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Sammanfattning 

Arbetslösheten i Sverige uppgick under 2017 års första månad till 7,3 procent. En aktuell faktor för att 
minska arbetslösheten är entreprenörskap. Entreprenörskap är en viktig del i utvecklingen för att driva 
småföretag. Småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges sysselsättning, men lider av låg 
överlevnadsgrad. För att öka sannolikheten för överlevnad använder många småföretag olika 
bootstrappingmetoder. Syftet med bootstrapping är att finna lösningar på resursbehov och kan därför 
ses som ett alternativ till externa finansieringsmedel. Förutsättningarna för användning av finansiella 
bootstrappingmetoder varierar utefter vart i företagslivscykeln företagen befinner sig. Syftet med denna 
kandidatuppsats är således att förklara vilka bootstrappingmetoder svenska småföretag använder 
utifrån företagens livscykel. 

 

För att kunna uppnå studiens syfte och skapa en generell bild över forskningsområdet har studien 
genomförts med en kvantitativ forskningsansats genom ett positivistiskt forskningssynsätt. Studien har 
undersökt 115 småföretag i Sverige genom en enkätundersökning. Genom att studera teorier kring 
småföretagens kapitalstruktur samt resursanskaffning skapades en grund för att utforma studiens 
huvud- samt underhypoteser kring finansiell bootstrapping och företagslivscykeln. Det huvudsakliga 
resultatet från studien är att användningen av finansiella bootstrappingmetoder förändras genom 
företagslivscykeln. Studien kan även påvisa att vissa bootstrappingmetoder används mer relativt andra 
i respektive livscykelstadier. 

 

Ämnesord: Finansiell bootstrapping, Företagslivscykeln, Småföretagens kapitalstruktur, Småföretagens 
resursbehov. 

 

  



 

 

 

Abstract 

During the first month of 2017 the unemployment in Sweden amounted to 7,3 percent. 
An important factor for reducing unemployment is entrepreneurship. Entrepreneurship is an important 
part of the development of small businesses. Small businesses account for a significant part 
of Sweden's employment, but suffer from low survival rates. To increase the likelihood of survival, many 
small businesses use different type of bootstrapping methods. The aim of Financial bootstrapping is to 
find solutions for resource needs and can therefore be seen as an alternative to external funding. The 
conditions for using Financial bootstrapping methods vary according to the business lifecycle. 
The purpose of this essay is to explain witch bootstrapping methods Swedish small businesses are 
using based on the business lifecycle. 

 
In order to achieve the purpose of the study and to create a general view of the research area, the study 
has been conducted which a quantitative research approach through a positivist research philosophy. 
The study examined 115 small businesses in Sweden by a survey. By examining theories about small 
business capital structure and resource needs, a foundation was created for designing the 
studies main and under hypothesis regarding financial bootstrapping and the business lifecycle. The 
main result of the study is that the use of financial bootstrapping methods is changing throughout the 
business lifecycle. The study can also demonstrate that some bootstrapping methods are used more 
relative to others in their respective lifecycle stages. 

Keywords 
Financial bootstrapping, Business lifecycle, Small business capital structure, Small business resource 
needs. 
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1. Inledning 

I följande kapitel förklaras forskningens bakgrund, problemformulering, forskningsfråga samt 

syftet med undersökningen. 

1.1 Bakgrund 

Idag finns det 384 500 personer i Sverige som inte har något arbete. Arbetslösheten uppgick 

under 2017 års första månad till 7,3 procent (Ekonomifakta, 2017). En aktuell faktor för att 

minska arbetslösheten är entreprenörskap (Thurik, Carree, Stel, & Audretsch, 2008). Winborg 

& Landström (2000) belyser i sin undersökning entreprenörskapets betydelse för ett lands 

sysselsättning, innovativitet och ekonomiska tillväxt. 

 

Entreprenörskapet är en viktig del i utvecklingen av att driva små- och medelstora företag 

(Winborg & Landström, 2000). Små- och medelstora företag utgör den största delen av svenskt 

näringsliv, då de sysselsätter 1,64 miljoner människor vilket resulterar i över 60 procent av det 

totala antalet anställda i svenska privata företag. I den här studien har vi valt att inrikta oss på 

Sveriges småföretag, anledningen är att småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges 

sysselsättning, produktivitet och innovation men lider av en låg överlevnadsgrad. Sveriges 

småföretag svarar för 3,2 procent av antalet privata företag, där enmansföretag (74,7 procent) 

samt mikroföretag (21,5 procent) utgör den absolut största andelen (Svenskt Näringsliv, 2010). 

Definitionen av småföretag har länge varit ett diskuterat ämne. Tidigare definierades 

småföretag till att ha under 200 anställda men har under senare år ändrats till mellan 10-49 

anställda. Företagens årliga omsättning ska dessutom understiga 10 miljoner euro 

(Företagarförbundet, 2009; Svenskt Näringsliv, 2010). Antalet småföretag på arbetsmarknaden 

ökar idag markant och medför därför nya arbetstillfällen. Det är den största anledningen till att 

småföretag står för en stor del av sysselsättningsgraden (Smallbone & Welter, 2001). 

Småföretagens tillväxtintresse har varit ett diskuterat ämne, där nyskapande länge setts som en 

ståndpunkt för den ekonomiska tillväxtens drivkraft eftersom det resulterar i nya produkter, 

tjänster, högre kvalité samt lägre priser (Carmona, Momparler, & Gieure, 2012).  

 

För små företag finns det svårigheter att finansiera sin verksamhet (Soeldad et al., 2015). 

Smallbone & Welter (2001) belyser den press som små företag upplever från externa finansiärer 

som anledningen till att dess fulla utvecklingspotential inte utnyttjas. På 1930-talet 
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uppmärksammades det finansiella gapet som belyser de problem som små företag har vid 

anskaffning av kapital från externa finansiärer (Winborg & Landström, 2000). Ytterligare 

svårigheter för små företag uppstod efter den finansiella krisen 2009 då Basel III regelverket 

introducerades hos de europeiska bankerna. Innebörden av Basel III regelverket medför 

kortfattat att bankerna måste reducera sitt risktagande genom att minska den mest riskabla 

utlåningen, framförallt till mindre företag (Riksbank, 2011; SvD, 2014). Ytterligare en orsak 

till småföretagens finansieringsproblem är enligt Ebben & Johnson (2006) deras ovilja till att 

utnyttja externt kapital. Det gäller inte bara oviljan att skuldsätta företaget, utan också oviljan 

att minska den interna kontrollen genom att ta in nya ägare (Frank & Vidhan, 2003). Ett sätt att 

undvika dessa problem är användningen av Finansiell bootstrapping.  

 

Finansiell bootstrapping kan ses som ett alternativ till att kringgå det finansiella gapet (Ebben 

& Johnson, 2006; Winborg & Landström, 2000). Finansiell bootstrapping kan definieras på 

olika vis. Winborg (2000) definierar finansiell bootstrapping som en användning av olika 

metoder för att tillgodose resursbehovet utan att förlita sig på långfristig extern finansiering 

från exempelvis nya ägare eller banker. Bootstrappingmetoderna kan kombineras med varandra 

i syfte att minimera det totala kapitalbehovet, förbättra kassaflödet samt utnyttja personliga 

finansieringskällor (Ebben & Johnsson, 2006). Små företag möter vanligtvis en vardag där de 

ännu inte har hunnit skapa ett gott ryckte på marknaden och saknar ofta säkerheter för lån (Jones 

& Jayawarna, 2010). Externa finansiärer har vanligtvis otillräcklig data om företagen, vilket 

påverkar finansieringen till mindre bolag negativt. Därför använder sig mellan 80 till 95 procent 

av alla små företag någon typ av Finansiell bootstrapping (Ebben & Johnsson, 2006).  

 

1.2 Problematisering  

Ett företag som befinner sig på en perfekt marknad ska enligt Modigliani & Miller (1958) ha 

tillgång till obegränsad finansiering för värdeskapande projekt. År 1931 uppmärksammades 

dock det finansiella gapet. Det finansiella gapet belyser de problem som småföretag upplever 

vid anskaffandet av krediter från exempelvis banker (Winborg, 2000). Det finansiella gapet har 

två sidor. Den första sidan är utbud och består av externa finansiärers intresse att tillgodose 

småföretagen med kapital. Den andra sidan består av småföretagen och dess intresse att 

anskaffa belånat kapital (Winborg, 2000).  
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Finansiell bootstrapping kan ses som en lösning till ovanstående problem, då dess syfte är att 

finna lösningar på resursbehov genom alternativ till externa finansiella medel. Ebben (2009) 

har identifierat tjugo olika metoder inom Finansiell bootstrapping. Metoderna har han valt att 

dela in i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är Kundrelaterade bootstrapping, Fördröjande 

bootstrapping, Ägarrelaterade bootstrapping samt Gemensam användning (Bilaga 1). 

 

Kundrelaterad bootstrapping inkluderar metoder som förbättrar företagets kassaflöde från 

kunderna. Det kan göras genom exempelvis användning av förskottsbetalning, dröjsmålsränta 

vid försenad betalning eller att säga upp relationer med kunder som frekvent betalar för sent 

(Ebben, 2009). Fördröjande bootstrapping kännetecknas av metoder som förbättrar företagets 

kassaflöde i samband med betalning till leverantörer genom att fördröja betalningen. Det kan 

göras genom att fördelaktiga betalningsvillkor förhandlas fram med leverantörer eller att leasa 

utrustning istället för att köpa ny (Ebben, 2009). Ägarrelaterande bootstrapping innebär 

metoder där företaget tillförs kapital från ägaren själv eller dess omgivning. Exempelvis kan 

det göras genom ägarens privat sparade pengar, ägaren tar privata lån eller att ägaren lånar 

kapital från sin familj samt sina vänner (Ebben, 2009). Vid Gemensam användning utnyttjar 

företagen sitt goda nätverk och samarbetar med sin omgivning. Metoder som förekommer är 

exempelvis att företaget delar anställda, delar tillgångar samt delar utrymme med andra 

organisationer eller samordnar köp med andra företag och kan på så vis utnyttja 

stordriftsfördelar (Ebben, 2009). Den resursbaserade synen tyder på att finansiella resurser 

används mer effektivt vid nyttjande av olika bootstrappingmetoder eftersom företagen då har 

en begränsad tillgång till sina resurser (Ebben & Johnsson, 2006).  

 

Ett företags förutsättningar skiljer sig åt beroende på var i dess utveckling de befinner sig. 

Utvecklingen går att likna med en produkts livscykel. Teorin utgår från att företagen rör sig 

genom olika stadier i cykeln under sin livstid (Chruchill & Lewis, 1983; Lester et al., 2003). 

Beroende på var i livscykeln företagen befinner sig påträffas olika utmaningar och problem, 

vilket tvingar fram olika lösningar och strategier (Beverland & Locksbin, 2001). Enlig Lester 

et al., (2003) består företagets livscykel av fem olika faser; Existens, Överlevnad, Mognad, 

Innovation och Nedgång. I företagens första stadie, Existens, är företagen väldigt små, både i 
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storlek och i jämförelse med dess konkurrenter. Företagen har svårigheter vid att finna ett 

effektivt sätt att producera sin produkt eller tjänst och det finns stora svårigheter vid att både 

attrahera och behålla kunder. Inom småföretagen finns det ett fåtal personer med mest makt i 

företaget och ägaren har ansvar över alla viktiga beslut i företaget. I Överlevnadsstadiet har 

företagen blivit större och det primära målet är att kunna finansiera tillräcklig tillväxt för att 

säkra en fortsatt konkurrenskraft. Det största problemet inom stadiet är hur företagets expansion 

ska finansieras. Ägaren kan vid det här livscykelstadiet stå längre från den dagliga 

problematiken eftersom besluten fattas av chefer under ägaren. I det tredje livscykelstadiet, 

Mognad, har företaget fördelar i bland annat storlek och finansiella resurser, trots det här 

tenderar företagen att försvara det de har åstadkommit hittills istället för att finna nya 

möjligheter. Mest makt inom företaget har några av aktieägarna. I företagets Innovationsstadie 

söker de sig till magrare tider eftersom det främjar innovation och kreativitet, beslutsfattandet 

inom företaget är decentraliserat och besluten fattas av chefer, specialister och olika 

projektgrupper. I företagens sista livscykelfas, Nedgång, kan företagen inte längre uppnå de 

finansiella nivåer som de en gång kunde vilket leder till minskade marknadsandelar. 

Beslutsfattandet inom livscykelfasen är centraliserad till ett fåtal personer i toppen av 

organisationen. 

 

Ebben (2009) fastslår i sin undersökning att användningen av Finansiell bootstrapping 

förändras över tid. I hans studie tas företagens ålder i beaktande för att undersöka tidsaspekten. 

Vi vill i vår undersökning utveckla Ebbens (2009) studie genom att förklara svenska 

småföretags användning av finansiella bootstrappingmetoder utifrån företagens livscykel. Detta 

för att undersöka om begreppet Livscykel, har betydelse för användningen av olika 

bootstrappingmetoder. 

 

1.3 Forskningsfråga 

Finns det ett samband mellan användning av specifika finansiella bootstrappingmetoder och 

var i företagslivscykeln företagen befinner sig? 
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1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att förklara vilka bootstrappingmetoder svenska småföretag 

använder utifrån företagens livscykel.  
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2. Vetenskaplig Metod 

Det kommande kapitlet inleds med att presentera studiens forskningsfilosofi och 

forskningsansats. Vidare motiveras val av teori och avslutningsvis sammanställs en 

sammanfattning av kapitlets olika delar. 

2.1 Forskningsfilosofi 

Vid planering av studiens forskningsstrategi måste personliga värderingar beaktas då det 

påverkar författarnas uppfattning av verkligheten. Vidare kan forskarens personliga 

erfarenheter leda till bättre hantering av filosofiska problem (Proctor, 1998). I den här studien 

används en positivistisk filosofi vilket innebär att abstrakt kunskap i form av begrepp och teorier 

används för att reflektera det empiriska fenomenet på ett objektivt sätt. Dessutom är 

positivistiskt ställningstagande förenat med ett deduktivt tillvägagångssätt, för att utveckla 

förståelse mellan teori och forskning (Lind, 2011). 

 

Olika metoder kan användas inom forskning beroende på dess utgångspunkt. De metoder som 

kan användas är Deduktion, induktion och Abduktion (Lind, 2014). Genom en deduktiv metod 

har teorin en framträdande roll både i studiens ursprungliga- och slutliga del. Målet med den 

deduktiva metoden är att skapa hypoteser där studiens syfte testas. En induktiv metod har 

uteslutits från studien då den syftar till att utveckla teoretiska termer och modeller med hjälp av 

insamlad empirisk data. I den abduktiva metoden används teorier tillsammans med empirisk 

data där syftet är att lyfta fram undersökningens viktigaste aspekter genom att identifiera och 

skapa teoretiska termer. Eftersom en abduktiv metod inte möjliggör hypotesprövning har 

metoden uteslutits från undersökningen (Lind, 2014).  

 

Syftet med studien är att förklara sambandet mellan olika variabler, därför har en deduktiv 

metod använts. Utifrån den deduktiva metoden har en huvudhypotes samt fem underhypoteser 

utformats ur tidigare teorier och data har samlats in via enkätutskick. För att minska risken för 

subjektivitet är det nödvändigt att skapa hypoteser när forskning sker genom en deduktiv metod 

(Crossan, 2003). Då ämnesområdet Finansiell bootstrapping sedan tidigare är utforskat lämpar 

sig ett deduktivt tillvägagångssätt. Med tanke på att ämnesområdet tidigare är utforskat 

möjliggörs generalisering av studiens resultat, vilket överensstämmer med ett positivistiskt 
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perspektiv. För att skapa validitet och reliabilitet i studien ur ett positivistiskt synsätt behövs ett 

stort urval för ska förklara empiriska fenomen (Bryman & Bell, 2015). 

2.2 Forskningsansats  

Det finns flera olika uppfattningar om vad god forskning är, där kvantitativ respektive kvalitativ 

forskning vanligtvis förekommer. Termerna kan ses som varandras motsatser. Det är studiens 

syfte som fastställer om undersökningen ska vara kvantitativ eller kvalitativ, då framförallt 

författarens sätt att samla in data skiljer sig åt (Infovoice, 2007). Kvantitativ data definieras 

enkelt uttryckt genom allt som innehåller siffror som kan värderas och mätas numeriskt. 

Därmed är exempelvis enkäter en användbar metod (Infovoice, 2007; Lind 2011). 

 

Fördelen med kvantitativa studier jämfört med kvalitativa är att en större mängd data kan 

analyseras för att på så vis kunna generalisera slutsatserna. Nackdelarna med kvantitativa 

studier är att data kan bli för komplex. Ytterligare en nackdel med kvalitativa metoder är att 

forskningen kan förskönas och framstå som bättre än vad den egentligen är, därmed är studiens 

validitet av stor betydelse  (Denscombe, 2016). Då den här undersökningen bland annat ska 

undersöka användningen av olika bootstrappingmetoder kommer den i enlighet med tidigare 

studier (Ebben & Johnsson, 2006; Winborg & Landström, 2000) använda en kvantitativ 

forskningsansats. Ebben & Johnsson (2006) framhäver kvantitativa metoder som fördelaktiga i 

samband med forskning angående Finansiell bootstrapping. Tidigare studier har använt 

kvalitativa metoder för att avgöra företagens livscykelfaser, men för att vara konsekventa i 

undersökningen kommer livscykelfaserna att identifieras genom en kvantitativ metod i enlighet 

med (Lester et al., 2003). I enlighet med kvantitativ metod skapas en modell utifrån studiens 

syfte, från modellen ska hypoteser formuleras. Hypoteserna ska kunna testas för att generera 

generalisering av resultatet. 

 

När empirisk data samlas in används insamlingsmetoderna, enkätundersökningar, 

observationer, dokument samt intervjuer. Metoderna skiljer sig åt i användning beroende på 

kvalitativ- eller kvantitativ metod. I den här studien gjordes en enkätundersökning genom en 

kvantitativ metod.  Vid enkätundersökningar är frågorna i kvalitativ forskning öppna medan 

frågorna i en kvantitativ metod har förutbestämda svarsalternativ. Enkätundersökningen 

gjordes för att samla information på ett effektivt sätt genom att sända enkäten till ett slumpvis 
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urval av svenska småföretag. För att genomföra enkätutskicket så smidigt som möjligt både för 

intervjuare och respondenter användes onlineprogrammet SurveyMonkey, där enkäten 

skickades till respondenterna via mail. I mailet fanns även ett brev bifogat där vi presenterade 

oss själva och vad undersökningen handlade om (Bilaga 2). Målet med brevutskicket syftar till 

en positiv inverkan på antalet mottagna svar (Denscombe, 2009). 

