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1. Inledning 

Uppsatsens inledande kapitel redogör för bakgrund och problematisering av det valda 

ämnet. Därefter presenteras forskningsfråga, syfte, definitioner av nyckelbegrepp 

samt avgränsning för studien. Slutligen avslutas kapitlet med en beskrivning av 

uppsatsens disposition. 

1.1. Bakgrund 

Under de senaste åren har svenskt näringsliv upplevt en positiv trend i nystartade 

företag (Ekonomifakta, 2016). Företagarna (2015) visar i sin undersökning att 80 % 

av alla nya arbetstillfällen skapas av småföretag. Småföretagande har därmed blivit 

en betydelsefull faktor för ekonomisk tillväxt (Winborg & Landström, 2001; 

Landström, 2003; Ebben & Johnson, 2006) samt för att skapa arbetstillfällen 

(Davidsson, Lindmark, & Olofsson, 1994; Ebben & Johnson, 2006; Miller, Besser & 

Malshe, 2007). Samtidigt som småföretag är den dominerande faktorn för 

arbetsskapande och den ekonomiska utvecklingen i landet hämmas småföretags 

tillväxt ofta på grund av kapitalbegränsningar (Landström, 2003). Däremot menar 

Landström (2003) att utan de finansiella barriärerna hade småföretag kunnat skapa 

fler arbetstillfällen samt bidra i större utsträckning till den ekonomiska tillväxten i 

landet.   

Ett länge omtalat ämne som engagerat forskare, populärpress samt allmänheten är 

invandringen. Under de senaste årtiondena har invandrarfrågan blivit allt mer aktuell 

då en internationell migration betytt en ökad invandring till Sverige (Alba & Foner, 

2015). Vidare har den ökade invandringen inneburit en positiv tillväxt för 

egenföretagande och då främst hos individer med utländsk bakgrund. Under 2016 

startades vart fjärde företag av en person som är född i ett annat land, vilket kan 

jämföras med 2010 då motsvarande siffra var vart sjunde företag (Tillväxtverket, 

2010, 2016). Således är det ett exempel på att företagande hos invandrare blivit en 

betydelsefull faktor för den ekonomiska tillväxten i landet (Moghaddam, Aidov, 

DuVal, & Azarpanah, 2017) och en förklaring till varför invandrarföretag blivit 

intressanta ur ett politiskt perspektiv (Andersson & Hammarstedt, 2011).  



 

10 

 

För småföretagare är bristen på startkapital ett ständigt återkommande problem då de 

ofta nekas externt långfristigt kapital (Landström, 2003). Diskrimineringen av 

småföretag kan förklaras av en informationsasymmetri där företagare inte kan 

tillhandahålla externa finansiärer med relevant information kring exempelvis 

framtida vinstgenerering (Winborg & Landström, 2001; Carpenter & Petersen, 

2002). Informationsasymmetrin innebär att småföretag anses riskfyllda och att de 

därmed ofta erbjuds små kapitalbelopp till höga transaktionskostnader (Shane & 

Cable, 2002; Cassar, 2004). Dock är barriärerna invandrarföretagare möter ofta större 

än för infödda företagare (Andersson & Hammarstedt, 2011). 

Förutom restriktioner i tillgång till externt kapital, möter invandrarföretag ytterligare 

barriärer beroende på icke överförbara utländska meriter, diskriminering, bristande 

språkkunskaper samt bristfällig nationell arbetslivserfarenhet (Andersson & 

Hammarstedt, 2011). Dessa hinder gör det svårt att skapa relationer med externa 

finansiärer (Stein, 2000). Vidare saknar invandrare ofta kunskap och information om 

finansieringsalternativen som finns i nya hemlandet, vilket leder till att barriärerna 

förstärks (Stein, 2000; Tucker & Lean, 2003). 

Barriärerna som uppstår för att anskaffa långfristigt externt kapital reduceras genom 

att använda alternativa metoder för finansiering, även kallat finansiell bootstrapping 

(Landström, 2003; Ebben & Johnson, 2006). Enligt Winborg och Landström (2001) 

kan finansiell bootstrapping beskrivas som en samling metoder i syfte att minska 

behovet av externt kapital från skuldinnehavare och nya ägare (Winborg & 

Landström, 2001). Finansiell bootstrapping används främst hos småföretagare då de 

finner bekymmer med att attrahera externa finansiärer (Winborg & Landström, 2001; 

Ebben & Johnson; 2006). Tidigare forskning visar att mellan 80 till 95 % använder 

någon form av finansiell bootstrapping (Malmström, 2014). Däremot är flera 

finansiella bootstrappingmetoder i allmänhet okända för företagare då populärpress 

debatterar för att banklån, riskkapital, eget kapital och bidrag från statliga 

organisationer är företagens finansieringsalternativ (Björkman, 2016, 1 november).   

Tidigare forskning påvisar att i vilken utsträckning finansiell bootstrapping kan 

användas beror på vilket nätverk som finns tillgängligt (Anderson, Dodd & Jack, 

2010; Jonsson & Lindbergh, 2013; Jayawarnaa, Jones & Marlow, 2015). Nätverk är 
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i synnerhet betydelsefullt för småföretag, då de ofta saknar tillräckliga resurser för att 

hantera en föränderlig marknad (Jayawarnaa et al., 2015). Starka relationsband till 

nätverksaktörer anses därför leda till konkurrenskraftiga fördelar på marknaden som 

underlättar för företagets överlevnad (Elmhester, 2008; Landström & Löwegren, 

2009). Nätverket kan delas upp i två huvudkategorier, sociala nätverk och 

professionella nätverk. Det professionella nätverket består av relationer som berör 

affärsverksamheten såsom kunder, leverantörer och andra företag medan det sociala 

omfattar familj, vänner samt nära bekanta. 

1.2. Problematisering 

Tidigare forskning visar att beroende på vilket nätverk som företag använder finns 

det olika finansiella bootstrappingmetoder som kan tillämpas mer eller mindre (Jones 

& Jayawarna, 2010; Jonsson & Lindbergh, 2013). Bootstrappingmetoderna delas ofta 

in i fyra generella grupper: ägarrelaterad, kundrelaterad, betalningsrelaterad samt 

relationsrelaterad bootstrapping (Winborg & Landström, 2001). Ägarrelaterad 

bootstrapping utmärks av att resurser tillförs direkt eller indirekt genom företagaren. 

