund för studien. På detta sätt hoppas vi även att det skall klargöras 
bortom tvivel vilket problem som utgör bakgrunden till studien samt från vilken 
utgångspunkt vi ämnar angripa problemet, för att på så vis redogöra för början 
på den stringens som utgör studiens kärna. 

 

1.1 Studiens Disposition 
 

 
I. Figur 1 - Studiens disposition 
Introduktion till 

studien 
Detta inledande kapitel ger en introduktion till ämnet, finansiell 
bootstrapping samt relevant bakgrund till detsamma men även 
grundläggande utgångspunkter för studiens utförande. 

Vetenskapliga 
utgångspunkter 

Efter en grundläggande presentation av ämnet övergår vi till att 
presentera bakgrunden till såväl var vi författare står gentemot 
ämnet för studien, hur vi kom i kontakt med ämnet samt vilka 
faktorer som motiverade vårt val av ämne. Därefter tar vi ställning 
till vetenskapliga vägval gällande syn på kunskap och omvärld samt 
vårt angreppssätt på studiens problem. Denna del av studien kan ses 
som en överblick över hur studien angripits på en strategisk nivå. 

Teoretisk 
referensram 

Denna del av studien syftar till att presentera tidigare studier inom 
såväl vårt huvudområde, finansiell bootstrapping, som nätverk och 
finansieringsalternativ, då dessa utifrån vårt perspektiv är relevanta 
för studien. Denna litteratur utgör den referensram vilken utgjort en 
teoretisk ram med vedertagna definitioner och synsätt på ämnet. 

Praktiskt 
utförande av 

studien 

Härefter presenterar vi hur studien har utförts på en praktisk nivå. 
Vi presenterar hur data insamlats och bearbetats samt de risker våra 
val innebär. I denna del av studien kan även läsas grundläggande 
motiveringar till varför vi valt att utföra studien på detta specifika 
sätt. 

Presentation av 
empiriska fynd 

Vi fortsätter med att presentera sammanställningar av de intervjuer 
som utgjort primärdata för studien, vilket även är den information 
som analyserats och därmed utgjort basen för efterföljande 
slutsatser. 

Analys av empiri 
samt härledda 
slutsatser och 
bedömning av 

sanningskriterier 

I denna sista del av studien presenterar vi inledningsvis de 
reflektioner vi gjort kring empirisk data samt vilka slutsatser de lett 
till. En sista del av studien ägnas åt ställningstaganden kring 
sanningskriterier såsom möjligheter att styrka äktheten i utifrån 
studien dragna slutsatser. 
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1.2 Begreppsdefinitioner 
 
Turism  
 
Vi har utgått från den europeiska unionens officiella definition av begreppet turism vilket 
definieras som: 
 

 ”Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin 
vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 
syften.” 1 
 

Värt att notera är att exempelvis företagskonferenser på annan ort än den för verksamheten 
definieras som turism. 
 
Finansiell bootstrapping 
 
Namnet finansiell bootstrapping syftar till ett lyftande av verksamheten och den mest 
grundläggande definitionen av begreppet är som alternativ finansiering men vi anser detta 
vara en allt för snäv definition. Att benämna företeelsen som enbart finansiering ser vi som 
alltför godtyckligt, då metoder för kostnadsminimering enligt traditionella definitioner 
ingår. Det vi menar med begreppet är, vid sidan av mer traditionella faktorer, att använda 
resurser, möjligheter och kunskaper som finns inom företaget för att stärka och driva 
verksamheten. 
 
Finansiering och finansieringsalternativ 
 
Definition av dessa begrepp kan vid första anblick tyckas överflödig, men vi vill klargöra 
att när traditionella finansieringsalternativ för företag diskuteras menar vi exempelvis 
bidrag, riskkapital och banklån. Vi anser denna specificering nödvändig, då det annars kan 
feltolkas som att definitionen även inkluderar mer kortsiktiga/operationella finansieringar 
såsom leasing och factoring. 
 
Små företag  
 
Det finns liten enighet för definitionen av hur små företag ser ut. EU-kommissionen till 
exempel definierar små företag som verksamheter med 10-49 anställda med en årlig 
omsättning understigande 7 miljoner euro och en balansomslutning understigande 5 
miljoner euro. Alla företag med mindre anställda än så definieras som mikroföretag.2 
Problemet med denna definition är att den är generell för alla branscher inom EU och detta 
i kombination med att få turistverksamheter i Sverige kan klättra över definitionen för 
mikroföretag gör att passformen för ändamålet är undermåligt. För övrigt kategoriseras alla 
företag, presenterade i denna studie, enligt den definitionen mikroföretag. När då studien, 
ämnar undersöka användandet av finansiell bootstrapping i vad vi anser vara små företag 
har vi valt att definiera dessa som verksamheter med upp till 10 heltidsanställda och en 
omsättning understigande 10 miljoner kr. 
 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0035:SV:HTML 
2 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm  
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1.3 Ämnesval 
 
Organiserad kooperation och vidare samverkan inom såväl näringsliv som annat 
företagande är långt ifrån ett nytt koncept. Goda grannar och vänner har hjälpt varandra i 
alla tider medan företag kontinuerligt fattar samarbetsavtal som ekonomiskt gynnar de 
inblandade. Med detta i åtanke ter sig möjligheten att dessa företeelser sker i kombination 
långt ifrån omöjlig.  
 
Termen finansiell bootstrapping är ett relativt nytt begrepp och innefattar till viss del både 
samarbete på basis av personliga relationer och ekonomiska samarbetsavtal. Vi ämnar utgå 
från den teoretiska basen för finansiell bootstrapping och då med fokus på social 
bootstrapping, för att studera för- och nackdelar med samarbete i norrländska företag 
verksamma inom turistbranschen. 
 
Vårt intresse för finansiell bootstrapping har inspirerats av vår tidigare lärare i finansiering 
Håkan Andersson, som presenterat ämnet under en föreläsning. Det faktum, att Håkan 
själv är intresserad av ämnet och mindre företag generellt sett, har haft en stor inverkan på 
vårt ämnesval. Utöver det ser vi mindre företag som intressanta undersökningsobjekt, då de 
i majoriteten av företagsekonomiska diskussioner ofta förläggs i skymundan av större 
företag. Med detta i åtanke är valet att göra en studie om finansiell bootstrapping enkelt, då 
det är en företeelse som vi ser som intressant, och som dessutom är relativt outforskad. 
 

1.4 Problembakgrund 
 
Denna del av kapitlet diskuterar olika bakgrundsfaktorer som är relevanta för det problem 
vilket uppsatsen grundas på. Kortfattat motiveras denna del av ett behov av att förstå 
utifrån vilka förutsättningar vi utgått vid planerandet av denna studie. 

1.4.1 Kooperationens utveckling i Sverige 
 
Olika typer av hinder och problem, vad gäller finansiering av företag eller köp av 
produkter, är ingen ny företeelse i Sverige. Genom att göra en tillbakablick mot 
bondesamhället ges en inledande historisk bild av finansieringsproblem för dåtida 
småföretagare – bönderna. Innan industrialiseringen tog fart i Sverige livnärde sig en stor 
del av landets befolkning på jordbruk och boskapsskötsel, ett liv i sin enkelhet som vid 
första anblick tycks vara avlägsen den bild på företagande som till dags dato anses 
vedertagen. Även om byråkratiska fallgropar och andra institutionella hinder fötts på 
senare år var finansiering även under tidigt 1900-tal ett stort problem. Finansieringen låg i 
en avsevärt mindre skala då kontra nu, men en plog kan mycket väl ha varit den 
anläggningstillgång, som höll ett jordbruk vid liv på samma sätt som många 
produktionsföretag i dagsläget kräver stora investeringar för att utvecklas eller i vissa fall 
bibehålla status quo. 
 
I det svenska lantbrukarsamhället rotade sig grunden till kooperation i de översta skikten 
där de styrande individerna skapade hushållningssällskap. Dessa hushållningssällskap var 
sprungna ur ett behov av att finna lämpliga förkovringsmöjligheter för lantbruket och syftet 
med sällskapen var att främja alla inblandades intressen inom lantbrukshushållning, 
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hemslöjd och fiske. Detta föregicks av tidiga försök att under 1700-talet bilda liknande 
sammanslutningar på en lokal nivå för att främja jordbruksnäringen. Med tiden utvecklades 
sällskapen i fråga om organisering och demokratisering då stadgar infördes och 
sammanslutningarnas ledning utökades med hjälp av bl.a. lantbruksakademien. Dessa 
kooperationsliknande sammanslutningar av människor utvecklades med tiden och 
teknologin till allt större och mer formella gemenskaper. Det blev en slutlig övergång från 
naturahushållning och hemmatillverkning till en penninghushållning och slutligen en 
marknadsekonomi. En oväntad effekt av dessa förändringar blev lanbrukarnas 
beroendeställning gentemot handelsmännen, vilket innebar svaga 
förhandlingsutgångspunkter för dåtida lantbrukare. Denna utveckling ledde i slutet av 
1800-talet till vad som blev de första kooperativa lantbrukarföreningarna, som samordnade 
försäljning av exempelvis mejeriprodukter och sedermera även utvecklades till 
organiserade inköp och därmed även en starkare förhandlingsposition gentemot handeln.3 
 
Även om det kan te sig som en vidsträckt tolkning så kan mer sentida kooperativa 
föreningar som till exempel KF sägas ha sin grund i den utveckling som sammanfattats 
ovan. Generellt sett kan sägas att Sverige under 1900-talet tog ett fortsatt kliv mot 
samarbete och solidaritet inom flertalet branscher och i dagens läge är samordning och 
samarbete närmast ett krav för många företag i de flesta branscher. Denna utveckling av 
kooperation och samarbete kan ses som ett första trevande steg mot dagens finansiella 
bootstrapping som vi definierar den. 
 

1.4.2 Finansieringsalternativ 
 
Det är allmänt vedertaget att banklån generellt sett är det klart vanligaste 
finansieringsalternativet för små företag. Andra vanliga finansieringsmetoder är eget 
kapital och medel tillskjutna från vänner och släkt.4 Riskkapital utgör procentuellt en stor 
del av alla kapitalinvesteringar men har inte samma spridningsfrekvens på olika bolag som 
tidigare nämnda alternativ.5 
 
Små och unga företag har som regel svårt att få fördelaktiga banklån då kreditvärdet i små 
företag ofta är svagt. Banker är som regel misstänksamma mot säkerheter som inte går att 
ta på, som till exempel patent, och förgängliga säkerheter med begränsad livslängd, som 
lager och pågående arbeten6. Ett ytterligare led i problematiken är att det har påvisats en 
generell ovilja hos små företag att använda sig av extern finansiering, vilket litteraturen till 
stor del hänför till en dubbelriktad informationsasymmetri mellan finansiär och företagare.7 
Denna ovilja mot extern finansiering kan även förklaras med en vilja hos företagaren att 
bibehålla kontroll över företaget, då exempelvis riskkapital kan skifta maktbalansen i 
firman.8 

                                                 
3 Hagberg, Erik ”Svenskt jordbruk och skogsbruk 1913-1962: minnesskrift utgiven av Kungl. Skogs-  
 och Lantbruksakademien i anslutning till Akademiens 150-årsjubileum 28 januari 1963” (Uppsala:  
 Almqvist & Wicksell, 1962): 15-20 
4 Cressy, Robert “ Debt Finance and Credit Constraints on SMEs” i International Handbook Series on  
 Entrepreneurship: The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures, Simon Parker (red.), (Springer US,  
 2006): 190 
5 Ibid., 192 
6 Ibid., 198f 
7Berggren, Björn, Christer Olofsson och Lars Silver “Control aversion and the Search for External  
 Financing in Swedish SMEs” Small Business Economics, 15 (2000): 1 
8 Ibid., 2 



1. Inledning 

 5

 

1.4.3 Svensk turism 
 
Sverige är knappast ett land som generellt sett förknippas med en rik turistnäring och därav 
höga inkomster från sektorn, men de facto så stod år 2005 turistnäringens exportvärde för 
62,2 miljarder kronor i Sverige, vilket är högre än många av Sveriges stora exportgrenar 
såsom personbilar, trävaror samt järn och stål. Vid sidan av detta så har turistnäringen 
under de senaste 22 åren genererat uppskattningsvis 35 000 nya heltidsarbeten och under 
samma tidsperiod har vår egen turistkonsumtion i det egna landet och turistnäringens 
exportvärde ökat med 52% respektive 118%.9 Utifrån detta kan det givetvis vara svårt att 
objektifiera den svenska turismen i ett perspektiv, men faktum är att svensk turism är en av 
Sveriges snabbast växande sektorer. Dessa siffror bör dock läsas med viss eftertänksamhet, 
då det sällan finns enighet i vad som sorteras under turismkategorin och även vissa 
svårigheter att avgöra exempelvis hur stor del av varje kioskägares omsättning som 
turismen står för. 
 

1.4.4 Finansiell bootstrapping 
 
Forskningsområdet finansiell bootstrapping är relativt nytt, med relativt få empiriska 
studier av fenomenet. Det var i slutet av 80-talet som de första studierna kring finansiell 
bootstrapping genomfördes. Empiriska studier kom att dröja till mitten på 90-talet, då en 
studie kring finansiell bootstrapping i nystartade amerikanska mjukvaruföretag 
genomfördes. Några år senare genomfördes en studie med liknande inriktning på 
Nordirland av Harrison och Mason, vilka konstaterade det faktum att företag med mindre 
än 10 anställda använde sig av finansiell bootstrapping i betydligt större utsträckning än 
företag med mer än 10 anställda10. Ytterligare empiriska studier kring ämnet har gjorts av 
Winborg och Landström, som koncentrerat sig på svenska företag, och författarna har i sin 
studie undersökt hur fenomenet finansiell bootstrapping förekommer i Sverige, och även 
kategoriserat olika typer av bootstrapping, och genom denna studie kan de anses vara 
pionjärer på området. 
 
Förekomsten av finansiell bootstrapping i Sverige är inte kartlagd i någon större 
utsträckning, men ett antal empiriska studier har genomförts, främst av Joakim Winborg. 
Fenomenet finns dock i vår vardag, vi tänker inte på det bara. Exempelvis när företagare 
hjälper varandra med små vardagliga problem, som att låna ut verktyg när det behövs. Det 
vetenskapliga begreppet finansiell bootstrapping är dessutom relativt brett, eftersom det 
inte bara innehåller ekonomiska faktorer, utan även viktiga faktorer som nätverk och 
relationer i nätverk. 

1.5 Problemformulering 
 
Med denna bakgrund i åtanke anser vi att problemet som denna studie skall utforska kan 
formuleras med en enda fråga:  
 
Hur används finansiell bootstrapping som finansieringsmetod av små turismföretag? 
                                                 
9 http://www.nutek.se/sb/d/673/a/2577 
10 Harrison, Richard, Colin Mason och Paul Girling ”Financial bootstrapping and venture development  
 in the software industry”, Entrepreneurship and regional development, 16 ( 2004) 
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1.6 Huvudsyfte 
 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för finansiell bootstrapping genom att 
studera företagares nyttjande av detsamma. 

 

1.6.1 Delsyften 
 
I huvudsyftet ingår följande delsyften: 
 

• Redogöra för relevant teoretisk referensram. 
• Belysa möjligheter och problem med finansiell bootstrapping. 
• Analysera finansiell bootstrapping utifrån en empirisk studie. 

 

1.7 Begränsningar 
 
Vi har valt att begränsa studien, såväl geografiskt som branschmässigt, till turismföretag i 
Västerbottens län. Att just turismföretag valts är för att turistbranschen nästan kan sägas 
vara tvärgående mellan branscher. Ett hotell och en badplats kan till exempel båda vara 
turismföretag men inte alls konkurrera. Detta leder oss till spekulationen att finansiell 
bootstrapping, då främst en social sådan, är vanligt förekommande, vilket gör dessa företag 
till intressanta studieobjekt. Därutöver får begränsningen till Västerbotten sägas bero delvis 
på ett visst egenintresse för oss författare som båda är födda och uppvuxna i norrland att 
undersöka hur och varför finansiell bootstrapping används i den lokala turistsektorn. 
Vidare kan studien även sägas vara begränsad till små företag, men detta är mer en 
autonom bieffekt av vårt ämnesval än ett medvetet beslutstagande, då finansiell 
bootstrapping är signifikativt för mindre företag. 



2. Utgångspunkter 

 7

2. Utgångspunkter 
 

Detta avsnitt har syftet att förtälja och förklara vissa faktorer som ligger till 
grund för denna studie. Dessa faktorer är för det första varifrån vi skribenter 
kommer, dvs. vad vi upplevt, hur vi ser på omvärlden och kunskap som helhet.  
För det andra så presenteras motiveringar för de val vi gjort på teoretisk basis 
för utformandet av denna studie. Detta är viktigt av två anledningar, det ger oss 
som författare en möjlighet att beskriva de resonemang som påverkat de val som 
gjorts och påverkat studien, samt att det ger en förståelse för hur studien 
påverkats av att ha utförts av just oss. Det slutgiltiga målet med detta är för att 
klargöra de förhållanden som påverkat studien samt belysa eventuell kritik på 
teoretisk nivå vi som författare är medvetna om finns mot de val som påverkat 
utformandet av studien. 
 

2.1 Förförståelse 
 
All forskning oavsett ämnesområde präglas av den enskilde personens förförståelse av 
ämnet. Vare sig det är forskaren eller exempelvis intervjupersoner så utgör förutfattade 
meningar element som i slutändan kan ha effekt på studiens vinkling och slutresultat. Att 
ikläda sig forskarens roll är allt annat än synonymt med en direkt konvertering till 
objektivitet och det föreligger då en essentiell fråga i att identifiera faktorer som kan 
påverka studien. Vi, som författare, kan utifrån en reflektion över erfarenheter och 
teoretisk kunskap försvaga, eliminera eller som lägst identifiera subjektiva präglingar på 
vår studie som härstammar från oss själva, men kan endast spekulera i hur 
intervjupersoners förförståelse kan påverka studiens utfall. Kontentan är att förförståelsen 
präglar förutfattade meningar och fördomar som vi har kring ämnet ifråga.11 
 
Vår utbildning fokuseras kring finansiering och redovisning, vilket innebär att vi är 
förhållandevis väl bekanta med begreppet, såväl som företeelsen, finansiell bootstrapping. 
Detta ger oss en teoretisk grundnivå att utgå ifrån och en bättre möjlighet att uppnå 
studiens syften samt mer utförligt förstå dess problemställningar. Denna medvetenhet kring 
ämnet kan dock innebära en trångsynt prägling av studien från oss som författare. Vi tar 
denna risk i beaktande under studiens gång för att undvika brister på en vetenskaplig nivå. 
 
Båda författarna har läst naturvetenskapliga program på gymnasienivå, vilket kan ha såväl 
positiva som negativa aspekter sett ur vetenskaplig synpunkt. Naturvetenskapens abstrakta 
tankesätt lämpar sig förvisso inte perfekt för samhällsvetenskapliga studier, men vi anser 
att det likaväl kan ge möjligheter att angripa problemet mer mångfacetterat och på så vis se 
fler möjligheter i empiriska resultat. Överlag lutar våra vetenskapliga föreställningar mot 
ett samhällsvetenskapligt sätt att tänka, vilket kan te sig naturligt då studien utförs som ett 
led i samhällvetenskapliga studier. Det väcker i sig frågeställningen om vi ur en 
vetenskaplig synvinkel för enkelt förkastar alternativ vad gäller metodval. Självkritik är 
dock en svårbemästrad egenskap, men vi anser dock att en medvetenhet om eventuella 
vetenskapliga förluster som kan härröra från en alltför snäv förförståelse skall utgöra ett 
led i undvikandet av dylika problem. 
 

                                                 
11 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik” (Lund: Studentlitteratur, 1997):  
 150-151 
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Vi kommer båda även från familjer där ene föräldern eller båda arbetat i företagsledning 
och är därigenom väl medvetna om att såväl officiella samarbetsavtal, som en outtalad 
förståelse att hjälpas åt, kan vara vanliga. I sig torde detta inte utgöra vare sig ett hinder 
eller någon speciell fördel utöver en medvetenhet om företeelsernas existens samt hur detta 
kan arta sig praktiskt. 

2.1.1 Grundläggande genomgång av litteratur 
 
I en inledande fas av studien ansåg vi att en grundläggande genomgång av teorier kring 
finansiell bootstrapping och dess ursprung var direkt nödvändig för att ge oss den 
kunskapsgrund som krävs för att utföra studien korrekt. Vid sidan av att ge en teoretisk 
grund för utformandet av intervjuer bildade denna tidiga litteraturgenomgång även den 
inledande referensramen som präglat studien. 
 
Den litteratur som utgjort nämnda referensram har hämtats från ett flertal sökmotorer som 
tillhandahållits av Umeå universitetsbibliotek. Databaserna i urval efter relevans: 
EBSCOhost, Google scholar Libris och Springerlink. Vid litteratursökning användes 
kombinationer av sökord som ”alternativ finansiering, finansiell bootstrapping, 
finansieringsalternativ, nätverk, finansiella nätverk, relationsbaserade nätverk, sociala 
nätverk” mm. Utifrån dessa sökningar vidgade vi referensramen genom att ta fasta på 
litteratur som databassökandet genererat. En viss del av referensramen har vi tillgodogjort 
oss sedan tidigare, till exempel Winborg och Landström, som kan sägas stå för en del av 
spetsforskningen inom området. De inledande litteratursökningarna gav otaliga mängder 
träffar, vilket innebar ett långtgående filtreringsarbete för att finna litteratur relevant för 
studien. Detta i sig var för oss inte någon större överraskning då såväl finansiering som 
nätverk är väl utforskade områden. Finansiell bootstrapping är däremot en i sammanhanget 
ny och outforskad del av finansieringsområdet, vilket medförde endast fåtalet träffar i 
sökresultaten. Följden av detta är initialt att litteraturgenomgången för denna specifika del 
blir mindre tidskrävande, men samtidigt så kan det även spekuleras i huruvida dagens 
utbud av litteratur ger en bristfällig bild av finansiell bootstrapping. 
 