 

Djupintervjuer hade varit en alternativ metod att använda för att få en djupare förståelse kring 

ämnet. Anledningen till att intervjuer som datainsamlingsmetod inte användes är att det krävs 

väldigt många intervjuer för att möjliggöra generalisering. Då intervjuer sker i en form av 

konversation mellan intervjuare och respondent var tidsaspekten avgörande, det vill säga, 

antalet intervjuer som hade behövt genomföras för att möjliggöra generalisering hade inte varit 

möjlig. Samma argument gäller för datainsamlingsmetoden Observationer. Genom att granska 

officiell information samt statistik om företagen är det problematiskt att avgöra ett specifikt 

företags användning av olika bootstrappingmetoder. Dokumentstudier var därför aldrig något 

alternativ för den här undersökningen (Bryman & Bell, 2015).  

 

2.3 Val av teori 

Syftet med studien är att förklara svenska småföretags användning av finansiella 

bootstrappingmetoder utifrån företagens livscykelstadie. Studiens teoretiska referensram 

grundar sig i teorier kring finansieringsstruktur, finansiell bootstrapping samt teorier kring 

företagslivcykeln. Teorier om småföretags finansieringsstruktur används för att skapa en 

bakgrundsförståelse om småföretag och dess finansieringsproblem så som 

informationsasymmetrier och interna resursallokeringsprinciper. Teorier kring Finansiell 

bootstrapping används för att skapa förståelse över företagens finansieringsstruktur. Finansiell 

bootstrapping listar även metoder som används för att utnyttja interna resurser och samtidigt 

minska eventuella behov av extern finansiering från banker eller investerare (Ebben & 

Johnsson, 2006; Winborg & Landström, 2000). Teorier kring företagens livscykel används för 

att identifiera egenskaper och svårigheter som företag ställs inför vid olika faser av deras 

existens. Med hjälp av dessa egenskaper kategoriseras företagen in i olika livscykelstadier 

(Churchill & Lewis, 1983; Lester et al., 2003). Med utgångspunkt i dessa teorier är målet med 

vår undersökning att förklara om användningen av finansiella bootstrappingmetoder skiljer sig 

åt beroende på vart i företagslivscykeln företagen befinner sig. 
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2.4 Sammanfattning 

Den här studien bygger på en positivistisk forskningsfilosofi och utformas av ett deduktivt 

tillvägagångssätt, då syftet är att förklara användningen av Finansiell bootstrapping utifrån 

svenska småföretags livscykel. I undersökningen används en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Studiens teoretiska referensram utgår från teorier kring företags 

finansieringsstruktur, Finansiell bootstrapping samt teorier kring företagslivscykel. Teorierna 

ger oss en djupare förståelse kring det undersökta ämnet. 
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3. Teoretisk Referensram  

Syftet med kapitlet är att ge läsaren en inblick i teorier samt tidigare forskning som är relevanta 

för att skapa sig en förståelse angående småföretagens kapitalstruktur, resurshantering, 

Finansiell bootstrapping samt företagens livscykel. Avslutningsvis framställs studiens 

hypoteser.  

 

3.1 Kapitalstruktur 

I följande avsnitt presenteras Trade-off Teorin som innehåller för- och nackdelar angående 

företagens olika finansieringsalternativ. För att presentera bakomliggande faktorer för 

småföretagens behov av Finansiell bootstrapping avslutas kapitlet med en beskrivning om det 

Finansiella gapet. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens modell samt 

hypotesformulering. 

3.1.1 Trade-off 

Trade-off teorin går ut på att välja kapitalstruktur genom att vikta för- och nackdelar med olika 

finansieringsalternativ. Kraus & Litzenberg (1973) skriver ursprungligen om teorin och till 

skillnad från Modigiliani & Miller (1958) antas perfekta marknader. Genom Trade-off teorin 

undersöks val av kapitalstruktur med beskattning och konkursriskkostnader (financial distress 

costs) som förklaringsfaktorer. När hänsyn tas till beskattning skapas incitament till en ökad 

skuldsättning på grund av att större skattelättnader vid avdragsgilla skuldräntor kan uppnås. En 

ökad skuldsättning kan ge företaget många fördelar men kan också innebära att företaget på sikt 

inte klarar av att betala sina betalningsåtaganden. Återbetalningssvårigheter kan leda till 

indirekta kostnader och kan i värsta fall leda till en för hög skuldsättning och konkurs. Därför 

måste en avvägning göras där företagen beaktar både skattelättnader och den ökade risken om 

en hög belåningsgrad (Kraus & Litzenberger, 1973).  

 

En optimal skuldsättning uppstår då den marginella konkurskostnaden är lika med den 

marginella skattefördelen vid ytterligare belåning. Sannolikheten att hamna i finansiella 

svårigheter till följd av belåning ökar med skuldsättningsgraden. Den ökar även med 

volatiliteten i genererade kassaflöden respektive volatiliteten av värdet på företagets tillgångar. 

Det leder till att företag med stabilt genererade kassaflöden kan belåna sig till en högre grad 
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och fortfarande ha en relativt låg konkursrisk. Den optimala belåningsgraden varierar också 

beroende på vilken bransch företagen agerar i. Branscher som förlitar sig på humankapital har 

ofta lägre anläggningstillgångar och kan därför inte omvandla dessa till likvida medel vid 

behov, vilket kan medföra negativa konsekvenser vid betalningssvårigheter. Tvärt om kan 

företag med ett större antal anläggningstillgångar i sin besittning möjliggöra en lägre kostnad 

vid betalningssvårigheter. Den optimala skuldsättningen är lägre, ju högre kostnader för den 

ökade konkursrisken är. Optimal skuldsättning skiljer sig alltså mellan företag och är dessutom 

branschberoende (Kraus & Litzenberger, 1973). 

 

3.1.2 Finansiella gapet 

Ett företag som befinner sig på en perfekt marknad ska enligt Modigliani & Miller (1958) ha 

tillgång till obegränsad finansiering för värdeskapande projekt. År 1931 uppmärksammades 

dock det finansiella gapet. Det finansiella gapet belyser de problem som småföretag upplever 

vid anskaffandet av krediter från exempelvis banker (Winborg, 2000). Det finansiella gapet har 

två sidor. Den första sidan är utbud och består av externa finansiärers intresse att tillgodose 

småföretagen med kapital. Den andra sidan består av småföretagen och dess intresse att 

anskaffa belånat kapital (Winborg, 2000).  

 

Kärnan i det finansiella gapet är att entreprenörerna och finansiärerna inte har tillräckligt med 

kunskap om varandra (Landström, 2003). Förhållandet kan appliceras på småföretag och 

banker. Problemet kan uppstå då bankerna inte förstår småföretagens situation eller om 

företagen har begränsade kunskaper om de olika finansieringsmöjligheterna. Förklaringen till 

det finansiella gapet kan således tolkas som informationsasymmetrier, vilket innebär att 

småföretagen inte har förmågan att förmedla fullständig information om investeringen till 

banken (Winborg, 2000). Informationsasymmetrier kan dessutom uppstå då småföretag har 

bristfällig information om marknaden jämför med bankerna. Ytterligare en orsak till 

småföretagens brist på externt kapital från banker är att de i många fall saknar information och 

kunskap för att attrahera bankernas krav (Landström, 2003).  

 

Opålitlighet från småföretagen är också en faktor som påverkar det finansiella gapet. Bankerna 

har ingen garanti för att småföretagen använder det lånade kapitalet på ett sätt som gynnar bägge 
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partner, det vill säga utnyttjar det lånade kapitalet enligt överenskommelse. Samtidigt har 

tidigare studier visat att nystartade eller mindre företag tenderar att gå i konkurs eller avsluta 

sin verksamhet, vilket medför en osäkerhet kring bankers finansiering av småföretag 

(Landström, 2003). 

 

3.2 Resursbaserad teori  

Kamyabi & Devi (2011) beskriver resursbaserad teori som att företagsstrukturen kombinerar 

och väver samman fysiska- och mänskliga resurser. Genom den här sammanslagningen kan 

företagen ta kontroll över sina konkurrenter via specifika resurser. Ju mer värdefull och 

svårkopierad den specifika resursen är, desto större är konkurrensfördelen (Kazlauskaite & 

Buciuniene, 2008). Kamyabi & Devi (2011) fastslår en generell betydelse för resursbaserad 

teori, där resurserna ska skapa ett ekonomiskt värde för företaget och på så vis påverkar dess 

resurser även deras resultat. Wernerfelt (1984) såg tidigt hur hanteringen av resurser påverkade 

företagens position på marknaden, något Barney (1986) utvecklade till resursbaserade 

konkurrensfördelar.  

 

Resursbaserad teori är en central och betydande teori för att förstå hur en framgångsrik 

organisation ser ut (Barney, Ketchen & Wright, 2011). Barney (1991) samt Wernerfelt (1984) 

påstår att företagens resultat påverkas av användningen av resurser och tillgångar mer än någon 

annan faktor, så som branschstruktur. Utifrån det här tvingas företagen minimera sina brister 

och skapa specifika resurser, något som görs genom en effektiv hantering av sina resurser. 

Davidsson (2005) definierar resurser som immateriella och materiella tillgångar som skapar 

värde för företagen och lägger grunden för framtidens tillväxt. Immateriella tillgångar består 

exempelvis av kunskap och socialt kapital medan materiella tillgångar exempelvis utgörs av 

maskiner och inventarier. Barney (1991) går ett steg längre i sin definition av resurser och 

framhäver tre olika segment som kan skapa konkurrensfördelar. Första segmentet är fysiska 

kapitalresurser, exempelvis anläggningar och maskiner. Det andra segmentet är organisatoriska 

kapitalresurser och består av företagens styrning, struktur etc. Det sista segmentet är 

personalkapital, exempelvis socialt kapital och kompetens.  
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Trots fysiska- och mänskliga resursers kombinationer fram till företagens konkurrensfördelar 

ses det finansiella kapitalet som en jämlik resurs (Brush el al., 2006). Idag finns det många 

småföretag som upplever en begränsad tillgång till extern finansiering (Ebben & Johnsson, 

2006; Ebben, 2009), vilket kan hindra utvecklingen av nya tekniker eller testa nya idéer (Van 

Burg et al., 2012). Men den resursbaserade teorin grundas på att resurser används effektivare 

vid just begränsningar (Ebben, 2009). På det här viset kan småföretagen utveckla och skapa 

konkurrensfördelar, trots begränsade resurser genom att använda sina nätverk och sin 

omgivning (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984).  

 

3.2.1 Socialt nätverk 

Den resursbaserade teorin förklaras genom företagens olika nätverk, då nätverken bidrar till att 

företagens resurser kan delas mellan varandra (Schweizer, 2013). På det här viset skaffar 

företagen resurser, som genom rätt utveckling kan bidra till en starkare marknadsposition med 

hjälp av sina relationer (Johannisson, 2005). I allmänhet ses breda nätverk därmed som väldigt 

fördelaktiga eftersom det ger företagen ett större utbud av resurser (Landström & Löwegren, 

2009), men för mindre företag är även nätverken direkt avgörande med tanke på deras upplevda 

begränsning av finansiella resurser (Schoonjans et al., 2013). 

 

Landström & Löwegren (2009) definierar det sociala nätverket som ett relationsband, där de 

tillsammans med Schweizer (2013) använder begreppet socialt kapital som en form av socialt 

utbyte. Det vill säga starka relationsband som grundar sig i ett förtroende till i första hand familj 

och vänner. Dessa starka sociala relationsband är av stor vikt för företagen under deras första 

år och därför förekommer det sociala nätverket huvudsakligen tidigt i livscykeln, främst för att 

övervinna finansiella resurser och begränsade möjligheter (Schweizer, 2013; Landström & 

Löwegren, 2009). Det sociala nätverket, med dess relationsband förknippas därmed med 

Ägarrelaterad bootstrapping (Jones & Jayawarna, 2010). 
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3.2.2 Affärsmässigt nätverk 

I takt med att företagen växer, minskar behovet av det sociala nätverket då allt fler externa 

relationer byggs upp (Skarpová & Grosová, 2015). Landström & Löwegren (2009) förklarar 

innebörden av det här som att företagen inte längre använder sina egna besparingar, utan 

anskaffar resurser med hjälp av externa samarbetspartners. Vidare definierar dem det 

affärsmässiga nätverket som en direktkontakt med affärsverksamheterna, det vill säga kunder, 

leverantörer och andra företag (Landström & Löwegren, 2009; Schwizer, 2013). Shing & 

Chung (2014) förtydligar definitionen av affärsmässigt nätverk genom att framhålla aktörer 

som viktiga källor till information och råd.  

 

I takt med att företagen blir äldre och utvecklas förändras också deras identitet, vilket är ett 

måste för att överleva och slå sig fram på marknaden (Peltier & Naidu, 2012). Företag som är 

äldre och har arbetat långsiktigt med sin verksamhet kan även använda sig av tre andra metoder, 

vilka är betalningsrelaterade metoder, kundrelaterade metoder samt Gemensam användning 

(Jones & Jayawarna, 2010). Jones & Jayawarna (2010) menar att långsiktiga och goda 

relationer med exempelvis sina leverantörer och kunder kan friställa kapital för ytterligare 

affärsutveckling. Detsamma gäller för bootstrappingkategorin Gemensam användning, då goda 

relationer med andra företag öppnar möjligheterna för att dela resurserna mellan sig och på så 

vis leda sin verksamhet framåt (Schweizer, 2013). Både Schweizer (2013) och Landström & 

Löwegren (2009) är överens om att det tar väldigt lång tid att bygga upp dessa relationsband 

samt förtroendet inom sina nätverk, vilket utgör grunden för att dessa tre olika metoder av 

bootstrapping ska fungera.  
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3.3 Finansiell Bootstrapping 

Enligt Landström & Löwegren (2009) finns det ingen fastställd definition av begreppet 

Finansiell bootstrapping. Därmed finns det flera olika definitioner. Landström & Löwegren 

(2009) förklarar begreppet som att en företagare finansierar sin verksamhet på egen hand, utan 

någon hjälp av externa finansiärer. Sherman (2005) lyfter däremot fram lärandets betydelse och 

säger att Finansiell bootstrapping utgår ifrån konsten att producera mer med mindre resurser. 

Winborg & Landström (2000) utvecklade Finansiell bootstrapping och definierar begreppet 

som att tillgodose behovet av resurser utan att förlita sig på extern finansiering. Lam (2010) 

sammanställer innebörden av dessa olika definitioner och framför att företagen använder 

finansiella bootstrappingmetoder för att möta behovet av finansiella resurser, utan stöd från 

investerare eller finansiella institut. 

 

Definitionen av Finansiell bootstrapping leder till en kombination av metoder som syftar till 

att minska företagets totala kapitalbehov (Ebben, 2009). Sett ur det finansiella perspektivet 

innebär bootstrapping att finna lösningar på resursbehov, som innebär alternativ till externa 

finansiella medel (Ebben & Johnson, 2006; Landström, 2003; Winborg, 2000). Målsättningen 

med användningen av olika bootstrappingmetoder är att eliminera, minimera och försena 

utflödet av finansiella medel samtidigt som de påskyndar inflödet av finansiella medel. 

Metoderna hjälper företaget att helt eller delvis lösa dess resursbehov (Ebben & Johnson, 2006; 

Landström, 2003; Winborg, 2000).  

 

Användningen av Finansiell bootstrapping är både en betydelsefull samt en direkt avgörande 

punkt i småföretagens verksamhet, då anskaffningen av lån och övrig extern finansiering 

förknippas som dyr och svår. Ebben & Johnson (2006) påtalar detta genom att visa en negativ 

korrelation mellan företagens storlek och den totala användningen av olika 

bootstrappingmetoder. Enligt Jayawarna et al., (2011) kan även olika branscher påverka 

vilken/vilka bootstrappingmetoder som används. De menar att 

tillverkning/produktionsbaserade företag har högre kapitalbehov jämfört med företag i 

tjänstesektorn och har därför en högre bootstrappinganvändning.  Användningen av interna 

medel stämmer överens med Pecking-order teorin, där företagen prioriterar interna medel före 

externa (Ebben & Johnsson, 2006). Tidigare studier visar att företagen använder Finansiell 
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bootstrapping för att minimera det finansiella gapet eller att bibehålla sin ovilja till 

skuldsättning (Winborg, 2009). Finansiell bootstrapping möjliggör alltså en väg ur den 

ekonomiska begräsning som några småföretag upplever genom att anskaffa resurser till en låg 

kostnad (Vanacker et al., 2011), vilket stödjs av Winborg & Landströms (2000) studie som 

visar att nio av tio företag någon gång har använt sig av Finansiell bootstrapping.  

 

3.3.1 Olika bootstrappingkategorier och dess metoder  

Ebben (2009) har identifierat tjugo olika metoder inom Finansiell bootstrapping. Metoderna 

har han valt att dela in i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är Kundrelaterad bootstrapping, 

Fördröjande bootstrapping, Ägarrelaterad bootstrapping samt Gemensam användning (Bilaga 

1). Dessa kategorier påverkar företagen i olika utsträckning.  

 

Kundrelaterad bootstrapping innebär att företaget arbetar med sitt kassaflöde mot sina kunder. 

Kategorin inkluderar metoder så som förskottsbetalning, dröjsmålsränta vid försenad betalning 

eller att företaget helt säger upp relationen med struliga kunder. (Ebben, 2009). Sett ur den 

resursbaserade teorin förväntas det att Kundrelaterade bootstrapping ökar i användning med 

tiden. I takt med att företaget bygger upp en trovärdighet på marknaden känner kunderna sig 

trygga med kortare betalningsvillkor eller att företagen använder sig av förskottsbetalning. 

Tidigare litteratur stödjer argumentet och menar att företag som ännu inte har byggt upp någon 

trovärdighet på marknaden har svårt att övertyga sina kunder med korta betalningsvillkor, hot 

om dröjsmålsränta eller förskottsbetalning (Ebben, 2009).  