Med indirekt menas att på något förfarande nyttja familj, vänner eller nära bekanta 

(Winborg, 2003).  

I motsats till ägarrelaterade tekniker som främst används för att tillföra kapital (Jones 

& Jayawarna, 2010) tillämpas kund- samt betalningsrelaterade bootstrappingmetoder 

i syfte att frigöra kapital (Winborg, 2003). Kundrelaterad bootstrapping avser att 

minimera de resurser som är bundna i företagets kundfordringar, medan 

betalningsrelaterade metoder ämnar reducera företagets utgifter (Winborg & 

Landström, 2001; Ebben & Johnson, 2006). Den fjärde bootstrappingkategorin, 

relationsrelaterad bootstrapping, är den som främst skiljer sig från den traditionella 

synen på att erhålla finansiella medel (Winborg, 2003). Relationsrelaterad 

bootstrapping är ämnad att både lösa företagets resursbegränsningar samt erhålla 

legitimitet, vilket innebär att företag gemensamt kan nyttja en tillgång med full 

förfoganderätt till en lägre kostnad (Winborg & Landström, 2001; Ebben & Johnson, 

2006).  

Tidigare forskning gällande småföretags nätverk och tillämpning av finansiell 

bootstrapping har kommit fram till två generella slutsatser. Den första slutsatsen visar 
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att sociala och professionella nätverk möjliggör för olika finansiella 

bootstrappingmetoder (Anderson et al., 2010; Jones & Jayawarna, 2010; Jonsson & 

Lindbergh, 2013). Eftersom det sociala nätverket kan beskrivas som företags interna 

relationer till familj, vänner samt nära bekanta kan det relateras till ägarrelaterad 

bootstrapping. Sålunda är det professionella nätverket strategiska relationer som är 

kopplade till affärsverksamheten, vilket innebär att det associeras med kundrelaterad, 

betalningsrelaterad samt relationsrelaterad bootstrapping (Jones & Jayawarna, 2010). 

Den andra slutsatsen visar att styrkan i nätverken påverkar i vilken utsträckning 

småföretag kan tillämpa finansiell bootstrapping (Gounaris, 2005; Stanko, Bonner & 

Calatone, 2007). Schoonjans, Van Cauwenberge och Vander Bauwhede (2013) 

menar att det behövs förtroendegivande relationer till andra nätverksaktörer innan 

företag kan erhålla finansiella resurser. Relationer som utvecklas utifrån hur mycket 

insyn nätverksaktörer får i företag (Gounaris, 2005).   

Vidare har tidigare forskning visat att invandrarföretagare tenderar att prioritera det 

sociala nätverket, medan infödda företagare använder professionella nätverk i högre 

uträckning (Sanders & Nee, 1996; Jensen & Schott, 2015). Invandrarföretagare visar 

ansatser till att konstruera sociala nätverk utifrån tidigare nationella förbindelser i 

syfte att få en ökad förståelse för det nya värdlandet (Jin & Jung, 2016). Samtidigt 

tenderar invandrarföretagare att inte föredra det professionella nätverket eftersom de 

inte ämnar engagera externa aktörer utanför den närmsta umgängeskretsen 

(Andersson & Hammarstedt, 2011). Infödda företagare är däremot mer benägna att 

använda det professionella nätverket i större utsträckning då de utnyttjar 

professionella relationer från tidigare arbetstillfällen (Bassam, 1999). Samtidigt 

förlitar infödda företagare inte sig på det sociala nätverket i samma utsträckning som 

invandrarföretagare (Sanders & Nee, 1996), vilket gör att de söker efter 

professionella relationer (Garbelli, 2016). 

Tidigare forskning kring finansiell bootstrapping har undersökt behovet samt 

användningen av alternativa finansieringsmetoder på såväl svensk som internationell 

nivå (Winborg & Landström, 2001; Winborg, 2003; Landström, 2003; Ebben & 

Johnson, 2006). Samtidigt har en del forskning påvisat hur valet av finansiering 

påverkas av småföretagares relationer förankrade i sociala samt professionella 

nätverk (Sanders & Nee, 1996; Elmhester, 2008; Jones & Jayawarna, 2010; Jonsson 
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& Lindbergh, 2013). Däremot hävdar Moghaddam et al. (2017) att det finns 

begränsningar i forskning kring hur småföretagarens ursprung påverkar tillämpandet 

av nätverk som i sin tur har en inverkan på val av finansiell bootstrapping.  

Moghaddam et al. (2017) visar i sin studie att beroende på företagarens ursprung 

prioriteras olika finansiella bootstrappingmetoder för att täcka kapitalbehovet. Vidare 

har tidigare forskning visat att företagarens ursprung är en väsentlig faktor för vilket 

nätverk som finns tillgängligt och därav används (Sanders & Nee, 1996; Jensen & 

Schott, 2015). Sålunda vore det av betydelse att undersöka hur företagarens ursprung 

påverkar relationen mellan nätverk och finansiell bootstrapping. 

Följaktligen kommer denna uppsats att undersöka hur småföretags sociala samt 

professionella nätverk påverkar tillämpandet av finansiell bootstrapping, med 

företagarens ursprung som betingad faktor. Eftersom ingen tidigare studie har beaktat 

alla faktorer i en enda ram kan denna uppsats bli ett potentiellt användbart bidrag till 

framtida forskning inom finansiell bootstrapping eftersom den ger en övergripande 

beskrivning över faktorer som påverkar finansieringsbeteendet.  

1.3. Forskningsfråga 

Hur påverkar styrkan i småföretags sociala och professionella nätverk valet av 

finansiell bootstrapping, med företagarens ursprung som betingad faktor? 

1.4. Syfte 

Vår studie syftar till att beskriva hur styrkan i småföretags sociala och professionella 

nätverk påverkar valet av finansiell bootsrapping, med företagarens ursprung som 

betingad faktor.  

1.5. Nyckelbegrepp 

Småföretag: Småföretag utgörs av företag som sysselsätter färre än 50 personer och 

som har en omsättning samt balansomslutning som inte överskrider tio miljoner euro 

(Europakommissionen, 2017). 

Infödda: Infödda definieras i denna uppsats som individer födda och bosatta i 

Sverige.  
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Invandrare: I denna uppsats definieras invandrare som en individ som flyttar från 

ett land till ett annat i avsikt att bosätta sig där en längre tid, vilket enligt 

folkbokföringen i Sverige är ett år (SCB, 2017a).  