Valet av teori för studien har i stort sett fokuserats på en historisk prägel och därav 
utvecklingen av det som idag benämns finansiell bootstrapping. De mest grundläggande 
teorierna är koncentrerade kring kooperation och finansieringsalternativ för mindre företag. 
Denna grund vilar på utgångspunkten att finansiell bootstrapping är ett bredare begrepp än 
bara alternativ finansiering, dvs. att vi utgår från en definition av finansiell bootstrapping 
där tonvikten ligger på kooperation och samarbete. 
 
Som ytterligare ett led i vår diskussion behandlar en stor del av teoriavsnittet 
nätverksteorier och då främst med fokus på personliga relationer. Begreppen nätverk och 
nätverkande är egentligen tätare förknippade med marknadsföring och entreprenörskap än 
finansiering, men tar i likhet med denna studie fasta på möjligheter och styrkor med 
samarbete samt hur ett företag kan stärkas och utvecklas genom personliga och 
affärsmässiga kontakter. Ytterligare ett argument för användandet av nätverksbegreppet i 
diskussionen kring finansiell bootstrapping är att det sistnämnda begreppet är ett ungt 
sådant och därför tämligen outforskat. Med det som bakgrund menar vi att teorikapitlet ger 
en större bredd och därmed utökade möjligheter att tolka och förstå finansiell 
bootstrapping i praktiken. 
 
De slutgiltiga och trots allt viktigaste teorier som presenteras i avsnitt tre av denna studie 
berör finansiell bootstrapping direkt och en stor del av den teoretiska tyngden som ligger 
bakom såväl förförståelse som tolkningar härrör från Winborg och Landström och bör ses 
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som spetsforskning inom området. Motivering för dessa känns överflödiga, då författarna 
presenterat en för tillfället vedertagen definition av begreppet finansiell bootstrapping samt 
de olika former den kan ta. Med detta i åtanke vill vi dock framhäva att ledande 
spetsforskning som denna är, dock inte bör ses som absolut sanning, utan den ger enbart en 
övergripande förståelse för ämnet vi ur forskningssynpunkt brukar för att tolka, analysera 
och förstå empiriska fynd. 
  

2.2 Kunskapssyn 
 
Kunskapssynen är ett begrepp som sammanfattar en forskares sätt att se på såväl 
omvärlden som kunskap som begrepp. Kunskapssynens del i en studie är att förklara hur 
problemet ter sig sett genom våra ögon som forskare och vad det kommer att innebära för 
studien och dess resultat.12 
 
Genom tidigare utbildning bör vår syn på kunskapsdefinition ses som ambivalent med 
lutning mot samhällsvetenskaplig, då vi båda influerats av såväl samhällsvetenskapens 
arbetsmetoder som naturvetenskapens. Arten av denna studie är i våra ögon en tämligen 
subjektiv sådan. Vi ämnar inte objektivt mäta förekomsten eller utbredningen av finansiell 
bootstrapping utan snarare undersöka dess effekter och särarter. Följden av detta är att en 
samhällsvetenskapens kunskapssyn, hermeneutiken, lämpar sig som det mest potenta 
alternativet för denna studie. Själva kärnan i den hermeneutiska kunskapssynen är 
omöjligheten att ståndfast angripa studien objektivt, vilket är den krassa sanningen i detta 
fall, då vi inte ser någon vetenskaplig vinning i att förhålla oss objektiva till en företeelse 
som bygger på personliga förhållanden. Vidare vill vi finna ny information kring finansiell 
bootstrapping och syftet med den hermeneutiska kunskapssynen är att finna det unika och 
speciella. Vårt huvudsyfte tar sikte på att öka förståelsen kring begreppet finansiell 
bootstrapping och vi anser att studien till stor del kommer kräva analytisk tolkning av 
empirisk information, vilket formligen utesluter en objektiv kunskapssyn. Detta understöds 
av Lundahl och Skärvad som beskriver det hermeneutiska målet med forskningen som att 
vara uttolkning samt förståelse av ett fenomen. Vidare tar de även upp personliga 
erfarenheter som en nödvändighet för att uppnå kunskap på vetenskaplig basis.13 
 

2.3 Övergripande angreppssätt 
 
Kvalitativa studier beskrivs av Holme och Solvang som tätt förknippade med en närhet till 
forskningsobjektet. Detta för att studera ett fenomen ”inifrån” och således erhålla en 
grundligare förståelse för det studerade fenomenet.14 De sammanfattar vidare kvalitativa 
undersökningar som är beroende av förutsättningar hos såväl forskare som forskningsmiljö 
gällande kunskaper och värderingar.15 I överensstämmelse med denna tämligen 
övergripande definition av en kvalitativ metod, anser vi det närmast utgöra ett 
vetenskapligt imperativ att denna studie baseras på en mer närgående interaktion med 

                                                 
12 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval” (Lund:  
 Studentlitteratur, 1993): 10-11 
13 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”(Lund:  
 Studentlitteratur, 1992): 44-45 
14 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik” (Lund: Studentlitteratur, 1997):  
 92 
15 Ibid., 98 
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undersökningsobjekten för att nå den förståelse som krävs för att uppfylla studiens 
målsättning att öka förståelsen kring finansiell bootstrapping. 
  
Kvantitativa studier ger, i rak motsats till kvalitativa, en översiktlig bild av ett större antal 
undersökningsobjekt och har därför sin styrka i möjligheten att åskådliggöra mönster och 
därav generalisera. Sammanfattningsvis kan kvalitativa studier sägas passa bättre för att 
undersöka större målgrupper.16 Lundahl och Skärvad definierar i sin tur skilladen mellan 
databehandlingen såsom att kvantitativ data fokuserar på hård data som kvantifieras, 
medan kvalitativ data utgörs av mjuk data såsom attityder och värderingar, vilket 
omöjliggör kvantifiering.17 
 
Målet med studien är att åskådliggöra möjligheter och problem med finansiell 
bootstrapping för bolag aktiva inom turistsektorn i Norrbotten. Utifrån denna utgångspunkt 
och den för studien applicerade kunskapssynen krävs en kvalitativ undersökning snarare än 
en kvantitativ, då vi ej finner gemensamma nämnare för större grupper av företag 
intressanta. Intresseområdet för denna studie är snarare hur olika aktörer inom samma 
region och bransch använder sig av och påverkas av finansiell bootstrapping. Överlag 
skulle en kvantitativ studie inte uppfylla målet med vår undersökning att belysa 
möjligheter och problem med bootstrapping utan snarare passa bättre för exempelvis en 
kartläggning av fenomenet. 
 
Studiens praktiska ansats utgår från en abduktiv teoribildning, som är en blandning av det 
induktiva och deduktiva angreppssättet. Själva kärnan i abduktion är att kombinera 
induktion och deduktion, vilket betyder att metoden kan sägas ha ett samspel mellan teori 
och empiri. Istället för att endera gå från teori till empiri, eller empiri till teori, som sker i 
deduktion respektive induktion, går arbetet istället från teori till empiri, och sedan löpande 
tillbaka till teorin vid behov.18   
 
Den induktiva ansatsens grund kan sägas ligga i en härstamning från behovet att tolka och 
sedermera omtolka empiriska fynd utifrån befäst teori samt att därefter applicera detta på 
allt bredare sammanhang och närmare specifikationer vilket har stark koppling till 
hermeneutiken.19 Glaser och Strauss däremot var ledande positivister som förespråkade 
den induktiva ansatsen och definierade den som en abstraktionsprocess där empiriska 
resultat ligger till grund för utveckling av ny teori genom omskrivning av etablerad teori 
och jämförande analyser med andra grupper av den studerade företeelsen.20 En 
grundläggande problematik med Glaser och Strauss’ definition av den induktiva ansatsen 
är att de utgår från en positivistisk kunskapssyn vilket för denna studie ger dålig passform. 
Deras teoribildningssynpunkter kan dock sägas vara en anpassning av induktion för 
kombination med positivismen. En markant skillnad i Glaser och Strauss’ metodsyn kontra 
den sprungen ur hermeneutiken är att de förstnämnda betonade generaliseringsmöjligheter 
snarare än begränsad överförbarhet21. 
  
Sammanfattningsvis utgår vi inte enbart från etablerade teorier utan återgår även till dessa 
för att söka förklaringar utifrån jämförelser mot empiriska resultat genererade av studien. 

                                                 
16 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik” (Lund: Studentlitteratur, 1997):  
 92 
17 Lundahl, Ulf och Per-Hugo Skärvad ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” (Lund:  
 Studentlitteratur, 1992): 82 
18 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap” 154 
19 Ibid., 57-58 
20 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang ”Forskningsmetodik” 58 
21 Lindfors Johansson, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap”  58. 
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Den abduktiva ansatsen passar väl med en hermeneutisk kunskapssyn och passar bättre för 
att förstå problem snarare än förklara dem.22 Den tydligaste kontrasten till den abduktiva 
teoribildningen är en deduktiv sådan, vilken kan definieras som att förklara befintliga 
empiriskt påvisade företeelser, något vi inte är intresserade av.23  
 

II. Figur 2 Modell över vårt angreppssätt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Som modellen ovan visar, utgick vi ifrån ett abduktivt angreppssätt, och växlade mellan 
teori och empiri, tills vi nådde den kunskap vi ansåg oss behöva för att kunna gå vidare i 
studien. När vi först hade gått igenom teorier och började förbereda empirin, upptäckte vi 
att det behövdes kompletteras med ytterligare teorier, varför vi gick tillbaka till teorin. 
Efter detta ansåg vi oss vara klara med teoriinsamlingen och vi övergick till empirin igen 
för att genomföra våra intervjuer. Vi insåg dock efter intervjuerna att vi behövde gå 
tillbaka och justera teoriavsnittet, för att möjliggöra en bättre förståelse för studien. Efter 
justeringen av teorivalet tog vi med oss den nya kunskapen för att analysera empirin och 
komma fram till studiens slutsatser. Genom att kunskapen om studieområdet gradvis ökade 
under studien, anser vi att det var av stor vikt att kunna justera valet av teorier, allteftersom 
vi nådde ny kunskap och förståelse. Vi anser att är av stor vikt att justera teorin efter 
allteftersom ny kunskap nås, och att det torde vara av särskild stor vikt i ett så pass 
outforskat område som finansiell bootstrapping faktiskt är.   

 
2.4 Kritik mot kunskapssyn och angreppssätt 
 
Överlag kan subjektivitet vara ett orosmoment för vetenskapliga studier och så även i detta 
fall. Även om denna studie baseras på vetenskapliga ideal, som förutsätter subjektivitet för 
att uppnå vetenskaplig kunskap, kan subjektivitet i sig påverkat metodvalet. Ur detta 
perspektiv kan sägas att metodvalet och syftet med studien snarare påverkats av 
förföreställningar än framtaget på vetenskapliga grunder. Detta i sig kan utgöra en svaghet 
men vårt motiv till att undersöka denna specifika del av finansiell bootstrapping är att det 
finns endast fåtalet empiriska studier inom området och ingen publicerad studie med 
samma inriktning. 

                                                 
22 Ibid., 57. 
23 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang ”Forskningsmetodik” 51 
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Hermeneutiken har som kunskapssyn sin styrka i att upptäcka det unika och annorlunda, 
vilket vi anser utgöra en bra matchning till denna studie. Denna koncentration av 
information sker dock på bekostnad av generaliseringsmöjligheter, då eventuella slutsatser 
från studien inte kan appliceras på andra än studiens undersökningsobjekt.  
 
En kvalitativ studie har vidare en markant brist vad gäller objektivitet, då kvalitativa 
undersökningar är djupgående och det bildas en jag-du-relation mellan forskare och 
undersökningspersoner. Följden blir att objektiviteten till viss del förloras till fördel för en 
mer systematisk bild av sociala processer och sammanhang.24 Detta är dock till viss del 
beroende om objektivitet ses som en för studien väsentlig faktor, vilket inte nödvändigtvis 
behöver vara fallet. Vi är starkt medvetna om problematiken med objektivitet för denna 
studie, men anser samtidigt att den nytta en mer djupgående bild av företeelsen ger 
överväger eventuella objektivitetsförluster. 

2.5 Val av perspektiv och teori 
 
Lundahl och Skärvad beskriver perspektiv som exempelvis: hur forskare ser och bedömer 
vad som är viktigt att använda i en studie utifrån ett synsätt på verkligheten.25 Med utgång 
från vad som sagts i övrigt gällande teoretisk metod kan vårt perspektiv som forskare sägas 
vara företagarens perspektiv, då denna studie är ämnad att utforska finansiell bootstrapping 
ur de inblandade företagarnas perspektiv. Detta som ett led i den subjektivitet som krävs av 
oss i vår forskarroll. Ett annat möjligt perspektiv för studien är utifrån en objektiv 
forskarroll och även om objektivitet rent vetenskapligt värderas högt, kräver vår teoretiska 
metod det motsatta. En rent objektiv studie av finansiell bootstrapping anser vi stå 
hierarkiskt lägre än en initial förståelse för anledningar till, samt möjligheter och svagheter 
med fenomenet. 
 
Eftersom studien är inriktad mot ett hermeneutiskt angreppssätt, medför det att 
objektiviteten tappar sitt värde, eftersom vi mer är intresserade av att hitta ytterligheter. Vi 
kommer därför att förhålla oss mer subjektiva i vår forskarroll för att på så sätt kunna ta 
oss in i företagarnas sfär och förstå hur de tänker och handlar. Det finns givetvis både för- 
och nackdelar med att göra de val som vi gjort. En möjlig nackdel kan vara att vi kommer 
för nära företagarna och missar viktiga iakttagelser, eller tar dessa för givet. Vi anser dock 
att det är en fördel för oss att vara subjektiva, för att i ett senare skede av studien 
möjliggöra en djupare förståelse för hur företagarna handlar och vad som motiverar deras 
handlande. 

                                                 
24 Holme, Idar Magne och Bernt Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik” 78 
25 Lundahl ,Ulf och Per-Hugo Skoglund, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer” 

 (Lund:Studentlitteratur, 1992):59 
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3 Teori 
 

Finansiell bootstrapping är ur ett akademiskt perspektiv ett relativt nytt område med 
endast fåtalet empiriska studier. Ämnet kan sägas beröra finansieringsområdet, men 
har vuxit fram ur teoribildning från ett bredare spektrum av forskningsområden, 
såsom såväl strategisk marknadsföring och management samt entreprenörskap. Av 
denna anledning ämnar vi redogöra för den forskning som till viss del legat till grund 
för utvecklingen av finansiell bootstrapping som forskningsområde där nyckelorden 
är interaktion och nätverk.  
 
Koncist kan finansiell bootstrapping till viss del sägas vara en anpassning till 
finansiering av grundläggande samarbetsteorier inom främst strategisk 
företagsorganisation och nätverk som entreprenörskaps- och managementbegrepp. 
Detta ter sig ur våra ögon vara en vital grund i teoribildningen för denna studie just 
på grund av den tar sikte på interaktion och förhållanden företag emellan och därför 
ger bilden av finansiell bootstrapping som ett vidare begrepp än bara alternativ 
finansiering. Vidare anser vi det essentiellt att belysa teorier angående 
företagsrelationer ur ett bredare perspektiv då denna studie ämnar angripa finansiell 
bootstrapping som ett avsevärt vidare begrepp än bara konkret finansiering. 
 
Teorikapitlet därefter presenterar teoribildning härstammande från spetsforskning 
inom området för att belysa tillgängliga empiriska resultat som påvisar orsak-
följdsamband gällande finansiell bootstrapping. Detta för att illustrera en 
progressivt snävare bild av bootstrappingföreteelsen. 
 
 

III. Figur 3 - Teoridisposition 
 

 
 

 

3.1 Finansiering i mindre företag 

3.1.1 Val av finansieringsform 
 
Stewart C. Myers pecking order-hypotes kan ses som den övergripande grunden till 
företags val av finansieringsform. Teorin kan sammanfattas med att företag i första hand 
föredrar internt genererade vinstmedel följt av skuldsättning och sist externt tillfört 
kapital.26  
 
Små företag utgör många gånger ej attraktiva alternativ för investerare och effekten blir 
därav svårigheter att växa. Scholtens nämner kontrollsvårigheter för investerare som den 
främsta anledningen. Närmare definierat utgörs kontrollsvårigheter i att små företag 
förhåller sig mer begränsade vad gäller ägarskap och pantsättningsmöjligheter. Vidare 
saknar små bolag det förtroende ett gott rykte och starka affärsförhållanden ger, vilket 
ytterligare begränsar finansieringsalternativen. Scholtens hänvisar även till att små bolag 
                                                 
26 Myers, Stewart, C.”Capital Structure” Journal of Economic Perspectives,15 (2001): 92f 

Finansieringsalternativ 
och -problem 

Nätverk och personliga 
relationer 
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har begränsade interna vinster, vilket ger ett beroende av banklån, men även det blir ett 
begränsat alternativ då mindre företag ofta har svagare förhandlingslägen än större 
företag.27 
 
Problemstrukturen kring vikten av personliga förhållanden inom bankväsendet diskuteras 
utförligare av Berger och Udell, där nyckelfaktorer för förhållandebaserade låneavtal 
identifieras. Först och främst nämns vikten av bankens tillgång till mjuk information om 
bolaget, dess ägare och den lokala befolkningen samt miljön. Vidare beskrivs bankens 
lånehandhavare som nyckelperson i samspelet. Detta främst då mjuk information många 
gånger ter sig svårtillgänglig och lånehandhavare genom sitt personliga förhållande med 
bolaget och dess ledning kan visa sig ovärderligt. Den tredje faktorn som studien 
uppmärksammar är agentproblemet som uppstår pga. det personliga förhållandet som 
skapas mellan lånehandhavare och låntagare samt att mjuk information kan vara känslig att 
delge i vissa situationer. Studiens slutsats är dock att med växande storlek och komplexitet 
i struktur samt organisation för banken, minskar möjligheten att de väljer medgivande för 
lån baserade på mjuk information från personliga förhållanden. Det starkast talande 
argumentet är agentproblemet som uppstår gällande lånehandhavare och konflikter rörande 
vem som representeras. Berger och Udell hävdar att agentproblemet är mindre för banker 
med småskalig verksamhet, där hierarkiklyftan från lånehandhavare till bankledningen är 
mindre. 28 
 
En ytterligare svårighet i bankrelationer är det finansiella gap som uppstår mellan finansiär 
och företagare. Fenomenet är ett väl utforskat sådant där studieresultaten dock är allt annat 
än entydiga. En faktor till varför gapet uppstår kan dock sägas vara vedertagen i dagsläget 
och det är att det finns en informationsasymmetri mellan finansiären och företagaren, 
vilket enklast förklaras som att den ene parten besitter större information kring det aktuella 
investeringsobjektet än den andre. Å ena sidan kan företagaren anses besitta mer 
information om företaget, då den externa granskningen är avsevärt mindre i små företag än 
stora. Detta ger en viss entydighet till Berger och Udell, då såväl banker som andra 
finansiärer inte enkelt kan anförskaffa den information kring investeringsobjektet som 
behövs för att erhålla förtroende för detsamma. Å andra sidan besitter finansiären ofta mer 
information om marknaden och branschen för investeringsobjektet, vilket i kombination 
med okunskap hos nya företagare gällande externa förväntningar skiftar 
informationsövertaget. Detta åsido kan finansieringsgapet även förklaras av dels 
svårigheter för finansiären att analysera samt kontrollera sin eventuella investering samt att 
risken är avsevärt högre för små företag än för stora. Dessa faktorer kan ses gälla ur 
finansiärens perspektiv men företagaren står även för försvåranden av finansiering, då de 
ofta ej besitter tillräcklig finansiell kunskap för att inge förtroende för investeringsobjektet, 
samt att de kan ha en negativ attityd till externt kapital då det kan göra företagaren livegen 
eller skifta maktbalansen i företaget mot finansiären.29 Utifrån detta beskrivs det finansiella 
gapet genom figur 4. 
 
 
 
 
                                                 
27 Scholtens, Bert “Analytical issues in internal financing alternatives for SBEs” Small Business  
 Economics, 12 (1999): 137-148 
28 Berger, Allen N och Gregory,F Udell “Small business credit availability and relationship lending: 
 The importance of bank organisational structure” The Economic Journal, 112 (2002): 32-53 
29 Landström, Hans. ”De små företagens kapitalförsörjning – Kunskaper och implikationer” i  
 Småföretaget och kapitalet: Svensk forskning kring småföretags finansiering, Hans Landström  
 (red), (Kristianstad, SNS Förlag, 2003): 11-14 
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IV. Figur 4 – Finansiellt gap30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Nätverksteorier 

3.2.1 Nätverk som begrepp 
 

Forskning kring marknadsföring har de senaste decennierna delvis bytt sikte från 
transaktionsinriktning till att lägga tonvikten på personliga förhållanden. På samma sätt har 
även innovationsteorier och entreprenörskapsforskning inriktats mot förhållanden och 
närmare bestämt företagsnätverk. Vi ser företagsnätverk som en förlängd arm av tidigare 
kooperation, som är en prägling av samhällets utveckling de senaste århundradena, från 
kooperation inom lant- och skogsbruk till kooperativa förbundet och dagens utpräglade 
teorier kring nätverkande inom näringslivet. 
 