 

Fördröjande bootstrapping innebär att företagen arbetar för att behålla kapitalet i företaget så 

länge som möjligt, genom att fördröja betalningar till sina leverantörer. Metoder som används 

är exempelvis att förhandla fram fördelaktiga betalningsvillkor eller att leasa utrustning istället 

för att köpa ny (Ebben, 2009). Likt Kundrelaterad bootstrapping förväntas även Fördröjande 

bootstrapping, sett ur den resursbaserade teorin att öka med tiden (Jones & Jayawarna, 2010). 

När företaget har en kort historik har det inte hunnit skapa sig en trovärdighet på marknaden 

och upplevs då som en osäkerhet vad gäller krediter. Detta medför att företagets leverantörer 

uppträder med försiktighet och erbjuder korta betalningsvillkor, hög dröjsmålsränta och 

minimala möjligheter till att förhandla om betalningsvillkoren. När företaget har utvecklats och 
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skapat en trovärdighet på marknaden är det lättare att förhandla fram längre betalningsvillkor 

mot sina leverantörer (Ebben, 2009). 

 

Ägarrelaterad bootstrapping innebär att ägaren tillför kapital till företaget genom ägarens 

privat sparade pengar, att ägaren tar privata lån samt att ägaren tar lån från familj eller vänner. 

Externa finansieringskällor blir mer tillgängliga över tid för små företag. Tidigare studier 

antyder till att företag med längre bankrelationer får lägre räntor och större tillgång till banklån 

(Ebben, 2009). När företagen får tillgång till extern finansiering genom investerare och banker, 

samt får större möjligheter att arbeta med Kundrelaterad- samt Fördröjande bootstrapping bör 

det innebära att den Ägarrelaterade bootstrappingen minskar. Ebben (2009) menar i sin studie 

att entreprenörer inte är villiga att ta risker. Ur detta perspektiv är det inte troligt att ägare till 

små företag är intresserade av att riskera sin privata förmögenhet när andra alternativ finns 

tillgängliga.  

 

Gemensam användning innebär att företaget skapar nätverk och samarbetar med sin omgivning. 

Metoder som används är exempelvis att företaget delar anställda med andra organisationer, 

delar tillgångar, delar utrymme eller att köp samordnas med andra företag så mängdrabatter kan 

utnyttjas. Enligt den resursbaserade teorin bör Gemensam användning minska över tid, då fler 

bootstrappingmetoder möjliggörs längre fram i livscykeln (Ebben, 2009). Genom att använda 

sig av Gemensam användning kan företaget få tillgång till en resurs utan att betala dess totala 

kostnad. Företaget kan också bygga upp relationer med sin omgivning genom att samarbeta 

med andra företag. I takt med att företaget utvecklas är det dock viktigt att skapa sig 

förutsättningar för att klara sig själv, eftersom bankerna förutsätter detta vid ett eventuellt 

banklån (Ebben, 2009).  
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3.3.2 För- och nackdelar med finansiell bootstrapping   

Användningen av Finansiell bootstrapping medför flera fördelar för företagen. Genom en 

effektiv användning av resurserna i företagens direkta omgivning undviker de att förlita sig på 

externa finansiärer. Att undvika externa finansiärer, så som banker medför inte bara lägre 

kostnader utan också att det finansiella gapet undviks eftersom företaget upplevs som mindre 

riskfyllt samtidigt som företagsledningen behåller kontrollen över verksamheten. Ytterligare en 

stark fördel med Finansiell bootstrapping är att företaget har möjligheten till att bygga upp 

starka nätverk och goda relationer till sin omgivning, någonting som är ovärderligt för mindre 

företag (Esbri, 2001). 

Det finns också negativa faktorer med en användning av Finansiell bootstrapping. Bland annat 

att utvecklingen hämmas, tidskrävande arbete för uppbyggnad av relationer, medföljande 

kostnader samt utgifter för implementering av vissa bootstrappingmetoder. 

Företagens utveckling kan hämmas då det finns en osäkerhet kring hur de resurser som 

förvärvas ska gottgöras eller när resurserna blir tillgängliga. Vid jämförelse med ett banklån 

eller en vanlig transaktion känner företagen inte till när resurserna blir tillgängliga för 

användning (Esbri, 2001).  

Då företagen i ett tidigt utvecklingsstadie saknar en stabil kundbas samt ett förtroende på 

marknaden måste samarbete med andra företag ske. Relationsskapandet till leverantörer och 

andra företag är dock ett tidskrävande arbete och kräver stora resurser. Förtroendet som 

företagen under en längre tid har byggt upp kan också snabbt förstöras genom hårda krav på 

olika betalningsvillkor till både leverantörer och kunder (Esbri, 2001). 

För att nyttja exempelvis Kundrelaterade bootstrappingmetoder krävs implementering av nya 

kundhanterings- och faktureringssystem vilket medför utgifter för implementering av de nya 

systemen.  
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3.4 Livscykel 

I det här avsnittet kommer företagens olika livscykelstadier att presenteras eftersom studiens 

syfte är att förklara småföretagens användning av olika bootstrappingmetoder utifrån företagens 

livscykel.  

 

När företagen ändrar sina finansiella behov skapas en så kallad livscykel. Med hjälp av 

livscykeln kan man avgöra vilka resurser som krävs för att kunna nå en framgångsrik utveckling 

och tar hänsyn till både intern- och extern finansiering (Berggren, 2003). Enligt Churchill & 

Lewis (1983) stöter samtliga småföretag på liknande problem i respektive livscykelfas. 

Modellen är därmed tillämpbar på samtliga småföretag. Nedan listas företagens olika 

livscykelfaser. 

 

Steg 1: Existens 

Födelsestadiet markerar början av en organisations utveckling, företagen är små, både i storlek 

och vid jämförelse med dess konkurrenter (Lester et al., 2003). Under det första livscykelstadiet 

ligger fokus på att identifiera tillräckligt med kunder för att säkra organisationens överlevnad 

(Churchill & Lewis, 1983). I Existensstadiet finner företag problem att hitta ett effektivt sätt att 

producera sin produkt eller tjänst, det finns även stora svårigheter att behålla samt attrahera 

kunder. En avgörande faktor för att företagen ska överleva under perioden är dess 

kassaströmmar, kostnader för material och personal realiseras innan intäkter för sålda produkter 

eller tjänster. Problemet leder till ett finansiellt gap och företagen får på så vis ett behov av 

tilläggsfinansiering vilket i sin tur leder till fler problem. Det är svårt för yngre företag att få 

tillgång till extern finansiering från banker eller riskfinansiärer, anledningen är att företagen 

ännu inte har kunnat skapa en trovärdighet på marknaden. När företagen inte har tillgång till 

extern finansiering söker de sig istället till vänner eller familj för att täcka kapitalbehovet 

(Churchill & Lewis, 1983). För att öka chanserna att överleva är det viktigt för företagen att 

skapa en stabil kundkrets och utöka sina marknadsandelar (Lester et al., 2003). Organisationer 

som befinner sig i Existensstadiet stiftar till att skapa sina egna organisationsstrukturer vilket 

leder till att de får en enkel struktur och att företagets omgivning är svår att analysera. 

Beslutsfattandet inom organisationen är begränsat till ett fåtal personer, ägaren har vanligtvis 

ett övervägande ansvar för viktiga beslut inom hela företaget (Lester et al., 2003). 
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Steg 2: Överlevnad 

Det primära målet inom Överlevnadsstadiet är att företaget ska överleva och att finansiera 

tillräcklig tillväxt för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Företagen strävar även efter att 

utveckla en särskiljande kompentens i jämförelse med dess konkurrenter för att skapa 

differentiering. För att skapa en särskiljande kompetens används områdesspecialister så som 

revisorer eller ingenjörer. Det största problemet i Överlevnadsstadiet är att hur expansionen ska 

finansieras och att skaffa resurser för att kunna aktualisera tillväxten (Lester et al., 2003). 

Organisationsstrukturen formaliseras i den här fasen genom att samordna arbetet med hjälp av 

regler och rutiner eftersom det blir allt svårare med kommunikation inom företaget då det har 

blivit större jämfört med den föregående livscykelfasen. Även beslutsfattandet har förändrats 

vid det här stadiet. Företagen består i Överlevnadsstadiet av chefer under ägaren som kan fatta 

beslut med hjälp av systematiska analyser. Det innebär också att ägaren står längre från den 

dagliga problematiken och kan fokusera mer på företagets utveckling (Lester et al., 2003). 

 

Steg 3: Mognad 

Företagen kategoriseras nu som ett moget företag och har fördelar i storlek, finansiella resurser 

och en erfaren företagsledning (Churchill & Lewis, 1983). Trots det här uppkommer det 

problem, företag tenderar till att försvara det de har åstadkommit hittills istället för att finna nya 

möjligheter. Organisationsstrukturen vid det här livscykelstadiet är avdelningsbaserat och 

innefattar formalisering samt byråkrati vilket även gör företagens omgivning analyserbara 

(Lester et al., 2003). Ett vanligt problem för mogna företag är vad amerikanska företag länge 

har refererat till ”The Red Tape” som innebär att företagen söker mellan olika 

organisationsstrukturer vid behov av förändringar inom organisationen. Företagen har även 

ledningsgrupper som fokuserar på planering och strategi och lämnar den dagliga problematiken 

till olika avdelningschefer. Störst makt inom organisationen har dock ett fåtal aktieägare. För 

välutvecklade företag finns även sofistikerade informationshanteringssystem som är 

nödvändiga för en effektiv produktion och för att möjliggöra framtida vinster (Lester et al., 

2003). 
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Steg 4: Innovation 

Inom Innovationsstadiet söker företagen sig tillbaka till magrare ekonomiska tillstånd. 

Anledningen är att tuffare tider ofta främjar innovation och kreativitet. Det underlättas även 

genom att företagen identifieras som matrisorganisationer. En matrisorganisation innebär ett 

horisontellt ledarskap där varje sektion endast har en chef, företagen använder även 

högutvecklade kontrollsystem (Lester et al., 2003). Organisationsstrukturen är dock fortfarande 

stor och byråkratisk (Lester et al., 2003). Beslutsfattandet i Innovationsstadiet är 

decentraliserad och besluten fattas av chefer, specialister och projektgrupper. Lester et al. 

(2003) beskriver beslutsfattandet som en fördelad ägarstruktur, där ingen individ eller grupp 

har tillräcklig makt för beslutsfattande på egen hand. Informationshanteringen är i den här fasen 

väldigt komplex där en samling av olika metoder används för att bättre tjäna marknaden (Lester 

et al., 2003). 

 

Steg 5: Nedgång 

Även om ett företag kan lämna livscykeln i vilket stadie som helst brukar Nedgångsstadiet vara 

början till ett företags avveckling. Företagen kan inte längre uppnå de finansiella nivåer som 

krävs för de tidigare livscykelstadierna vilket leder till en period av uteblivna vinster och 

förlorade marknadsandelar. Nedgångsstadiet kännetecknas av makt och politik där 

medlemmarna bryr sig mer om sin egen vinning än företagets bästa (Lester et al., 2003). 

Organisationerna har ett fåtal kontrollsystem och beslutsfattandet är centraliserat till ett fåtal 

personer, maktbalansen i företagen kan alltså beskrivas som enkla och det finns ett litet behov 

av informationshantering inom företagen (Lester et al., 2003). 
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3.5 Modell 

Baserat på ovanstående teori har en modell skapats för att uppnå studiens syfte. 

Undersökningsmodellen ska förklara vilka livscykelstadier som påverkar användningen av 

olika bootstrappingkategorier. Modellen inkluderar samtliga livscykelstadier som tidigare 

studerats av Lester et al., (2003). Beroende på vart i företagslivscykeln företagen befinner sig, 

visar de olika förutsättningar för användning av olika bootstrappingmetoder. 

 

Modellen tar även hänsyn till tidigare forskning om förklaringsvariabler för Finansiell 

bootstrapping genom två kontrollvariabler. Syftet med kontrollvariablerna är att de ska förklara 

bort en del av variansen mellan oberoende variabel, Livscykelstadie, och beroende variabel, 

Bootstrappingkategori. 

 

Figur 3.1 Studiens Modell  
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3.6 Hypotesformulering 

Ebben (2009) anser att det finns fyra kategorier som kan användas vid utveckling av 

småföretag. Dessa fyra kategorier är: (1) Kundrelaterad bootstrapping, (2) Fördröjande 

bootstrapping, (3) Ägarrelaterad bootstrapping och (4) Gemensam användning.  

 

Olika bootstrappingkategorier används vid olika livscykelstadier och bör även återspegla 

skillnader i företagens behov av kapital. Med andra ord används vissa metoder i större 

utsträckning i början av företagens livscykel, medan andra metoder används i senare stadier av 

livscykeln (Churchill & Lewis, 1983). Ebben & Johnson (2006) använder resursberoende teori 

för att förklara varför företagens användning av olika bootstrappingmetoder ändras över tiden. 

Det framgår att yngre företag som tvingas använda bootstrappingmetoder har lättare för att 

anpassa sig till mer avancerade bootstrappingmetoder vid ett större inflytande på marknaden. I 

Ebben & Johnsons (2006) undersökning framgår det varför yngre företag är beroende av 

Ägarrelaterad bootstrapping och varför trenden minskar över tiden. I samband med att 

företagen kan upprätthålla nära relationsband med banker och externa investerare är ägarna inte 

längre intresserade av att riskera sina personliga förmögenheter för ytterligare finansiella 

investeringar. Vidare visar undersökningen att Gemensam användning är ett effektivt sätt att 

öka organisationens legitimitet genom att bygga relationer i livscykelns tidiga stadier. Även 

Gemensam användning minskar över tiden, orsaken förklaras genom att i samband med 

företagens utveckling, minskar beroendet av andra företag vid resursanskaffningen. Däremot 

finns det bootstrappingkategorier som ökar under företagens livscykel. En ökning i 

Kundrelaterad bootstrapping förklarar vikten av att upprätthålla goda relationer till sina 

kunder. På sikt kan dessa relationer leda till ett bättre kassaflöde då företagen kan införa 

exempelvis kreditregler. Baserat på ovanstående utformas studiens huvudhypotes som kommer 

att testas genom flertalet underhypoteser, Hypotes 1a-1e, som presenteras senare i kapitlet. 

 

Huvudhypotes: Användningen av finansiella bootstrappingmetoder förändras genom 

företagens livscykel.  

 

Under företagets första livscykelstadie finns en svårighet i att attrahera och behålla kunder 

(Lester et al., 2003). Då företaget ännu inte har byggt upp en trovärdighet på marknaden, kan 
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de inte ställa krav på betalningsvillkor till sina kunder. Trovärdigheten på marknaden avspeglar 

sig också i företagens relationer till sina leverantörer, där leverantörerna kräver snabb betalning 

genom korta betalningsvillkor (Ebben, 2009). Relationen till företagets kunder och leverantörer 

leder till att kostnader realiseras innan intäkter för sålda varor eller tjänster, vilket medför ett 

finansiellt gap. Företagen har ännu inte tillgång till någon extern finansiering och söker sig 

istället till vänner eller familj för att täcka kapitalbehovet (Churchill & Lewis, 1983; Jayawarna 

& Jones, 2010). För företagen som befinner sig i Existensstadiet, utgör ägaren hela företaget 

och ansvarar för dess beslut. Då ägaren står för företagets resursanskaffning använder företaget 

sig främst av Ägarrelaterad bootstrapping. Ägarrelaterade bootstrappingmetoder har sin 

förankring i metoder där företagets ägare bidrar med resurser, antingen genom att periodvis 

hålla inne med sin lön eller bidrar med kapital från familj eller vänner (Ebben, 2009). 

Ägarrelaterade bootstrappingmetoder bidrar till att undvika likviditetsproblem i företagens 

startstadie (Jones & Jayawarna, 2010). Företagen försöker också minimera sina kostnader 

genom Gemensam användning, för att på så sätt få tillgång till en resurs utan att betala dess 

totala kostnad. Gemensam användning bör inte användas i samma utsträckning som 

Ägarrelaterad bootstrapping eftersom företagen inte har hunnit skapa relationsband till andra 

företag.   

 

 

Hypotes 1a: I företagens första livscykelstadie förekommer Ägarrelaterad bootstrapping som 

främsta bootstrappingkategori. 

 

 

Företagen som befinner sig i Överlevnadsstadiet, karaktäriseras av problem att finansiera 

företagens expansion (Lester et al., 2003). Likt tidigare livscykelstadie har företagen fortfarande 

inte etablerat en stadig kundbas. Användningen av Kundrelaterad bootstrapping har ökat i form 

av system för ett ökat kassaflöde från sina kunder för att finansiera expansionen. Företagen har 

under sin livstid startat relationer med sina leverantörer och kan därmed öka användningen av 

Fördröjande bootstrapping i jämförelse med tidigare livscykelfas. Användningen sker i form 

av framförhandlade betalningsvillkor med leverantörerna. I takt med att användningen av 

Kundrelaterad- samt Fördröjande bootstrapping ökar behöver inte ägaren riskera sina privata 

pengar i samma utsträckning som tidigare, vilket medför att användningen av Ägarrelaterad 

bootstrapping bör minskat jämfört med tidigare livscykelstadie (Ebben, 2009). Kostnaderna 
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kan reduceras genom att bygga upp ett starkt nätverk med andra företag. Genom nätverket kan 

företagen dela tillgångar och anställda med varandra, vilket leder till minskade kostnader 

(Schweizer, 2013). Gemensam användning bör i Överlevnadsstadiet öka i jämförelse med 

tidigare livscykelsstadie eftersom att företagen har haft längre tid på sig att bygga nätverk 

(Winborg & Landström, 2000).   

 

Hypotes 1b: I företagens andra livscykelstadie förekommer Gemensam användning som 

främsta bootstrappingkategori. 

 

Företagen som befinner sig i livscykelns tredje stadie, Mognadsstadiet, börjar bli mer komplexa 

och har skaffat avdelningschefer. Företagen har nu stadiga inkomster och tillräcklig storlek för 

att säkra framtida ekonomiska framgångar genom en stabil kundbas. Genom den stabila 

kundbasen kan företagen börja ställa betalningskrav på sina kunder för att påskynda inflödet av 

likvida medel. Vid det här livscykelstadiet kommer därmed användningen av Kundrelaterad 

bootstrapping öka i jämförelse med tidigare livscykelstadie. 