Företagare: En person definieras som egenföretagare om han eller hon driver ett 

företag. 

Finansiell bootstrapping: I uppsatsen definieras finansiell bootstrapping som 

alternativa finansieringsmetoder vilka syftar åt att reducera kapitalbehovet utan att 

involvera externa finansiärer (Winborg & Landström, 2001) 

1.6. Avgränsning 

Uppsatsen kommer belysa vilken grad småföretag använder finansiell bootstrapping. 

Vi kommer därmed inte ta hänsyn till andra finansieringsmetoder såsom affärsänglar, 

riskkapitalister eller andra metoder som omfattar externa finansiärer. Vidare är 

enkätundersökningen avgränsad till att bara omfatta småföretag vars huvudsäte är 

beläget i Sverige. 
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1.7. Disposition 

   

Kapitel 1

• Inledning: I detta kapitel presenteras inledningsvis bakgrund och problematisering 
för studien. Därefter följer en redogörelse för uppsatsens forskningsfråga, syfte, 

specificering av nyckelbegrepp samt avgränsningar för studien. 

Kapitel 2

•Vetenskaplig metod: Här presenteras den relevanta forskningsfilosofi samt 
forskningsansats som ligger till underlag för studiens utförande

Kapitel 3

•Teoretisk referensram: Inledningsvis beskrivs den resursbaserade teorin, det 
finansiella gapet, finansiell bootstrapping samt socialt och professionellt nätverk. 
Följaktligen presenteras nätverket påverkan på valet av finansiell bootstrapping, 
vilket följs upp med redogörelse för vilken effekt företagarens ursprung har.  

Kapitel 4

•Empirisk metod: I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet vid insamlandet av
empiri. Därefter följer en redogörelse för variablernas operationalisering samt
studiens validitet, reliabilitet och analysmetod.

Kapitel 5

•Empirisk analys: I detta kapitel redogörs resultatet för enkätundersökningen.
Inledningsvis presenteras deskriptiv statistik samt en korrelationsmatris.
Avslutningsvis redogörs de multipla regressionerna med och utan modererande
effekt där hypoteserna besvaras.

Kapitel 6

•Slutsats: Uppsatsens avslutande kapitel inleds med en diskussion och slutsats
utifrån det empiriska resultatet. Därefter följer en redogörelse för studiens
implikationer, bidrag och en resultatreflektion. Avslutningsvis presenteras förslag
till framtida forskning.
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2. Vetenskaplig metod 

I följande kapitel presenteras den relevanta forskningsfilosofi samt forskningsansats 

som ligger till underlag för studiens utförande.  

2.1. Forskningsfilosofi 

Den forskningsfilosofi som tillämpas innehåller betydelsefulla antaganden om hur 

forskaren ser på världen. Dessa antaganden förstärker forskningsstrategin och de 

metoder som selekteras till strategin. Forskningsfilosofin som bör appliceras beror på 

forskningsfrågan, vad studien åsyftar att undersöka (Bryman & Bell, 2015). 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) introducerar ett flertal filosofier, där 

positivism och interpretativism får mest uppmärksamhet. Positivism är en 

kunskapsteoretisk filosofi som förespråkar nyttjandet av naturvetenskapliga metoder 

vid studier av den sociala realiteten (Saunders et al., 2009; Bryman & Bell, 2015). 

Enligt positivistisk forskningsfilosofi är enbart företeelser bekräftade av sinnena 

befogade att betraktas som kunskap, vilket uppnås genom insamling av fakta. En 

positivistisk forskare är objektiv och tillämpar befintliga teorier i syfte att konstruera 

hypoteser som eventuellt leder till nya teorier (Bryman & Bell, 2015). 

Interpretativismen, eller tolkningsperspektivet, grundar sig i uppfattningen att det 

behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaderna mellan människan och 

studieobjektet och som därför kräver att forskaren undersöker den subjektiva delen 

av en social handling. Detta innebär att forskaren skall få förståelse för människors 

beteende, i motsats till positivismen som fokuserar på förklaringen bakom 

människors handlande (Saunders et al., 2009). Därmed är en positivistisk 

forskningsfilosofi tillämpbar vid denna uppsats då syftet är att ge en beskrivande 

uppfattning om hur småföretags relationer påverkar valet av finansiell bootstrapping, 

med företagarens ursprung som betingad faktor.  

Vidare föredras ett positivistiskt antagande vid denna studie eftersom den använder 

befintliga teorier kring småföretagares nätverkande samt finansiering. Utifrån dessa 

teorier utvecklas hypoteser i avseende att beskriva det kausala sambandet och göra 

en allmängiltig generalisering (Saunders et al., 2009). För att belysa studiens synsätt 

används den resursbaserade teorin som metateori. I uppsatsen används även 

etablerade teorier om finansiell bootstrapping, nätverk och företagarens ursprung. 
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Således tillämpas teorierna som underlag för insamlingen av empiri i syfte att ge en 

generell beskrivning av hur företagarens ursprung påverkar relationen mellan nätverk 

och finansiell bootstrapping.  

2.2. Forskningsansats 

Vilken slutledningsmetod som används beror på syftet med studien (Saunders et al., 

2009). Forskning som utgår från insamlad empiri för att utveckla teorier och som 

sedan relateras till befintlig litteratur är av induktiv karaktär (Bryman & Bell, 2015). 

En induktiv ansats framhäver förståelsen för forskningssammanhanget samtidigt som 

behovet av att generalisera är litet (Saunders et al., 2009). Eftersom studiens syfte 

inte är att uppnå en djupgående förståelse för forskningsområdet är en induktiv 

forskningsansats inte tillämpbar. En induktiv forskningsansats är inte heller relevant 

då det redan finns etablerad teori kring finansiell bootstrapping (Winborg & 

Landström, 2001) samt sociala och professionella nätverk (Granovetter, 1973). 

Studien utgår istället från tidigare forskning för att kontrollera ifall de stämmer 

överens med verkligheten, vilket kan ses som en teoriprövande forskningsansats. 

Forskning av teoriprövande karaktär har en deduktiv forskningsansats och avser att 

utveckla hypoteser utifrån vad som är teoretiskt känt inom ett specifikt område 

(Bryman & Bell, 2015). Hypoteserna skall sedan granskas empiriskt, vilket även 

kommer göras i denna uppsats.   