Österle, Fleisch och Alt utgår från Wigand et al. och deras definition av nätverkande -
möjligheten att samarbeta internt och externt. Österle et al. utvecklar dock begreppet 
nätverkande till förmågan att snabbt skapa effektiva affärsförhållanden. 
Företagnätverkande i nutida verksamheter beskrivs som koordination av processer såväl 
inuti som mellan företag och ser Internet som den faktor som främst uvecklat 
företagsnätverkandet de senaste decennierna.31  Nätverk definieras å andra sidan av 
Håkansson och Ford som en struktur av noder som är sammankopplade genom trådar. 
Anpassad till företagande ser författarna noderna som företagsenheter där förhållanden 
mellan enheter är trådar. Håkansson och Ford talar vidare om det komplexa och unika i vad 
som utgör såväl trådar som noder, då båda är täta av investeringar, interaktioner och 
anpassningar som sker såväl inom som mellan företag. Vidare utvecklar författarna 
möjligheter och hot med nätverkande sammankopplat till såväl ”heaviness” av 
investeringar och dylikt samt variation inom nätverket, där heaviness representerar 
kostnaden av förändringar och det essentiella i användandet av interna tillgångar för att 

                                                 
30Landström, Hans. ”De små företagens kapitalförsörjning – Kunskaper och implikationer” i  
 Småföretaget och kapitalet: Svensk forskning kring småföretags finansiering, Hans Landström  
 (red), (Kristianstad, SNS Förlag, 2003): 14 
31 Österle, Hubert, Elgar Fleisch och Rainer Alt “Business Networking: Shaping Collaboration  
 Between Enterprises” (Berlin: Springer Verlag, 2000): 2-4 
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genomföra dem. Variationsaspekten innebär enligt författarna att företag kontinuerligt skall 
sträva efter att lära sig och utveckla sin befästa roll i nätverket.32 
 
En central punkt i de flesta definitioner av nätverkande är att fokus ofta tycks ligga på att 
skapandet av affärsmässiga och privata relationer är ett starkt verktyg för alla parter då det 
kan medföra såväl finansiella som förhandlingsmässiga styrkor. Vi tar i likhet med ovan 
nämnda fasta på personliga relationer då denna studies huvudämne, finansiell 
bootstrapping, kan ses som en vidareutveckling av nätverksbaserad finansiering. 
 

3.2.2 Samverkan och relationer i nätverk 
 
Samverkan företag emellan rör sig på formell basis oftast om ekonomiska interaktioner av 
typen joint ventures eller dylikt men Håkansson har visat att ungefär två tredjedelar av 
samverkansrelationer företag emellan är mer informella.33  
 
Håkansson och Johanson analyserar vidare temat formella, kontra informella relationer i 
nätverk och beskriver industriella nätverk som en produkt av historiska förhållanden och 
beskriver personliga förhållanden med andra aktörer som investeringar. Industriella 
nätverk utvecklas som en följd av interaktion företag emellan och artar sig genom ett 
utbyte av bland annat resurser, tjänster och produkter. Uppkomsten av nätverk beskrivs 
som en långvarig process som följd av att företagsinteraktion tar tid för att utvecklas och 
då särskilt informella samarbeten. Detta då aktörer måste lära sig hur andra ser, tolkar och 
svarar på händelser. Följden av interaktionen över lång tid är att företag knyter allt starkare 
band i form av såväl sociala förhållanden som teknisk utveckling och kunskapsutveckling. 
Håkansson och Johanson beskriver även en tydlig distinktion mellan formella och 
informella samarbeten som en funktion av relevansfördelning mellan synlighet och 
ekonomisk vinning. Där formella samarbeten fokuserar på en för omvärlden synlig 
kooperation, baseras informella samarbeten på gemensamma intressen för aktörer och 
således ligger ekonomisk vinning i fokus.34 
 
Jämförelsen formella och informella företagsrelationer ger ett intressant analysperspektiv 
anpassat till finansiell bootstrapping just då Håkansson och Johanson pekar på skillnader 
mellan formella och informella samarbeten. 
 
Ostgaard och Burley har i en studie av ”new ventures” (företag med livslängd mellan 2-10 
år) i England visat flertalet intressanta slutsatser. Studien undersökte såväl ensamma 
nätverksfaktorers inverkan på företag som detsamma för multivariata kombinationer av 
faktorer. Studien visade bland annat att större och mer lyckade företag tenderade att ha 
färre ”främlingar” i sina nätverk, vilket gav slutsatsen att dessa företag hade nätverk med 
relationer av mer bestående art. Vidare påvisade studien även vikten av tillgång till 
finansiella resurser i nätverket, och författarna jämförde detta med att finanschefer lade 
stor ansträngning på att anskaffa och bibehålla interna finansiella resurser, vilket för 
mindre bolag ger en stärkt framtid. En ytterligare slutsats som drogs utifrån studien var att 
lyckade företag tycktes ha tätare nätverk med bredare blandning av kompetens och 
                                                 
32Håkansson, Håkan och  David Ford “How should companies interact in business networks?” Journal  
 of Business Research, 55 (2002): 133-139 
33 Håkansson, Håkan “Product development in networks” i Understanding business markets Technical  
 development , David Ford (red.), (Cambridge: Academic Press Limited, 1990) 
34Håkansson, Håkan och Jan Johanson “Formal and Informal Cooperation Strategies in International  

Industrial Networks”  i Understanding business markets, David Ford (red.), (Cambridge:  Academic 
Press Limited, 1990): 381-392  
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intresseområden, där stundtals de personliga relationerna och affärsmässiga relationerna 
var omöjliga att särskilja och sekundära utökade nätverk även påvisades.35 
 
Holmlund och Törnroos har studerat nätverkskonceptet och i studien preciserat 
distinktioner för tre dimensioner av nätverk företag emellan. Produktionen är det översta 
nätverkslagret, resurser det andra och det tredje benämns som det sociala nätverkslagret. 
Lagren speglar olika delar i nätverket och interaktion på flera nivåer, där produktionen får 
ses som det ytligaste. Det sociala lagret präglas på en social nivå av atmosfär, förtroende 
och en underliggande bundenhet. Detta utvecklas med att de tre olika lagren beskrivs ha 
separata aktörer och på den sociala nivån består av ett nät av aktörer, där alla från ledning 
till anställda ingår och deltar i ett socialt samspel iklädd rollen som firmarepresentant. 
Holmlund och Törnroos beskriver aktörer på den sociala nivån som vitala bärare och 
spridare av kunskap i nätverket, då dessa aktörer många gånger står för essentiella beslut.36 
 
De dimensioner Holmlund och Törnroos beskriver, utgör ur vår synpunkt tre områden av 
samarbete företag emellan, där social samverkan ses som den djupaste dimensionen. Vår 
studie tar sats först och främst mot den sociala dimensionen av nätverkande och vi ämnar 
visa att samverkan på andra plan kan ha sin härkomst i personliga relationer istället för det 
omvända. Kontentan är att i och med vår utgångspunkt, att finansiell bootstrapping kan 
vara en effekt av personliga relationer, ger Holmlund och Törnroos tre dimensioner en bra 
bild av hur vi ser nätverk som en grund för finansiell bootstrapping med undantag för deras 
hierarkiska modell av dimensionerna. 

3.2.3 Nätverk som finansiell resurs 
 
Forskning kring företagsstrategier har mestadels fokuserats på förståelse av organisationer 
och hur de reagerar interaktivt i sin miljö. Detta baseras på utgångspunkten att ett företags 
effektivitet och grad av lyckosamhet mäts genom ett företags förmåga att generera resurser 
över tiden. Denna förmåga att generera resurser beskrivs därför som en funktion av 
kompatibilitet med, alternativt företagets förmåga att anpassa sig till, dess omgivning. Med 
detta som utgångspunkt diskuterar Håkansson och Snehota eventuella insikter som kan fås 
genom applicering av ett nätverksperspektiv på organisationsteori37. Problem med 
diskussionen i fråga är bland annat att dra gränser för organisationer samt att estimera och 
hantera resurshantering i organisationer. 
 
Författarna nämner tre antaganden som görs vid användandet av förhållanden rörande 
företagsmiljön i den dåvarande managementdoktrinen. Det första antagandet är att miljön 
är profillös och bortom organisationens kontroll, det andra att strategier och mönstret för 
vitala aktiviteter styrs genom resurser kontrollerade av organisationen och det tredje att 
omgivningen är i konstant förändring och att det därför krävs nästan ständig anpassning 
från organisationen. En av Håkansson och Snehotas övergripande slutsatser är att en 
anpassning av nätverksteorier till strategiskt företagande kräver förändringar i dessa tre 
generella antaganden.38 
 

                                                 
35 Ostgaard, Tone A och Sue Birley ”New Venture Growth and Personal Network” Journal of Business  
 Research, 13 (1996): 37-50 
36Holmlund, Maria och Jan-Åke Törnroos ”What are relationships in business networks?”  
 Management Decision, 5 (1997) 
37 Håkansson, Håkan och Ivan Snehota “No business is an island: the network concept of business strategy”  
 Scandinavian Journal of Management, 22 (2006) 
38 Ibid. 
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3.3 Finansiell bootstrapping 

3.3.1 Inledande beskrivning 
 
Finansiell bootstrapping kan på en översiktlig nivå beskrivas som ett annorlunda 
finansieringsalternativ för ett företag, jämfört med de mer ordinära finansieringssätten 
banklån och riskkapital. Istället för att enbart gå till banken och låna kapital bygger 
finansiell bootstrapping på att företagaren istället angriper finansieringsproblemet på egen 
hand, med alternativa finansieringsmetoder39. Ordet bootstrapp översatt till svenska 
betyder; ”att ta sig i kragen”40, vilket till viss del kan sägas vara kärnan i begreppet 
finansiell bootstrapping, att minimera eller eliminera behovet av extern finansiering41.   
 
För att öka förståelsen för begreppet finansiell bootstrapping, kommer vi först att gå 
igenom en grundmodell, vilken sedan kommer att ligga till grunden för vår empiriska 
studie. Vi kommer även att gå in närmare kring förekomsten av bootstrapping i affärslivet, 
samt vilka för- och nackdelar, som härrör till användandet av finansiell bootstrapping.  

3.3.2 Finansiell bootstrappingmodell 
 
Winborg och Landström ser finansiell bootstrapping som en strävan mot att minimera, 
eller att helt och hållet eliminera behovet av extern finansiering42. De menar att det finns 
ett antal olika typer av finansiell bootstrapping, som kan användas istället för att lita på 
långsiktig extern finansiering. I en studie av mindre svenska företag har Winborg och 
Landström skapat en modell, som visar på fem olika grundtyper av finansiella 
bootstrappers som förekommer i mindre svenska företag. Dessa fem grundtyper består i sin 
tur av en mängd olika faktorer.43 Nedan kommer vi att gå igenom dessa fem finansiella 
bootstrappingmetoder för att senare i studien applicera teorin på empirin. Avslutningsvis 
kan det sägas att Winborg och Landströms modell tillhör ett av de viktigare tillskotten 
inom finansiell bootstrapping på senare tid, enligt vår mening, eftersom den tillför kunskap 
om hur finansiell bootstrapping kan te sig i verkligheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Freear, John, Jeffery E Sohl och William E Wetzel “Who bankrolls Software Entrepreneurs?” Paper  
 presented at the 15th Annual Babson College Entrepreneurship Research Conference, London:  
 United Kingdom (1995) 
40 Nationalencyclopedins nätupplaga, 2005-03-25 
41Winborg, Joakim “Financing Small Business – Developing our Understanding of Financial  
 Bootstrapping Behaviour” Ph. D. Theisis, School of Economics and Management, (Lund: Lund  
 University, 2000): 18 
42 Ibid. 
43 Winborg, Joakim, Hans Landström, “Financial bootstrapping in small businesses: Examining small  
 business managers resource acquisition behaviors”, Journal of Business Venturing, 16 ( 2000) 
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V. Figur 5 - Winborg och Landströms modell över vad som karaktäriserar bootstrappers44 

Kategori Bootstrappingmetoder Karaktärsdrags 
Fördröjande bootstrappers Fördröja utbetalningar 

Minimera lager 
Låg vinstmarginal 
Mogna/Omogna företag 
Behov av ytterligare finansiering 
Har ej långfristig bankfinansiering 

Ägarfinansierade bootstrappers Ägarfinansiering Låg vinstmarginal 
Omogna företag 
Behov av ytterligare finansiering 
Har ej långfristig bankfinansiering 

Minimerande boostrappers Minimera kundfordringar 
Minimera lager 

Låg vinstmarginal 
Expanderande företag 
Ej behov av ytterligare 
finansiering 
Har långfristig bankfinansiering 

Relatiosorienterade  boostrappers Gemensam användning Låg vinstmarginal 
Mogna företag 
Ej behov av ytterligare 
finansiering 
Har långfristig bankfinansiering 

Bidragsorienterade bootstrappers Bidragsfinansiering Låg vinstmarginal 
Expanderande företag 
Behov av ytterligare finansiering 
Har långfristig bankfinansiering  

3.3.2.1 Fördröjande bootstrappers 
 
En av de grundtyper av finansiella bootstrappers, som Winborg och Landström funnit, är 
fördröjande bootstrapping, vilket genom förlängning av kredittider till leverantörer, skapar 
en alternativ finansiering genom kostnadsbesparingar. Företagens inriktning till 
bootstrapping är därmed att analysera den interna verksamheten i företaget, för att sedan 
genomföra ändringar i rutiner, med målet att öka graden av självständig finansiering 
genom effektivare verksamhet. Exempel på fördröjande metoder är att fördröja 
utbetalningar till leverantörer och att leasa utrustning för att på så sätt fördröja 
betalningstiden. Även deltids- och säsongsanställd personal kan räknas som fördröjande 
bootstrapping. I studien fann Winborg och Landström att denna bootstrappingmetod 
används av företag i flera olika stadier, såväl i nystartade som mogna företag. 
Kännetecknande var dock att företagen hade låg vinstmarginal, samt var aktiva i hotell- 
och restaurangbranschen. Winborg och Landström menar dock att det inte ensamt går att 
använda sig av denna bootstrappingtyp för att finansiera verksamheten, men att den skapar 
möjligheter till att klara sig utan banklån.45 Vi är av åsikten att Winborg och Landström 
mycket väl kan ha rätt i att mindre företag kan ha en benägenhet att använda fördröjande 
bootstrapping som metod, eftersom det kan vara svårt för mindre företag att exempelvis 
låna av en bank. Vi ser dock vissa svårigheter med att använda denna metod, eftersom det 
krävs en del ekonomiska kunskaper vid beräkning om det t.ex. är mer fördelaktigt att leasa 
en maskin, samt att det kan vara svårt som litet företag att påverka kredittiderna.       

3.3.2.2 Ägarfinansierade bootstrappers  
 
En annan alternativ finansieringsmetod bygger helt enkelt på att ägaren själv skjuter in 
kapital i företaget, vilket Winborg och Landström menar är förekommande i nystartade 

                                                 
44 Winborg, J, Landström, H, “Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business  
 managers resource acquisition behaviors”, Journal of Business Venturing (16, 2000) 
45 Ibid. 
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företag. Denna metod kan räcka som ensamt finansieringsalternativ, givet att ägaren kan 
skjuta in tillräckligt med kapital. Artikelförfattarna menar dock att det vanligtvis krävs 
ytterligare finansiering när ägarfinansiering används. Vidare menar Winborg och 
Landström att denna typ av finansiell bootstrapping karakteriseras av att de externa 
kontakterna inte är fullständigt utbyggda och att företagarna, får finansiera verksamheten 
på egen hand. Förutom att ägaren använder eget kapital i finansieringen, förekommer även 
andra varianter av ägarfinansiering, exempelvis användandet av det privata kreditkortet i 
företaget. Det förekommer också att ett företags ägare använder den privata bostaden som 
säkerhet för att en bank skall tillmötesgå företagets önskan till belåning, samt att ägare 
håller inne sin lön, för att på så sätt minska finansieringsbehovet i verksamheten.46 Vi ser 
denna metod som mer användbar och lättillgänglig än de två ovan nämnda metoderna, 
eftersom det enligt vår mening är betydligt enklare att avstå från att ta ut lön, än att påverka 
kredittider. 

3.3.2.3 Minimerande bootstrappers   
 
Minmerande bootstrapping bygger på att företagen skapar en alternativ finansiering genom 
att förbättra de interna rutinerna, för att minska kostnader, och öka intäkter. Ett exempel på 
denna typ av finansiell bootstrapping är företag som utvecklar effektivare rutiner för att 
erhålla betalning för utförda arbeten och produkter. För att erhålla betalning av 
kundfordringar snabbare kan företaget påföra dröjsmålsränta, eller sälja vidare 
kundfordringarna till externa skuldindrivningsföretag. Vi menar dock att det är en riskfylld 
balansgång när företag vill att kunderna ska betala snabbare, eftersom det kan göra att 
företaget tappar kunder. Den minimerande bootstrappingtypen kan också. vara att 
minimera lagernivån i företaget, och på så sätt minska kostnaderna. Winborg och 
Landström fann att företagen, som använde sig av minimerande bootstrapping, i relativt 
stor utsträckning befann sig i en expansionsfas eller redan var välutvecklade. Branscherna 
som var vanligast för denna bootstrappingtyp i Winborg och Landströms studie var bygg- 
och handelsföretag.47   

3.3.2.4 Relationsorienterade bootstrappers 
 
Den enligt vår mening mest intressanta bootstrappertypen, är den relationsbaserade, som 
bygger på samarbeten mellan företag. Samarbetet kan enligt Winborg och Landström bestå 
av att företagen delar med sig och lånar ut utrustning till varandra. Nätverket har därför 
stor vikt för detta bootstrappingalternativ och är enligt Winborg och Landströms studie 
vanligast i mindre städer och byar, där alla känner alla. Till skillnad från ovanstående 
bootstrappingtyper är det relativt vanligt att företagen använder sig av banklån som 
finansiering, och att nätverket används för att delvis finansiera verksamheten. Att låna t.ex. 
maskiner av andra företag, kan enligt vår mening därför ses som ett komplement till den 
externa finansieringen, eftersom utbytet leder till att investeringar i nya maskiner kan 
undvikas helt eller delvis. Det mest centrala är dock den sociala samverkan som sker 
mellan individerna i de olika företagen, vilka interagerar i sociala nätverk med företag för 
att uppnå sina egna intressen. Relationerna behöver inte nödvändigtvis vara 
sammankopplade med andra företag, utan det kan innefatta att familj och vänner, som på 
olika sätt hjälper verksamheten. Hjälpen kan innebära gratis, eller billig arbetskraft, vilket 
kan vara en nödvändighet för att möjliggöra framtida tryggad verksamhet, istället för att 
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tvingas till konkurs.48 Att använda sig av släkt och vänner som resurs ses av oss som 
ovärderligt för nystartade företag, eftersom risken att ett företag går i konkurs är störst de 
första åren. Genom att anlita släkt och vänner kan arbetskraftskostnaden minskas, vilket 
kan medföra att det går att inrikta finansieringen mot andra viktigare områden.       

3.3.2.5 Bidragsorienterade bootstrappers 
 
Winborg och Landsröm tar även upp bootstrappers som använder sig av olika former av 
bidrag från allmänna organisationer. I studien av Winborg och Landström framkom att om 
bootsrapping i form av bidrag användes, var det den huvudsakliga alternativa 
finansieringen för en relativt stor del av företagen. Den vanligaste typen av företag, som 
använde bidrag som finansiell bootstrapping i studien, var expansiva tillverkningsföretag 
på mindre orter. Behovet att i framtiden söka finansiering via banklån anses av Winborg 
och Landström som stort för denna typ av företag. Detta eftersom bidragen inte kan anses 
vara en långsiktig finansieringslösning, utan mer en kortsiktig lösning för att klara av 
finansieringen vid uppstarten av ett företag.49 Vi utgår ifrån att bidragsorienterad 
bootstrapping även kan vara förekommande för turismföretag vilka vi inriktat oss på i 
denna studie, då det finns olika typer av regionalt stöd i glesbygdskommuner. 

 3.3.2.6 Kritik mot modellen 
 
Winborg och Landströms modell ger enligt vår uppfattning en bra översiktlig bild av hur 
finansiell bootstrapping kan se ut i mindre svenska företag. Det finns dock begränsningar i 
modellen, eftersom den bygger på en survey med relativt låg svarsfrekvens, vilket 
försvagar modellens ställning till viss del. Modellens inriktning mot mindre företag i 
Sverige försvårar även möjligheter till att använda modellen vid analyser av större företag, 
men den ger en bra inblick i vilka möjligheter som finns till alternativ finansiering i form 
av finansiell bootstrapping.  
 
Det faktum att Winborg och Landströms modell är inriktad mot mindre svenska företag är 
dock inget problem för vår studie, eftersom det är just mindre svenska företag som vi 
ämnar studera. Modellen är därför en bra utgångspunkt i vår strävan att förklara 
förekomsten av finansiell bootstrapping i mindre svenska företag. Vi är dock väl medvetna 
om att ingen modell är fullkomlig och att modeller är förenklade bilder av verkligheten, 
men vi anser att Winborg och Landströms modell förenklar förståelsen för finansiell 
bootstrapping. 
 
Vi menar dock inte att det går att dela in företagare efter Winborg och Landströms modell 
helt och hållet, utan att modellen mer visar på olika typer av metoder som företagare kan 
använda sig utav. Huruvida vår uppfattning om detta stämmer in på verkligheten får 
studien visa, men vi anser att det är svårt att dela in företagare i endast en av de 5 
bootstrappingkaraktärerna, utan att det istället förekommer ett bredare användande i 
turismföretagen. De alternativa finansieringsinriktningar som finns i modellen menar vi 
kan överensstämma relativt väl med de som används i verkligheten, men vi menar även att 
vi kan upptäcka nya varianter på alternativ finansiering när vi utför intervjuer med 
turismföretagare, eftersom Winborg och Landström ej varit inriktade mot just 
turismbranschen. 
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En faktor som bör nämnas är att urvalet som Winborg och Landström använt till sin modell 
saknade företag som gått i konkurs. Det är därmed oklart om användandet av finansiella 
bootstrappingmetoder skiljer sig mellan företag som gått i konkurs och de som överlevt. 
Modellen visar därmed bara de finansiella bootstrappingmetoder som överlevande företag 
använder sig utav, vilket är en begränsning, men enligt vår mening är den försvarbar 
eftersom det inte går att ta hänsyn till alla faktorer vid skapandet av en modell.  