I takt med att företagens inflytande på marknaden har ökat har de även etablerat en starkare 

relation till sina leverantörer (Churchill & Lewis, 1983). Utifrån relationen ges företagen 

utrymme att förhandla om betalningsvillkoren och därmed skjuta fram leverantörsbetalningar 

eller införskaffa företagskrediter (Landström & Löwegren, 2009). Det innebär att användningen 

av Fördröjande bootstrapping bör användas som främsta bootstrappingkategori i 

Mognadsstadiet. Företagen har vid det här stadiet ofta fler än en ägare och har börjat få tillgång 

till externa finansieringsmetoder (Lester et al., 2003). Det här innebär att användningen av den 

Ägarrelaterade bootstrappingen minskar i detta livscykelstadiet. Även den Gemensamma 

användningen bör minska vid Mognadsstadiet eftersom företagen inte längre vill vara beroende 

av andra och har kunnat bygga upp en trovärdighet till banker och andra externa finansiärer. 

 

Hypotes 1c: I företagens tredje livscykelstadie används Fördröjande bootstrapping som 

främsta bootstrappingkategori.  
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Företagen som befinner sig i livscykelns fjärde stadie, Innovationsstadiet, har en hög 

utvecklingsnivå och främjar innovation och kreativitet. Kreativiteten leder till att nya 

kundhanteringssystem kan utvecklas som ger incitament till förskottsbetalningar. Företaget har 

sedan tidigare en stark kundbas och har fortfarande en god position för att förhandla om 

betalningsvillkoren. Kundrelaterad bootstrapping bör därför användas som främsta 

bootstrappingkategori i den här livscykelfasen. Innovationen tillsammans med att företagen har 

kunnat skapa tätare relationer med sina leverantörer innebär en hög användning även av 

Fördröjande bootstrapping. Företagen har vid det här stadiet välutvecklade kontrollsystem och 

flertalet olika aktieägare (Lester et al., 2003). Kombinationen bör leda till att den 

Ägarrelaterade bootstrappingen minskar i användning eftersom flertalet av de Ägarrelaterade 

bootstrappingmetoderna är baserade på att företagen har en ägare. Även den Gemensamma 

användningen bör minska i det här livscykelstadiet eftersom företaget fortfarande har resurser 

till att vara självbesörjande i stor grad.  

 

Hypotes 1d: I företagens fjärde livscykelstadie används Kundrelaterad bootstrapping som sin 

främsta bootstrappingkategori. 

 

Vid Nedgångsstadiet riskerar företagen att tappa en stor del av sina marknadsandelar och kan 

därför inte längre ställa stora krav på sina kunders betalningsvillkor (Lester et al., 2003), 

användningen av den Kundrelaterade bootstrappingen bör minska. Samma argument gäller 

med kraven på sina leverantörer, företagen är inte längre i en finansiell situation där de vågar 

ställa höga krav på andra företag. Användningen av Fördröjande bootstrapping bör också 

minska vid Nedgångsstadiet. Däremot borde användningen av Ägarelaterade 

bootstrappingmetoder återigen öka eftersom beslutsfattandet inom företaget har centraliserats 

till toppen av organisationen och ägaren vill göra allt för att företaget ska överleva (Lester et 

al., 2003). De förlorade marknadsandelarna leder också till att företagen måste ta hjälp av andra 

företag för att i största möjliga mån kunna reducera sina kostnader. Den Gemensamma 

användningen bör alltså öka vid Nedgångsstadiet. 

 

Hypotes 1e: I företagens femte livscykelstadie används Ägarrelaterad bootstrapping som 

främsta bootstrappingkategori.  
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4. Empirisk Metod 

I följande kapitel kommer en redogörelse av insamlad data samt tillvägagångssätt och 

tillämpning. Studiens olika variabler presenteras och avslutningsvis presenteras 

undersökningens analysmetod. 

 

4.1 Forskningsstrategi och forskningsmetod 

Forskningsstrategin som används i studien är en surveyunderökning. Syftet med en 

surveyundersökning är att mäta aspekter av trender eller fenomen på ett systematiskt och 

standardiserat sätt (Lind, 2011; Denscombe, 2016). Meningen med forskningsstrategin är att 

samla in data för att testa en teori, med en surveyundersökning kan författarna nå ut till många 

respondenter under en kort tidsperiod (Denscombe, 2016). Övriga alternativ är 

aktionsforskning, experiment, fallstudie samt etnografi.  

 

Aktionsforskning lämpar sig främst för småskalig forskning, vilket medför att 

forskningsstrategin inte är intressant för den här studien då vi avser att undersöka ett större antal 

företag. Då Experiment utförs antingen i laboratorium eller på fält samt genom ”pre-test” och 

”post-test”, det vill säga det görs mätningar innan och efter introduktionen av variabeln som 

blir undersökt har vi inte använt denna strategi. Fallstudier är fördelaktiga för att beskriva en 

situation, men olämpliga vid analysering samt utvärdering. Fallstudier har inte utförts i studien 

då fallstudier bedrivs ute i verkligheten i ett nära samband med det som studeras (Denscombe, 

2016). Forskningsstrategin Etnografi används vanligtvis genom att forskaren deltar i vardagliga 

aktiviteter (Denscombe, 2016), vilket medför att vi inte har använt den här strategin.  

 

I den här undersökningen har empiriskt material skapats genom en enkätundersökning (Bilaga 

3). Enligt Saunders el al. (2012) ska i forskningssammanhang intervjuer eller enkäter användas 

när undersökningen avser att samla in åsikter, uppfattningar eller kunskap hos en population. 

Det finns både för- och nackdelar vid jämförelser mellan enkäter och intervjuer. I 

enkätundersökningar finns ingen fysisk påverkan från intervjuarna till respondenten, 

intervjuarna kan på så vis inte påverka respondenternas svar. Ytterligare en fördel med enkäter 

är att ett större antal respondenter kan tas i beaktan då det finns möjlighet att få många svar 
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under en kort tidsperiod, skulle samma mängd data samlas in genom intervjuer skulle 

undersökningen vara väldigt tidskrävande. Datamaterialet blir också lätthanterligt vid 

enkätundersökningar i förhållande till intervjuer trots den stora datamängd som kan samlas in 

(Lind, 2011; Ejvegård, 2009). Enligt Ejvegård (2009) tillämpar sig enkäter bäst då det allmänna 

frågor som ställs och djupintervjuer när en grundlig analys av experter ska genomföras. Det 

finns också nackdelar med enkätundersökningar. De förutbestämda svarsalternativen kan leda 

till att respondenterna blir begränsade och frustrerade vilket kan medföra att enkäterna inte 

fullföljs. Intervjuarna kan inte heller avgöra sanningshalten i svaren från respondenterna 

eftersom man inte är närvarande när enkäten besvaras, alla begrepp kan inte heller bäst 

observeras genom en likärtskala. Det är därför avgörande med validitet och reliabilitet 

(Denscombe, 2016). 

 

4.2 Primärdata 

För att uppnå studiens syfte måste information inhämtas, vilket kan göras genom två olika typer 

av data nämligen primärdata samt sekundärdata. Primärdata är ny information som författaren 

själv samlar in till studien, vilket kan göras exempelvis genom enkäter eller intervjuer (Saunders 

et al., 2012; Attityd, 2017). Primärdata har således samlats in genom en enkät till svenska 

småföretag, vilken ligger till grund för studiens slutsatser. Fördelar med primärdata är att data 

blir anpassad efter studiens syfte och frågeställning och den är aktuell. Dess nackdelar är att det 

tar längre tid att samla in data och det krävs kunskap av insamlaren för att hantera den insamlade 

data (Attityd, 2017).  

 

4.3 Enkätutformning 

Enkäten som studien använder sig av är uppbyggd i SurveyMonkey och består av totalt 52 frågor 

(Bilaga 3). Enkäten innefattar två kontrollfrågor av urvalet för att säkerställa att endast företag 

inom ramverket deltar i undersökningen. Då företag utanför ramverket deltar sker en 

övertäckning (Djurfeldt et al., 2010).  Enkäten innehåller även två kontrollfrågor med syfte att 

undersöka studiens kontrollvariabler. En kontrollvariabel är en variabel som kan påverka vårt 

eget samband och behöver därför kontrolleras bort (Denscombe, 2016). Efter kontrollfrågorna 

delas enkäten in i två huvudkategorier, Bootstrapping samt Livscykel. Bootstrappingkategorin 

består av 21 frågor för att kunna avgöra vilka bootstrappingmetoder företagen använder. 
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Livscykelkategorin består av totalt 27 frågor för att kunna avgöra vilken livscykelfas företagen 

befinner sig i.  

 

Enkätens Bootstrappingkategori är baserad på Ebben & Johnsons (2006) undersökning, där 

författarna har kategoriserat in bootstrappingmetoderna i fyra kategorier: Kundrelaterad 

bootstrapping, Fördröjande bootstrapping, Ägarorrelaterad bootstrapping samt Gemensam 

användning. Syftet med kategorin Bootstrapping är att företagen, genom 21 frågor, ska besvara 

vilka bootstrappingmetoder som används inom företaget. Enkätens frågor är direkt tagna från 

Ebben & Johnsons (2006) undersökning men är översatta till svenska. Anledningen till att vi 

använder Ebben & Johnsons (2006) undersökning är att den till skillnad från Winborg & 

Landström (2001) finner att användningen av olika bootstrappingmetoder förändras över tiden 

och är en utveckling av Winborg & Landströms (2001) tidigare studier.  

 

Enkätens livscykelskategori är baserad på Lester et al., (2003) undersökning, där författarna har 

kategoriserat företagets livscykel i fem faser: Existens, Överlevnad, Mognad, Innovation samt 

Nedgång. Syftet med kategorin Livscykel är att företagen, genom 27 frågor, ska kunna 

kategoriseras in i någon av livcykelfaserna. Enkätens frågor är direkt hämtade från Lester et al., 

(2003) (Bilaga 4) men frågorna är översatta till svenska (Bilaga 5). Anledningen till att Lester 

et al., (2003) används är att deras modell, till skillnad från tidigare studier (Churcill & Lewis, 

1983; Scott & Bruse, 1987), är användbar på samtliga företag samt att Lester et al., (2003) 

identifierar Nedgångsstadiet som en separat del i företagens livscykel. 

 

Både Lester et al., (2003) och Ebben & Johnson (2006) har i sina undersökningar använt en 

femgradig likärtskala som utgör respondenternas svarsalternativ. Då vår enkät är baserad på 

tidigare studier (Ebben & Johnson, 2006; Lester et al., 2003) används samma skala för 

respondenterna i den här undersökningen, det vill säga en femgradig likärtskala. Fördelarna 

med att använda likärtskala är att den ökar sannolikheten för en enhetlig inställning samt att 

den är baserad på empirisk data framför subjektiva åsikter. För att minimera missvisande 

resultat har dessutom respondenterna alltid möjlighet att vara neutrala till frågan som ställs 

genom svarsalternativet ”Vet ej” (Denscombe, 2016).  
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4.4 Urval 

Undersökningen ämnar förklara användningen av bootstrappingmetoder hos svenska 

småföretag. Småföretag definieras till att dess årliga omsättning ska understiga 10 miljoner euro 

samt antalet anställda inom företaget är mellan 10-49 (Företagarförbundet, 2009; Svenskt 

Näringsliv, 2010). Om undersökningen skulle vara idealisk så skulle urvalet representera 

samtliga företag inom denna population. Urvalet saknar dock ofta en stor del av populationen, 

vilket benämns som underteckning. Hur stort urvalsfelet är beror på de ekonomiska- samt 

praktiska förutsättningarna som ligger till grund vid undersökningen (Djurfeldt et al., 2010).  

 

Ett slumpmässigt urval, Random Sample, gjordes av samtliga svenska småföretag, där 

företagen hade samma möjlighet att delta i undersökningen (Denscombe, 2016). Den här typen 

av insamling ger författarna möjligheter till generalisering genom statistiska beräkningar 

(Djurfeldt et al., 2010). Det minskar också risken för snedvridning eftersom författarna inte har 

haft någon möjlighet att påverka respondenterna genom fysisk närvaro (Denscombe, 2016). För 

att nå ut med undersökningens enkät till svenska småföretag gjordes ett massutskick via mail, 

till ett slumpmässigt urval av svenska småföretag.  

 

4.4.1 Operationalisering 

För att kontrollera att enkäten är besvarad av det korrekta urvalet ställdes två kontrollfrågor. 

Eftersom definitionen av ett småföretag är att företagens omsättning understiger 10 miljoner 

euro, ställdes fråga 1: ”Företagets omsättning föregående år (ange i kronor)”. Respondenten 

får själv uppge omsättningen i kronor. Småföretag definieras även till att ha maximalt 49 

anställda, för att undersöka antalet anställda inom företaget ställdes fråga 2: ”Antal 

heltidsanställda i företaget inklusive ägare”. Respondenten får svara efter svarsalternativen: 

”0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50 eller fler”. Den här kategoriseringen har använts eftersom 

definitionen av ett småföretag innebär att antalet anställda är mellan 10 och 49 

(Företagarförbundet, 2009). De respondenter som svarar utanför urvalsramen tillhör alltså inte 

populationen.  
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4.5 Kontrollvariabel 

Enligt Jayawarna et al., (2011) har deras forskning visat att företagens olika branscher kan 

påverka vilken/vilka bootstrappingmetoder som används. De menar att 

tillverkning/produktionsbaserade företag har högre kapitalbehov jämfört med företag i 

tjänstesektorn. Det här resulterar i att företag inom tillverkningssektorn använder 

bootstrappingmetoder inom kategorin Gemensam användning i högre utsträckning än företag 

inom tjänstesektorn. Argumentet stöds av Winborg (2000) då hans studie visar att användning 

av olika bootstrappingmetoder påverkas av bland annat företagets bransch. I den här studien 

används därför ovanstående variabel som kontrollvariabel. 

 

Studiens andra kontrollvariabel utgörs av företagens omsättning. Storleksmåttet omsättning 

borde vara negativt korrelerad med användningen av bootstrappingmetoder, det vill säga att ju 

högre företagets omsättning är desto mindre är företaget tendenser till att använda olika 

bootstrappingmetoder. Ebben & Johnsons (2006) undersökning visar att företagens storlek är 

negativt korrelerat med företagens användning av bootstrapping. Studiens kontrollvariabler 

utgörs alltså av företagssektor samt företagens omsättning. 

 

4.5.1 Operationalisering 

Då (Jayawarna et al., 2011; Winborg, 2000) påvisar att företagets bransch eller sektor påverkar 

dess användning av olika bootstrappingmetoder har vi valt att undersöka företagens sektor 

genom fråga 3: ”Vilken företagssektor tillhör företaget”. Respondenterna får svarsalternativen: 

”Tillverkning/produktion, Tjänstesektorn” eller ”Annan sektor”. Svarsalternativen är 

utformade i enlighet med Jayawarna et al., (2011). I den här undersökningen har 

svarsalternativet ”Annan sektor” tillkommit som ett alternativ för de företag som inte anse 

befinna sig i varken Tillverkning/produktions- eller Tjänstesektorn. Enligt Ebben & Johnson 

(2006) har företagets storlek en negativ påverkan på företagens användning av 

bootstrappingmetoder, sambandet undersöks med variabeln företagens storlek, fråga 1: 

”Företagets omsättning föregående år (ange i kronor)”. 
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4.6 Beroende variabel 

Beroende variabler ändras i takt med att oberoende variabler ändras. I studien utgör de olika 

bootstrappingmetoderna de beroende variablerna. Metoderna mäts på samma sätt som i tidigare 

studie som innehöll 20 frågor (Ebben & Johnsson, 2006). Då vi har delat upp en av frågorna till 

två frågor finns totalt 21 frågor angående bootstrapping i den här undersökningen. 

Respondenterna får svara på om de använder någon av bootstrapping metoderna på en 

femdragig likärtskala i enlighet med tidigare studie (Ebben & Johnsson, 2006). För att uppfylla 

studiens syfte och förklara svenska småföretags användning av bootstrappingmetoder utifrån 

företagets livscykel var det viktigt att undersöka användningen av metoderna som grupperas 

följande: Kundrelaterad bootstrapping, Fördröjande bootstrapping, Ägarorienterad 

bootstrapping samt Gemensam användning. 

 

4.6.1 Operationalisering 

Kundrelaterad bootstrapping. 

Genom att aktivt arbeta med sin kundstock och sina kunder kan företagen påverka såväl val av 

kunder som kassaflödets mängd och tidsflöde. När företaget önskar att få betalt för sina varor 

eller sin tjänst har undersökts genom fråga 31: ”Företaget erbjuder rabatter i samband med 

direktbetalning från kunder”. Genom den femgradiga likärtskalan kan respondenten uppge i 

vilken utsträckning företaget eftersträvar direktbetalning. Företagets strävan eller dess 

förekomst av en metod är syftet med samtliga svarsalternativ. Fråga 51: ”Företaget erhåller 

förskottsbetalning från kunder”, syftar till att undersöka i vilken utsträckning företaget 

eftersträvar ett tidigt kassaflöde för sin vara eller tjänst. För att erhålla ett tidigt kassaflöde från 

sin sålda vara eller tjänst är det viktigt att företaget aktivt arbetar med fakturering, vilket mäts i 

fråga 43:”Företaget använder metoder för att påskynda fakturering till kunder” samt om 

företaget kompenserar utebliven betalning mäts i fråga 34: ”Företaget använder 

dröjsmålsränta vid försenade betalningar från kunder”. Om företaget aktivt arbetar med sina 

affärsrelationer och kunder mäts i fråga 37: ”Företaget säger upp affärsrelationer med kunder 

som frekvent betalar försent” samt i fråga 40: ”Företaget väljer aktivt kunder som betalar 

snabbt”.  Samtliga ovanstående metoder syftar till att aktivt arbeta med företagets kunder för 

att få in pengar så snabbt som möjligt.  
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Fördröjande bootstrapping 

Förmåga att behålla kapitalet inom företaget så länge som möjlig är betydelsefullt för 

möjligheterna till intern finansiering. Alternativ till att behålla kapitalet inom företaget är flera, 

där företagets leverantörer och affärspartners spelar en viktig roll. Hur aktiva företaget är för 

att skapa gynnsamma betalningsvillkor med sina leverantörer mäts i fråga 38: ”Företaget 

förhandlar betalningsvillkor med leverantörer”. Företagen kan bortse från att framförhandla 

gynnsamma betalningsvillkor och behålla kapitalet inom företaget genom att avsiktligt försena 

betalningar till leverantörer, vilket mäts i fråga 47: ”Företaget fördröjer avsiktligt betalningar 

till leverantörer”. Att vid upprepande tillfälle försena betalningar till leverantörer kan dock få 

negativa konsekvenser. En något mer skonsam och fördelaktig metod att behålla kapitalet inom 

företaget är byteshandel. Fråga 48: ”Företaget använder byteshandel för varor/tjänster”. Syftet 

med denna fråga är att undersöka hur företaget undviker utgifter samt skattekostnader till 

förmån för gentjänster. Genom att hyra utrustning kan företaget undvika nyköp och därmed 

sprida ut kostnaden under den tidsperiod utrustningen används, något som mäts i fråga 36: 

”Företaget hyr utrustning istället för att köpa ny”. Fråga 41: ”Företaget köper begagnad 

utrustning istället för ny”, syftar till att undersöka hur mycket företaget undviker dyra nyinköp 

genom att handla begagnat. Samtliga ovanstående metoder syftar till att företaget ska binda 

kapitalet inom företaget så länge som möjligt alternativt sprida ut kostnaderna genom att hyra 

utrustning samt köpa begagnat.  