Deduktiv forskning betonar vikten av att förklara eller beskriva orsakssamband 

mellan två olika variabler (Christensen, Haglund, Grääs & Engdahl, 2001), vilket för 

studien är småföretags nätverk och val av finansiell bootstrappingmetod. Följaktligen 

medför det att den deduktiva forskningsansatsen är en komponent i den positivistiska 

forskningsfilosofin, vilken åsyftar att ge en generell förklaring till de förutbestämda 

hypoteserna (Bryman & Bell, 2015). Vid deduktiv ansats är forskarens objektivitet i 

forskningsområdet samt tillräckligt stora stickprov i empirin en förutsättning för att 

kunna göra en generaliserad slutsats (Saunders et al., 2009). Således är deduktiv 

forskningsansats förknippat med kvantitativa metoder (Bryman & Bell, 2015), vilket 

denna uppsats åsyftar att använda.  
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3. Teoretisk referensram 

I syfte att beskriva hur styrkan i sociala och professionella nätverk påverkar valet av 

finansiell bootstrapping, med företagarens ursprung som betingad faktor, presenteras 

en teoretisk referensram. Kapitlet inleds med en redogörelse av uppsatsens metateori 

samt en presentation av det finansiella gap som finns mellan småföretagare och 

externa finansiärer. Vidare definieras finansiell bootstrapping, teorier kring nätverk 

samt vilken påverkan företagarens ursprung har på det kausala sambandet. I kapitlet 

presenteras även uppsatsens åtta hypoteser.  

3.1. Resursbaserad teori 

Den resursbaserade teorin är frekvent beskriven av forskare som en av de mest 

framstående teorierna för att förstå hur organisationer skapar konkurrensfördelar 

(Ray, Barney & Muhanna, 2004; Kull, Meena & Korschun, 2016). Penrose (1959) 

var en av de första att se ett samband mellan företags tillgängliga resurser och tillväxt. 

Det skulle således dröja mer än två decennier innan Wernerfelt (1984) utformade 

begreppet resursbaserad teori. Barney (1991) utvecklade sin syn på teorin om att 

företag är heterogena med avseende på resurserna de innehar, vilket innebär att varje 

företag har en unik portfölj med materiella och immateriella resurser. I avsikt att 

skapa konkurrensfördelar måste företag därefter hantera sina resurser för att kunna 

tillämpa dem i en affärsmässig kontext (Hitt, Xu, & Carnes, 2015).  

 

Katz och Gartner (1988) menar att resurser är nödvändiga om nystartade företag skall 

överleva och då i synnerhet finansiellt kapital. Detta eftersom finansiellt kapital är en 

av de mest väsentliga resurserna för att kunna hantera en föränderlig miljö. 

Småföretag möter dock barriärer i att anskaffa finansiella medel då de ofta nekas 

kapital av externa finansiärer (Winborg, 2003). Följaktligen innebär det ett finansiellt 

gap som kan förklaras av en informationsasymmetri där småföretag inte kan 

tillhandahålla externa finansiärer med uppgifter kring företagets affärsplan samt 

eventuella vinstgenereringar (Winborg, 2003; Ebben & Johnson, 2006; Ebben, 2009). 

Samtidigt menar Bhide (1992) att den största utmaningen för småföretag inte är att 

erhålla kapital, utan det är att effektivt nyttja sina förmågor och knep för att hantera 

de finansiella begränsningarna. Hur konkurrenskraftiga småföretag blir bestäms 
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således av hur skickligt de lyckas använda sina immateriella resurser för att lösa 

kapitalbehovet (Bhide, 1992).   

 

Resurser behöver inte enbart anta finansiell karaktär utan det omfattar alla tillgångar, 

förmågor och organisatoriska processer som företag innehar för att skapa 

konkurrensfördelar (Barney, 2001). Till följd av småföretags bekymmer att erhålla 

finansiellt kapital använder de därmed sina immateriella resurser för att överkomma 

olika informationsasymmetrier (Ebben, 2009; Jones & Jayawarna, 2010). De 

immateriella resurserna kan enligt tidigare forskning definieras som småföretagarens 

förmåga att skapa sociala och professionella nätverk som kan generera 

konkurrenskraftiga fördelar (Lin, 2002). Nätverk är sålunda konstruerade utifrån 

olika relationer till individer eller verksamheter, vilka kan underlätta hanteringen av 

de finansiella begränsningarna (Khanna, Gulati, & Nohria, 1998). Hur mycket 

småföretag kan få ut av varje relation beror på hur stor mängd immateriella resurser, 

i form av information om verksamheten, småföretag är beredda att investera i diverse 

relationer (Gounaris, 2005). Ju mer immateriella resurser småföretaget är benäget att 

investera i en relation desto starkare blir relationsbandet, vilket således reducerar 

informationsasymmetrin (Stanko et al., 2007).  När informationsasymmetrin minskar 

blir nätverksaktörer mer villiga att bistå varandra med materiella resurser såsom 

finansiellt kapital (Winborg, 2003; Ebben & Johnson, 2006).  

3.2. Finansiellt gap 

Tidigare forskning visar att företag som har finansiella begränsningar tenderar att ha 

en återhållsam utveckling samt tillväxt (Winborg & Landström, 2001; Cassar, 2004; 

Ebben & Johnson, 2006). För småföretag är finansieringen ett ständigt 

återkommande problem då de ofta nekas kapital från externa finansiärer (Winborg & 

Landström, 2001; Landström, 2003; Beck & Demergic-Kunt, 2006). Småföretags 

bekymmer att attrahera externa finansiärer kan förklaras som ett finansiellt gap 

mellan utbud och efterfrågan. Utbudssidan avser externa finansiärer och deras vilja 

att förse småföretag med kapital, medan efterfrågesidan åsyftar småföretag och deras 

behov av extern finansiering (Landström, 2003; Winborg; 2003). 
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Det finansiella gapet uppstår ofta till följd av att utbudssidan understiger 

efterfrågesidan (Landström, 2003; Winborg, 2003). En av anledningarna till att ett 

utbudsrelaterat gap uppstår är att externa finansiärer befinner sig i ett 

informationsunderläge i förhållande till småföretag (Cosh & Hughes, 1994; Winborg, 

2000; Landström, 2003). Småföretagare har ofta ett övertag i form av en intern insyn 

kring företagets potential, parallellt som den offentliga information finansiärer kan 

tillhandahålla om småföretags affärsverksamhet sällan är tillräcklig (Winborg, 2000; 

Landström, 2003). Således känner småföretagare inte alltid till vad finansiärer vill 

erhålla för att kunna erbjuda det efterfrågade kapitalet (Landström, 2003). Den 

informationsasymmetri som uppstår medför att småföretag anses som riskfyllda 

placeringar samt att den relativa kostnaden att söka information om småföretag ofta 

blir hög för finansiärer. När risken är hög kan ett fåtal småföretag ändå få kortfristiga 

krediter, men som är associerade med högre räntor. De högre räntorna kan bli 

problematiska kostnader för småföretag som redan brottas med att få ihop sin 

verksamhet. (Shane & Cable, 2002; Winborg, 2003; Cassar, 2004; Ebben & Johnson, 

2006).  