3.3.3 Finansiell bootstrapping, skillnader mellan små och stora företag 
 
Även om det har gjorts relativt få studier om finansiell bootstrapping, har de studier som 
genomförts resulterat i en del intressanta slutsatser. Harrison och Mason kom i sin studie 
om nystartade mjukvaruföretag i Nordirland fram till att det finns skillnader mellan hur 
små och stora företag använder sig av finansiell bootstrapping. De menar att större företag, 
i större utsträckning än mindre, utnyttjar relationen till kunder och leverantörer för att 
exempelvis låna utrustning och uppnå kunskap, främst i produktutvecklingssyfte.50  
 
Eftersom studien behandlar mjukvaruföretag anser vi att vissa resultat kan vara 
missvisande för andra branscher än den undersökta, som är relativt 
produktutvecklingsinriktad, jämfört med exempelvis turismbranschen. Vi ser dock inget 
större problem med att de mer grundläggande resultaten i studien, att små (mindre än 10 
anställda), och stora företag (mer än 10 anställda), skiljer sig när det gäller användandet av 
finansiell bootstrapping. En av faktorerna som skiljer sig mellan små och stora företag är 
enligt Harrison och Mason hur företagen använder sina kontakter. Större företag visade sig 
vara mer inriktade på att använda sina kontakter, dvs kunder och leverantörer, för att få 
åtkomst till exempelvis nya kunder eller maskiner. De mindre företagen var mer inriktade 
på grundläggande metoder, som att ägaren tillför kapital och håller inne lön, för att på så 
sätt finansiera verksamheten.51 Harrison och Masons upptäckt att bootstrapping kan skilja 
sig mellan små och stora företag, stärks av att även Winborg kommit fram till liknande 
resultat i en studie om finansiell bootstrapping52. 
 
Harrison och Mason har även kommit fram till att det finns skillnader mellan regioner, 
genom att jämföra resultaten från den egna studien, med resultat från en liknande studie av 
nystartade mjukvaruföretag i Massachusetts. Skillnaden i studien bestod av att de 
Nordirländska företagen var mindre och hade en lägre utvecklingstakt jämfört med 
företagen i Massachusetts. Att det finns en skillnad menar Harrison och Mason beror på 
hur marknaden i de undersökta regionerna fungerar, vilket vi ser som en rimlig förklaring. 
Skillnaderna i regionerna avspeglas också i de finansiella bootstrappingmetoderna som 
företagen använder sig utav. En intressant upptäckt var att de Nordirländska företagen 
använde sig av bootstrappingmetoder i betydligt mindre utsträckning än företag i 
Massachussets, vilket tyder på att större företag är mer benägna att använda sig av 
finansiell bootstrapping än mindre företag.53       
 
En viktig lärdom från Harrison och Masons studie, som vi tar med vidare i studien, är att 
det kan förekomma skillnader i hur finansiell bootstrapping används, beroende på vilken 
karaktär företaget har. Eftersom syftet i vår studie är att förklara förekomsten av finansiell 
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bootstrapping bland turismföretag i Västerbotten, är det intressant att se hur väl dessa 
teorier stämmer överens med det resultat vi kommer fram till i slutet av vår studie, 
eftersom turismföretagen vi kommer att intervjua är av olika storlek och inriktning.  

3.3.4 För- och nackdelar med användandet av finansiell bootstrapping 
 
En fördel med användandet av finansiell bootstrapping menar Bhide är, att kravet på en 
effektiv verksamhet ökar när extern finansiering uteblir, eller är relativt låg, vilket medför 
att företagsledarna får större ansvar och möjlighet att kontrollera verksamheten. I artikeln 
nämner en intervjuperson, som är chef för ett mindre företag, att finansiell bootstrapping 
gjorde att denne fick mer kontroll, eftersom det rådde brist på pengar. Det var helt enkelt 
enklare att ha en översikt av vad som skedde i företaget. En annan intervjuperson i artikeln 
nämner att det oftare är lättare att få 5 miljoner i riskkapital än 1 miljon, och att det leder 
till att företagaren får tillgång till 4 miljoner som egentligen inte hade behövts. Bhide 
menar därför att finansiell bootstrappping motverkar efterfrågan på att pumpa in pengar i 
företaget, eftersom finansiell bootstrapping strävar efter att lösa problem istället för att 
undvika lösa problem genom extern finansiering.54 
 
Winborg anser att den främsta fördelen med användandet av finansiell bootstrapping, är att 
det rent ekonomiskt blir en lägre finansiell belastning på företagets axlar, genom att 
belastningen överförs till exempelvis ägaren själv, eller samarbetsföretag. Vidare menar 
Winborg att finansiell bootstrapping kan innebära att företaget inte behöver ta in externa 
ägare, exempelvis riskkapitalister som kan ha mer kortsiktiga mål med ägandet. Genom att 
som nystartat företag inte behöva ta hänsyn till externa ägare kan därmed också företaget 
formas efter den ursprungliga idén, vilket kan ses som positivt. Ytterligare en fördel med 
finansiell bootstrapping är att mer energi kan läggas på att utveckla företaget vidare, istället 
för att behöva lägga ner energi på att lösa extern finansiering. Winborg menar även att 
finansiell bootstrapping kan skapa unika konkurrensfördelar, genom t.ex. samarbeten som 
indirekt eller direkt påverkar företaget positivt.55 
  
Hittills har vi förtäljt fördelar med bootstrapping, men det finns såklart även nackdelar som 
följer med användandet av bootstrapping. En nackdel är att företag som till stor del 
finansieras med internt kapital kan få en försämrad utvecklingsförmåga, eftersom företaget 
saknar finansiella resurser att göra större investeringar. Det finns därmed en risk med att 
använda finansiell bootstrapping, eftersom konkurrenter med bättre finansiell ställning kan 
utvecklas snabbare och därmed får konkurrensfördelar. Företaget kan även drabbas av 
problem om det finns samarbeten med andra företag, exempelvis om utlåning av maskiner 
sker. Det finns då en bestående risk, eftersom företaget som  t.ex. brukar låna ut maskiner, 
av någon anledning, helt enkelt inte kan göra det längre. Om mer relationsbaserade 
bootstrappingmetoder används finns även en risk att någon part drar nytta av den andra 
parten, vilket kan skada det förtroende som krävs för att samarbetet skall fungera.56   
 
Enligt vår syn på bootstrapping överväger fördelarna de nackdelar som finns, eftersom det 
kan vara svårt för mindre företag att få större mängder externt kapital. Även om det till viss 
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del finns en risk att vara beroende av samarbeten med andra företag, kan risken enligt vår 
mening dessutom minskas om det finns fler än en samarbetspartner. Vi anser dock att viss 
uppmärksamhet bör riktas mot att i största mån se till att undvika att utveckling hindras i 
företaget, genom att göra strategiska val av vilka bootstrappingmetoder som bör användas. 

3.4 Vår syn på referensramen för finansiell bootstrapping 
 
Den teoribas vi tar med oss vidare i studien bygger på en syn av finansiell bootstrapping, 
som en sambandskedja, där finansieringsproblemens lösning beror på vilka ordinära samt 
alternativa finansieringmöjligheter som finns. Vi menar att vilka finansieringsalternativ 
som finns tillhanda påverkas av den individuella förutsättningen en företagare har till att 
använda exempelvis finansiella bootstrappingmetoder, eller möjlighet till banklån. Vi 
menar därmed att valet av, om, hur, och vilka bootstrappingmetoder som till slut används, 
styrs av företagarens, sociala, såväl som praktiska förutsättningar. Om det t.ex. saknas ett 
brett nätverk av kontakter, menar vi att möjligheten till att använda relationsbaserad 
bootstrapping försvåras, medan det då istället finns en möjlighet till mer grundläggande 
bootstrappingmetoder. Vår referensram för finansiell bootstrapping illustreras av figur 6 i 
empirikapitlets inledning.   
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4. Praktisk metod 
 

Följande kapitel behandlar en utförligare diskussion om hur denna studie 
utförts praktiskt. Detta för att måla upp en bild av hur studien utifrån valda 
teorier formats och praktiserats. Kapitlets syfte är att motivera praktiska beslut 
utifrån vetenskapliga principer för att synliggöra hur ämnet finansiell 
bootstrapping angripits på en praktisk nivå. 

 

4.1 Metodval 
 
Som ett led i praktisk anpassning av vår hermeneutiska kunskapssyn ämnar vi tolka och 
förklara empiriska fynd för att således öka kunskapen kring finansiell bootstrapping som 
företeelse bland norrländska företag aktiva inom turistsektorn. 
 
Den kvalitativa metoden kännetecknas som en tolkningsinriktad forskningsståndpunkt som 
ser sociala egenskaper som resultatet av socialt samspel. Vidare är den kvalitativa metoden 
emotionell då den bygger på förekomsten av subjektivitet för att fånga individers 
upplevelser och finna det unika samt speciella ur detta.57  
 
Som ett led i vår kvalitativa metod fokuseras denna studie kring kvalitativa intervjuer. Det 
sistnämnda begreppet är en tämligen generell term och benämns som ett samlingsord för 
såväl semi-strukturerade som ostrukturerade intervjuer58. Vi väljer därför att specificera 
typen av intervju till en närmare förankring med det förstnämnda, semistrukturerade 
intervjuer, då de två typerna av intervjuer kan ses som motpoler i den kvalitativa 
forskningen. Utgångspunkten vid en intervju av denna art är en lista över tämligen 
specifika teman som är centrala för studien – en intervjuguide. Nyckeln är dock en viss 
frihet för intervjupersonen att utforma svaren och att intervjun artar sig som en vanlig 
konversation, vilket medför att intervjumallen inte till någon grad behöver följas – 
intervjuprocessen skall vara flexibel.59 En närmare specificering av vår metod är svår då 
det ej finns någon generell gränsdragningsmöjlighet mellan motpolerna vad gäller 
kvalitativa intervjuer. Förankringen i denna studie till en semi-strukturerad intervju 
härstammar ur att vi förberett ett grundläggande schema över samtalsämnen vi vill beröra 
under intervjun.  

4.2 Urval 
 
En studies urval är centralt för dess resultat och ett felaktigt urval kan innebära att dessa 
resultat blir obrukbara.60 Urvalet kan dock generellt sägas vara av större vikt för 
kvantitativa studier där det är centralt att nå målpopulationen61. För kvalitativa studier kan 
bristen på klarhet över urvalet vara detsamma som för andra faktorer av studien och det är 
därför vanligt att uppleva svårigheter att förstå precis hur urvalet gjorts i många kvalitativa 
studier.62 Urvalet i denna studie kan även det närmast beskrivas som obestämbart då det 
delvis formats av bekvämlighet då studien avsevärt förenklas av en viss närhet till 
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undersökningspersoner. Utöver bekvämligheten så innehåller vårt urval även en 
kedjeaspekt där en intervjuperson leder oss till en annan. Vi har dock utöver detta noggrant 
satt oss in i intervjupersonernas verksamheter för att på så vis möjliggöra en bedömning av 
deras passform för studien. Syftet med kvalitativa studier är att utöka informationen kring 
samhällsvetenskapliga fenomen vilket innebär att urvalet för studien till skillnad mot 
kvantitativa studier inte vara slumpmässigt eller tillfälligt utan snarare den raka motsatsen 
– ett medvetet val av personer utifrån studiens målsättning. Utifrån detta kräver valet av 
intervjupersoner en stor kunskap och förförståelse om såväl ämnet för studien som teorin 
kring den.63 Vårt tillvägagångssätt för att bestämma vilka företagare som skulle 
intervjuvas, grundade sig på att vi först undersökte vilka turismföretag som fanns i 
Västerbottens Län. Från vårt perspektiv ansåg vi att det var viktigt att välja drivna 
turismföretagare, med ett brinnande intresse för turismutveckling. Fokus ligger därmed 
mer på att hitta rätt personer, snarare än rätt företag. Då vi använder en kvalitativ 
forskningsmetod, är vi mer intresserade av det utstickande och unika, vilket enligt oss 
innebär att färgstarka personer med tydliga åsikter passar studien väl. Rent praktiskt tedde 
sig urvalet relativt informellt, då vi bildade oss åsikter om vilka intervjupersoner som 
kunde tänkas passa in i studien, utifrån offentlig information, och generella uppfattningar 
om intervjupersonerna hållna av utomstående. Vi anser att vårt urval troligen inte är 
perfekt, då det är svårt att bilda korrekta uppfattningar om eventuella intervjupersoner, 
inom den tio veckor långa perioden som utgjort tidsram för studien. Ändock anser vi detta 
tillvägagångssätt givit oss en bra bild av karaktärsdragen hos intervjupersonerna, vilket har 
varit den slutliga delen i studiens urval. 
 
Intervjusituationen är en svår sådan för såväl forskare som intervjuperson. Ur 
forskarsynpunkt är det viktigt att klargöra de ämnen man vill ha information kring utan att 
förskjuta egna åsikter på intervjupersonen. Intervjupersonen har även den en svår sits så 
denne skall förklara och motivera erfarenheter och åsikter så utförligt som möjligt och det 
blir därför viktigt för forskaren att tydliggöra ett intresse och en förståelse för 
intervjupersonens åsikter för att intervjun ska präglas av tillit. En eventuell problematik 
med tillitsbaserade förhållanden mellan forskare och intervjuperson är att intervjupersonen 
kan ha förväntningar på forskaren och i värsta fall anpassa sina svar efter vad som 
förväntas.64 Detta är givetvis en faktor vi måste ta ställning till vid bearbetning av 
empiriska resultat.  
 
Vi hade på förhand ingen specificerad utgångspunkt för lämpligt antal intervjupersoner 
men målsättningen var att som minst nå sex stycken, då vi önskar få uttömmande mängder 
information om finansiell bootstrapping för norrländska turismföretag. Utöver det var vår 
önskan även att nå olika sidor av sektorn där turistentreprenörer utgör den centrala delen 
för studien, men även en organisatör som samarbetat med turistentreprenörer och kan ge en 
objektiv bild av eventuella problem och möjligheter de har. Detta på grund av att vi vill få 
en viss variationsbredd på informationen från vårt urval då detta bör ge rikare information 
om finansiell bootstrapping.  
 
Följande personer intervjuades för denna studie: 
 

• Maria Andersson, Håknäs Hästbruk 
• Bengt-Erik Hesse, Tjarn 
• Lennart Sörlin, Forsknäckarna 

                                                 
63 Holme, Idar och Bernt Kron Solvang ”Forskningsmetodig: Om kvalitativa och kvantitativva  
 metoder” 101-104 
64 Ibid., 105-106 
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• Christer Johansson, Älgens Hus 
• Roger Lundholm, Nordic Incoming och Lundholm & Co 
• Torsten Lundstedt, Buberget Fritidsanläggning, Vindelns Camping och Café 

Mjölnaren. 

4.3 Datainsamling och bearbetning 

4.3.1 Primärdata 
 
Som beskrivet så baseras den empiriska delen av vår studie på semi-strukturerade 
intervjuer med utgång från intervjuschema med lösa tyglar. Syftet med metodvalet är att 
skapa förutsättningar för god access från intervjupersoner då vi anser att studien gynnas av 
öppenhjärtiga förklaringar och beskrivningar utifrån personliga erfarenheter. Vi har även 
gjort det medvetna valet att utföra dessa intervjuer på plats hos intervjupersonen för att på 
så sätt utföra studien i en miljö som personen känner sig bekväm i. Vi har även försökt 
påverka intervjusituationen så lite som möjligt utan istället låtit intervjupersonen få den 
flexibilitet han/hon behövt. Detta för att inge en känsla av trygghet hos intervjupersonen då 
intervjusituationen är relevant för undersökningsobjekten och en möjlig följd kan bli att 
undersökningspersonerna uppträder så som de tror att vi förväntar oss snarare än om 
situationen varit vardaglig65.  
 
Ett exemplar av intervjuguiden har i förväg skickats till de intervjupersoner som önskade 
detta, vilket vi såg som en bra möjlighet för förberedelse och därför något som torde 
förbättra intervjukvaliteten då vissa frågor kan behöva lite eftertanke för att vi skall få de 
uttömmande svar vi söker66. 
 
Intervjun spelades in med hjälp av en mp3-spelare och dess inspelningsfunktion med 
intervjupersonernas samtycke. Detta av den anledningen att studiens kvalitativa metod 
skapar ett vetenskapligt intresse för såväl vad som sägs under intervjun som hur det sägs. 
Fullständiga redogörelser med en klar kontext är alltså nödvändig.67 Vi såg även med 
lyckat resultat en vinst i att välja just mp3spelaren över en traditionell bandspelare, då vi 
ansåg att en 40 gram tung mp3spelare skulle ha mindre inverkan på intervjupersonerna och 
ingen av intervjupersonerna tycktes reagera på apparaten under intervjuns gång. Det 
färdiga intervjumaterialet transkriberades sedan för att underlätta analys. Alla 
intervjupersoner tillfrågades huruvida de ville se de transkriberade intervjuerna. Detta 
gjordes främst för att studiens intervjupersoner skulle ha en chans att få rätta till eventuella 
missförstånd under intervjun eller feltolkningar från vår sida. Detta ser vi som ett 
ömsesidigt nyttoförhållande, då de säkerligen inte har något intresse av att bli 
felrepresenterade från vår sida, medan vi ur en vetenskaplig synpunkt vill försäkra oss om 
att eventuella empiriska fynd är sanna. 
 

4.3.2 Utformning av intervjuguide 
 
Intervjuguiden för en semi-strukturerad intervju är avsevärt mindre specificerad än till 
exempel strukturerade intervjuer eller surveyundersökningar och utgörs av en kortare lista 
över ämnen som önskas behandlas under intervjun. Det essentiella är att frågorna 
                                                 
65 Holme, Idar och Bernt Kron Solvang ”Forskningsmetodig: Om kvalitativa och kvantitativva  
 metoder” 94, 99 
66 Bilaga 2 
67 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder” 310 
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möjliggör en flexibilitet i intervjun vilket frambringar intervjupersonens reflektioner och 
tankar kring sin egen situation. Intervjuguiden bör vara en strukturering av samtalsteman 
så att frågorna i intervjun har en medveten följd som passar studien. Vidare bör givetvis 
denna ordning kunna ändras under intervjun ifall det möjliggör mer uttömmande svar och 
frågorna ska heller inte vara ledande eller för specifika då det sistnämnda kan begränsa 
intervjupersonens svar.68  
 
Vi valde att indela vår intervjuguide i fyra övergripande teman som vi anser utgöra kärnan 
för ämnet. Dispositionen utformades så att vi först ville höra intervjupersonen själv förtälja 
bakgrunden till den verksamhet som utgjorde diskussionsämne. Detta delvis för att få en 
inledning på intervjun med väldigt svaga ramar. Den främsta motiveringen för detta var att 
inleda intervjun på ett sådant sätt att íntervjupersonen fritt kunde prata ur hjärta och minne 
om något som för denne är vardagligt, samtidigt som det givetvis är viktigt för oss att 
förstå ur vilka tankar och förutsättningar den studerade verksamheten är sprungen ur. Det 
andra temat i intervjuguiden ligger närmare kärnan med studien – finansiering. Syftet var 
att klargöra vilka finansieringsalternativ som intervjupersonen ansåg tillgängliga, vilka 
som valdes och sist men definitivt inte minst, hur intervjupersonen såg på de alternativ som 
fanns till hands. Den sistnämnda faktorn ansåg vi viktig för studien då generell attityd till 
exempelvis banklån eller riskkapital kan vara en stark påverkan till hur och till vilken grad 
alternativ finansiering tillämpas. Intervjuguidens tredje tema var nätverk/relationer. Detta 
för att vi ser breda affärsnätverk som en kritisk del av social bootstrapping.69  
 
En utgångspunkt från vår sida i den inledande fasen av denna studie är att turistrelaterade 
företag i Västerbotten har mycket att vinna på samarbeten sinsemellan, vilket i sig 
motiverar ställningstagandet att fokusera på nätverk i intervjun. Intervjuns fjärde och sista 
tema är finansiell bootstrapping vilket delvis är en återanknytning till såväl det andra som 
det tredje temat. Anledningen att lägga huvudämnet längst bak i den kronologiska 
ordningen är delvis att vi ansåg att frågor om eventuell strävsamhet och sparsamhet för 
vissa kan vara känsliga men även att vi såg det som ett bra sätt att ”rama in” intervjun.70  

4.3.3 Bearbetning av primärdata 
 
Den primärdata som genererats av de semi-strukturerade intervjuer vi genomfört kräver 
mindre direkt bearbetning än data från kvantitativa studier. Där kvantitativ data kan behöva 
bearbetning i statistiska analysverktyg för att presenteras, är den enda nödvändiga direkta 
bearbetningen för denna typ av studie en transkribering. Transkriberingen används delvis 
av samma argument som en inspelning av intervjun dvs. främst som ett minnesredskap för 
oss. Vidare är den även viktig för att underlätta analys och upprepade genomgångar av 
materialet men är till viss del även ett sanningskriterium då den tillsammans med 
inspelningen möjliggör sekundäranalys71.  