 

Ägarorienterad bootstrapping 

I mindre företag förekommer det att ägaren utgör hela företaget, där ägaren själv och dess 

närmaste får ställa upp för att få det till att gå runt. En metod som förekommer är att ägaren inte 

kan plocka ut någon regelbunden och stabil lön från företaget. Förekomsten av denna metod 

mäts i fråga 50: ”Företaget håller periodvis inne ägarens lön”. Här har vi utvecklat frågan 

genom att lägga till termen periodvis, då vi vill undvika misstolkningar så som att ägarens lön 

stadigvarande hålls inne. Fråga 44: ”Företaget använder ägarens betal-/kreditkort för 

företagets räkning”, syftar till att undersöka förekomsten av ägarens privata pengar vid 

införskaffandet av ny utrustning. Ägaren kan också införskaffa kapital till företaget genom att 

arbeta för andra företag istället för att använda externa finansieringskällor. Förekomsten av 

detta mäts i fråga 45: ”Företaget erhåller kapital genom att ägaren arbetar för annat/andra 

företag vid sidan av det egna företaget”. Ytterligare ett sätt att införskaffa kapital till företaget 
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utan att använda externa finansieringskällor är att utnyttja vänner och familj, vilket undersöks 

av Ebben & Johnson (2006) genom fråga: ”Företaget lånar kapital från vänner/familj?”. 

Eftersom frågan inkluderar både vänner och familj har frågan delats upp till fråga 35: 

”Företaget lånar kapital från vänner” samt fråga 46: ”företaget lånar kapital från familj”. 

Samtliga ovanstående metoder syftar till att företaget ska bespara kapital eller inbringa nytt 

kapital till förmånligt pris genom ägaren själv.  

 

Gemensam användning 

Hur företaget hanterar sin omgivning och sitt nätverk, så som konkurrerande företag och 

partners spelar en betydande roll i dess samarbete. I stort samtliga frågor inom denna grupp 

syftar till att undersöka företagets samarbete med andra företag. Fråga 33: ”Företaget lånar 

utrustning från andra företag?”, är en fråga som mäter företagets förmåga att utnyttja andra 

företag istället för att ensam stå för kostnaden. Fråga 42: ”Företaget hyr temporär personal 

istället för att anställa?”, mäter företagets vilja att anställa egen personal med medföljande 

kostnader jämfört med att hyra in personal temporärt utefter arbetsbehov. Beroende på vilken 

verksamhet företaget bedriver kan deras kostnader för lokaler, så som kontor och verkstad 

utgöra en stor kostnad. Kostnaden kan minimeras genom att dela lokal med något annat företag, 

vilket mäts i fråga 49: ”Företaget delar lokal med andra företag?”. Fråga 32: ”Företaget delar 

anställda med andra företag?”, syftar till stor del i att undersöka samma som föregående fråga, 

då företagets förmåga att bespara sig kostnaden för anställd personal genom att dela anställda 

med andra företag undersöks. Den sista frågan, fråga 39: ”Företaget delar utrustning med 

andra företag?”, syftar åter till att undersöka hur väl företaget samarbetar med andra företag 

för att undvika att ensam svara för kostnader som inköp av ny utrustning medför. Genom att 

dela utrustning med andra företag kan ett eller flera företag köpa ny utrustning, exempelvis en 

maskin, tillsammans. Samtliga ovanstående metoder syftar till att företaget ska bespara kapital 

genom att undvika dyra kostnader.  
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4.7 Oberoende variabel 

I en studie där samband mellan variabler undersöks är den oberoende variabeln den variabel 

som påverkar den beroende variabeln, vilket betyder att det som sker till följd av en förändring 

i den oberoende variabeln benämns som, beroende variabel (Saunders et al., 2012). Därmed 

innefattar företagets livscykelstadie den oberoende variabeln i den här studien. 

Livscykelstadierna mäts på samma sätt som i tidigare studier (Lester et al., 2003). Några frågor 

har delats upp till flera frågor för att ge mer rättvisa svar och för att minska missvisande resultat 

i undersökningen. För att klargöra var i livscykeln företagen befinner sig får de svara på tjugosju 

frågor där de svarar på en femgradig likärtskala (Bilaga 3).  

 

4.7.1 Operationalisering 

Existens 

Då det första livscykelstadiet sker i början av företagens utveckling och företagen är därför 

relativt små. För att få reda på företagens storlek ställdes i tidigare studie Lester et al., (2003) 

frågan: ”Our organization is small, both in size and relative to our competitors”. Eftersom 

frågan innehåller två stycken frågor har vi valt att dela upp frågan till två frågor. För att 

undersöka företagens storlek ställdes fråga 27: ”Vår verksamhet är liten till storlek” samt fråga 

21: ”Vår verksamhet är liten i jämförelse med våra konkurrenter”. Företagen som befinner sig 

i det första livscykelstadiet har en tendens till att skapa sina egna organisationsstrukturer, det 

leder till en enkel struktur. För att undersöka företagens organisationsstruktur ställdes fråga 9: 

”Företagets organisationsstruktur kan bäst beskrivas som enkel”. För företag som befinner sig 

i den här livscykelfasen är väldigt beroende av ägaren som har ett stort inflytande på hela 

verksamheten. För att undersöka ägarens makt ställdes fråga 13: ”Ägaren har störst makt i 

företaget”. Då företagen är små behövs inga sofistikerade informationshanteringssystem. 

Informationshanteringssystemen har undersökts genom fråga 16: ”Informationshanteringen 

inom företaget kan bäst beskrivas som enkel, oftast från mun till mun”. 
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Överlevnad 

Företag i Överlevnadsstadiet strävar efter att utveckla en särskiljande kompentens för att fortsatt 

vara konkurrenskraftiga. Företagens strävan efter kompetens har undersökts av Lester et al., 

(2003) genom fråga:”In our organization, we have some specialization (accountants and 

possible engineers, e.g.) and we are becoming somewhat differentiated”. Eftersom frågan 

innehåller flera påståenden har frågan delats upp till två frågor, fråga 14:”I vårt företag har vi 

specialister (redovisare etc.)” samt fråga 19: ”Företaget särskiljer sig från sina konkurrenter”. 

Företagen har i det här stadiet blivit större, flera ägare eller till och med investerare kan nu vara 

involverade i företagen. Det finns även chefer under ägaren vilket medför att ägaren kan lägga 

större fokus vid företagets utveckling, det innebär att beslut kan fattas av cheferna genom 

analyser. För att undersöka om dessa påståenden stämmer med de undersökta företagen, ställdes 

fråga 4: ”Makten inom företaget är utspridd på en grupp av olika ägare/investerare”. För att 

vidare undersöka företagens beslutsfattande i Överlevnadsstadiet ställdes av Lester et al., 

(2003) frågan: ”Most decisions in our firma re made by a group of managers who utilize some 

systematic analyses, but who are still fairly bold”. Eftersom frågan innehåller flera påståenden 

har den delats upp till fråga 17: ”Företagens beslut fattas av en samling chefer” samt fråga 7: 

”Företagets beslut fattas genom systematiska analyser”. Företagen är i det här stadiet väldigt 

fokuserade på de anställdas prestationer och informationshanteringen sker därefter. För att 

undersöka informationshanteringen i Överlevnadsstadiet ställdes av Lester et al., (2003) fråga: 

”Information processing is best described as monitoring performance and facilitating 

communication between departments”. Eftersom frågan innehåller flera påståenden delades 

den upp till två frågor, fråga 10: ”Företaget använder informationshanteringssystem för att 

mäta prestationer” samt fråga 8: ”Företaget använder informationshanteringssystem för att 

underlätta kommunikation mellan avdelningar”.  

 

Mognad 

Företagen definieras som mogna företag och har fördelar i bland annat storlek, företagen är 

större jämfört med sina konkurrenter. För att undersöka företagens storlek ställdes fråga 11: 

”Som verksamhet är vi större än våra konkurrenter, men har fortfarande möjlighet att växa 

mer”. Företagens organisationsstruktur är vid det här livscykelstadiet avdelningsbaserat och 

innefattar formalisering samt byråkrati. För att undersöka företagens organisationsstruktur i 

livscykelstadiet, Mognad, ställdes fråga 5: ”Företagets organisationsstruktur är 



 

37 

 

avdelningsbaserad och blir alltmer formell”. Företaget har skaffat ledningsgrupper som 

fokuserar på planering och strategi och avdelningscheferna kan fokusera på den dagliga 

problematiken. Störst makt inom företagen har dock ett fåtal aktieägare. För att undersöka om 

det här stämmer för de undersökta företagen formulerades fråga 15: ”Det finns några 

aktieägare som har störst makt i företaget”. Mogna företag har även skapat sofistikerade 

informationshanteringssystem, vilka är avgörande för produktion och möjlighet till framtida 

vinster. För att undersöka de mogna företagens informationshanteringssystem ställdes fråga 12: 

”Företagets informationshanteringssystem är välutvecklade”. 

 

Innovation 

Vid Innovationsstadiet främjar företagen innovation och kreativitet, det här underlättas genom 

en organisationsstruktur där företagen definieras som matrisorganisationer. En 

matrisorganisation innebär kortfattat en horisontell styrning. Företagen tenderar även att ha 

välutvecklade kontrollsystem. För att undersöka organisationsstrukturen i Innovationsstadiet 

undersökte Lester et al., (2003) frågan: ”Structure in our firm is divisional or matrix in nature, 

with hihly sophisticated control systems”. Eftersom frågan består av två stycken påståenden 

delades frågan upp till två frågor. Fråga 18: ”Företagets organisationsstruktur är av 

matrisstruktur” samt fråga 20: Företaget använder välutvecklade kontrollsystem”. Företag 

inom Innovationsstadiet består av flera olika delägare, vilket innebär att ingen individ eller 

grupp har tillräcklig makt för att fatta beslut på egen hand. Beslutsfattandet i företagen är 

därmed decentraliserad och besluten fattas inte enbart av chefer, specialister och 

projektgrupper, utan även anställda längre ner i hierarkin tillåts delta. Därmed ställdes fråga 22: 

”Företaget har många delägare” samt fråga 30: ”Företaget tillåter anställda att delta vid 

beslutsfattande”. Vid det här livscykelstadiet är informationshanteringen väldigt komplex, 

företagen använder olika metoder för att bättre nå ut till marknaden. För att undersöka 

informationshanteringen i Innovationsstadiet ställde Lester et al., (2003) frågan: ”Information 

processing is very complex, used for coordination of diverse activities to better server markets”. 

Eftersom frågan innehåller flera påståenden delades den upp till fråga 23: ”Företagets 

informationshantering är väldigt komplex” samt fråga 6: ”Genom en samordning av olika 

metoder, används informationshanteringssystemen för att bättre tjäna marknaden”. 
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Nedgång 

Nedgångstadiet kännetecknas av makt och politik, medlemmarna bryr sig mer om sin egen 

vinning än företagets bästa. Vid Nedgångsstadiet är organisationerna centraliserade och 

använder ett fåtal kontrollsystem, därför ställde Lester et al., (2003) frågan: ”Our structure is 

centralized with few control systems. Eftersom frågan innehåller flera påståenden delades den 

upp till fråga 24: ”Vår organisationsstruktur är centraliserad” samt fråga 25:”Företaget 

använder ett fåtal kontrollsystem”. Även företagets beslutsfattande är centraliserat till ett fåtal 

personer i toppen av organisationen, maktbalansen i företagen är därmed av enkel struktur och 

det finns ett litet behov av informationshantering inom företagen. För att undersöka 

ovanstående argument ställdes tre frågor, 26: ”Beslutsfattandet inom företaget är centraliserat 

till toppen av organisationen”, fråga 28: ”Besluten fattas av ett fåtal chefer genom en 

konservativ strategi” samt fråga 29: ”Det finns inget stort behov av informationshanteringen 

inom företaget”. 

 

4.8 Bortfall 

I samband med kvantitativa undersökningar uppstår osäkerhet vid bortfall. Bortfall kan 

förkomma både vid enskilda frågor och hela enkätundersökningar. Om bortfallet blir 

systematiskt uppstår problem eftersom resultatet blir missvisande och vissa egenskaper blir 

underrepresenterade. Bortfall bör alltså minimeras i högsta mån då det skapar en okontrollerbar 

felkälla (Djurfeldt et al., 2009). 

 

Denscombe (2016) framhäver den tid och ansträngning som krävs av respondenterna för att 

besvara enkäten som problematisk och fokus bör därmed riktas åt att göra enkäten attraktiv för 

respondenterna.  
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4.9 Validitet & reliabilitet 

Validitet samt reliabilitet är centrala begrepp i samtliga vetenskapliga undersökningar (Lind, 

2011; Ejvegård, 2009). Validitet innebär hur forskaren lyckas överföra sin teoretiska kunskap 

till mätbar data. Svaren i enkäten ska således vara betydelsefulla för undersökningen (Lind, 

2011; Ejvegård, 2009). Operationalisering innebär att gå från abstrakta begrepp och 

övergripande frågeställningar till konkreta frågor som är mätbara i praktiken. 

Operationaliseringen är ofta ett av de mest krävande momenten i samtliga undersökningar 

(Djurfeldt et al., 2010). Reliabilitet avser enkätfrågornas tillförlitlighet samt undersökningens 

replikerbarhet. Replikerbarhet innebär att om två undersökningar samvarierar ska de komma 

fram till samma resultat (Lind, 2011). En fördel med enkätundersökningar är dess objektivitet 

och utesluter författarens värderingar vilket ökar tillförlitligheten och trovärdigheten till 

resultatet. Enkäten i undersökningen innehåller endast frågor som avser det som tänkt mätas. 

Frågorna är baserade på enkäter från tidigare studier (Ebben & Johnsson, 2006; Lester et al., 

2003). De tidigare studierna kan uppvisa hög reliabilitet vilket även ökar tillförlitligheten i den 

här studien. Enkäten är utformad efter följande punkter: studiens syfte, vilka som har arrangerat 

studien, frivilligheten samt anonymiteten för respondenterna och tack för deras medverkan. 

Enkäten är testad innan den skickades ut för att säkerställa att det fungerar i praktiken. En 

pilotstudie av enkäten har dessutom genomförts för att säkerställa dess språk och förståelsegrad 

(Denscombe, 2016). För att öka studiens tillförlitlighet ytterligare har båda författarna 

genomfört kodning i SPSS. 

 

4.10 Analysmetod 

För att bearbeta enkätundersökningens svar har det statistiska dataanalysprogrammet SPSS 

använts. Först presenteras en statistisk översikt kring respondenternas svarsfrekvens, beroende 

variabel, oberoende variabel samt kontrollvariabeln. 

 

Kolmogorov-Smirnovs test genomfördes för att undersöka materialets normalfördelning. 

Resultatet visade att studiens material inte var normalfördelat. Testet är däremot känsligt vid 

stora stickprov, då svarsfrekvensen var tillräckligt stor antas approximativ normalfördelning 

(Djurfeldt et al., 2009). 
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Studien utgår från de finansiella bootstrappingkategorier som tagits fram av Ebben (2009) 

(Bilaga 1) och Lesters et al., (2003) gruppering av företagens livscykel (Bilaga 4). För att 

kontrollera enkätfrågorna i respektive grupp genomfördes Cronbach’s Alpha tester som 

säkerställer att enkätens frågor mäter samma sak. Med hjälp av måttet kan frågornas 

samvariation även avgöras, det vill säga dess korrelation (Pallant, 2013). Ett Cronbach’s Alpha 

test kan jämföras med en faktoranalys i de fall då förutbestämda grupperingar saknas. Då den 

här studien har utgått från färdigställda mätinstrument har endast Cronbach’s Alpha tester varit 

relevanta att genomföra. 

 

För att undersöka eventuella samband mellan de ickeparametriska variablerna genomfördes 

Spearman’s korrelationsmatris. Korrelationen visar alltså om det finns samband mellan 

variablerna samt sambandens riktning och styrka. Testet används endast för att finna relationer 

mellan studiens variabler och inte för hypotesprövning. 

 

För att testa studiens underhypoteser och därmed indirekt även studiens huvudhypotes 

genomfördes Logistiska Regressionsanalyser. Logistisk Regression används för att undersöka 

kategoriserade variabler (Pallant, 2013). Eftersom variablerna som studien har undersökt är 

Dummy variabler utfördes binära logistiska regressioner. 
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5. Analys 

I följande avsnitt presenteras förutsättningar för analyser samt testernas resultat. Resultatet 

kopplas dessutom samman med de hypoteser som tidigare formulerats. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Avsnittet börjar med en översikt över det empiriska resultatet. Inledningsvis presenteras 

respondenternas svarsfrekvens och avslutningsvis presenteras deskriptiv statistik för den 

beroende-, oberoende-, och kontrollvariabeln. 

 

5.1.1 Deskriptiv statistik för respondenter 

Studiens enkät skickades ut genom ett massutskick via e-mail till företag i Sverige som 

överensstämmer med definitionen av ett småföretag enligt Företagarförbundet (2009) och 

Svenskt Näringsliv (2010). Företagens kontaktuppgifter togs fram genom att identifiera 

företagen via databasen Retriever Business där en kontroll av urvalet kunde genomföras innan 

utskicket.  