Det finansiella gapet kan däremot minska till följd av starka relationsband mellan 

externa finansiärer och småföretag (Gulati, 1998). Starka relationsband främjas när 

småföretagare kan tillhandahålla externa finansiärer uppgifter kring affärsplan samt 

framtida vinstgenerering (Uzzi, 1997; Winborg, 2009), något som kan anses 

problematiskt för oetablerade företag (Winborg, 2009). Finansiella gapet är därmed 

en dynamisk och ständigt föränderlig process som småföretagare kan reducera genom 

tillämpning av alternativa finansieringsmetoder, även benämnt som finansiell 

bootstrapping (Lam, 2010). Genom effektiv användning av finansiell bootstrapping 

minskar kapitalbegränsningen för småföretag, vilket kan ge en fördelaktig position 

gentemot potentiella externa finansiärer (Jones & Jayawarna, 2010).  
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Figur 3.1 Det finansiella gapet 

(Källa: Landström, Småföretaget och kapitalet, p. 14, 2003) 

3.3. Finansiell bootstrapping 

En betydande studie om finansiell bootstrapping verkställdes av Bhide (1992) i 

avseende att erhålla en ökad förståelse kring företags alternativa 

finansieringsmetoder. Bhide (1992) påstår att “the biggest challenge it’s not raising 

money but having the wits and hustle to do without it” (p. 109), vilket kan summera 

innebörden med finansiell bootstrapping. I sin studie konstaterar Bhide (1992) att en 

majoritet av alla småföretag nyttjar någon form av finansiell bootstrapping för att 

finansiera sin verksamhet. Vidare utvecklade Freear, Sohl, & Wetzel (1995) 

begreppet med att definiera finansiell bootstrapping som ett kreativt sätt för företag 

att säkerställa resursanvändningen utan att förlita sig på kapital från externa 

finansiärer. Utifrån denna undersökning framställde Winborg och Landström (2001) 

sin studie kring hur finansiell bootstrapping tillämpas i småföretag. Dels för att 

utvidga förståelsen kring vilka finansiella bootstrappingmetoder som finns och dels 

för att åskådliggöra i vilken utsträckning samt i vilket syfte metoderna nyttjas 

(Winborg & Landström, 2001). Winborg och Landströms resultat har sedermera 

använts som fundament för ett flertal empiriska studier som genomförts (Ebben & 

Johnson, 2006; Ebben, 2009; Jones & Jayawarna, 2010; Vanacker, Manigart & Sels 

2011; Jonsson & Lindbergh, 2013).  

Winborg och Landström (2001) identifierar ett flertal finansiella 

bootstrappingmetoder som småföretag möjligen kan tillämpa. Följaktligen kan 

metoderna indelas i fyra övergripande grupper: ägarrelaterad, kundrelaterad, 
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betalningsrelaterad samt relationsrelaterad bootstrapping (Winborg & Landström, 

2001; Ebben & Johnson, 2006; Ebben, 2009).  

3.3.1. Ägarrelaterad bootstrapping  

Ägarrelaterad bootstrapping präglas av att resurser tillförs direkt eller indirekt via 

företagaren eller dennes närmsta umgängeskrets såsom investera eget kapital, 

kostnadsreducerad arbetskraft och låna kapital av familj eller vänner (Winborg & 

Landström, 2001). Carter & Van Auken (2005) menar att metoderna kan illustreras 

som interna tillvägagångssätt i syfte att tillhandahålla resurser. Där internt avser att 

inga externa professionella aktörer involveras (Carter & Van Auken, 2005). 

Ägarrelaterad bootstrapping ökar inflödet av likvida medel som inte är förknippade 

med kostnader i form av räntor (Jayawarna, Woodhams & Jones, 2012).  Företag som 

nyttjar metoderna är ofta i behov av snabba likvida medel samtidigt som det anses 

problematiskt att tillämpa andra finansieringsmetoder (Winborg, 2003). 

Ägarrelaterad bootstrapping tillför därmed de resurser som behövs för att reducera 

kapitalbegränsningen utan att involvera externa aktörer utanför företagarens närmsta 

umgängeskrets (Landström, 2003).  Företagare kan därmed bibehålla kontrollen över 

verksamheten, vilket förenklar beslutsprocessen (Winborg, 2003). Föreställningen 

om företagaren som riskavert (Brockhaus, 1980) är irrelevant vid ägarrelaterad 

bootstrapping eftersom företagare tenderar nyttja och äventyra egna samt bekantas 

resurser (Yilmazer & Schrank, 2010). Företagare riskerar därmed sina sociala 

relationer i avseende att lösa kapitalbehovet och överkomma det finansiella gapet 

(Yilmazer & Schrank, 2010).  

3.3.2. Kundrelaterad bootstrapping 

I syfte att använda externa aktörer för att erhålla resurser kan företag använda 

kundrelaterad bootstrapping (Winborg & Landström, 2001; Winborg, 2003). 

Kundrelaterad bootstrapping avser att reducera de resurser som är bundna i 

kundfordringar såsom erhålla betalningar i förtid eller debitera räntor på förfallna 

fakturor (Ebben & Johnson, 2006). Genom att påskynda inbetalningar kan de likvida 

medel som är bundna i fordringar frigöras, vilka kan vara avgörande i avseende att 

betala fakturor (Winborg & Landström, 2001). Därmed kan kundrelaterad 
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bootstrapping beskrivas likt metoder som förser företag indirekt med de resurser som 

behövs utan att tillföra ytterligare finansiella medel (Winborg, 2003). Cousins, 

Lawson, & Squire (2006) hävdar att företag får tillgång till de användbara resurserna 

genom starka relationer till kunder. Sålunda riskerar företag att äventyra de starka 

relationerna om kundrelaterad bootstrapping missbrukas och utnyttjas i hög 

utsträckning för att lösa kapitalbehovet. Ebben (2009) menar därmed att 

kundrelaterade metoder bör tillämpas med största varsamhet eftersom kunderna är 

betydande för företags finansiella resultat.    