4.4 Access 
 
En vital del i bedömningen av resultatet från en undersökning är hur god access som fås av 
en informationskälla och access kan enkelt förklaras vara den tillgång vi som forskare ges 
till information.72 Överlag anser vi oss ha uppnått god access. Detta främst då intervjuerna 

                                                 
68 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder” 304-305 
69 Bilaga 2 
70 Ibid. 
71 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder” 310 
72 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap” 135. 
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ej genererat några motsägelser utan intervjupersonerna var överlag säkra på sin sak och 
gav således ingen anledning för oss att misstro något som sagts. Vi är även av åsikten att 
intervjusituationerna tog plats under avslappnade former och intervjupersonerna gav ett 
öppenhjärtigt samt frispråkigt intryck. Som ett förstärkande led i kontroll av accessen 
återgick vi stundtals till under intervjun tidigare diskuterade ämnen för att försäkra oss om 
att intervjupersonens inställning inte var tvetydig eller osäker men även för att undanröja 
tolkningsmässiga oklarheter. Relevansen av detta kan dock diskuteras då vi ej upplevde att 
studiens inriktning berörde, för intervjupersonerna, känsliga ämnen utan snarare det 
motsatta. Vi upplevde tacksamt entusiasm hos våra intervjupersoner gentemot deltagande, 
vilket vi anser delvis undanröja tvivelaktigheter kring accessen. 
 
Generellt sett ansåg vi att de personliga intervjuerna utfördes utan markanta problem. Det 
tydliggjordes dock för oss intervjusituationens svårigheter då den information som vi 
bedömde relevant inte alltid presenterades som följd av våra frågor utan i vissa fall 
uppdagades utifrån intervjupersoners fria resonemang. Följaktligen ledde detta till 
lärdomen att vår påverkan som forskare, i vissa fall bör vara tillbakadragen, för att undvika 
att leda intervjupersonen. Vår intervju med Maria Andersson kan dock sägas vara den där 
accessen till störst grad kan ifrågasättas. Detta eftersom vi menar att Maria kan ha känt sig 
obekväm i intervjusituationen, vilket till dess del kan skuldläggas oss, då vi en aning 
bristfälligt förklarat studiens utformning. Med detta i åtanke gav Maria dock ett uppriktigt 
och tydligt intryck, varför vi anser att eventuella accessbekymmer slutligen är relativt 
översiktliga. Vi anser  

4.5 Kritik av praktisk metod 
 
Det främsta området för kritik i denna studie är de personliga intervjuerna. Detta av 
naturliga skäl då intervjuerna utgör basen för studien och det är därför viktigt att 
intervjuerna utförs på ett sätt som möjliggör god access men även att vi som forskare är väl 
förberedda. 
 
Inledningsvis kan viss kritik riktas mot vårt urval då vi delvis endast intervjuat personer 
som är eller varit aktiva i mindre företag i vårt eget närområde, ca 10 mils radie. Detta kan 
te sig en brist då det kan förekomma skillnader i användandet av finansiell bootstrapping 
mellan branscher och regioner73. Följden är att studien då kan tyckas anpassad till ett för 
trångt spektra, men detta argument föranleder dock en diskussion var gränsdragning skall 
ske mellan regioner och svårigheter i att avgöra hur många regioner som behöver 
undersökas för att resultaten av studien skall förstärkas. Att vi specificerat studien 
branschspecifikt har tidigare motiverats och vi anser därför inte detta som en brist utan 
snarare som en vital del av studien att vi fokuserat oss på ett specifikt intresseområde av 
företag. 
 
Valet av en kvalitativ studie är i våra ögon bortom kritik då det närmast tycks vara det enda 
lämpliga valet givet den inriktning på studien som valts samt syftet med den. Att öka 
förståelsen för finansiell bootstrapping anser vi endast möjligt genom en kvalitativ studie. 
 
Själva intervjufasen bör dock innehålla mest utrymme för kritik då det i våra ögon även är 
den svåraste fasen. Bryman refererar till Kvale och dennes lista över tio krav på 
intervjuaren, bland vilka kan nämnas att vi som intervjuare skall vara öppna och flexibla 

                                                 
73 Harrison, Richard, Colin Mason och Paul Girling ”Financial bootstrapping and venture development  
 in the software industry”, Entrepreneurship and regional development, 16 ( 2004) 
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men på samma gång styrande och kritiska till det som sägs74. Vid första anblick kan kraven 
på intervjuaren te sig närmast ouppnåeliga och exemplifierar svårigheten i att utföra 
personliga intervjuer på ett bra sätt. Vi har använt denna lista som en vägledning i 
förberedelserna för intervjuerna och anpassat dem till situationen i den grad det varit 
möjligt. Detta har dock förenklats av att intervjupersonerna själva varit öppna och gärna 
diskuterat ämnet, vilket har lett till att vi som intervjuare under vissa sekvenser ej behövt ta 
hänsyn till vissa villkor då dessa har implementerats autonomt. Utöver dessa kriterier 
försökte vi anpassa intervjusituationen till en trivsam och avslappnad sådan för 
intervjupersonen, då gemene man kan anse intervjusituationen vara en ovan och eventuellt 
ansträngd sådan. 
 

                                                 
74 Bryman, Alan ”Samhällsvetenskapliga metoder”, 306 
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5 Empiri och Analys 

5.1 Inledning 
 

För att göra empiri och analysdelen lättförstålig har vi valt att behandla dessa två 
delar i samma kapitel. Fördelen är då att läsaren mer överskådligt kan 
tillgodogöra sig resultatet från intervjuerna, för att sedan med det i minnet få läsa 
en analys av intervjun. Vi anser att behandlandet av empiri och analys samma 
kapitel helt enkelt förenklar för läsaren att förstå vad som kommit fram av 
intervjuerna och hur teorin anknyter till det. 

 
 
VI. Figur 6 - Sambandskedja för vår syn på finansiell bootstrapping 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Figur 7 – Studiens intervjuer i korthet 
Intervjuperson Verksamhet Tidsåtgång Access 
Bengt-Erik Hesse Tjarn, konferensverksamhet med 

fokus på lugn miljö. 
60 min Mycket god 

Maria Andersson Håknäs hästbruk, turridning, 
kurser och dylikt 

35 min Medelgod 

Christer Johansson Älgfarmen, urval av tjänster 
kring älgar med kringverksamhet 
i form av ex. paintball, 
skotersafari och dylikt. 

65 min God 

Lennart Sörlin Forsknäckarna, forsränning samt 
anläggning med äventyrsbana 

75 min Mycket god 

Torsten Lundstedt Bubergets fritidsanläggning, 
Vindelns camping och Café 
Mjölnaren. Slalom mm samt 
boende och Caféverksamhet. 

75 min Mycket god 

Roger Lundholm Lundholm & Co, 
Konsultverksamhet, tidigare VD 
i Nordic Incoming 

90 min Mycket god 

 

 

Nätverk Finansieringsproblem 

Finansiell 
bootstrapping 

Finansieringsalternativ 



5 Empiri och Analys 

 32

5.2 Intervju 1 Tjarn – Bengt-Erik Hesse 
 

”Vi har skämtsamt sagt litegrann att, helst ska det inte hända så mycket 
egentligen, man ska bara kunna slappna av, å lägga sig i 
hängmattan….Henna hänne ingenting, å henne nånting, så få man pengarna  
tillbaks”75 

5.2.1 Beskrivning av företaget 
 
Tjarn är ett turismföretag som är beläget på ett hemman utanför Nordmaling vid Lögde älv. 
Företaget ägs av Bengt-Erik Hesse och drivs tillsammans med Åsa Borgström. Företaget 
startades redan 2001 när gården köptes, vilket kom sig av att Bengt-Erik och Åsa blivit 
inspirerade av en tidningsartikel om ett företag som tog med ledningsgrupper från företag 
ut i vildmarken för att hålla konferenser. Ett omfattande renoveringsprojekt på gården 
startades under 2002, och 2005 var renoveringen färdig. Inriktningen på företaget är främst 
att erbjuda företag en speciell och avskild plats, som är inspirerande för rekreation, möten 
och konferenser. Förutom den fina naturen erbjuder Tjarn även aktiviteter, som flotturer på 
Lögdeälven på sommaren, samt skidturer runt hemmanet på vintern. Besökarna består till 
största delen av företag och organisationer, men även privatpersoner har möjlighet att 
besöka Tjarn. Till anläggningen anlitas även en mängd olika aktörer från regionen med 
syftet att bidra till verksamheten med aktiviteter av olika slag. Förutom Bengt-Erik och 
Åsa finns det dessutom ett antal säsongsanställda som t.ex. hjälper till med servering av 
mat och andra sysslor på gården.76 
 

5.2.2 Företagets uppstart och finansiering 
 
Finansieringen av företagets uppstart skedde till stor del från de överskott som Bengt-Erik 
fått i sin konsultverksamhet, som han driver på sidan om Tjarn. Eftersom hemmansgården 
krävde en relativt stor renovering till en början blev det också en skattemässigt bra lösning, 
då det gick att göra avdrag för reparationerna och därmed minska skatten i 
konsultverksamheten. Som ytterligare finansiering kan även nämnas att Bengt-Erik inte 
tagit ut någon lön i verksamheten för att underlätta ekonomin i det nystartade företaget 
under den första tiden.  
 
Bengt-Erik anser att det är en stor fördel att ha ett arbete eller företag på sidan om när en 
ny verksamhet ska startas upp, eftersom det kan vara svårt få lån av banker. För Tjarn 
räckte den egna finansieringen inte till för att täcka alla kostnader för uppstarten varvid ett 
banklån togs, vilket var möjligt till viss del pga. att goda kontakter fanns med banken 
sedan tidigare. Banken medgav lån med hemmanet och Bengt-Eriks bostad som säkerhet. 
Ytterligare extern finansiering kom från Almi samt ett landsbygdsstöd från länsstyrelsen 
för investeringar i och marknadsföring av turismrörelsen. Totalt har finansieringen 
fördelats med ca 40% på egen finansiering, 40% via banklån, 10% via Almi och 10% via 
investeringsstöd från länsstyrelsen.77  
 
Externt kapital i övrigt, har ej varit aktuellt så här långt. För ägarnas del har det varit 
nödvändigt att själva kunna kontrollera och styra uppbyggnaden utifrån egna idéer, vilket 
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är svårt vid ett finansiellt beroendeförhållande. Ur eventuella riskkapitalisters eller 
affärsänglars synvinkel torde dessutom en småskalig turismverksamhet med relativt stora 
investeringsbehov och långsiktigt åtagande vara rätt ointressant, då de generellt har krav på 
relativt snabb avkastning.78  

5.2.3 Alternativa finansieringsmetoder 
 
De alternativa finansieringsmetoder som Tjarn använder sig av stämmer in på flera av de 
grundtyper av finansiella bootstrappingmetoder som Winborg och Landström kommit fram 
till i sin studie. Först och främst den egenfinansierande bootstrappingmetoden, då Bengt-
Erik till stor del finansierat Tjarn med pengar från sin konsultverksamhet, samt att lönen 
hållits inne för att minska kostnaderna för företaget. Till viss del kan även en 
bidragsorienterad bootstrappingmetod anas till följd av de bidrag som tilldelats från bland 
annat länsstyrelsen för vissa investeringar. Tjarn använder sig även av deltidsanställningar 
för att minska kostnaderna. En annan alternativ finansieringsmetod är den 
relationsorienterade bootstrappingen, som bygger på en social samverkan mellan individer 
och företagare. I Tjarns fall är samarbetet mer på en företagsbaserad nivå med ett nätverk 
uppbyggt på affärsmässiga kontakter. Det finns exempelvis ett samarbete mellan ett stort 
antal företag inom konferensbranschen som heter Umeå Convention Bureau, vilka 
marknadsför Umeå som region, för att på så sätt locka nya kunder till 
konferensanläggningar i Umeåregionen. I viss utsträckning sker även samarbeten med 
andra turismföretag, vilket yttrar sig i att Tjarn hänvisar till andra företag om de själva inte 
tillhandahåller aktiviteten. Om Tjarn är huvudmålet, kan dock andra aktivitetsföretag hyras 
in, för att komma och utföra aktiviteten på hos Tjarn. Det förekommer även att Tjarn åker 
ut till andra turismföretag över dagen med besöksgrupper.79  
 
Tjarn har även gått med i en kreditgarantiförening som ställer sig som garant till banken 
för föreningens medlemmar, givet att företagen som är medlemmar blivit kontrollerade och 
genomgångna. Bengt-Erik menar att denna typ av förening kan ge förutsättningar för 
företag att låna pengar när banken inte godtar säkerheten, som företaget eller ägaren privat 
kan erbjuda. Att ta lån genom kreditgarantiföreningen är dock något dyrare än att gå till 
banken själv, men om den möjligheten till banklån saknas, menar Bengt-Erik att 
kreditgarantiföreningens alternativ kan vara värdefullt. Tjarn har dock inte använt 
möjligheten att låna genom föreningen än, eftersom det i dagsläget inte finns något behov 
av det, och att lån direkt med bank kunnat genomföras.80  

5.2.4 Samarbete, nätverk 
 
Tjarn använder sig av samarbeten med andra turismföretag i varierande utsträckning. Ett 
mer utkristalliserat samarbete sker med Olofsfors Herrgård, som i form av 
cateringverksamhet tillagar den mat som Tjarn behöver. Det sker även ett visst samarbete 
med Mattias Baudin, som har en smedja i Olofsfors, dit besöksgrupper från Tjarn har 
möjlighet att åka om önskemål finns. Vid behov kan även aktiviteter på andra 
turistanläggningar anordnas, men Bengt-Erik menar att besökarna på Tjarn sällan lämnar 
den lugna omgivningen på anläggningen, för att åka på turer till andra aktiviteter under sin 
vistelse.81 
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Det sker även samarbeten med lokala aktörer inom näringslivet genom Umeå Convention 
Bureau, vars syfte är marknadsföra och förmedla kongresser och konferenser till 
Umeåregionen. På så sätt kan Tjarn få nya kunder som inte upptäckt att anläggningen 
finns, eller som vill ha hjälp med att skräddarsy ett arrangemang. Bengt-Erik har dessutom 
ett relativt stort nätverk av företagskontakter, vilket han har använt sig av i verksamheten. 
Företagskontakterna kommer till viss del från att Bengt-Erik tidigare arbetat på en 
revisionsbyrå, samt att han även driver en konsultverksamhet inriktad mot 
företagsutveckling. Genom det kontaktnät som finns har en mängd aktörer knutits till 
aktiviteter på Tjarn. Aktörerna kan vara allt från konstnärer till örtterapeuter, som på 
fristående basis hyrs in för att leda aktiviteter på Tjarn. Bengt-Erik menar att det är 
tacksamt att det finns så pass många aktörer i regionen att anlita, och att det antagligen 
hade varit svårare om anläggningen hade varit belägen i Norrlands inland.82  

  
Att Tjarn använder sig av en mängd olika aktörer ser Bengt-Erik som en styrka. Trots att 
en viss beroendeställning finns, genom att Tjarn använder utomstående aktörer i sin 
verksamhet, menar Bengt-Erik att riskspridningen är relativt stor.  Även om någon aktör 
inte kan komma, finns alltid alternativa lösningar, som kan användas för att lösa 
aktivitetsbehovet. Utifrån detta ser Bengt-Erik positivt på de samarbeten som finns, och att 
lösningen att hyra in aktörer fungerar väl.83    

5.2.5 Analys 
 
De val av finansiering som gjorts i Tjarn överensstämmer med huvuddragen i pecking-
order teorin, dvs. att internt genererat kapital föredras framför externt84. Bengt Erik 
motiverade valet av att använda internt genererat kapital från sin konsultfirma till Tjarn, 
som ett ekonomiskt fördelaktigt beslut, eftersom beskattning undveks till viss del85. 
Förstahandsvalet var därmed att använda internt kapital och likt ovan nämnda teori har 
externt kapital använts till den del internt kapital inte räckt till. Bengt Erik är dock inte 
främmande till externt kapital, om det bara hade funnits tillhanda när verksamheten 
startades. Detta medför en motsättning mot pecking-order teorin, eftersom Bengt Erik 
kunde tänka sig att tillföra externt kapital framför internt genererat. En viktig notering som 
bör göras, är att Bengt Erik har rätt i att det torde vara svårt att som litet turismföretag 
locka till sig externt kapital, exempelvis i form av affärsänglar och riskkapitalister.  
 
Scholtens framhåller just att mindre företag inte är lika attraktiva för investerare, främst 
pga. att kontrollmöjligheter är sämre. Mindre företag kan t.ex. sakna godtyckliga 
säkerheter för att beviljas lån.86 Att det finns svårigheter med att hitta säkerheter till 
banklån i sitt företag bekräftades av Bengt Erik, som hade löst problemet genom att 
använda sitt privata hus som säkerhet87. Överlag torde just problem med att hitta säkerhet i 
företag vara ett problem i delar av landet med låga taxeringsvärden. Detta är speciellt 
aktuellt i vårt undersökningsområde, där de intervjuade företagen till stor del är aktörer i en 
region med relativt låga taxeringsvärden jämfört med andra delar av Sverige.   
 
En analys av de alternativa finansieringsmetoder som Tjarn använder sig av visar på en 
stor bredd. Landström och Winborgs modell blir därför lidande av att vara just en teoretisk 
                                                 
82 Intervju med Bengt Erik Hesse 
83 Ibid. 
84 Myers, Stewart, C.”Capital Structure” Journal of Economic Perspectives,15 (2001): 92f 
85 Intervju med Bengt Erik Hesse 
86 Scholtens, Bert “Analytical issues in internal financing alternatives for SBEs” Small Business  
 Economics, 12 (1999): 137-148 
87 Intervju med Bengt Erik Hesse 
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bild av verkligheten, eftersom Tjarn använder en stor del av de metoder som finns i 
modellen. Det finns därför inget direkt fack som Tjarn passar in i, utan de kan istället ses 
som ett företag som använder alla möjligheter som finns för att minska kostnaderna och 
öka intäkterna.  
 
En viktig del i deras strävan mot att lyckas bättre som företag, anser vi, att Tjarn är bra på 
att använda sina nätverk. De samarbeten som främst sker i Tjarn är informella, men 
innebär även ett ömsesidigt beroende, som är tänkt att ge ekonomisk vinning för båda 
parter, vilket överensstämmer med Håkansson och Johansons teorier kring användandet av 
samarbeten mellan företag88. Exempelvis ger samarbetet mellan Tjarn och Olofsfors 
Herrgård ekonomiska fördelar för båda parter, men är inte formellt uttalat. Samarbetet med 
andra turismföretag i regionen är dock av mindre art, och kan inte sägas utveckla någon 
direkt ekonomisk vinning, utan bygger mer på grundläggande kunskap om de andra 
företagen vilken förmedlas när Tjarn själva inte kan erbjuda aktiviteter.  
 

5.3 Intervju 2 Håknäs Hästbruk – Maria Andersson 
 

”Ja… det har varit ganska kämpigt emellanåt, så grejen är väl att jag har 
velat bygga upp företaget sakta för att kunna känna mig för också. Det tar ju 
ett tag att arbeta upp ett namn också, få det att funka, att gå runt och så. Sen 
har vi inte haft så stora ekonomiska möjligheter att ta jättelån utan vi har 
tagit det lite piano”89 

5.3.1 Beskrivning av företaget 
 
Håknäs hästbruk har som inriktning att erbjuda upplevelseturism i form av turer ut i 
naturen på hästryggen, eller efter hästar i olika typer av vagnar och slädar. Företaget ägs 
och drivs av Maria Andersson, och startades 1995 som en utveckling av hennes hästhobby. 
Verksamheten är belägen på en gård i byn Håknäs, som rent geografiskt är placerat ungefär 
10 km söder om Vännäs. Förutom att erbjuda hästturer anordnar Håknäs Hästbruk även 
ridlektioner, samt uppfödning av hästar i mindre omfattning. Vid sidan av detta driver 
Maria även jordbruk som medför att foderkostnaderna minskar.90 
 
Idag är verksamheten inriktad mot både privatpersoner och företag, som får komma och 
pröva på hur det är att rida på hästar, men Maria ser gärna även att hon anordnar 
konferenser och liknande för företag i framtiden. Verksamheten på Håknäs hästbruk är till 
viss del säsongsberoende, även om verksamheten numer drivs året runt. Besöksmässigt är 
sommaren den intensivaste tiden på året, speciellt efter midsommar då Maria brukar 
anställa en deltidstjänst. Besökarna kommer främst från närområdet, men på somrarna är 
det också mer långväga resenärer från bland annat Norge. Utbytesstudenter från Umeå 
Universitet också vanliga besökare, främst under vinterhalvåret då de vill hitta någon form 
av vinteraktivitet.91  
 

                                                 
88 Håkansson, Håkan och Johanson, J. Formal and Informal Cooperation Strategies in International  
 Industrial Networks. I Ford, D (red.), Understanding business markets, Academic Press Limited,  
 Cambridge. (1990): 381-392 
89 Intervju med Maria Andersson 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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5.3.2 Företagets uppstart och finansiering 
 
När företaget startades 1995 efter att Maria gått en starta eget-kurs, jobbade hon 75 % vid 
sidan om, och företaget sågs mest som en sidoverksamhet. I takt med att Håknäs Hästbruk 
har utvecklats, har Maria fått ta tjänstledigt från sin ordinarie anställning under somrarna 
för att jobba med den egna verksamheten. Finansiering har därmed till största del skett via 
förvärvsarbete vid sidan om. Förutom egenfinansieringen av verksamheten har Maria även 
varit väldigt noga med att vara ekonomisk när det gäller inköp av hästar och utrustning. 
Istället för att köpa nya hästar har Maria istället köpt lite billigare och själv tränat upp dem. 
Utrustningen har till största del köpts begagnad för att på så sätt spara pengar, och har i 
mån av behov reparerats. Maria sökte även bidrag från Länsstyrelsen, och bidraget 
användes för att finansiera inköp av exempelvis en tältkåta.92   
 
Den huvudsakliga inställningen som Maria haft till finansieringen har varit att i största mån 
undvika banklån, vilket lyckats genom att hon istället har varit sparsam med de tillgångar 
som funnits tillhanda. En anledning till att inte ta stora banklån har delvis varit att låta 
verksamheten växa allt eftersom, för att på så sätt ha fullständig kontroll över 
utvecklingen. Eftersom inkomsterna i verksamheten inte är helt jämt fördelade över året 
pga. säsongsvariationerna, håller Maria för tillfället på med att introducera kurser som 
kommer att hållas under vår och höst för att på så sätt få mer arbete året om.93  

5.3.3 Alternativa finansieringsmetoder 
 
Håknäs Hästbruk använder sig av flera olika typer av alternativ finansiering. Den främsta 
är att se till att minimera kostnaderna i verksamheten genom att på olika sätt köpa billigare 
hästar och utrustning. Genom att Maria kan odla eget foder till hästarna har även den 
kostnaden minskat jämfört med om foder hade köpts externt. Förutom att minimera 
kostnader har Maria även finansierat sin verksamhet med egna pengar, vilket kan 
betecknas som ägarfinansiering. Dessa två metoder är de mest använda alternativa 
finansieringsmetoderna i företaget, men till viss del används även en typ av 
relationsbaserad bootstrapping. Den relationsbaserade bootstrappingen yttrar sig i Håknäs 
Hästbruk genom att släkt och vänner kan rycka in när Maria själv tar semester. Maria har 
även fått hjälp med små lån av sin mor vid något enstaka tillfälle, men det har varit av 
största vikt att försöka stå på egna ben och undvika att låna av släkt och vänner. Till viss 
del har detta berott på att verksamheten till en början startades upp som ett intresse och att 
det därmed inte fanns någon direkt ambition att ha en explosionsartad utveckling, utan att 
istället försiktigt känna sig fram. Maria brukar även anställa extrapersonal för att hjälpa till 
på somrarna.94 

5.3.4 Samarbeten, nätverk 
 
Maria berättar att hon främst samarbetar med Helje gård, som hon köper mat av när hennes 
besökare önskar det. När Helje gård har öppet hus brukar Maria även vara där och erbjuda 
barnridning, samarbetet kan därmed ses som ömsesidigt. Vid vissa tillfällen brukar Maria 
även erbjuda ridning på Helje gård, och hon har även varit på Tjarn med sina hästar för att 
erbjuda turridning åt besökarna där. Samarbetet med Helje gård är dock informellt, och det 
finns inget direkt avtal som styr samarbetet. Förutom dessa samarbeten finns det, enligt 
                                                 
92 Intervju med Maria Andersson 
93 Ibid. 
94 Ibid. 
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Maria, även mer underliggande samarbeten turismföretag emellan, som att hon berättar för 
besökarna om andra aktiviteter som finns att tillgå i regionen när de frågar.95  

5.3.5 Analys 
 
Det som är utmärkande för Håknäs Hästbruk är att finansieringen till största del skett med 
egna tillskjutna medel, och att det funnits en strävan efter att minimera kostnader. Pecking-
order teorin stämmer därmed in, eftersom Maria har en vilja att undvika externt kapital och 
istället använda internt kapital. Valet att undvika extern finansiering kan dock i Marias fall 
förklaras av att företaget startades upp som en sidoverksamhet och att hon valt att låta 
företaget växa försiktigt.  
 