Tabell 5.1 Svar och bortfall 

Svarsfrekvens Antal Procent 

Total population 

Besvarade 

Studsade e-mail 

Tillhör ej undersökt population 

Respondenter 

 600  

 128 21,33 

 2 

13 

115 

0,33 

2,17 

19,17 

 

Tabell 5.1 visar att enkätundersökningen skickades ut till 600 svenska småföretag. Sammanlagt 

besvarades enkäten av 128 företag. Två e-mail studsade tillbaka på grund av ogiltiga 

mailadresser. Trots att urvalet kontrollerades innan utskicket exkluderades 13 företag som föll 

utanför urvalsramen. Totalt var enkätundersökningen öppen i 14 dagar där totalt två 

påminnelser skickades ut, en varje vecka. Lyckligtvis slutförde de som påbörjade 

undersökningen hela enkäten. Med hänsyn tagen till urvalsramen fick vi totalt 115 svar, vilket 

innebär en svarsfrekvens på 19,17 procent. 
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5.1.2 Deskriptiv statistik för beroende variabel 

Inom respektive bootstrappingkategori användes olika antal frågor i enkätundersökningen. För 

att göra kategorierna jämförbara med varandra kodades respondenternas svar om i SPSS och 

enkätsvaren summerades. Fyra av de fem kategorierna innehöll fem enkätfrågor och kategorin 

Kundrelaterad bootstrapping innehöll sex enkätfrågor (Tabell 5.3). För att göra Kundrelaterad 

bootstrapping jämförbar med de andra kategorierna dividerades samtliga av respondenternas 

summerade svar med sex (antal frågor inom kategorin) och multiplicerades sedan med fem 

(antal frågor inom övriga kategorier). 

 

För att sedan avgöra vilka företag som använder sig av respektive bootstrappingmetod skapades 

dummyvariabler. Enkätsvar mellan noll och tre på likärtskalan kodades om till noll i SPSS, 

vilket innebär att de inte använder metoden. Enkätsvar mellan fyra och fem kodades om till ett 

i SPSS, vilket innebär att de använder metoden. 

 

Som fastställt i avsnitt 4.6 är den beroende variabeln de finansiella bootstrappingmetoderna. I 

tabell 5.2 presenteras en översikt över hur många av företagen som använder någon typ av 

bootstrappingkategori samt den totala användningen av Finansiell bootstrapping. Resultatet 

visar att hela 99,1 procent av de undersökta företagen använder någon form av 

bootstrappingmetod i sitt dagliga arbete. Den kategori som förekommer mest frekvent bland de 

undersökta företagen är Kundrelaterad bootstrapping, 83,5 procent. 

Tabell 5.2 Bootstrappingkategorier 

Bootstrapping Antal Procent 

Total användning 

 

Ägarrelaterad 

Gemensam användning 

Fördröjande 

Kundrelaterad 

 114 99,1 

   

 74 

66 

76 

96 

64,3 

57,4 

66,1 

83,5 
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Tabell 5.3 visar användningen av de samtliga 21 bootstrappingmetoderna. Det framgår att 

metoden Dröjsmålsränta vid försenade betalningar är den metod som används mest frekvent, 

47,8 procent tätt följt av metoden Säger upp affärsrelationer vid frekvent sena betalningar, 46,1 

procent. De metoder som används minst frekvent hos de undersökta företagen är Delar 

anställda med andra företag och Aktivt väljer kunder som betalar snabbt, 20,9 procent vardera. 

Tabell 5.3 Bootstrappingmetoder 

Bootstrappingmetoder Antal Procent 

Ägarrelaterad 

Företaget håller inne ägarens lön 

Företaget använder ägarens betal-/kreditkort 

Företagets ägare arbetar för annat/andra företag 

Företaget lånar kapital från familj 

Företaget lånar kapital från vänner 

 

Gemensam användning 

Företaget lånar utrustning från andra företag 

Företaget hyr temporär personal istället för att anställa 

Företaget delar lokal med andra företag 

Företaget delar anställda med andra företag 

Företaget delar utrustning med andra företag 

 

Fördröjande 

Företaget förhandlar betalningsvillkor med leverantörer 

Företaget fördröjer avsiktligt betalningar till leverantörer 

Företaget använder byteshandel för varor/tjänster 

Företaget hyr utrustning istället för att köpa ny 

Företaget köper begagnad utrustning istället för ny 

 

Kundrelaterad 

Företaget erbjuder rabatter i samband med direktbetalning 

Företaget erhåller förskottsbetalning från kunder 

Företaget använder metoder för att påskynda fakturering  

Företaget använder dröjsmålsränta för försenade betalningar 

Företaget säger upp affärsrelationer vid frekvent sena betalningar 

Företaget väljer aktivt kunder som betalar snabbt 

   

 33 28,7 

 45 

37 

43 

39 

 

 

32 

34 

33 

24 

30 

 

 

49 

36 

27 

30 

30 

 

 

33 

32 

46 

55 

53 

24 

39,1 

32,2 

37,4 

33,9 

 

 

27,8 

29,6 

28,7 

20,9 

26,1 

 

 

42,6 

31,3 

23,5 

26,1 

26,1 

 

 

28,7 

27,8 

40,0 

47,8 

46,1 

20,9 
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5.1.3 Deskriptiv statistik för oberoende variabel 

Inom respektive livscykelfas användes olika antal frågor i enkätundersökningen. För att göra 

livscykelstadierna jämförbara med varandra kodades respondenternas svar om i SPSS och 

enkätsvaren summerades. Det livscykelstadie med minst antal frågor var Mognadsstadiet, där 

enkäten innehöll 4 frågor. För att göra övriga livscykelstadier jämförbara med Mognadsstadiet 

dividerades först respektive summerade enkätsvar med antalet frågor inom sin egen kategori 

och multiplicerades sedan med fyra som motsvarar antalet frågor för stadiet med lägst antal 

frågor, Mognadsstadiet. 

 

För att avgöra vilka företag som befinner sig i respektive livscykelstadie skapades 

dummyvariabler. För att placera företagen i rätt livscykelfas skapades ett poängssystem utifrån 

respondenternas svar. Enkätsvar mellan noll och tre på likärtskalan kodades om till noll i SPSS, 

vilket innebär noll poäng för livscykelstadiet i fråga. Enkätsvar mellan fyra och fem kodades 

om till ett i SPSS, vilket innebar en poäng för livscykelstadiet i fråga. Företagen placerades 

sedan in i det livscykelstadie de fick högst poäng i. Företagen kunde även få lika stor poäng i 

flera olika livscykelstadier och eftersom företag kan befinna sig i gränsland, alltså befinna sig 

mellan olika livscykelstadier. Företagen kan endast befinna sig mellan två närliggande 

livscykelstadier samtidigt, med ett undantag, samtliga livscykelstadier kan samexistera med 

Nedgångstadiet. Företagen kan alltså befinna sig i två- eller tre livscykelstadier samtidigt, 

antingen två närliggande stadier, något stadie samtidigt som Nedgångsstadiet eller två 

närliggande stadier samtidigt som Nedgångsstadiet. 

 

Som fastställt i avsnitt 4.7 är den oberoende variabeln företagens livscykel. Det stadie som 

företagen upplever sig representera är Existensstadiet, 84,3 procent. I övrigt är det en jämn 

fördelning över de resterande livscykelstadierna (Tabell 5.4). 

Tabell 5.4 Livscykel 

Livscykelstadier Antal Procent 

Existens 

Överlevnad 

Mognad 

Innovation 

Nedgång 

 52 45,2 

 23 20,0 

 18 

19 

26 

15,7 

16,5 

22,6 
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I tabell 5.5 framgår det att det vanligaste kännetecknet angående företagens livscykel är 

respondenterna anser att de har en Enkel organisationsstruktur, 60,0 procent. Det näst 

vanligaste kännetecknet är att Ägaren har störst makt inom företaget, 47,8 procent. Omvänt 

scenario, det vill säga kännetecken som företagen minst identifierar sig själva med är, 

Organisationsstrukturen är avdelningsbaserad och blir allt mer formell, 18,3 procent och 

Verksamheten är större i jämförelse med våra konkurrenter, 20,0 procent. 

Tabell 5.5 Livscykelegenskaper   
Livscykelns egenskaper Antal Procent 

 Existens   

 Verksamheten är liten till storlek 52 45,2 

 Ägaren har störst makt i företaget 55 47,8 

 Enkel organisationsstruktur 69 60,0 

 Enkel informationshantering i företaget 48 41,7 

 Verksamheten är liten i jämförelse med konkurrenter 36 31,3 

   

 Överlevnad   

 Makten är utspridd på olika ägare/investerare 35 30,4 

 Företaget har specialister 40 34,8 

 Företaget särskiljer sig från sina konkurrenter 24 20,9 

 Företaget använder informationshanteringssystem för att mäta prestationer              30 26,1 

 Företaget använder informationshanteringssystem för att underlätta 

kommunikation mellan avdelningar 

26 22,6 

 Företagens beslut fattas av en samling chefer 40 34,8 

 Besluten fattas genom systematiska analyser 26 22,6 

   

Mognad   

 Verksamheten är större i jämförelse med konkurrenter 23 20,0 

 Några aktieägare har störst makt i företaget 43 37,4 

 Organisationsstrukturen är avdelningsbaserad och blir mer formell 21 18,3 

 Företagets informationshanteringssystem är välutvecklade 27 23,5 

   

Innovation   

 Företaget har många delägare 29 25,2 

 Företagets organisationsstruktur är av matrisstruktur 27 23,5 

 Företaget använder välutvecklade kontrollsystem 32 27,8 

 Företagets informationshantering är väldigt komplex 24 20,9 

 Informationshanteringssystem används för att bättre tjäna marknaden 46 40,0 

 Företaget tillåter anställda att delta vid beslutsfattande 40 34,8 

   

Nedgång   

 Företaget använder ett fåtal kontrollsystem 38 33,0 

 Organisationsstrukturen är centraliserad 31 27,0 

 Det finns inget stort behov av informationshantering i företaget 33 28,7 

 Beslutsfattandet i företaget är centraliserad 38 33,0 

 Besluten fattas av ett fåtal chefer genom en konservativ strategi 34 29,6 
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5.1.4 Deskriptiv statistik för kontrollvariabler över urvalet 

Enkätundersökningens två första frågor syftar till att kontrollera studiens urval. Det framgår att 

samtliga företag har en omsättning som uppfyller kraven för studiens urval. Den genomsnittliga 

omsättningen för företagen är 17.491.758,7 svenska kronor men en standardavvikelse på 

18.332.285,8 svenska kronor (Tabell 5.6).   

 

Tabell 5.6 Frekvenstabell omsättning 

 Företagets Omsättning   

Antal Giltiga värden 115 

Bortfall 0 

Medelvärde 17491758,73 

Standardavvikelse 18332285,806 

 

Den andra kontrollfrågan för studiens urval omfattar antalet anställda. Det framgår i tabell 5.7 

att 13 företag har ett antal anställda som faller utanför urvalsramen och tillhör därför inte dem 

undersökta populationen. Flest av de undersökta företagen har mellan 10-19 anställda, 60,9 

procent av de giltiga värdena. 

 

Tabell 5.7 Frekvenstabell heltidsanställda 

 Antal Procent 

Procent av giltiga 

värden  

Giltiga värden 10-19 70 54,7 60,9  

20-29 30 23,4 26,1  

30-39 7 5,5 6,1  

40-49 8 6,3 7,0  

Total 115 89,8 100,0  

Ej undersökt 

population 

0-9 8 6,3   

50 Eller Fler 5 3,9   

Total 13 10,2   

Total 128 100,0   
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5.1.5 Deskriptiv statistik för kontrollvariabeln 

För att stärka huvudsambanden i studien har två kontrollvariabler tagits fram. 

Kontrollvariablerna är som nämnt tidigare baserad på tidigare studier (Ebben & Johnsson, 2006; 

Jones & Jayawarna, 2010) och undersöker företagens sektorer samt omsättning. I tabell 5.8 

presenteras fördelningen mellan företagens sektorer. Fördelningen mellan sektorerna är relativt 

jämn, men tjänstesektorn består av 15 företag fler jämfört med tillverkning/produktionssektorn 

och utgör därmed 56,5 procent av den undersökta populationen. Enkäten bestod också av 

svarsalternativet Annan sektor där företagen själva fick uppge sektor om de ansåg att deras 

företag inte identifierade sig med någon av de förbestämda svarsalternativen. Som tabell 5.8 

visar, valde inget företag det tredje svarsalternativet. 

 

Tabell 5.8 Frekvenstabell Företagens sektorer 

 Antal Procent 

Tillverkning/produktion 

Tjänster 

Annan sektor 

Total 

 50 43,5 

 65 

0 

56,5 

0,00 

 115 100 

 

 

Studiens andra kontrollvariabel är till skillnad från företagssektor storleksvariabeln, 

omsättning. För att variabeln ska vara användbar i regressionsanalyser bör den vara 

normalfördelad (Pallant, 2013). Normalfördelningen kontrollerades genom ett Kolmogorov-

Smirnov Test (Tabell 5.9). Testet visar att variabeln är normalfördelad om dess signifikansnivå 

överstiger 0,05. 

 

Tabell 5.9 Kolmogorov-Smirnov Test 
Kolmogorov-Smirnov Test 

 Antal Statistisk Sig. 

Omsättning 115 ,233 ,000 

 

Tabell 5.9 visar att variabeln Omsättning inte är mormalördelad eftersom signifikansnivån, 

0,000, är lägre än 0,05. Då snedfördelade variabler kan vara problematiska vid 

regressionsanalyser logaritmernas variabeln omsättning. På så sätt blir variabeln användbar som 

en kontrollvariabel i regressionstester (Pallant, 2013).  



 

48 

 

 

5.2 Cronbach’s Alpha 

I nästkommande avsnitt ska regressionsanalyser presenteras för att testa studiens hypoteser. I 

samband med regressionsanalyser måste Cronbach’s Alpha-tester göras för att säkerställa att 

frågorna inom varje kategori av Finansiell bootstrapping och företagens livscykel mäter samma 

saker. Cronbach’s Alpha visar även hur starkt frågorna samvarierar det vill säga hur starkt 

frågorna korrelerar med varandra. Ett Cronbach’s Alpha-index resulterar i ett positivt tal mellan 

noll och ett där värden inom intervallet 0,6–0,9 innebär att frågorna korrelerar och 

respondenterna har besvarat dessa konstant. Om korrelationen är för hög, det vill säga 

överstiger 0,9 innebär det att frågorna är för lika, någon av frågorna kan uteslutas för att undvika 

att mäta samma sak flera gånger. Fenomenet kallas Redundancy (Pallant, 2013).  

 

Enkätundersökningen bestod av totalt 51 frågor som täcker två huvudkategorier nämligen 

Finansiell Bootstrapping och Företagens Livscykel. Den första huvudkategorin, Finansiell 

Bootstrapping, är indelad i fyra underkategorier, Ägarrelaterad, Gemensam användning, 

Fördröjande och Kundrelaterad. Den andra huvudkategorin, Företagens Livscykel, är indelad 

i fem underkategorier, Existens, Överlevnad, Mognad, Innovation och Nedgång. Varje 

underkategori testades var för sig för att öka studiens reliabilitet, då inte alla delfrågor mäter 

samma sak. Resultaten av Cronbach’s Alpha-testen presenteras i tabell 5.10. 

Tabell 5.10 Cronbach’s Alpha 

  Cronbach’s Alpha 

Finansiell Bootstrapping 

Ägarrelaterad 

Gemensam användning 

Fördröjande 

Kundrelaterad 

 

Företagens Livscykel 

Existens 

Överlevnad 

Mognad 

Innovation 

Nedgång 

   

  0,798 

  

 

 

0,738 

0,689 

0,678 

 

 

0,730 

0,735 

0,605 

0,755 

0,634 
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Som tabell 5.10 visar är metoderna inom den Ägarrelaterade gruppen högt korrelerade och 

påvisar därför ett högt reliabilitetsmått, 0,798, vilket överstiger acceptansnivån 0,6. Därmed är 

de olika bootstrappingmetoderna jämlika vid mätning och kan därför sammansättas till 

gruppen, Ägarrelaterad Bootstrapping. Då övriga bootstrappingkategorier också befinner sig 

inom intervallet 0,6–0,9 kan samma slutsats dras för dessa grupper. 

 

Tabell 5.10 visar att egenskaperna inom livscykelfasen, Existens, är högt korrelerade och 

påvisar därmed ett högt reliabilitetsmått, 0,730, vilket överstiger acceptansnivån på 0,6. 

Egenskaperna är därmed jämlika vid mätning och kan därför sammansättas till gruppen, 

Existens. Då övriga livscykelgrupper också befinner sig inom acceptansnivån, 0,6–0,9, kan 

samma slutsats dras för dessa grupper. 

 

5.3 Spearman’s korrelationsmatris 

Spearman’s korrelationsmatris visar korrelationen mellan två ickeparametriska variabler. 

Korrelationen anger om det finns samband mellan variablerna och om sambanden är positivt 

eller negativt. Oavsett om sambandet är positivt eller negativt anger det numeriska värdet 

sambandets styrka (Pallant, 2013). Sambandet mellan studiens variabler finns presenterade i 

tabell 5.11. 