3.3.3. Betalningsrelaterad bootstrapping 

Likt kundrelaterad bootstrapping innebär betalningsrelaterad bootstrapping att 

resurser tillförs indirekt och då genom företagets borgenärer (Winborg, 2003). 

Således handlar betalningsrelaterad bootstrapping om att fördröja utbetalningar från 

företaget (Winborg & Landström, 2001). Genom att skjuta upp betalningar frigörs 

för tillfället det finansiella kapital som kan vara nödvändigt med avseende på att 

genomföra en investering. Betalningsrelaterad bootstrapping inkluderar även 

metoder som förbättrar kassaflödet genom att förhandla om bättre leverantörsavtal 

eller hyra istället för att inhandla utrustning (Ebben & Johnson, 2006). Därmed är 

nyttjandet av befintliga relationer till leverantörer en väsentlig potentiell drivkraft för 

företags tillväxt, eftersom de kan ge tillgång till resurser som annars inte skulle vara 

tillgängliga och det till en lägre kostnad (Harrison, Johnson, McInnes & Rutström, 

2005).  

3.3.4. Relationsrelaterad bootstrapping 

Vidare är företagets relationer betydande för tillämpning av relationsrelaterad 

bootstrapping (Winborg, 2003). Relationsrelaterad bootstrapping innebär att företag 

koopererar med varandra för att på olika sätt reducera kostnaderna genom att 

samordna inköp eller gemensamt nyttja en tillgång (Winborg & Landström, 2001; 

Ebben & Johnson, 2006). Metoderna omfattar att samordna inköp eller dela anställda, 

lokaler och tillgångar med andra företag (Ebben & Johnson, 2006). Tidigare 

forskning visar att företag som tillämpar relationsrelaterad bootstrapping reducerar 

den finansiella belastningen och säkerställer behovet av resurser genom att nyttja 
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företagarens relationer förankrat i professionella nätverk (Winborg, 2003). Således 

innebär det att företag kan nyttja tillgångar till en reducerad kostnad genom att 

samarbeta med andra aktörer, vilket frigör kapital till andra investeringar (Jones & 

Jayawarna, 2010).  

3.4. Nätverk 

Graden av finansiell bootstrapping som företag implementerar beror enligt tidigare 

forskning på omfattningen av de immateriella resurserna som finns tillgängliga och 

då i synnerhet relationerna förankrade i företags nätverk (Anderson et al., 2010; 

Jonsson & Lindbergh, 2013; Jayawarnaa et al., 2015). Den allmänna uppfattningen 

om nätverk är att de bistår med att få åtkomst till betydelsefulla resurser samt hanterar 

beroendet till externa finansiärer genom att länka samman företag med liknande 

aktörer (Wincent, Anokhin & Örtqvist, 2010). Nätverk kan därmed beskrivas likt en 

samling individer eller verksamheter som interagerar i avseende att skapa relationer 

som möjligen genererar konkurrenskraftiga fördelar (Khanna et al., 1998). Det 

innebär att med ett brett och inflytelserikt nätverk föreligger en potential att anskaffa 

materiella samt immateriella resurser såsom finansiellt stöd och kunskap 

(Johannisson, 2005; Landström & Löwegren, 2009). I synnerhet är nätverk 

betydelsefullt för småföretag eftersom de ofta saknar resurser att hantera en 

föränderlig miljö. Nätverk ger således småföretag de materiella och immateriella 

resurser som krävs för att småföretag skall vara konkurrenskraftiga (Schoonjans et 

al., 2013).  

En väsentlig faktor för att förklara nätverkandets inverkan på företag är 

relationsbandens styrka (Granovetter, 1973; 1985; Schoonjans et al., 2013). Genom 

åren har det funnits en tvetydighet vad som utgör starka relationsband och vad som 

utgör svaga relationsband (Cross, Parker & Sasson, 2003).  

Granovetter (1973) beskriver styrkan i relationsbanden som ”a (probably linear) 

combination of amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual 

confiding) and the reciprocal services which characterize the tie” (s. 1361). Således 

kan dessa fyra egenskaper sammanfattas i ett attribut där frekvensen i interaktionen 

mellan nätverksaktörerna har en positiv inverkan på styrkan i relationsbanden 

(Granovetter, 1973). Följaktligen menar en del forskare att relationsbandens styrka 
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påverkas av hur mycket socialt kapital nätverksaktörerna investerat i relationen 

(Landström & Löwegren, 2009; Schoonjans et al., 2013). Socialt kapital, även 

benämnt som relationskapital, åberopar en form av socialt utbyte av kunskap och 

tidigare erfarenheter (Falk & Killpatrick, 2000; Carter, Simkins & Simpson, 2003; 

Cousins et al., 2006). Andra studier etiketterar starka relationsband som specifika 

kopplingar mellan individer såsom familj och vänner (Erickson & Yancey, 1980). 

Vad som är signifikant med alla dessa perspektiv på vad som influerar 

relationsbanden är att de fångar essensen i Granovetters (1973) beskrivning där 

styrkan i relationsbanden påverkas av hur mycket nätverksaktörerna interagerar.   

Granovetters (1973) ramverk har sedan utvecklats för att beskriva hur relationerna 

ser ut i företagssammanhang. Styrkan i företags relationsband bestäms av hur bra 

insyn nätverksaktörer har i företag. Följaktligen påverkas insynen av hur mycket 

företagsrelaterade frågor företagaren är villig att anförtro andra nätverksaktörer 

(Gounaris, 2005; Stanko et al., 2007). Vidare beskrivs företags nätverk ofta som en 

multidimensionell komposition av sociala och professionella relationer som på olika 

sätt bidrar till företagets utveckling (Padgett & Powell, 2012; Ceci & Iubatti, 2012).  