Även om Håknäs Hästbruk använder flera alternativa finansieringsmetoder, kan det sägas 
att två metoder sticker ut ur mängden och definierar verksamheten, nämligen 
ägarfinansiering och kostnadsminimering. Dessa två metoder anses av Winborg och 
Landström vara vanligare hos mindre företag, vilket Håknäs Hästbruk kan anses vara. Att 
Maria försöker spara in på så mycket som möjligt genom att t.ex. köpa begagnad 
utrustning bidrar till att öka möjligheten för företaget att klara sig utan extern finansiering. 
Eftersom Maria till största del använder intern finansiering för att driva företaget, innebär 
det en viss begränsning för tillväxten av företaget. Syftet med Håknäs Hästbruk är dock 
inte att växa explosionsartat, varför en begränsning i tillväxtmöjligheten inte innebär något 
större problem för Maria.  
 
Enligt Bhide är en fördel med användandet av finansiell bootstrapping att det går att 
behålla en bättre kontroll över verksamhetens kostnader och utveckling.96 Detta är något 
som Maria tagit fasta på genom att syftet med verksamheten inte är att växa explosionsartat 
utan att istället bibehålla kontrollen och växa varsamt. Till viss del aktualiseras dock en 
nackdel genom att finansiering av verksamheten sker med relativt små medel internt, något 
som Winborg menar kan hämma utveckling av ett företag97. Eftersom Maria inte har någon 
vilja att växa snabbt, menar vi att fördelarna med ökad kontroll överväger nackdelen med 
hämmad tillväxttakt.     
 
Samarbetet med Helge gård är det främsta som Håknäs Hästbruk använder sig av, och 
detta samarbete kan ses som relativt informellt, eftersom det inte finns något uttryckligt 
avtal som styr samarbetet. Även om det inte finns något avtal innebär dock samarbetet att 
båda parterna kan åtnjuta sig fördelar, vilket ger ett ömsesidigt beroende mellan företagen. 
Vi menar att samarbetet med Helge gård gör att Maria kan koncentrera sig mer på driften 
av företaget, istället för att binda upp tid för att tillaga mat. Detta eftersom att hon sparar in 
den tid det tar att tillaga maten gör att det blir mer tid över som kan användas för att t.ex. 
fokusera på att arrangemangen ska bli uppskattade. 
   

 

 

                                                 
95 Intervju med Maria Andersson 
96 Bhide, Amar ”Bootstrap Finance: The Art of Start-ups” Harward Business Preview,  November- 
 December (1992): 112 
97 Winborg, Joakim ”Pengar är inte alltid lösningen: Användningen av finansiell bootstrapping i små  
 företag”, i Småföretaget och kapitalet: Svensk forskning kring småföretags finansiering, Hans  
 Landström (red), (Kristianstad; SNS Förlag, 2003): 41f 
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5.4 Intervju 3 Älgens Hus  – Christer Johansson 
 

”Om vi tar nu Älgens hus som idag är en sån oerhört stark produkt, trots 
detta så tog det fyra år innan det började gå ihop. Under de åran hade jag 
förutsättningarna att försörja mig på annat trots att jag jobbade heltid i stort 
sett med älgarna här”98 

5.4.1 Beskrivning av företaget 
 
Älgens Hus är ett familjeägt aktiebolag som drivs av Christer Johansson tillsammans med 
hans fru Ulla och är beläget i närheten av Bjurholm. Älgens hus är en utmynning av ett 
annat bolag som startades år 1993 med namnet Bjurholms Turism, vars ursprungliga ide 
var att erbjuda vildmarskliv. Idag finns båda företagen kvar, men de drivs i princip som ett 
enda. Inriktningen har hela tiden varit att skapa aktiviteter för bland annat 
konferensgrupper samt företag i samband med utbildningar. Syftet är att besökarna ska ha 
det trevligt helt enkelt. Huvudattraktionen är själva farmen med tama älgar och tillhörande 
älgmuseum och vid sidan av detta kan Christer även erbjuda ett stort antal aktiviteter i 
form av bad, bastu, fyrhjulingar, snöskotrar, båtar, paintball, folkrace och fiske. 
 
Fördelningen mellan privata och företagskunder varierar under året. Sommartid då det är 
drop in på Älgens Hus under tio veckor, består besökarna främst av privatpersoner. Det är 
också relativt många turister som läst om oss Älgens Hus innan besöket och haft det som 
mål, enligt Christer. Den övervägande delen av besökarna är därmed privata under 
sommaren. Under resterande del av året förändras fördelningen av besökare mer mot 
företagsbesök, exempelvis från skolor, företag, kommuner och organisationer. Umeå 
Universitet är t.ex. en av de största kunderna tillsammans med Ålö och står tillsammans 
med Ålö för en betydande del av omsättningen i Älgens Hus och Bjurholms turism. 
Christer har medvetet valt att främst satsa på närområdet och först etablera sig där istället 
för att rikta sig till hela landet.99 

5.4.2 Företagets uppstart och finansiering 
 
De båda företagen Bjurholms turism och Älgens hus har till relativt stor del finansierats 
genom regionala bidrag. En av anledningarna till att Älgens Hus startades var att 
investeringarna blev för stora i det första bolaget för att kunna täckas in av bidrag. Rent 
finansieringsmässigt finansierades byggandet av Älgens hus till en viss del genom bidrag 
från lantbygdsutvecklingsprogrammet, vilket har betytt bidrag med 50 % av godkända 
investeringar. Resterande 50 % har till ungefär hälften finansierats genom egna pengar 
samt resterande från banklån, vilket ger en upplåningsandel på ca 25 %. Eftersom bidragen 
hade en maxgräns på 800 000 kr har fördelningen blivit att bidragen stått för mindre än 50 
% av investeringarna under senare år. Christer menar att alla företag bör utnyttja sin rätt till 
regionala bidrag.  
 
En viktig del av finansieringen var att banken beviljade lån med företaget som borgen, 
vilket tyder på att banken trodde på idén. En bidragande orsak till detta kan ha varit den 
kraft Christer lagt ner på att först och främst studera hur idén om en älgfarm skulle 
genomföras, t.ex. älgars beteende och hur hanteringen av älgarna skulle ske.100 

                                                 
98 Intervju med Christer Johansson 
99 Ibid. 
100Ibid. 
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5.4.3 Alternativa finansieringsmetoder 
 
Christer har använt ett flertal alternativa finansieringsmetoder i sina verksamheter. En av 
de mer använda kan sägas vara en bidragsorienterad bootstrapping i form av att en stor del 
av investeringarna har finansierats genom bidrag. Till en relativt stor del har även Christer 
själv finansierat uppbyggandet och driften av verksamheten genom att t.ex. sälja egna 
skogstillgångar. Under uppbyggnadsfasen av Älgens hus har Christer och hans fru Ulla 
dessutom jobbat utan lön för att minska företagets kostnader. En intressant metod som 
fokuserar på att minska marknadsföringskostnader, vilken Christer använder, är att tipsa 
dagstidningar om händelser som har samband med den egna verksamheten. Exempelvis 
har Christer fått en artikel i Västerbottenskuriren om älgost som skulle serveras på en 
ambassad i Washington. Till viss del används dessutom en typ av relationsbaserad 
bootstrapping i verksamheten. Under ett antal gånger per år är besöksgrupperna så pass 
stora att företagets egna skotrar inte räcker till, Christer lånar då snöskotrar från grannar 
istället för att köpa in snöskotrar för att täcka in topparna som bara inträffar några gånger 
per år.101  
 

”En sak vi har bestämt oss för är att alla investeringar i framtiden ska ske med 
egna medel, om vi klarar det med byggandet av den stora safariparken får vi se, 
men det är målsättningen”102 

 
Christer berättade dessutom om en tydlig finansieringsfilosofi, vilken har citerats ovan. 
Kontentan av detta är att företaget försöker att använda internt genererade medel för 
finansieringen, istället för att vända sig till externa källor. Christer använder sig till viss del 
av deltidsanställda för att minska kostnaderna.   

5.4.4 Samarbeten, nätverk 
 
En stor del av de samarbeten som Christer har med andra turismföretag sker genom en 
ekonomisk förening i Bjurholm, där de flesta turismföretagen i Bjurholm är med. 
Samarbetet innebär främst gemensam marknadsföring och utbildning, exempelvis har alla 
företag inom föreningen miljöcertifierats. En annan form av samarbete yttrar sig i att 
företagen i föreningen rekommenderar sina besökare till de andra företagen. Om Christer 
har en kund som vill rida på hästar förmedlar han kunden i första hand till den företagare i 
föreningen som har hästar. Det finns även vissa samarbeten utanför Bjurholms kommun, 
ett exempel på detta är Wild Harmony som tillhandahåller hundspann. Ett ömsesidigt 
samarbete finns därmed mellan aktörer i regionen. Det finns inte övernattningsmöjligheter 
på Älgens hus, istället sker ett samarbete med hotell och campingar i närområdet, vilket 
fungerar bra enligt Christer. En av Christers sidoverksamheter har sprungit ur samarbeten 
med närområdet, då han erbjuder catering till exempelvis jaktlag även om detta inte 
normalt sett ingår i verksamheten.103 

                                                 
101 Intervju med Christer Johansson 
102 Ibid. 
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5.4.5 Analys 
 
Christer har i driften av Älgens Hus och Bjurholms turism använt sig av en bred 
finansiering, med både externt och internt kapital, vilket vi ser som positivt, eftersom det 
ger en bred bas att stå på. Även en mängd alternativa finansieringsmetoder har använts, 
vilket vi också ser som positivt. Som exempel fick Christer bidrag till att bygga Älgens 
Hus, vilket täckte en avsevärd del av kostnaderna. Enligt Christer bör företagare utnyttja de 
bidrag som med rätt är deras, vilket vi instämmer med, eftersom det vid uppstarten av ett 
företag kan krävas kostsamma investeringar. Något som är speciellt för Christer är att han 
har belånat företaget, vilket är betydligt tryggare för honom privat, eftersom det är 
företaget som juridisk person, som är belånad vilket säkrar honom från borgenärer vid 
eventuellt obestånd. Att som litet företag få låna med företaget som säkerhet, betyder att 
det teoretiska finansiella gapet mellan långivaren och låntagaren har överbryggts104. En 
anledning till att Christer fick möjlighet att belåna företaget, kan vara att han lade ner 
ansenlig tid på att planera och undersöka hur verksamheten skulle fungera, redan innan han 
startade upp företaget. Vi anser att det är av stor vikt att kunna visa banken hur 
verksamheten är tänkt att fungera, samt varför den kommer att lyckas, för att lyckas 
överbrygga det finansiella gapet. 
 
En annan viktig del för mindre företag är vikten av att kunna vara sparsam och inte ta ut 
lön under företaget första år, för att i ett senare skede när verksamheten stabiliserats kunna 
ta ut en rimlig ersättning. Christer har förutom att inte ta ut lön, även skjutit in eget kapital 
i verksamheten när det behövts, men principen som han använder sig av idag är att de 
investeringar som sker ska täckas av internt genererade medel från driften av företaget. 
Eftersom Älgens Hus idag är ett relativt stabilt företag rent ekonomiskt ser vi att det rent 
principiellt är positivt om företaget själv kan finansiera de investeringar som behövs för att 
utveckla verksamheten. Det kan dock finnas en hämmande effekt av att företag finansierar 
verksamhetens investeringar internt enligt teorierna om finansiell bootstrapping105. I den 
bästa av alla världar är det naturligtvis effektivast om det hela tiden finns kapital att 
investera i verksamheten hela tiden, vi menar dock att det är en fördel om en viss 
återhållsamhet finns i valet av investeringar, vilket också bekräftas Bhidè, i dennes teorier 
om finansiell bootstrapping106. Det finns då helt enkelt mer tid till eftertanke inför 
investeringarna, vilket kan vara bra i mindre företag, då en missriktad investering kan 
ställa till stora problem. 
 
De samarbeten som sker med andra turismföretag är främst inriktade mot gemensam 
marknadsföring, genom en ekonomisk förening i Bjurholm, för att alla företagen ska kunna 
hjälpas åt att locka till nya besökare till området. Samarbetet kan därmed klassas som en 
typ av relationsorienterad bootstrapping, eftersom företagen gått ihop för att tillsammans 
skapa möjligheter till marknadsföring. Ytterligare relationsorienterad bootstrapping som 
används är att Christer lånar ihop snöskotrar när hans egna inte räcker till, vilket vi anser 
vara ett bra ekonomiskt val då han inte har behov av de extra skotrarna vid mer än ett antal 
tillfällen per år. Något vi dock saknar är fler, och mer uttalade samarbeten med andra 
företag för att få mer besökare till alla aktörer. Till viss del finns samarbeten idag genom 
                                                 
104 Landström, Hans ”Småföretaget och kapitalet: Svensk forskning kring småföretags  
 finansiering”(2003): 14 
105 Winborg, Joakim ”Pengar är inte alltid lösningen: Användningen av finansiell bootstrapping i små  
 företag”, i Småföretaget och kapitalet: Svensk forskning kring småföretags finansiering, Hans  
 Landström (red), (Kristianstad, SNS Förlag, 2003): 41f 
106 Bhide, Amar ”Bootstrap Finance: The Art of Start-ups” Harward Business Preview,  (November- 
 December 1992): 112  
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den gemensamma ekonomiska förening i Bjurholm, men vi eftersöker samarbeten för att 
stärka hela regionen, inte bara i Bjurholms kommun. Enligt vår mening borde samarbetena 
dessutom bygga på någon typ av ekonomisk vinning för alla parter Till viss del tjänar alla 
parter i den ekonomiska föreningen på att vara med där, t.ex. genom att de kan tillgodogöra 
sig en gemensam marknadsföring. 

5.5 Intervju 4 Forsknäckarna  – Lennart Sörlin 
 

”…vi har ju byggt allting själv efter eget huvud och ritningar och material 
utav rough and tuff modell kan man säga, ohyvlat å runt. Men, det har varit 
billigt material, men det har varit dyra arbetstider eftersom det tar ungefär 3 
gånger så lång tid att bygg med det jämfört med om allt är rakt. Så det tar en 
jäkelest tid...”107 

5.5.1 Beskrivning av företaget 
 
Forsknäckarna är idag ett turismföretag baserat i Ekorrsele, vid Vindelälvens kant. 
Företaget är inriktat mot att erbjuda allt från forsränning till andra typer av äventyrs- och 
vildmarksupplevelser. Det finns också möjligheter till konferenser och andra typer av 
arrangemang som födelsedagsfester och möhippor. Företaget drivs av Lennart Sörlin, som 
under åren byggt upp en vildmarksanläggning längs med älvens kant där verksamheten 
drivs. I dagsläget arrenderas dock verksamheten som helhet ut till Lapland Aqua, men 
drivs som tidigare av Lennart Sörlin. På anläggningen finns i dagsläget 
övernattningsmöjligheter för 36 besökare, och byggnation för att utöka 
övernattningsmöjligheterna med 70 bäddar har påbörjats.108 
 
Verksamheten drivs året runt och vintertid är det mest utländska gäster på anläggningen. 
Under början av juni månad är det mycket skolor och lägerverksamhet, för att under juli 
månad övergå till mestadels turister, men möhippor och liknande arrangemang anordnas 
året om. Av de turister som besöker anläggningen kommer förvånansvärt nog fler turister 
från Mälardalsområdet än från närområdet. Enligt Lennart är anledningen till detta att 
Forsknäckarna genom tidigare marknadsföringsarbete lyckats arbeta upp ett namn i 
Mälardalsområdet.109 

5.5.2 Företagets uppstart och finansiering 
 
Forsknäckarna startades redan 1985 och var då enbart inriktat på att erbjuda sina besökare 
forsränningsturer i Vindelälvens forsar. Efter en svår forsränningsolycka i Råneå 1995 
drabbades hela forsränningsbranschen av en drastisk minskning av besökare. Från att 
Vindelområdet innan olyckan haft 35000 forsrännarbesökare per år försvann merparten av 
besökarantalet inom loppet av ett år. Lennart motiverar dock en viss del av minskningen, 
från företagets dåvarande kundbeläggning på överstigande 10 000 forsrännargäster, till 
dagens ca 3000 forsrännargäster av totalt 7000 gäster, med att företaget till stor del betat av 
närområdet från Örnsköldsvik upp till Piteå.110 
 

                                                 
107 Intervju med Lennart Sörlin 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
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”Det är fruktansvärd skillnad, men det har ju en anledning naturligtvis för att de 
här första åren var det ju närmiljön … vi körde ju i princip skytteltrafik, vi hade 
24 båtar som mest”111 

 
Startkapitalet finansierades genom att Lennart och Håkan Nilsson, bland annat sålde sina 
bilar samt tog ett banklån. Ett glesbygdsstöd söktes dessutom, vilket resulterade i ett bidrag 
på 55000 kr. Startkapitalet användes för att köpa utrustning och tog slut relativt snabbt. 
Verksamheten tog dock fart relativt snabbt efter ett lyckat mässbesök i Göteborg. Marken 
som anläggningen idag står på köpte Lennart privat och han arrenderar i sin tur ut det till 
Forsknäckarna. Förutom att Lennart själv köpt marken, har han även skjutit in stora 
mängder eget kapital i verksamheten, t.ex. från inkomster via helgjobb och liknande. Nivån 
på belåningen i företaget har hela tiden försökt hållas på en relativt låg nivå jämfört med 
internt insatt kapital.112  

5.5.3 Alternativa finansieringsmetoder 
 
Forsknäckarna har sedan starten använt sig av alternativa finansieringsmetoder som 
komplement till bankfinansiering. Detta har yttrat sig i att Lennart t.ex. har lagt ner 
ansenlig arbetstid i företaget utan att ta ut någon lön. Efter forsränningsolyckan i Råneå, då 
hela forsrännarbranschen drabbades, tvingades Lennart ta ett helgjobb på simhallen i 
Vindeln för att företaget skulle överleva. All byggnation av anläggningen i Ekorrsele har 
dessutom gjorts av Lennart och hans medarbetare, vilket i kombination med att billigt virke 
använts, minskat kostnaderna betydligt, jämfört med om en byggfirma hade anlitats.113 
 
I sin strävan att utveckla företaget har Lennart i relativt stor utsträckning använt sig av 
relationsbaserad bootstrapping, vilket yttrat sig i att utrustning, som båtar lånats av andra 
företag, när de egna båtarna inte har räckt till. Förutom att låna båtar kan även samarbetet 
mellan forsföretagen i regionen i form av Forskraft ses som en form av alternativ 
bootstrapping. Detta eftersom samarbetet lett till utbildningen av forsränningsguider som 
skall bilda en guidepool som forsföretagen ska kunna använda i framtiden. Lennart har 
även hyrt ett storkök från den lokala skolan i Granö för en årlig kostnad på 25 000 och 
beskriver det som en perfekt lösning, då han ej har tillgång till elektricitet eller färskvatten 
(bortsett från älvsvatten vid flod) vid anläggningen. Lennart använder sig dessutom av 
tillfälligt anställda vid t.ex. servring för att minska kostnaderna. 114  
 

”…så på årsbasis hyr jag köket där, å där tillverkar vi maten, sen kör vi hit den 
i boxar …Men vi säger till folk å gäster å utlänningar framförallt, att allting 
lagas till här över öppen eld… Folk tycker, jävlar vad imponerande”115 

 

5.5.4 Samarbeten, nätverk 
 
Lennart använder i stor utsträckning samarbeten i driften av Forsknäckarna. Ett tydligt 
exempel är samarbetet med resebyrån Nordic Incoming i Umeå, som förmedlar besökare 
till Forsknäckarna. Det enda Lennart behöver göra är att skicka ner prislistan till dem, 
sedan säljer de arrangemangen. Av det totala antalet gäster som besöker anläggningen är 

                                                 
111 Intervju med Lennart Sörlin 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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50 % frukten av eget arbete, och resterande 50 % härrör från samarbetet med Nordic 
Incoming.116 

 
”Å som nu det här med Frank Larsen, jag hade ju några fyrhjulingar, men då 
var det så att Frank Larsen på Trollbacken i Lycksele körde ju ofta med det å 
då sa jag, jag skiter i det, du får köpa mina fyrhjulingar, och behöver jag dom 
nån gång så hyr jag dom. Javisst då gjorde vi så, då kör vi inte samma 
grejer”117 

 
Det sker även samarbeten med andra turismföretag i regionen, t.ex. med Älgens hus i 
Bjurholm, av vilken Lennart brukar låna snöskotrar ibland. Forsknäckarna har också 
samarbeten med Hotell Lappland, vilket utmynnar i ett 10-tal arrangemang per år. Ett 
ytterligare samarbete är Forskraft, som är ett EU-finansierat projekt, med 
forsränningsföretag från regionen. Som exempel genomförs nu en utbildning av 
forsrännarguider för att senare kunna bilda en slags guidepool, som alla 
forsränningsföretag i området kan använda sig utav. Förutom dessa samarbeten finns även 
samarbeten med andra företag, exempelvis Hotell Lappland, men dessa är av mindre 
omfattning och ej på regelbunden basis. Lennart försöker även tala gott om andra 
turismföretag i området, eftersom det gör att området får bättre status, vilket i sin tur bidrar 
till att regionen kan få mer besökare.118  

5.5.5 Analys 
 
Som med ett antal av de tidigare intervjuade företagen använder Forsknäckarna sig av ett 
brett spektra av finansiell bootstrapping. Den externa finansiering i form av 
glesbygdsbidrag och banklån, som använts, är av mindre omfattning, vilket är 
karaktäriserande enligt pecking-orderteorin119. Även om belåningen är relativt låg i 
Forsknäckarna, har Lennart ändå lyckats utveckla verksamheten framåt, med de medel som 
företaget genererat, samt det han själv har skjutit in. 
 