 

Tabell 5.11 Spearman’s Korrelationsmatris 
Variabel M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ägarrelaterad ,64 ,48         

2.Gemensam 

användning 

,57 ,50 ,350**        

3. Fördröjande ,66 ,48 -,150 ,014       

4. Kundrelaterad ,83 ,37 -,233* -,147 ,423**      

5. Existens ,45 ,50 ,056 ,147 -,235* -,396**     

6. Överlevnad ,20 ,40 ,054 ,255** -,101 -,012 -,236*    

7. Mognad ,16 ,37 -,129 -,064 ,207* ,192* -,391** -,156   

8. Innovation ,17 ,37 -,158 -,232* ,269** ,198* -0,404** -,222* -,127  

9. Nedgång ,23 ,42 ,055 -,081 ,212* ,129 ,052 -,114 -,176 -,129 

**p<0,01; *p<0,05 

M: Medelvärde 

SD: Standardavvikelse 

 

Tabellen visar att Ägarrelaterad bootstrapping har ett signifikant positivt samband med 

Gemensam användning och ett signifikant negativt samband med Kundrelaterad 
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bootstrapping. Vidare visar tabellen att variabeln Gemensam användning har ett signifikant 

positivt samband med livscykelstadiet Överlevnad och ett negativt signifikant samband med 

Innovationsstadiet. Fördröjande bootstrapping påvisar signifikant positiva samband med 

variablerna, Kundrelaterad bootstrapping, Mognadsstadiet, Innovationsstadiet samt 

Nedgångsstadiet. Fördröjande bootstrapping påvisar däremot ett negativt signifikant samband 

med Existensstadiet. Kundrelaterad bootstrapping påvisar signifikant positivt samband med 

Innovationsstadiet samt ett signifikant negativt samband med Existensstadiet. Variabeln 

Existens visar endast negativt signifikanta samband med Överlevnadsstadiet, Mognadsstadiet 

samt Innovationsstadiet. Slutligen har studiens Överlevnadsstadie ett signifikant negativt 

samband med Innovationsstadiet. 

 

Matrisen används för att finna relationer mellan studiens olika variabler, därmed används den 

inte för hypotesprövningar. För att kontrollera studiens hypoteser kommer multipla 

regressionsanalyser att utföras, vilket kommer att diskuteras i kommande avsnitt. 

 

5.4 Logistisk Regression 

För att undersöka kategoriserade variabler används logistisk regression, där den vanligaste 

metoden är linjär regressionsanalys (Pallant, 2013). En linjär regressionsanalys beräknar ett 

preciserat värde på den beroende variabeln och förutsätter att de beroende variablerna är 

kontinuerliga. I den här studien används logistisk regression, då studiens variabler har delats in 

i binära (dummy) variabler. För att undersöka hur data förklarar modells variabler används 

Nagelkerke R-Square, där ett högre värde mellan noll och ett indikerar att de oberoende 

variablerna förutsäger de beroende variablerna bättre (Pallant, 2013). 

 

5.4.1 Hypotes 1a 

Hypotes 1a prövades men antagande att i företagets första livscykelstadie, Existens, 

förekommer, Ägarrelaterad bootstrapping, som främsta bootstrappingmetod. Eftersom 

hypotesen förutsäger att Ägarrelaterad bootstrapping förekommer som främsta 

bootstrappingkategori i livscykelstadiet Existens, utesluts livscykelvariabeln från testet. För att 

hypotesen ska accepteras krävs att de inneslutna variablerna, det vill säga Överlevnad, Mognad, 
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Innovation, Nedgång, Företagssektor samt Logaritmerad omsättning uppvisar negativ 

signifikans till beroende variabel, Ägarrelaterad Bootstrapping, relativt den utelämnade 

variabeln, Existens. I tabell 5.12 presenteras en logistisk regression för beroende variabel, 

Ägarrelaterad bootstrapping, och oberoende variabel, livscykelstadiet Existens. 

Tabell 5.12 Logistisk Regression Hypotes 1a 

 Antal Chi-

Square 

Naiv 

Prediktion 

Modellens 

Prediktion 

Nagelkerke 

R-Square 

B Sign. 

Variabler        

Överlevnad      ,075 ,894 

Mognad      -,758 ,190 

Innovation      -1,012 ,070 

Nedgång      ,121 ,804 

Företagssektor      ,137 ,741 

Logaritmerad omsättning      -,328 ,398 

Konstant      2,926 2,77 

Modell 115 6,124 65,2 63,5 ,071  ,407 

 

Hela regressionen i tabell 5.12 är inte signifikant eftersom modellens signifikansnivå är större 

än 0,05 (Pallant, 2013). Då modellen inte uppvisar något signifikant samband kan ingen analys 

genomföras av hypotes 1a. Vi kan alltså inte testa om Ägarrelaterad bootstrapping främst 

används i företagens första livscykelstadie. 

 

5.4.2 Hypotes 1b 

Hypotes 1b prövades med antagande att i företagens andra livscykelstadie, Överlevnad, 

förekommer Gemensam användning som främsta bootstrappingmetod. Eftersom hypotesen 

förutsäger att Gemensam användning förekommer som främsta bootstrappingkategori i 

livscykelstadiet Överlevnad, utesluts livscykelvariabeln från testet. För att hypotesen ska 

accepteras krävs att de inneslutna variablerna, det vill säga Existens, Mognad, Innovation, 

Nedgång, Företagssektor samt Logaritmerad omsättning uppvisar negativ signifikans till 

beroende variabel, Gemensam användning, relativt den utelämnade variabeln, Överlevnad. I 

tabell 5.13 presenteras en logistisk regressionsanalys mellan beroende variabel, Gemensam 

användning, och oberoende variabel, livscykelstadiet Överlevnad. 
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Tabell 5.13 Logistisk Regression Hypotes 1b 

 Antal Chi-

Square 

Naiv 

Prediktion 

Modellens 

Prediktion 

Nagelkerke 

R-Square 

B Sign. 

Variabler        

Existens      ,036 ,946 

Mognad      -1,047 ,351 

Innovation      -1,817 ,009 

Nedgång      -,851 ,102 

Företagssektor      -1,399 ,002 

Logaritmerad Omsättning      -,626 ,117 

Konstant      7,556 ,011 

Modell 115 22,697 62,6 67,0 ,241  ,001 

 

Testet omfattas av 115 respondenter och hela modellen är signifikant då modellens signifikans 

nivå, 0,001, understiger gränsvärdet, 0,05. Modellens Nagelkerke R-Square är ett mått anpassat 

för Logistisk regression men liknar ett vanligt R-Sqaure. Generellt sett innebär högre värde att 

den oberoende variabeln är bättre på att predicera den beroende variabeln. Testet visar att 24,1 

procent av de oberoende variablerna samt studiens kontrollvariabler predicerar den beroende 

variabeln. Tabellen visar att Livscykelstadierna Existens, Mognad, Innovation, Nedgång samt 

kontrollvariablerna företagssektor och företagens omsättning till 67 procent förklarar den 

Gemensamma användningen. Testet redovisar att det finns ett signifikant negativt samband 

mellan Gemensam användning och Innovationsstadiet relativt den utelämnade variabeln, 

Överlevnadsstadiet. Även studiens ena kontrollvariabel, företagssektor, uppvisar ett negativt 

signifikant samband med den beroende variabeln, vilket innebär att företagssektorn är mindre 

benägen till Gemensam användning relativt den utelämnade variabeln, Överlevnad. 

 

Hypotes 1b kan inte accepteras då analysen inte visar negativt signifikanta samband med 

samtliga livscykelstadier i testet. Däremot kan vi påvisa att Gemensam användning förekommer 

mer i Överlevandsstadiet relativt Innovationsstadiet med hänsyn tagen till studiens 

kontrollvariabler.  
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5.4.3 Hypotes 1c 

Hypotes 1c prövades med antagande att i företagens tredje livscykelstadie, Mognad, 

förekommer Fördröjande bootstrapping som främsta bootstrappingmetod. Eftersom hypotesen 

förutsäger att Fördröjande bootstrapping förekommer som främsta bootstrappingkategori i 

livscykelstadiet Mognad, utesluts livscykelvariabeln från testet. För att hypotesen ska 

accepteras krävs att de inneslutna variablerna, det vill säga Existens, Överlevnad, Innovation, 

Nedgång, Företagssektor samt Logaritmerad omsättning uppvisar negativ signifikans till 

beroende variabel, Fördröjande bootstrapping, relativt den utelämnade variabeln, Mognad. I 

tabell 5.14 presenteras en logistisk regressionsanalys mellan beroende variabel, Fördröjande 

bootstrapping, och oberoende variabel, livscykelstadiet Mognad. 

 

Tabell 5.14 Logistisk Regression Hypotes 1c 

 Antal Chi-

Square 

Naiv 

Prediktion 

Modellens 

Prediktion 

Nagelkerke 

R-Square 

B Sign. 

Variabler        

Existens      -,781 ,124 

Överlevnad      -,463 ,421 

Innovation      2,198 ,053 

Nedgång      1,469 ,016 

Företagssektor      -,278 ,539 

Logaritmerad Omsättning      ,139 ,752 

Konstant      ,133 ,965 

Modell 115 21,661 66,1 73,9 ,238  ,001 

 

Testet omfattas av 115 respondenter, där hela modellen är signifikant eftersom signifikansnivån 

understiger 0,05. Nagelkerke R-Square visar att 23,8 procent av de oberoende variablerna samt 

studiens kontrollvariabler predicerar den beroende variabeln. Tabellen visar genom modellens 

prediktion att livscykelstadierna Existens, Överlevnad, Innovation och Nedgång samt studiens 

kontrollvariabler Företagssektorn och Logaritmerad Omsättning till 73,9 procent förklarar 

användningen av Fördröjande Bootstrapping. Analysen visar ett signifikant positivt samband 

mellan Fördröjande Bootstrapping och Nedgångsstadiet relativt den utelämnade variabeln, 

Mognadsstadiet. Vidare visar analysen ett svagt positivt signifikant samband mellan 

Fördröjande Bootstrapping och Innovationsstadiet relativt den utelämnade variabeln. Analysen 

visar även att inga signifikanta samband finns med studien kontrollvariabler. 
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Hypotes 1c kan inte accepteras då analysen inte visar negativt signifikanta samband med 

samtliga livscykelstadier i testet. Med hjälp av resultatet kan vi påvisa att Fördröjande 

Bootstrapping förekommer mindre i Mognadsstadiet jämfört med Innovation- samt 

Nedgångsstadiet. 

 

5.4.4 Hypotes 1d 

Hypotes 1d prövades med antagandet att i företagens fjärde livscykelstadie, Innovation, 

förekommer Kundrelaterad bootstrapping som främsta bootstrappingmetod. Eftersom 

hypotesen förutsäger att Kundrelaterad bootstrapping förekommer som främsta 

bootstrappingkategori i livscykelstadiet Innovation, utesluts livscykelvariabeln från testet. För 

att hypotesen ska accepteras krävs att de inneslutna variablerna, det vill säga Existens, 

Överlevnad, Mognad, Nedgång, Företagssektor samt Logaritmerad omsättning uppvisar 

negativ signifikans till beroende variabel, Kundrelaterad bootstrapping, relativt den 

utelämnade variabeln, Innovation. I tabell 5.15 presenteras en logistisk regressionsanalys 

mellan den beroende variabeln, Kundrelaterad bootstrapping, och oberoende variabel, 

livscykelstadiet Innovation. 

Tabell 5.15 Logistisk Regression Hypotes 1d 

 Antal Chi-

Square 

Naiv 

Prediktion 

Modellens 

Prediktion 

Nagelkerke 

R-Square 

B Sign. 

Variabler        

Existens      -3,470 ,001 

Överlevnad      -1,787 ,067 

Mognad      17,525 ,998 

Nedgång      1,838 ,072 

Företagssektor      ,909 ,156 

Logaritmerad Omsättning      ,754 ,245 

Konstant      -2,619 ,541 

Modell 115 32,181 83,5 83,5 ,412  ,000 

 

Testet omfattas av 115 respondenter, där det framgår att hela modellen är signifikant eftersom 

modellens signifikansnivå understiger gränsvärdet 0,05. Modellens Nagelkerke R-Square visar 

att 41,2 procent av de oberoende variablerna samt kontrollvariablerna predicerar den beroende 
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variabeln, Kundrelaterad bootstrapping. Tabellen visar att livscykelstadierna Existens, 

Överlevnad, Mognad samt Nedgång och kontrollvariablerna Företagssektor samt Logaritmerad 

omsättning till 83,5 procent förklarar den Kundrelaterade bootstrappingen. Analysen visar ett 

signifikant negativt samband till Existensstadiet samt ett svagt signifikant negativt samband till 

Överlevnadsstadiet, relativt den utelämnade variabeln Innovationsstadiet. Vidare visar 

analysen ett svagt signifikant positivt samband till Nedgångsstadiet relativt den utelämnade 

variabeln. Analysen visar även att inga signifikanta samband finns med studien 

kontrollvariablar. 

 

Hypotes 1d kan inte accepteras då analysen inte visar negativt signifikanta värden med samtliga 

livscykelstadier i testet. Av analysen kan vi påvisa att Kundrelaterad bootstrapping 

förekommer mer i Innovationsstadiet jämfört med Existens- samt Överlevnadsstadiet. Vi kan 

även påvisa att Kundrelaterad bootstrapping förekommer mindre i Innovationsstadiet relativt 

med Nedgångsstadiet. 

 

5.4.5 Hypotes 1e 

Hypotes 1e prövades med antagande att i företagens femte livscykelstadie, Nedgång, 

förekommer Ägarrelaterad bootstrapping som främsta bootstrappingmetod. Eftersom 

hypotesen förutsäger att Ägarrelaterad bootstrapping förekommer som främsta 

bootstrappingkategori i livscykelstadiet Nedgång, utesluts livscykelvariabeln från testet. För att 

hypotesen ska accepteras krävs att de inneslutna variablerna, det vill säga Existens, Överlevnad, 

Innovation, Mognad, Företagssektor samt Logaritmerad omsättning uppvisar negativ 

signifikans till beroende variabel, Fördröjande bootstrapping, relativt den utelämnade 

variabeln, Nedgång. I tabell 5.16 presenteras en logistisk regressionsanalys mellan beroende 

variabel, Ägarrelaterad bootstrapping, och oberoende variabel, livscykelstadiet Nedgång. 
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Tabell 5.16 Logistisk Regression Hypotes 1e 

 Antal Chi-

Square 

Naiv 

Prediktion 

Modellens 

Prediktion 

Nagelkerke 

R-Square 

B Sign. 

Variabler        

Existens      -865 ,205 

Överlevnad      -519 ,521 

Mognad      -1,512 ,061 

Nedgång      -1,677 ,029 

Företagssektor      0,096 ,748 

Logaritmerad omsättning      -,292 ,449 

Konstant      1,486 ,211 

Modell 115 7,795 64,3 62,6 ,090  ,254 

 

Hela regressionen i tabell 5.16 är inte signifikant eftersom modellens signifikansnivå är större 

än 0,05 (Pallant, 2013). Då modellen inte uppvisar något signifikant samband kan ingen analys 

genomföras av hypotes 1e. Vi kan alltså inte testa om Ägarrelaterad bootstrapping främst 

används i företagens femte livscykelstadie. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 

För att testa studiens huvudhypotes, Användningen av finansiella bootstrappingmetoder 

förändras genom företagens livscykel, har logistiska regressionsanalyser genomförts på 

samtliga underhypoteser. Samtliga underhypoteser förkastades (Tabell 5.17).  
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Tabell 5.17 Sammanfattning av logistiska regressionsanalyser 

Huvudhypotes: Användningen av finansiella bootstrappingmetoder förändras genom företagens livscykel. 

Underhypoteser Hypotes 1a Hypotes 1b Hypotes 1c Hypotes 1d Hypotes 1e 

Beroende variabel Ägarrelaterad Gemensam 

användning 

Fördröjande Kundrelaterad Ägarrelaterad 

Utesluten variabel Existens Överlevnad Mognad Innovation Nedgång 

Sign. ,407 ,001 ,001 ,000 ,254 

Nagelkerke R-Square ,071 ,241 ,238 ,412 ,090 

Naiv Prediktion (%) 65,2 62,6 66,1 83,5 64,3 

Modellens Prediktion 

(%) 

63,5 67,0 73,9 83,5 62,6 

Chi-Square 6,142 22,697 21,661 32,181 7,795 

Antal 115 115 115 115 115 

Hypotesprövning Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas Förkastas 

 

Följaktligen kan vi påvisa att Hypotes 1a samt 1e inte kan testas, då modellerna inte uppvisar 

signifikans. Hypotes 1b förkastas på grund av att det inte finns signifikanta negativa samband i 

samtliga livscykelstadier i modellen relativt den utelämnade variabeln, Överlevnad. Däremot 

visar analysen att Gemensam användning förekommer mer i Överlevnadsstadiet jämfört med i 

Innovationsstadiet.  

 

Hypotes 1c förkastas på grund av att det inte finns signifikanta negativa samband i samtliga 

livscykelstadier i modellen relativt den utelämnade variabeln, Mognadsstadiet. Däremot visar 

analysen att Fördröjande bootstrapping förekommer mindre i Mognadsstadiet jämfört med 

Innovations- samt Nedgångsstadiet. 

 

Hypotes 1d förkastas på grund av att det inte finns signifikanta negativa samband i samtliga 

livscykelstadier i modellen relativt den utelämnade variabeln, Innovationsstadiet. Däremot 

visar analysen att Kundrelaterad bootstrapping förekommer mer i Innovationsstadiet jämfört 

med Existens- samt Överlevnadsstadiet. Analysen visar även att Kundrelaterad bootstrapping 

förekommer mindre i Innovationsstadiet relativt Nedgångsstadiet. 
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6. Diskussion & Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras en sammanfattning, diskussion kring analysen samt slutsats 

och implikationer. Avslutningsvis diskuteras självkritik och förslag till framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning 

Enkätundersökningen har visat att 99,1 procent av de undersökta företagen använder någon typ 

av bootstrappingmetod, som utgjorde studiens beroende variabel. Den bootstrappingkategori 

som flest företag identifierade sig med är Kundrelaterad bootstrapping (Tabell 5.2) där 

metoderna som användes mest var Dröjsmålsränta vid försenade betalning samt Företagen 

säger upp affärsrelationer med kunders om frekvent betalar sent (Tabell 5.3). Liknande statistik 

togs fram för studiens oberoende variabel, företagens livscykelstadie. Enkätsvaren angående 

företagens livscykelstadie visade att flest företag identifierade sig med Existensstadiet (Tabell 

5.4). Fördelningen mellan de övriga livscykelstadierna var jämn. Den absolut vanligaste 

egenskapen som företagen identifierade sig med var Enkel organisationsstruktur (Tabell 5.5). 

 

Enligt tidigare studier framgår det att Finansiell bootstrapping används för att tillgodose 

behovet av finansiella resurser, utan stöd från investerade eller finansiella institut (Lam, 2010).  

Ebben & Johnsson (2006) framhäver i sin studie att användningen av Finansiell bootstrapping 

ändras över tiden. Då tidigare studier inte har syftat till att identifiera vilka 

bootstrappingmetoder som används i vilken del av företagens livscykel är syftet med den här 

studien att förklara vilka bootstrappingmetoder svenska småföretag använder utifrån företagens 

livscykel.  