Att mäta relationsbandens styrka utifrån hur mycket insyn nätverksaktörer får i 

företags affärsverksverksamhet skiljer sig från tidigare forskning om nätverk och 

finansiell bootstrapping. Jones och Jayawarna (2010) menar att relationsbandens 

styrka bestäms av hur ofta nätverksaktörer interagerar, medan Sacic och Nilsson 

(2016) definierar styrkan i relationsbanden utifrån hur bra företagare anser att deras 

relationer är till olika nätverksaktörer. Att tidigare forskning inom området inte mäter 

relationsbandens styrka genom att studera vilken insyn nätverksaktörer har i företag 

innebär att deras resultat inte blir fullständigt jämförbart med denna studies resultat. 

Framförallt är inte Sacic och Nilssons (2016) resultat tillämpbart eftersom deras 

definition av relationsbandens styrka är av psykisk karaktär och grundar sig i 

företagares uppfattning om hur relationerna är till olika nätverksaktörer. Däremot 

används tidigare forskning inom området som en inspirationskälla för att beskriva 

den relation som finns mellan nätverk och finansiell bootstrapping.   
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3.4.1. Sociala nätverk 

Sociala nätverk kan beskrivas som företagarens informella eller interna relationer till 

familj, vänner och nära bekanta (Sanders & Nee, 1996; Landström & Löwegren, 

2009; Peltier & Nadiu, 2012). Tidigare forskning har applicerat sociala nätverk i 

företagssammanhang utifrån två orsaker; i) dels för att illustrera att företagarens 

sociala nätverk ger tillgång till resurser som inte finns tillgängliga internt i företaget, 

och ii) dels för att visa att sociala nätverket ökar utbytet av finansiella resurser 

(Anderson & Jack, 2002). När aktörerna i det sociala nätverket är villiga att involvera 

sig samt förses med en insyn i företagets affärsverksverksamhet anses relationerna 

ha starka band (Peltier & Nadiu, 2012). Däremot när aktörerna inte är benägna eller 

inte erbjuds någon insyn i företagets verksamhet anses relationsbanden vara svaga 

(Granovetter, 1973; Ceci & Iubatti, 2012). 

 

3.4.1.1. Sociala nätverk och bootstrappingmetoder 

Starka relationsband i sociala nätverk utmärks ofta av sammansvetsade interna 

grupper skapta genom välvilja och en stor grad av förtroende (Hite & Hesterley, 

2001).  Följaktligen främjar styrkan i de sociala relationsbanden valet av finansiell 

bootstrapping (Jones & Jayawarna, 2010).  Jones och Jayawarna (2010) menar att 

styrkan i de sociala relationsbanden har en påverkan i vilken utsträckning småföretag 

använder ägarrelaterade bootstrappingmetoder. Vid starka sociala relationsband, 

vilka är som mest intensiva inom familjen, känner aktörerna en solidarisk förpliktelse 

att bidra med resurser (Sanders & Nee, 1996). Småföretagaren drar således nytta av 

aktörernas förtroende i det sociala nätverket för att överkomma de 

resursbegränsningar som finns (Audretsch, Keilbach & Lehmann 2006). Det kan 

handla om ägarrelaterade metoder såsom att erhålla kapital, nyttja privata kreditkort 

eller erhålla arbetskraft till en reducerad kostnad (Winborg & Landström, 2001).  

Förtroendet i sociala nätverk är av emotionell karaktär och utvecklas utifrån 

individers positiva uppfattningar kring företag (Ettlinger, 2003). Det finns således ett 

positivt samband mellan individers uppfattningar och hur bra insyn de ges i företag 

(Granovetter, 1973). Insynen leder till att informationsasymmetrin reduceras, vilket 

uppmuntrar distributionen av resurser i det sociala nätverket (Gulati, 1998; Ceci & 

Iubatti, 2012). Resurserna är således en lösning på företags kapitalbehov (Winborg 
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& Landström, 2001). Med stöd av ovan nämnda argument blir således uppsatsens 

första hypotes följande: 

H1: Styrkan i de sociala relationsbanden har en positiv påverkan på vilken 

utsträckning småföretag använder ägarrelaterad bootstrapping.  

3.4.2. Professionella nätverk 

Nätverk kan även anta form av strategiska allianser, såsom större sammanslagningar 

av företag (Fuller-Love, 2009). De strategiska allianserna benämns ofta som 

professionella nätverk och är relaterade till företagens affärsverksamhet (Landström 

& Löwegren, 2009). Gulati (1998) definierar professionella nätverk som ”voluntary 

arrangements between firms involving exchange, sharing or co-development of 

products, technologies or services” (s. 293). Professionella nätverk kan därmed 

illustreras som kopplingar mellan företag, vilka erbjuder externa resurser som ett 

alternativ till de interna (Kingsley & Malecki, 2004). Däremot menar Landström och 

Löwegren (2009) att det professionella nätverket även omfattar kunder och 

leverantörer som anknyts direkt till affärsverksamheten. Professionella nätverk är 

således företagets frivilliga relationer som nyttjas för att generera konkurrensfördelar 

(Elmhester, 2008; Fuller-Love, 2009). Det vill säga resurser för att reducera 

kapitalbehovet samt stöd och kunskap som kan underlätta hanteringen av en 

föränderlig miljö (Jin & Jung, 2016).  

3.4.2.1. Professionella nätverk och bootstrappingmetoder 

Samtidigt som relationsbandens styrka tidigare förknippats med sociala nätverk 

(Granovetter, 1984) visar forskning att starka relationsband är en betydande faktor 

för det professionella nätverket (Lorenzen, 2001; Ettlinger, 2003; Ceci & Iubatti, 

2012). De professionella relationsbanden inom affärsverksamheten är av 

prestationskaraktär och är en tro på företags kapacitet samt kompetens (Ettlinger, 

2003). Vidare bestäms de professionella relationsbandens styrka av hur bra insyn de 

professionella nätverksaktörerna har i företaget (Gounaris, 2005; Stanko et al., 2007).   

Det professionella nätverket omfattar kunder, leverantörer samt andra företag 

(Winborg & Landström, 2001; Landström & Löwegren, 2009). När företag nyttjar 

kundrelaterad bootstrapping frigörs det kapital som finns bundna i fordringar, vilket 
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reducerar kapitalbegränsningarna och underlättar för investeringar (Ebben & 

Johnson, 2006). Tidigare forskning visar att småföretag behöver övertyga kunder om 

att de produkter eller tjänster som levereras är bra innan kundrelaterad bootstrapping 

kan tillämpas effektivt (Aaronson, Bostic, Huck & Townsend, 2004; Ebben & 

Johnson, 2006). Således görs det genom att småföretag utbyter information och 

tillåter kunderna att få en djupare insyn i verksamheten (Lin, Chen & Shun Shiu, 

2010), vilket positivt påverkar de professionella relationsbandens styrka (Stanko et 

al., 2007). Därmed kan professionella relationsband påverka småföretags tillämpning 

av kundrelaterad bootstrapping (Jones & Jayawarna, 2010). Vidare är det förenligt 

med Jonsson och Lindbergh (2013) som påstår att det behövs starka professionella 

förtroendegivande relationer innan företag kan påskynda fordringar.  