En viktig del i att företaget finns kvar idag, är att Lennart lyckades byta inriktning på 
företaget från att endast erbjuda forsränning, till att kunna ta emot konferenser och 
liknande. Övergången har till stor del finansierats genom användandet av alternativa 
metoder, som att själv bygga upp anläggningen, och att ha en inkomst vid sidan om från ett 
helgarbete.  
 
Något som forsknäckarna lyckats med, är att attrahera utländska besöksgrupper. Den 
främsta anledningen till detta är samarbetet med Nordic Incoming, och vi ser det som ett 
bra exempel på att låta specialister ta hand om en annars svår uppgift, eftersom Nordic 
Incoming dessutom står för en stor del av omsättningen, genom besökarna de förmedlar, 
kan det dessutom ses som ett utmärkt exempel på relationsorienterad bootstrapping, där 
båda parter tjänar på samarbetet120. 
 
Ostergard och Barley menar att företag som lyckas tenderar att använda sig av tätare 
nätverk, med diversifierad kompetens.121 Forsknäckarna är just ett företag som lyckats 
                                                 
116 Intervju med Lennart Sörlin 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Myers, Stewart, C.”Capital Structure” Journal of Economic Perspectives,15 (2001): 92f 
120 Winborg, Joakim, Landström, Hans, “Financial bootstrapping in small businesses: Examining small  
 business managers resource acquisition behaviors”, Journal of Business Venturing (16, 2000) 
121 Ostgaard, Tone A och Sue Birley ”New Venture Growth and Personal Network” Journal of  
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överleva och utveckla sig framåt mer än 20 år, och vi ser att det finns ett väl utbyggt 
nätverk inom turismnäringen. De bootstrappingmetoder som används i företaget, anser vi 
till stor del speglas av de nätverk, som byggts upp under den långa period som företaget 
varit aktivt.    

 
5.6 Intervju 5 Torsten Lundstedt – Buberget och Vindelns 
camping 
 

”Nu varför jag klarar det här, det är ju att barnen är utflyttade, jag har ett 
billigt boende, jag har en fru som har ett hyggligt jobb och så sen när man 
håller på nog länge så känns det ju som att man har fått ett personligt 
engagemang i det som är svårt att släppa, och sen är det ju framförallt att det 
kommer mycket folk som e nöjda och tycker det här är bra”122 

5.6.1 Beskrivning av företaget 
 
Torsten driver idag både Bubergets vintersportanläggning, Vindelns camping samt Café 
Mjölnaren genom arrendering av kommunen. Buberget är öppet under vinterhalvåret och 
stängs sedan under sommaren då Café Mjölnaren är öppet. Campingen är öppen året runt 
med husvagnsplatser och stugby, men fördelningen av besökarna är säsongsbetonad. 
Besöksantalet på campingen är bra på somrarna, men betydligt sämre under vinterhalvåret, 
vilket är kostsamt då avtalet med kommunen innebär att Torsten ska ha campingen öppen 
under hela året. Beläggningen på stugorna har dock varit mycket bra i vår, tack vare 
utbyggnaden av en fabrik i Vindeln, då många av arbetarna har valt att hyra stugorna under 
veckorna.123  
 
Under sommaren har Torsten ungefär 20 anställda för att driva runt campingen och caféet. 
Eftersom campingen har öppet en stor del av dygnet löses arbetet genom ett skiftsystem.124 
 

5.6.2 Företagets uppstart och finansiering 
 
Anledningen till att Torsten idag driver de tre anläggningarna kommer sig av att det i 
botten finns ett skidintresse, som tillsammans med ett missnöje över hur driften av 
Buberget sköttes gjorde att Torsten blev anställd på Buberget 1986. Detta höll i sig i ett 
antal år och på somrarna när Buberget var stängt jobbade Torsten med vägbyggen. År 1997 
sparkades Torsten från Buberget, men efter en vändning från kommunens sida fick Torsten 
ta över anläggningen igen genom arrendering. Ett aktiebolag startades då för driften av 
Buberget med en insats på 100000 kr vilket lånades av banken, och eftersom Buberget 
endast drevs vintertid jobbade Torsten på Fahlgrens åkeri under somrarna. Efter ett antal 
vändningar från kommunens sida tog Torsten sedan över driften av Vindelns camping, 
vilket kompletterade driften av Buberget som endast var vintertid. Till en början gick det 
väldigt bra ekonomiskt, mycket för att banverket byggde järnväg i området, vilket ledde till 
att det under en tid stod 150 husvagnar på campingen.125 
 
                                                                                                                                                    
 Business Research, 13 (1996): 37-50 
122 Intervju med Torsten Lundstedt 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
125 Ibid. 
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När campingen togs över förhandlade Torsten om arrendet till ett hyresavtal, med en hyra 
på 40000kr per år för campingen och Buberget. Förutom det lån som togs till startkapitalet, 
lånade Torsten även kapital för att införskaffa en ny pistmaskin. I dagsläget är dock alla lån 
betalade och verksamheten i princip utan skuldsättning.126      

5.6.3 Alternativa finansieringsmetoder 
 
För att anläggningarna ska gå runt ekonomiskt har Torsten i mycket stor utsträckning 
använt sig av alternativa finansieringsmetoder för att minska kostnaderna. Höjningen av 
elpriset har lett till att Torsten försökt minimera kostnaderna genom att helt stänga av 
strömmen på Buberget under sommaren, samt att dra ner till underhållsvärme i stugorna på 
campingen under vintern. Förutom det har hans familj hjälpt till med driften av 
verksamheten för att på så sätt minska kostnaderna och tillfälligt anställda har används till 
relativt stor del. Mängden tid Torsten har lagt ner utan att ta ut ersättning har även den varit 
stor; allt detta för att anläggningen ska gå runt ekonomiskt.127  
 
Torsten har dessutom utfört en stor mängd underhåll själv och vid större arbeten genom att 
låna traktorer och liknande maskiner från Fahlgrens åkeri, som han genom en tidigare 
anställning på företaget har god kontakt med. Förutom att låna maskiner har Torsten även 
haft möjlighet att låna personal av Fahlgrens åkeri på vintrarna, när de i sin tur har mindre 
att göra, för att klara av driften av Buberget. Kommunen som äger anläggningarna har till 
stor del inte varit benägen att investera något, varför Torsten själv valt att investera i t.ex. 
en pistmaskin och snökanon till Buberget, där pistmaskinen finansierades med banklån. 
Torsten använder till viss del även fördröjande bootstrapping, genom att han numera leasar 
en företagsbil som används i verksamheten - tidigare körde han med privat bil.128   
 
Torsten har många gånger även haft hjälp av sina barn med allehanda saker, vilket 
inneburit att han således sluppit anställa personal som verksamheten själv inte torde ha 
försörjt på egen hand.129 
 

”…jag har ju två pojkar och en flicka och alla har hjälpt till ideellt, framförallt 
obekväm tid… Hade jag inte haft dom så då hade jag ju inte klarat mig det är 
jag helt övertygad om…”130 

5.6.4 Samarbeten, nätverk 
 
Hela verksamheten kring de två anläggningarna kantas av olika typer av samarbeten. Det 
tydligaste samarbetet sker med Fahlgrens åkeri, vilket yttrar sig i lån av maskiner och 
personal, samt att Torsten själv hjälper till på Fahlgrens åkeri när det behövs. Det finns 
även ett samarbete med hotellet som är beläget i anknytning till campingen. Samarbetet är 
ömsesidigt och innebär att hotellet exempelvis kan hyra konferenslokaler av Torsten och 
att de hjälper varandra om det skulle bli överbokat. Campingens gäster brukar till viss del 
dessutom äta frukost på hotellet, eftersom campingen inte tillhandahåller någon frukost.131 
 

                                                 
126 Intervju med Torsten Lundstedt 
127 Ibid. 
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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Vid byggnationen av husvagnsparkeringen hade kostnaden för eldragningen blivit 
betydligt högre, om inte Torsten hade haft bra kontakter med företaget sedan tidigare. 
Samarbete med andra turismföretag finns, men utnyttjas ej i någon markant eller 
strukturerad omfattning, utan påverkas av tillfälligheter, exempelvis att något 
aktivitetsföretag behöver boende åt sina besökare.132 

5.6.5 Analys 
 
Skillnaden mellan de tidigare intervjuade personerna är att Torsten hyr anläggningarna av 
Vindelns kommun, och därför har andra förutsättningar, än om han hade ägt 
anläggningarna själv. Följden av detta är en bristande lönsamhet i investeringar, då Torsten 
närmar sig pensionsålder och vare sig får se investeringens effekt i det långa loppet eller 
har möjlighet att återbetala eventuella lån i rimlig tid. Torsten har ändock gjort 
investeringar i anläggningarna, för att kunna få mer besökare, och alternativa 
finansieringsmetoder har använts till stor del. I dagsläget förlitar sig Torsten mer på internt 
genererat kapital än på externt, vilket överesstämmer med pecking-order teorin, att företag 
föredrar internt kapital, framför externt133. 
 
Enligt vår mening är finansiell bootstrapping en mycket viktig del i Torstens verksamhet, 
som kännetecknas av olika kreativa lösningar för att minska kostnaderna och öka 
intäkterna. Kontakten med extern finansiering är i dagsläget låg, eftersom Torsten inte har 
några banklån. Viss extern finansiering finns dock i form av fördröjande bootstrapping, då 
Torsten valt att leasa en företagsbil. Den kanske viktigaste alternativa 
finansieringsmetoden som Torsten använder är den relationsorienterade. Detta eftersom 
Torsten till stor del använder sig av vänner och företagskontakter i sin strävan mot att 
minska kostnader i verksamheten, exempelvis att han lånar maskiner från ett åkeri där han 
tidigare jobbat. Vi anser att Torsten är mycket kreativ, när det gäller användandet av olika 
typer av bootstrappingmetoder, vilket kan bero på hans vilja att få verksamheten att gå runt 
ekonomiskt. Alla sätt att dra ner på kostnaderna torde då vara bra, eftersom många små 
bäckar till slut bildar en flod. 
 
Harrison och Mason har i en studie kommit fram till att det finns skillnader i hur små och 
stora företag använder sig av finansiell bootstrapping, som till viss del stämmer hur 
bootstrapping används i Torstens verksamheter. Stora företag i studien hade mer än 10 
anställda, vilket stämmer in på Torstens verksamheter. Harrison och Mason menar just att 
större företag är mer benägna att använda sig av sitt nätverk av kontakter, medan mindre 
företag använder mer grundläggande metoder, t.ex. att ägaren inte tar ut någon lön.134 
Torsten använder givetvis även mer grundläggande metoder, men det torde kunna sägas att 
sociala kontakter är det som karaktäriserar hur han driver Buberget och Vindelns Camping. 
Att Torsten använder en så pass bred alternativ finansiering, menar vi kan bero på att han 
till viss del tvingats till att försöka hitta olika lösningar för att minska kostnaderna i 
företaget för att få verksamheten att gå runt.     
 

                                                 
132 Intervju med Torsten Lundstedt 
133 Myers, Stewart, C.”Capital Structure” Journal of Economic Perspectives,15 (2001): 92f 
134 Harrison, Richard, Colin Mason och Paul Girling ”Financial bootstrapping and venture  
 development in the software industry”, Entrepreneurship and regional development, 16 (2004) 
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5.7 Intervju 6 Roger Lundholm – Nordic Incoming samt Lundholm 
& Co 
 
Vår sjätte och sista intervjuperson har en lite annorlunda roll jämfört med de tidigare. Våra 
fem andra intervjupersoners roll i studien kan anses vara närmast självklar då de alla är 
entreprenörer som till stor del livnär sig på turistverksamhet av något slag. Då dessa 
personer kan erbjuda studien ett förstahandsperspektiv på hur finansiell bootstrapping kan 
te sig inom branschen, ger Rogers erfarenheter en objektiv och mer mångfacetterad bild av 
hur framförallt samarbete och kooperation företag emellan kan vara en katalysator för alla 
inblandade. 
 

5.7.1 Beskrivning av företaget 
 
Roger driver idag företaget Lundholm & Co, vilket är inriktat på att erbjuda konsulter 
inom en mängd olika områden, bland annat seminarier i turismutveckling. Nordic 
Incoming har varit verksamma sedan 1990 och erbjuder paketresor till varierade 
destinationer men har sin nisch i skräddarsydda konferens- och kickoffresor till Lappland. 
Rogers roll i företaget var inledningsvis som professionell tjänsteman. Bakgrunden till 
detta är att företaget inledningsvis saknade den styrning som behövdes för att leda 
verksamheten varpå Roger erbjöds posten som VD. Roger beskriver själv sin och Nordic 
Incomings roll i turismbranschen som en länk mellan turismentreprenörer och marknaden. 
För att illustrera presenterade Roger en värdekedja som består av idémakare, utförare och 
produktionssamordnare. Som Roger beskriver det står turismentreprenörer ofta för alla 
dessa delar på en lokal marknad, men saknar den kunskap om vad som krävs för att 
utveckla det på en global marknad, vilket motiverar Roger och Nordic Incomings roll i 
värdekedjan.135 

5.7.2 Samarbeten och nätverkande 
 
Roger menar att det generellt saknas kunskap om vad som krävs för att nå ut till andra 
besökare än närregionen, dvs. utomlands, samt andra delar av Sverige. En viktig del i 
varför små turismföretag kan ha svårigheter att nå nya kunder menar Roger, är att det krävs 
kunskap och är relativt dyrt att marknadsföra sig och sin verksamhet. Roger menar även att 
utförarna är vana att konkurrera med varandra på den lokala marknaden, medan det på en 
större marknad krävs att konkurrenterna samarbetar för att göra regionen attraktiv. Själva 
utförandet av aktiviteterna är det dock generellt mycket hög nivå på enligt Roger. Enligt 
Rogers erfarenheter ser många turistentreprenörer inte skillnaden mellan en global 
marknad och att lokala företag anlitar dem å utländska kunders räkning, vilket försvårar 
processen. När Roger ombads spekulera i vad detta kan bero på nämner han det kan vara 
att många turismföretag inte greppar förtjänsten i att överlåta vissa delar av verksamheten 
till andra som besitter expertiskunskap på området, och kan sedermera inte heller förstå att 
sådana tjänster kan kosta. Denna ovilja att överlåta ansvar på samarbetspartners är enligt 
Roger ett problem som är alltför vanligt bland turistentreprenörer.136  
 
 
 

                                                 
135 Intervju med Roger Lundholm 
136 Ibid. 
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”…varför ska du tjäna pengar på mig? Hela hösten höll han på…sen damp det 
ner 250 utländska gäster över nyår…då insåg han ju att, han är ju inte 
dummare än att förstå att det här är ju en miljon”137 

 
Kompetensproblemet beskrivs dock som mer långtgående än så och sträcker sig även till 
offentliga aktörer, som turistbyråer där Roger bland annat nämner en bristande förståelse 
för vad försäljning är som exempel. Roger menar att det tar lång tid att bygga upp en 
fungerande försäljningsstruktur, vilket försvåras av att utomstående kan ha problem att 
avgöra hur det går. Ett annat och kanske än större problem är att offentliga aktörer inte har 
rådighet över de produkter som förmedlas. Resultatet blir då att turismentreprenören tror 
sig nå en bredare marknad genom turistbyrån som inte har förmågan att förmedla till en 
vidare marknad.  
 

 ”Det är som om du simmar från havets botten…du jobbar som fan, men på 
ytan märks det inget…..å där står dom på ytan och tittar…men inte fan märks 
det nått138” 
 

Utifrån detta menar Roger att turismföretagen bör fokusera mer på att utveckla sin produkt 
och se till att skaffa återförsäljare med uppgiften att sälja produkten. Genom ett sådant 
samarbete menar Roger att förutsättningarna att lyckas ökar, gentemot att all försäljning 
sköts på egen hand. För att klara av att marknadsföra sin produkt menar Roger att det krävs 
en genomtänkt budget med ett påslag som skall täcka alla kostnader, och ge intäkter åt 
företaget. Detta bör sedan följas av ytterligare ett påslag som skall täcka 
försäljningskostnaderna, för att få nya besökare. Roger menar att ett sådant resonemang 
kan utmynna i samarbeten mellan företag i regionen, exempelvis att ett företag inte kan ta 
emot en besöksgrupp, men att de kan tänka sig att förmedla vidare gruppen mot en viss 
ersättning till ett annat företag i regionen. Roger menar att det är så samarbeten mellan 
företag bör fungera, genom att båda företagarna vinner på ett sådant samarbete rent 
ekonomiskt. Besöksgruppen behålls då dessutom inom regionen, vilket bygger upp 
regionens rykte, till skillnad mot om besöksgruppen hade skickats till en annan del av 
landet.139     
 
Roger väljer även att rikta viss kritik mot att en del turistentreprenörer visar en ovilja 
gentemot samarbeten och väljer som ett led i detta att själv utöka sin verksamhet med fler 
aktiviteter än att samordna verksamheten med andra företag. Roger utvecklar ett 
resonemang kring problemet och anför fördelar med att nischa sig och istället samarbeta 
med andra aktörer som en styrka då det innebär att alla inblandade får koncentrera sig på 
de aktiviteter de gör bra och har stor erfarenhet av samt att kunder behålls inom 
nårområdet.140 
 
Kontentan av Rogers resonemang är att alla aktörer, såväl företag som offentliga aktörer 
måste anpassa sig till affärsvärlden, alla ska göra det dom är bra på. Det krävs helt enkelt 
att offentliga aktörer och näring samarbetar, vilket i dagsläget inte fungerar helt 
tillfredsställande på grund av kompetensproblem på alla nivåer, som artar sig på flertalet 
sätt. Enligt Roger finns det givetvis undantag inom offentlighet och näring, som förstått 

                                                 
137 Intervju med Roger Lundholm 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Ibid 
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hur de skall agera för att lyckas i turismbranschen, men han menar att det generellt sett inte 
ser bra ut.141 

5.7.3 Analys 
 
Roger visar med sitt kunnande om turismbranschen på en mängd intressanta problem och 
möjligheter som förekommer och som turismföretagare måste handskas med. En av de 
viktigaste punkterna som Roger återkom till under hela intervjun var att turismföretagare 
måste förbättra och utöka sina samarbeten med varandra. Vad som framkommit under 
intervjuerna av turismföretagare har varit att de till viss del samarbetar, men att det är på en 
mer informell nivå. Vi menar dock att t.ex. Forsknäckarna kan ses om en föregångare inom 
samarbetsområdet, eftersom Lennart förstått vikten av att alla turismföretagare samarbetar 
för att stärka regionen med aktiviteter av olika slag.  
 