 

Studien utgår från en huvudhypotes, Användningen av finansiella bootstrappingmetoder 

förändras genom företagens livscykel. Huvudhypotesen baserades på Ebben & Johnssons 

(2006) undersökning som visar att användningen av bootstrappingkategorier förändras över 

tiden. Vår huvudhypotes testades genom fem underhypoteser. Underhypotesernas syfte var att 

fastställa om en specifik bootstrappingkategori används mest frekvent i ett specifikt 

livscykelstadie och anknyter därmed till studiens syfte. 
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För att testa studiens underhypoteser genomfördes Logistiska Regressionsanalyser. Analyserna 

visade att hypotes 1a och 1e inte kunde testas.  Hypotes 1b-1d har genom en 99 procentig 

signifikansnivå kunnat testas där samtliga hypoteser förkastades. Anledningen till att 

underhypoteserna förkastats är att vi inte har kunnat påvisa signifikanta negativa samband till 

samtliga livscykelstadier inom respektive test. Vi kan alltså inte påvisa att någon av 

bootstrappingkategorierna används främst i ett specifikt livscykelstadie. Genom en analys av 

respektive test framgår det däremot att vissa bootstrappingkategorier påvisar signifikanta 

samband med specifika livscykelstadier. 

 

6.2 Analysdiskussion 

Studiens enkätundersökning visar att 99,1 procent av de undersökta företagen använder någon 

typ av Finansiell bootstrapping. Resultatet överensstämmer, och till och med överträffar 

Winborg & Landströms (2000) resultat som visat att 95 procent av Sveriges småföretag 

använder Finansiell bootstrapping. Det höga resultatet kan bero på att de undersökta företagen 

har ett stort behov av externt kapital, vilket enligt tidigare studier främjar hög 

bootstrappinganvändning (Ebben & Johnson, 2006; Jones & Jayawana, 2010; Landström, 

2003). Resultatet kan även bero på företagens ovilja till extern finansiering och att bibehålla en 

intern kontroll i företaget (Winborg, 2009). 

 

För att kunna undersöka studiens huvudhypotes analyseras underhypoteser med en Logistisk 

Regressionsanalys. Regressionsanalysen av hypotes 1a har testat om användningen av 

Ägarrelaterade bootstrappingmetoder används som främsta bootstrappingkategori i företagens 

Existensstadie. Resultatet visar att modellen inte var signifikant och hypotesen har därför inte 

kunnat testas. Då modellen inte påvisar signifikant resultat kan studien inte styrka det samband 

som avsetts testas i Hypotes 1a. Hypotesens samband är baserad på tidigare forskning där det 

framgår att Ägarrelaterade bootstrappingmetoder bidrar till att undvika likviditetsproblem vid 

företagens startstadie då företagens trovärdighet på marknaden ännu inte etablerats (Ebben, 

2009; Jones & Jayawarna, 2010). Tidigare studier framhäver även att Existensstadiet består av 

företag i ett tidigt utvecklingsskede (Churchill & Lewis, 1983; Lester et al., 2003), vilket vi 

ställer oss frågande till om de undersöka företagen verkligen är med tanke på det höga antalet 

anställda (Tabell 5.7) samt den höga medelomsättningen (Tabell 5.6) hos företagen. En möjlig 

förklaring till det höga antalet företag som identifierade sig med Existensstadiet kan vara att 
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frågan, Enkel organisationsstruktur, var den egenskap som absolut flest företag kännetecknades 

med (Tabell 5.5). 

Regressionsanalysen av hypotes 1b har testat om Gemensam användning används som främsta 

bootstrappingkategori i livscykelstadiet, Överlevnad. Resultatet av den andra Logistiska 

regressionen visar att modellen är signifikant och möjliggör därmed vidare analys av 

variablerna. Analysen påvisar signifikanta samband mellan vissa av de undersökta variablerna 

relativt den utelämnade variabeln, Överlevnad. Studien visar att Gemensam användning 

används mer i Överlevnadsstadiet än i Innovationsstadiet. En förklaring till ovanstående 

samband kan vara att företagen i Överlevandsstadiet ännu inte har kunnat bygga upp en stabil 

kundbas och borde därför inte kunna nyttja exempelvis kundrelaterade bootstrappingmetoder i 

hög grad (Lester et al., 2003). Företagen har inte kunnat skapa en trovärdighet på marknaden 

och kan på så sätt inte ställa krav på sina leverantörer och borde därmed inte kunna använda 

Fördröjande bootstrapping i hög grad (Ebben, 2009). En anledning till att 

bootstrappingkategorin inte förekommer lika frekvent i Innovationsstadiet kan bero på att 

företag som är längre fram i sin utveckling kräver bättre förutsättningar för självständighet, 

eftersom bankerna förutsätter det vid eventuella banklån till företagen (Ebben, 2009). 

 

Regressionsanalysen av hypotes 1c har testat om användningen av Fördröjande 

bootstrappingmetoder används som främsta bootstrappingkategori i livscykelstadiet Mognad. 

Resultatet av den tredje Logistiska regressionen visar att modellen är signifikant och möjliggör 

därmed vidare analysering av variablerna. Genom analysen kan vi utläsa att Fördröjande 

bootstrappingmetoder används mer i Innovations- och Nedgångsstadiet relativt 

Mognadsstadiet. Jones och Jayawarna (2010) belyser vikten av långsiktiga relationer till 

exempelvis leverantörer för att frigöra kapital för ytterligare affärsutveckling. En möjlig 

förklaring till att Fördröjande bootstrapping används mer i Innovationsstadiet jämfört med 

Mognadsstadiet är att företagens inflytande på marknaden har ökat. Därmed har företagen 

kunnat etablera starkare relationer till sina leverantörer längre fram i företagens livscykel 

(Churchill & Lewis, 1983). Då Nedgångsstadiet kan infalla när som helst i företagens livscykel 

kan vissa av företagen ha skapat goda relationer till sina leverantörer i tidigare livscykelstadier, 

vilket indirekt kan leda till en högre användning av Fördröjande bootstrappingmetoder i 

Nedgångsstadiet relativt Mognadsstadiet. 
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Regressionsanalysen av hypotes 1d har testat om användningen av Kundrelaterade 

bootstrappingmetoder används som främsta bootstrappingkategori i livscykelstadiet 

Innovation. Resultatet av den fjärde Logistiska regressionen visar att modellen är signifikant 

och möjliggör därmed vidare analysering av variablerna. Analysen visar att Kundrelaterade 

bootstrappingmetoder används mer i Innovationsstadiet jämfört med Existens- och 

Överlevnadsstadiet. En möjlig förklaring till sambandet är att företag som befinner sig i 

Innovationsstadiet har haft möjligheter att arbeta fram förtroende på marknaden och mot sina 

kunder (Jones & Jayawarna, 2010). Företagen är vid det här livscykelstadiet även så pass 

etablerade på marknaden att de har hunnit anpassa sig till sina kunders behov. I och med 

förtroendet har företagen stora möjligheter att påverka och förhandla betalningsvillkor med sina 

kunder vilket medför möjligheter att använda Kundrelaterade bootstrappingmetoder i högre 

grad jämfört med i Existens- samt Överlevnadsstadiet. Analysen visar dessutom att 

Kundrelaterade bootstrappingmetoder används mer i Nedgångsstadiet relativt 

Innovationsstadiet. Vi antar att en möjlig förklaring till resultatet är att företagen som befinner 

sig i Nedgångsstadiet väljer att använda samma metoder som visat positiva resultat tidigare och 

därmed fortfarande vidhåller en användning av Kundrelaterade bootstrappingmetoder och 

tuffare tider leder till kreativa faktureringslösningar (Lester et al., 2003).  

 

Regressionsanalysen av hypotes 1e har testat om användningen av Ägarrelaterade 

bootstrappingmetoder används som främsta bootstrappingkategori i företagens 

Nedgångsstadie. Resultatet visar att modellen inte var signifikant och hypotesen har därför inte 

kunnat testas. Då modellen inte påvisar signifikant resultat kan studien inte styrka det samband 

som avsetts testas i Hypotes 1e. Hypotesens samband är baserad på tidigare forskning där 

forskarna menar att företagen inte uppnår samma finansiella resultat som tidigare och tappar 

därmed marknadsandelar samt trovärdighet. De tappade marknadsandelarna leder till en 

centralisering av verksamheten och indirekt dess beslutsfattande. Det här borde ha resulterat i 

en hög användning av Ägarrelaterade bootstrappingmetoder vid Nedgångsstadiet (Lester et 

al., 2003). 

 

Som tidigare nämnt har underhypoteserna genomförts för att undersöka studiens huvudhypotes, 

Användningen av finansiella bootstrappingmetoder förändras genom företagens livscykel. 
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Huvudhypotesen kan accepteras då det i analyserna för respektive underhypotes framgår att 

användningen av finansiella bootstrappingmetoder förändras genom företagens livscykel. 

 

6.3 Slutsats 

Utifrån studiens kvantitativa forskningsansats kan en generalisering göras. Generaliseringen 

leder till slutsatsen att företagens livscykelstadier är en del av förklaringen till företagens 

användning av Finansiell bootstrapping men att det också finns fler förklaringsvariabler. Vår 

studie visar tydligt att svenska småföretag använder sig av finansiella bootstrappingmetoder. 

Den bootstrappingkategori där flest företag placerades är Kundrelaterad bootstrapping. 

Kategorin innefattar dessutom den metod som används mest frekvent av de undersökta 

företagen, Företagen använder dröjsmålsränta vid försenade betalningar.  

 

I tidigare studier framgår det att användningen av olika bootstrappingmetoder varierar med 

tiden (Ebben & Johnsson, 2006). Vår studie stödjer argumentet och accepterar på så vis 

huvudhypotesen, eftersom studiens underhypoteser visar att användningen av olika 

bootstrappingmetoder förändras genom företagens livscykel. Studiens syfte uppfylls delvis 

eftersom vi kan påvisa att vissa bootstrappingmetoder används mer relativt andra i respektive 

livscykelstadie. När företagen befinner sig längre fram i livscykeln kan de välja 

bootstrappingmetoder som de inte ha kunnat välja i tidigare stadier. Anledningen är att 

företagen som befinner sig i de senare livscykelstadierna har skapat ett förtroende på marknaden 

som möjliggör samarbete med leverantörer och kunder (Fördröjande- samt Kundrelaterad 

Bootstrapping). Undersökningen visar även att bootstrappingmetoder som innefattar att 

företagen är beroende av varandra tenderar att användas mer i tidiga- relativt sena 

livscykelstadier. Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att företag längre fram i sin livscykel har 

fler bootstrappingmetoder att välja på, vilket kan innebära ett mer slumpmässigt val av metoder. 
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6.4 Implikationer 

Studien syftar till att berika forskningen kring företagsekonomi och leda till ett större fokus för 

Finansiell bootstrapping. Finansiell bootstrapping är en viktig faktor för att minska behovet av 

extern finansiering för småföretag. Många småföretagare upplever idag en svårighet till 

anskaffning av externt kapital från banker och andra investerare vilket illustreras genom det 

finansiella gapet (Landström, 2003; Winborg, 2000). 

 

Tidigare forskning har endast bekräftat att användningen av Finansiell bootstrapping förändras 

över tiden (Ebben, 2009). Den här studien fokuserar på förhållandet mellan företagens livscykel 

och användningen av olika bootstrappingmetoder. Företagens förutsättningar för användningen 

av bootstrappingmetoder skiljer sig åt beroende på företagens livscykelstadie. Därmed bidrar 

studien till en förståelse för hur finansiella bootstrappingmetoder kan användas utifrån 

företagens livscykel. På så sätt kan den interna finansieringen effektiviseras.  

 

Generellt ökar intresset för småföretagande då den här typen av verksamhet skapar 

arbetstillfällen och är därmed betydelsefulla för den svenska ekonomin (Ebben & Johnsson, 

2006; Winborg & Landström, 2000). Småföretagens finansiering hade troligtvis påvisat bättre 

resultat om kunskapen och kännedomen kring Finansiell bootstrapping varit större (Jones & 

Jayawarna, 2010). Jones & Jayawarna (2010) anser att företagen behöver öppna sig för 

nytänkande och ta till sig av nya idéer för en fortsatt utveckling och därmed skapa fler 

arbetstillfällen på marknaden. 

 

Ur ett etiskt perspektiv kan diskussioner föras kring användningen av bootstrappingmetoder 

som exempelvis att företagen avsiktligt försenar betalningar till leverantörer. Vi anser att 

metoden endast leder till kortsiktig ekonomisk vinning och kan på längre sikt hämma 

småföretagens utveckling på grund av skadade förtroende på marknaden. Studiens resultat visar 

däremot att endast en knapp tredjedel av de deltagande företagen använder sig av den här 

metoden. 
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6.5 Självkritik 

Studiens enkätundersökning resulterade i totalt 128 svar där 115 ingick i studiens urval och var 

därmed analyserbara. För att öka studiens reliabilitet hade fler enkätsvar varit önskvärt. Med 

hänsyn taget till studiens korta tidsperiod samt det tidskrävande arbetet av datahantering, anser 

vi att svarsfrekvensen har varit rimlig.  

 

För att få en uppfattning kring företagens livscykelfas upprättades enkätfrågor baserade på 

Lester et al.’s (2003) tidigare forskning. På grund av oerfarenhet inom både forskning samt 

datahantering i program så som SPSS har tester fått kompletteras vid flertalet tillfällen för att 

få fullständig information. Det har varit en tidskrävande process som hade kunnat undvikas. 

 

6.6 Förslag till framtida forskning 

Studien är baserad på ett relativt outforskat och aktuellt ämne med en kvantitativ 

forskningsansats. För att få en djupare förståelse för samband mellan företagens livscykel samt 

användningen av dess bootstrappingmetoder hade en kombination mellan kvantitativ- och 

kvalitativ forskning kunnat genomföras. Hypotesprövningen hade på så sätt kunnat stärkas. 

Med hjälp av en kvalitativ ansats hade fler förklaringsvariabler till användningen av finansiella 

bootstrappingmetoder kunnat identifieras och en högre förklaringsgrad kunnat uppnås. 

Ett intressant ämne att undersöka hade varit att göra en liknande studie på svenska mikroföretag 

för att på så sätt kunna avgöra hur de minsta företagen på marknaden arbetar för att effektivisera 

den interna finansieringen. Ytterligare ett intressant komplement till forskningsområdet är att 

studera de faktorer som medför att användningen av Finansiell bootstrapping minskar. 
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Bilaga 1- Kategorier inom bootstrapping 

 

(Baserad på: Ebben, Bootstrapping and the financial condition of small firm, p. 860, 2009) 
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Bilaga 2- Presentationsmail enkät 

 

Hej! 

I samband med vårt examensarbete på Högskolan Kristianstad erbjuder vi er att delta i vår 

undersökning. Undersökningen vi genomför studerar svenska småföretags användning av 

finansiell bootstrapping. Vi vill med er hjälp få en insikt i hur stor användningen av finansiell 

bootstrapping är i ert dagliga arbete. Genom vår studie kan ni som företag få en insikt i 

användandet av finansiell bootstrapping i andra företag vilket kan ge er en ökad förståelse kring 

fördelarna med dess användning. 

Studiens syfte är att förklara svenska småföretags användning av finansiell bootstrapping 

utifrån företagets livscykel. Beroende på i vilken livscykelfas företaget befinner sig i kan 

förekomsten av olika bootstrappingmetoder variera. Enkäten beräknas ta tio till tolv minuter att 

besvara och ert svar kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete.  

Arbetet kommer slutligen att mynna ut i en examensuppsats för ekonomiprogrammet på 

Högskolan Kristianstad. Eftersom ni är ett av få företag som är utvalda önskar vi gärna att ni 

besvarar denna enkät så fort ni har möjlighet. Enkätsvaren kommer att behandlas anonymt. Vi 

hoppas att vår studie kan vara av intresse för er. Tack för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Anton Karlsson & Pontus Nisson 

Ekonomiprogrammet, Högskolan Kristianstad 

  



 

72 

 

Bilaga 3- Enkät 
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Bilaga 4- Livscykelgrupper 

 

(Baserat på: Lester et al. Organizational life cycle: A five-stage empirical scale, p. 354, 2003) 

  



 

80 

 

Bilaga 5- Livscykelgrupper (Svenska) 

1. Vår verksamhet är liten till storlek. 

2. Vår verksamhet är liten i jämförelse med våra konkurrenter. 

3. Som verksamhet är vi större än våra konkurrenter, men har fortfarande möjlighet att växa 

mer. 

4. Företaget har många delägare. 

5. Ägaren har störst makt i företaget. 

6. Makten inom företaget är utsrpidd på en grupp av olika ägare/investerare. 

7. Det finns några aktieägare som har störst makt i företaget. 

8. Företagets organisationsstruktur kan bäst beskrivas som enkel. 

9. Företagets organisationsstruktur är avdelningsbaserad och blir allt mer formell. 

10. Företagets organisationsstruktur är av matrisstruktur. 

11. Företaget använder välutveckalde kontrollsystem. 

12. Vår organisationsstruktur är centaliserad. 

13. Företaget använder ett fåtal kontrollsystem. 

14. I vårt företaget har vi specialister (Redovisare etc.) 

15. Företaget särskiljer sig från sina konkurrenter. 

16. Informationshanteringen inom företaget kan bäst beskrivas som enkel, oftast från mun till 

mun. 

17. Företaget använder informationshanteringssystem för att mäta prestationer. 

18. Företaget använder informationshanteringssystem för att underlätta kommunikation mellan 

avdelningar. 

19. Förtagets informationshanteringssystem är välutvecklade. 

20. Företagets informationshantering är väldigt komplex. 

21. Genom en samordning av olika metoder, används informationshanteringssystemen för att 

bättre tjäna marknaden. 

22. Det finns inget stort behov av informationshantering i företaget. 

23. Beslutsfattandet inom företaget är centraliserat till toppen av organisationen. 

24. Företagets beslut fattas av en samling chefer. 

25. Företagets beslut fattas genom systematiska analyser. 

26. Företaget tillåter anställda att delta vid beslutsfattande. 

27. Besluten fattas av ett fåtal chefer genom en konservativ stategi. 