En central punkt i Rogers erfarenheter är konsekvenserna av bristande kompetens, inte 
bara för turistentreprenörer utan även för offentliga aktörer. Resonemanget Roger 
presenterar ger en tydlig förbättringspunkt som med rätt behandling skulle kunna visa sig 
kraftigt stärkande för Västerbottens turism. Det belyser dock även ett centralt problem då 
många turistentrepenörer utvecklar sin verksamhet utifrån personliga intressen och har sin 
svaghet i den företagsekonomiska aspekten. Detta kombinerat med att offentliga aktörer 
inte vet hur de skall sälja lokala verksamheter till bredare marknader gör att problemen för 
Västerbottens turism blir svårlösta då det krävs insatser på alla fronter. Vår referensram ger 
bristfällig vägledning gällande kompetensproblemet men generellt kan det finansiella 
gapet142 delvis tolkas analogt för att gälla även i dylika situationer då bristande information 
och kompetens parterna emellan är en gemensam faktor för såväl det finansiella gapet som 
den av Roger beskrivna problematiken. 
 
Rogers resonemang kring vissa entreprenörers självständighetsbehov ger en intressant 
diskussionspunkt då det ger en ytterligare förklaring till varför samarbeten inom branschen 
och området inte är så utvecklade som de skulle kunna vara. Det ger även ett nytt 
perspektiv till nätverksdiskussionen i denna studie då såväl vår referensram som diskussion 
hitintills genomförts med utgångspunkten att turismföretag vill ha goda samarbeten och 
även strävar efter att bilda dem. 

                                                 
141 Intervju med Roger Lundholm 
142 Landström, Hans. ”De små företagens kapitalförsörjning – Kunskaper och implikationer” i  
 Småföretaget och kapitalet: Svensk forskning kring småföretags finansiering. 
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5.8 Sammanfattande analys 
 
I figur 8 har vi sammanfattat de bootstrappingmetoder som används av de intervjuade 
företagen. Som synes använder företagen ett brett urval av finansiella 
bootstrappingmetoder. Det som vi ser skiljer företagen åt, är dock hur effektivt metoderna 
används, samt i vilken utsträckning de används. Motiven bakom användandet skiljer sig 
också mellan aktörerna vilket grundar sig på de förutsättningar som företagarna har. Där 
vissa utnyttjar finansiell bootstrapping som en grundläggande förutsättning för fortsatt 
överlevnad kan andra bruka det som ett komplement till ordinär finansiering och många 
gånger föredrar finansiell bootstrapping för att det kan kontrolleras av företagarna ifråga. 
Att bibehålla kontrollen i företaget presenteras som en stor fördel med finansiell 
bootstrapping även i tidigare presenterad litteratur, men att i vissa fall kan vara en 
hämmande effekt för utvecklingen i företag143.  Något som är signifikativt för alla företag 
är att ägarna lagt ner mycket arbetstid utan att ta ut någon lön, samt att de flesta har skjutit 
in eget kapital i företaget.  
 

VIII. Figur 8 – Sammanfattning av bootstrappingmetoder enligt Winborgs modell 
 
Intervjuperson/Företag 

 
Typ av bootstrapping som 
används i verksamheten 

 
Grad av 
samarbeten 
 

 
Bengt Erik Hesse –Tjarn 

Ägarfinansiering 
Relationsorienterad 
Bidragsorienterad 
Fördröjande  

Hög 
 
 
 

 
Maria Andersson – Håknäs Hästbruk 

Ägarfinansiering 
Relationsorienterad 
Bidragsorienterad 
Fördröjande 

Låg 
 
 
 

 
Christer Johansson – Älgens Hus 

Ägarfinansiering 
Relationsorienterad 
Bidragsorienterad 
Fördröjande 

Hög 
 
 

 
Lennart Sörlin – Forsknäckarna 

Ägarfinansiering 
Relationsorienterad 
Bidragsorienterad 
Fördröjande 

Mycket hög 
 
 

Torsten Lundstedt – Buberget och 
Videlns Camping 

Ägarfinansiering 
Relationsorienterad  
Bidragsorienterad 
Fördröjande 

Hög 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
143 Bhide, Amar ”Bootstrap Finance: The Art of Start-ups” Harward Business Preview,  (November- 
 December 1992) 112 
 Winborg, Joakim ”Pengar är inte alltid lösningen: Användningen av finansiell bootstrapping i små  
 företag”, i Småföretaget och kapitalet: Svensk forskning kring småföretags finansiering, Hans  
 Landström (red), (Kristianstad, SNS Förlag, 2003): 41f 
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Turismföretag 

Samarbete Idag 

Turismföretag 

Optimalt samarbete

 
 
 
 
IX. Figur 9 – Samarbete mellan turismföretag 

Vi anser att empirin styrker 
modellen som vi genererade ur 
teorin144, vilken bygger på att valet 
av boostrappingmetod beror på 
både praktiska och sociala faktorer. 
Detta syns klarast genom att 
jämföra Håknäs Hästbruk och 
Forsknäckarna, vilka kan sägas 
vara två ytterligheter. 
Forsknäckarna, som funnits i över 
20 år, har byggt upp ett stort 
nätverk av kontakter, med vilka 
samarbeten av olika slag sker. 
Håknäs Hästbruk är ett relativt 
ungt företag med mindre 
omsättning än Forsknäckarna, och 

de har inte samma bas av kontakter, vilket gör att möjligheterna till att använda andra 
bootstrappingmetoder finns, men att de är mer begränsade. Medan Håknäs Hästbruk har en 
framstående samarbetspartner som levererar mat, har Forsknäckarna en mängd 
samarbetspartners, vilket till viss del kan bero på att Forsknäckarna är ett väletablerat 
företag. Faktum är att ambitionen till viss del skiljer sig mellan dessa två företag, eftersom 
Håknäs Hästbruk vill växa långsamt, medan Forsknäckarna har en vilja att hela tiden 
utveckla verksamheten, vilket torde ha betydelse för förmågan att använda 
bootstrappingmetoderna.  
 
 I teorin betonas att det finns vissa skillnader mellan små och stora företag, exempelvis att 
mindre företag är mer benägna att använda grundläggande bootstrappingmetoder145, vilket 
vi till viss del anser kan anses styrkt av denna studie. Det bör dock sägas att denna studie 
har angripit problemet genom företag som arbetar i en helt annan storleksskala än jämfört 
med tidigare studier vilket gör att vissa tolkningar kan sägas vara analoga då de största 
turismföretagen i Västerbottens Län enligt de flesta vedertagna definitioner skulle 
kategoriseras som små.  
 
Vad gäller samarbeten så illustreras dessa av figur 9, där dagens samarbeten för de 
undersökta företagen, om än nyttiga och förtjänstfulla, i vår mening utnyttjas till för låg 
grad, vilket överensstämmer med teorin, där det nämns att 2/3 av alla samarbeten är 
informella146. En annan aspekt vi vill understryka är att det tycks föreligga alltför låg 
medveten strategisk planering bakom samarbetena. Som tidigare nämnts har flertalet av de 
samarbeten som studien påvisat haft sin grund i snarare slumpartade förhållanden än 
medvetna ekonomiska val. Som en följd av detta har samarbetena även fortsatt förhålla sig 
på denna nivå utan tendens till vidareutveckling. Vi anser att företagen optimalt kan 

                                                 
144 Figur 6 
145 Harrison, Richard, Colin Mason och Paul Girling ”Financial bootstrapping and venture development  
 in the software industry”, Entrepreneurship and regional development, 16 (2004) 
146 Håkansson, Håkan “Product development in networks” i Understanding business markets Technical  
 development , David Ford (red.), (Cambridge: Academic Press Limited, 1990) 
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Offentliga 
aktörer 

Samarbete 

Turismaktörer 

utveckla nuvarande samarbeten vidare för att på så vis stärka verksamheten för alla 
inblandade. 
 
Även om förmågan att använda finansiell bootstrapping finns, vilket vi anser att Torsten 
Lundstedt besitter, ställs han inför andra problem, genom att han hyr Buberget och 
Vindelns Camping av kommunen. Eftersom Torsten hyr anläggningarna gör det att 
investeringar inte nödvändigtvis lönar sig, då han inte får igen något när han väljer att sluta 
hyra. Beroendet av finansiell bootstrapping når därmed en hög nivå, då det skapar 
möjligheter att minska kostnader och öka intäkter. Han påverkas ytterligare av att Vindelns 
kommun saknar intresse att investera i Buberget eller Campingen för att få mer besökare 
till kommunen vilket skapar ett finansieringsmässigt moment 22.  Ska han satsa eget 
kapital som det inte är säker att han får igen, eller avstå från att utveckla verksamheten, 
vilket på sikt kan leda till minskat besöksantal. 
 

X. Figur 10 – Samarbete mellan samhällets aktörer 
Intervjun med Roger Lundholm 
visade på att det existerar en barriär 
mellan samhällets aktörer, med 
offentliga aktörer på ena sidan och 
turismaktörer å andra sidan. Roger 
menar att detta medför att 
samarbetet i dagsläget inte fungerar 
tillfredställande. Detta är något som 
även flera av företagarna vi 
intervjuat har påtalat, exempelvis 
Torsten Lundstedt som driver 
Budberget och Vindelns Camping 
på uppdrag av kommunen. Med 
figur 10 försöker vi åskådliggöra 
att det finns samarbeten, men att de 
pga. faktorer som kunskapsklyftor 

gör att det bara sker ett begränsat samarbete. Vi anser att det finns en vilja hos båda sidor 
att skapa de bästa möjligheterna för turismen, men att det av någon anledning finns ett 
kommunikations- och kunskapsproblem. Något som dock är positivt, är att alla företag i 
studien har fått tillgång till olika grader av bidrag under uppstartsfasen vilket påvisar att det 
finns en vilja från de offentliga aktörerna att hjälpa nystartade företag med finansieringen. 
 
Något som inte tycks förekomma alls hos de företag vi studerat, är minimering av 
kundfordringar och fördröjning av leverantörsskulder. Detta kan till viss del styrkas av 
teorin, då dessa typer av finansiell bootstrapping ansågs vara oftare förekommande i vissa 
typer av branscher, exempelvis handels- och byggsektorn, men även då de ställer ett visst 
krav på kompetens hos företagaren, då det kan krävas beräkningar för att fastställa 
nyttan147. Vi ser inte heller någon större nytta av dessa bootstrappingmetoder för de 
studerade företagen, då de är relativt små tjänsteföretag, och har en större vinning i goda 
kundrelationer, än att förbättra kredittidskvoten för in- och utbetalningar. Istället använde 
fördröjandebootstrapping genom att använda deltids- och säsongsanställd personal. 
 

                                                 
147 Winborg, J, Landström, H, “Financial bootstrapping in small businesses: Examining small business  
 managers resource acquisition behaviors”, Journal of Business Venturing (16, 2000) 
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Avslutningsvis kan sägas att finansiell bootstrapping används flitigt av de undersökta 
företagen, vilket till stor del kan sägas vara resultatet av medvetna val då studiens 
intervjupersoner, om möjlighet funnits, velat undvika omotiverad skuldsättning och 
förskjutning av maktbalansen i verksamheten. Generellt kan även sägas att 
intervjupersonerna redan i tidiga skeden av företagande haft inställningen att det krävs hårt 
jobb och stora egna uppoffringar för att möjliggöra driften på det manér som var planerat. 
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6. Slutsats 
 
I detta avslutande kapitel har vi som avsikt att redogöra för kontentan av studiens 
empiriska fynd samt vilka slutsatser vi konkluderat utifrån dem.  
 

Hur används finansiell bootstrapping som finansieringsmetod av turismföretag? 
 
Ovan syns vår problemformulering vilken är grundbulten i studien och följdfrågan blir 
därmed, vad har studien renderat för svar? Vi anser att studien har visat på att finansiering 
av starten och driften av ett turismföretag på en mindre ort, är mångfacetterad, samt att 
finansiell bootstrapping är en viktig faktor i detta. Alla studerade företag har använt sig av 
finansiell bootstrapping i en relativt hög utsträckning, både metodmässigt samt 
finansieringsmässigt, men extern finansiering har också varit förekommande, främst i form 
av banklån, samt i viss grad även i bidragsform. Det kan dock sägas att alla företag varit 
beroende av att kunna använda alternativa finansieringsmetoder, då extern finansiering 
använts som ett komplement. 
 
Föga förvånande var de mest grundläggande bootstrappingmetoderna, exempelvis att 
egenfinansiera verksamheten vanliga, vilket kan förklaras av att det är relativt enkelt att 
hålla inne lön, eller att skjuta in pengar i företaget. Alla företag har även använt sig av 
relationsorienterad bootstrapping, men det som skiljer företagen åt är hur de hanterar 
samarbetena. Samarbetena är till största del informella, samt av mindre art, och därmed 
förefaller det inte utfalla i ekonomisk vinning av betydande grad för alla. Det finns dock ett 
mindre antal samarbeten av mer formell karaktär, exempelvis Forsknäckarnas samarbete 
med Nordic Incoming, vilket genererar intäkter i form av besökare för Forsknäckarna och 
försäljningsintäkter för Nordic Incoming. Tjarn kan även sägas använda sig av formella 
samarbeten genom att de hyr in aktörer med närmast unika kompetenser till aktiviteterna 
på anläggningen. Denna typ av samarbeten tycks oss vara lyckade sådana, varför vi 
spekulerat att en utökning av dessa typer av samarbeten skulle vara gynnsamma för 
Västerbottens turistmentreprenörer. Detta styrks även av Roger Lundholms resonemang, 
vilket vi anser ge en än tyngre bevisbörda givet dennes extensiva erfarenhet inom 
turismbranschen, och då framförallt marknadsföring samt försäljning av hela områden. 
 
Vi fann dock inte någon högre grad fördröjande bootstrapping, eller minimerande 
bootstrapping, i form av att fördröja betalning till leverantörer, istället förekom att leasing 
av företagsbil nyttjades, samt att deltids- och säsongsanställd personal anställts. Detta ser 
vi dock som synonymt med företagens omfattning och verksamhet.  
 
Avslutningsvis har vi i studien sett att det kan förekomma en viss begränsning i ett företags 
utveckling, vid användandet av finansiell bootstrapping, om företaget inte vuxit till sig 
tillräckligt, och inte har en stadig ekonomi. Denna begränsning kan dock sägas vägas upp 
av fördelen att kunna bibehålla egen kontroll över företaget, vilket stöds av både tidigare 
forskning, samt av vad de intervjuade företagarna berättat.    
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7. Studiens bidrag samt förslag till framtida studier 
 
Det främsta bidraget med vår studie, anser vi vara, att vi har visat att finansiell 
bootstrapping förekommer i relativt stor utsträckning bland de turismföretag i 
Västerbottens Län som vi intervjuat. En intressant iakttagelse är att bristen på finansiella 
resurser, som ofta finns när ett företag startas, gör att det krävs alternativ finansiering i 
olika former. Vi har även visat på att förekomsten av finansiell bootstrapping till viss del 
beror på sociala och praktiska faktorer, t.ex. nätverk och ekonomiskt kunnande, samt att en 
bootstrapping kan ha en viss begränsande effekt i ett företags utveckling. Vårt bidrag till 
forskningsområdet finansiell bootstrapping kan därmed sägas vara att vi har undersökt hur 
mindre företag använder finansiell bootstrapping.  
 
Joakim Winborg vars teoretiska framlägganden belysts i denna studie är bland pionjärerna 
på området och har presenterat den generella modell ifrån vilken denna studie till viss del 
utformats. Generellt kan sägas att där Winborg presenterat en övergripande och generell 
modell för finansiell bootstrapping har vi praktiskt undersökt hur företeelsen kan arta sig 
med inriktning mot företag inom Västerbottens läns turismsektor. Detta i sig innebär vida 
skillnader men vi hävdar att vår studie, om än ur ett snävt perspektiv, ger en definitiv och 
förklarande bild av finansiell bootstrapping. Innebörden av detta är att där tidigare 
författare lagt en ack så viktig grund i att etablera kärnan för vad finansiell bootstrapping är  
representerar vår studie den yttersta spetsen med praktiska förklaringar av hur företeelsen 
artar sig hos riktigt små företag. Med detta i åtanke är kunskapsglappet ännu stort som 
illustreras av figur 11. 
 
XI. Figur 11 – Studiens bidrag till forskningsområdet 

 
 
En intressant framtida studie vore att göra en jämförande studie mellan regioner, men även 
branscher, för att se om det finns skillnader i hur finansiell bootstrapping används. Ett 
annat intressant perspektiv skulle kunna riktas in på hur företag bör interagera med 
varandra i form av relationsorienterad bootstrapping, för att locka kunder till en viss 
region, då det rent principiellt torde vara effektivare i t.ex. turismbranschen att gå ihop 
flera företag för att marknadsföra en region. Överlag är forskningsområdet kring finansiell 

Teoretisk grund exempelvis Winborg, 
Landström, Bhide m.fl. 
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bootstrapping relativt outforskat, varför vi anser att det även behövs fler övergripande 
studier om förekomsten av finansiell bootstrapping i stort.  
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8. Sanningskriterier 
 
Utan att på något sätt framställa oss som lämpliga bedömare av detta faktum kan och bör 
detta kapitel vara den viktigaste delen i varje studie. Måhända att slutsatser baserade på en 
studie utgör den centrala intressepunkten, men har dessa något värde utan en 
tillnärmelsevis objektiv bedömning av huruvida förhållanden och metodiska val ger 
nämnda slutsatser trovärdighet. Reflektioner kring korrektheten i studiens utförande samt 
analysen av empiriska resultat anser vi vara en kritisk del av arbetet, eljest torde studiens 
relevans vara tämligen begränsad. Kortfattat kan denna del av studien utgöra en 
sammanfattande diskussion kring vår operationalisering utifrån formulerad 
problemställning. Det är i vår mening inte någon lätt uppgift att ens välja vilka 
sanningskriterier som väger tyngst för denna studie. Vid kvantitativa studier är urvalet 
avsevärt enklare då det finns tydliga preciseringar för vad som mäter nyttan i en studie men 
sådana tydliga riktlinjer finns inte för kvalitativa studier. Vi har utifrån dessa 
förutsättningar valt att reflektera över sanningskriterier som vi anser relevanta.  
 

• Överförbarhet 
 
Då denna studie är kvalitativ till sin natur blir frågan om generaliserbarhet onödig då vårt 
syfte, som stipulerat, ej är att generalisera utan närmare studera fenomenen finansiell 
bootstrapping. Ifall utgångspunkten är att studiens resultat ej kan generaliseras bör dess 
förmåga att appliceras på liknande situationer komma ifråga148. Vi anser detta vara en 
trolig möjlighet  utifrån en trefaldig argumentation. För det första torde den svenska 
turistbranschen medföra ett visst behov av strävsamhet, då nuvarande förutsättningar för 
renodlade turistaktiviteter är svagare än för många andra nationer, där väderlek och brist på 
tydlig profilering kan nämnas som exempel. För det andra är renodlade turismföretag ofta 
fåmansföretag vilket många gånger sätter en mer jordnära prägel på såväl intervjupersonen 
som –situationen. För det tredje så torde turistentreprenörens problem och respons till dem 
vara likartade även om vissa variabler förändras såsom omsättning och geografisk 
belägenhet. Det sistnämnda argumentet bekräftades även av Roger Lundholm vars 
omfattande erfarenhet av arbete med turismföretag över stora delar av landet leder oss till 
att tro att förutsättningarna som präglat våra intervjupersoners arbetssituation är långt ifrån 
unika. 
 

• Validitet 
 
Validitet definieras oftast som förklaringsgraden en studie uppnår, dvs. mäter studien 
verkligen vad som skall mätas?149 För öppna intervjuer anger validiteten snarare hur väl 
forskaren iakttager meningstrukturer i intervjun. Med andra ord anger validiteten hur väl 
forskaren uppfyllt meningsfriläggande och ingett förtroende i intervjupersonen. Vidare bör 
ifrågasättas lämpligheten i användandet av öppna intervjuer för forskare utan märkvärd 
erfarenhet.150 Att objektivt bedöma hur väl vi utfört studien med hänsyn till ovan nämnda 
kriterier är kort sagt närmast omöjligt. Det faktum att vi förberett oss metodiskt för 
intervjuerna talar till vår fördel. Ett objektivt argument som talar för en god validitet är att 
intervjupersonerna gärna talade fritt under långa perioder och uppvisade en entusiasm 
gentemot deltagandet i studien. Detta kombinerat med det skämtsamma lynne som var 
                                                 
148 Johansson Lindfors, Maj-Britt ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval” 169 
149 Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang, ”Forskningsmetodik: Om Kvalitativa och  
 Kvantitativa metoder ” 163-169 
150 Johansson Lindfors, Maj-Britt ”Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval” 124 
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påtaglig under alla intervjuer med viss variation i utsträckning gör att vi bedömer studiens 
validitet som god. 
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Bakgrund 

• När startades företaget, vilken företagsform? 
• Hur ser ägarstrukturen ut? 
• Hur många anställda har företaget? 
• Syfte med verksamheten, tillväxt, livnäring, vinstsyfte? 
• Hur har branschen utvecklats sedan företaget startades? 

 
Finansiering 

• Hur finansierades företaget vid uppstarten 
• Hur såg kapitalbehovet ut vid uppstarten, hur ser det ut idag? 
• Var valet av finansieringsalternativ medvetet, eller fanns inga bättre 

alternativ? 
• För och nackdelar med det finansieringsalternativ som används eller har 

använts? 
 

Alternativ finansiering 
• Använder företaget alternativ finansiering?  

Exempelvis, minska egen lön, fördröja betalningar, låna utrustning av bekanta 
mm. 
För/nackdelar med alternativ finansiering? 

 
Personliga/företagsmässiga kontakter 

• Finns det samarbeten med andra företag/personer? 
• Vad är bakgrunden till dessa samarbeten? 
• Hur fungerar samarbetena? 
• Vilka för och nackdelar finns med dessa samarbeten? 
• Vilka möjligheter skapas genom användandet av personliga och 

företagsmässiga kontakter 
 
 