H2: Styrkan i de professionella relationsbanden har en positiv påverkan på vilken 

utsträckning småföretag använder kundrelaterad bootstrapping.  

Likt kundrelaterade metoder frigör betalningsrelaterad bootstrapping kapital som 

möjliggör affärsutveckling (Jones & Jayawarna, 2010). Ifall småföretag skall kunna 

senarelägga betalning av fakturor krävs en tro från fordringsägaren på småföretagens 

betalningsförmåga (Ebben & Johnson, 2006). En tro som enligt Gounaris (2005) 

utvecklas utifrån hur bra insyn leverantörer får i företag. Liker och Choi (2004) 

beskriver betydelsen av hur ofta företag interagerar med leverantörer, där de utbyter 

information och bygger upp ett gemensamt förtroende. Följaktligen innebär insynen 

att informationsasymmetrin reduceras (Cousins et al., 2006), vilket skapar starka 

relationsband (Stanko et al., 2007). När informationsasymmetrin reduceras är 

leverantörer mer benägna att involvera sig i företags affärsverksamheter (Gulati, 

1998) och kan sålunda förlita sig på deras betalningsförmåga (Ebben & Johnson, 

2006). Därmed påverkar styrkan i de professionella relationsbanden i vilken 

utsträckning småföretag nyttjar betalningsrelaterad bootstrapping (Jones & 

Jayawarna, 2010). Resonemanget är förenligt med Jonsson och Lindbergh (2013) 

som menar att styrkan i professionella relationsband har en positiv påverkan i vilken 

utsträckning företag kan fördröja utbetalningar.  
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H3: Styrkan i de professionella relationsbanden har en positiv påverkan på vilken 

utsträckning småföretag använder betalningsrelaterad bootstrapping.  

När småföretags resurser inte är tillräckliga behöver de interagera med andra aktörer. 

Genom en stark gemenskap i det professionella nätverket kan företag samarbeta med 

varandra för att dela resurser och samverka inköp. Företag kan därmed få tillgång till 

resurser till en reducerad kostnad som inte finns tillgängliga internt (Martins, 2016). 

Den relationsrelaterade bootstrappingen inom det professionella nätverket kan 

illustreras som ett strategiskt sökande efter materiella resurser som inte kan 

tillhandahållas på eget bevåg (Winborg, 2003). Däremot visar tidigare forskning att 

starka relationsband behövs ifall småföretag skall kunna samverka inköp samt dela 

utrustning och lokaler med andra företag (Jones & Jayawarna, 2010). 

Relationsbanden mellan företag är av prestationskaraktär och är en tro på varandras 

kapacitet samt kompetens (Ettlinger, 2003). En tro som utvecklas i samband med hur 

bra insyn ett företag ges i ett annat, vilket påverkar relationsbandens styrka (Gounaris, 

2005). När relationsbanden stärks minskar informationsasymmetrin, vilket leder till 

att företag blir mer benägna att dela resurser och kostnader med varandra (Bassam, 

1999).    

H4: Styrkan i de professionella relationsbanden har en positiv påverkan på vilken 

utsträckning småföretag använder relationsrelaterad bootstrapping. 

3.5. Ursprung 

Ursprung är en demografisk klassificering som särskiljer individer utifrån 

nationalitet, vart de är födda (Chand & Ghorbani, 2011). Skillnader i företagares 

ursprung har uppmärksammats av forskare under de senaste decennierna och är en av 

de främsta inriktningarna för att förstå diskrepans inom egenföretagande (Sanders & 

Nee, 1996; Kanas, Van Tubergen & Van Der Lippe, 2009). Däremot benämner ett 

flertal tidigare studier etnicitet istället för ursprung för att förklara skiljaktigheter som 

finns mellan företagare (Waldinger, Aldrich & Ward, 1990; Valdez, 2016). Etniskt 

företagande kan beskrivas som ‘‘a set of connections and regular patterns of 

interactions among people sharing a common national background or migration 

experiences’’ (Waldinger et al., 1990, p. 3). Sålunda fångar det vad som är essentiellt 
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inom företagande utifrån ursprung, där individens nationalitet är vad som är 

väsentligt för att kunna kategorisera företagare (Chand & Ghorbani, 2011). Medan 

en del tidigare forskning har klassificerat ”ursprungs företagande” som ett segment 

inom ”etniskt företagande” (Waldinger et al., 1990; Sanders & Nee, 1996) menar ett 

flertal forskare att begreppen är kompatibla (Kanas et al., 2009; Chand & Ghorbani, 

2011), vilket således är denna studies förhållningssätt.  

Individens ursprung är en av de främsta bevekelsegrunderna till att beskriva de 

ekonomiska och sociala skillnader som finns mellan företagare (Kanas et al., 2009). 

På ekonomisk nivå refererar skillnaderna till sättet att finansiera sin verksamhet, där 

invandrarföretagare prefererar en finansieringsmetod, medan infödda föredrar flera 

finansieringsmetoder (Moghaddam et al., 2017). På social nivå refererar skillnaderna 

till hur företagare drar nytta av sina immateriella resurser inom affärsverksamheten. 

Tidigare forskning visar att invandrarföretagare tenderar att bli influerade av sina 

sociala nätverk, medan infödda företagare antar en tämligen självständig inställning 

där de sociala relationerna har mindre inflytande (Sanders & Nee, 1996). Sålunda kan 

de sociala och ekonomiska skillnaderna relateras för att beskriva hur 

invandrarföretagare gentemot infödda företagares nätverk påverkar valet av finansiell 

bootstrapping (Moghaddam et al., 2017).  

3.5.1. Invandrares effekt på kausaliteten  

Sociala nätverk kännetecknas av täta homogena grupper. Koncentrerade sociala 

nätverk är av betydande karaktär och blir förstärkta när nätverksaktörerna delar 

samma ursprung (Phizacklea & Ram, 1995; Jin & Jung, 2016). Framförallt blir de 

starka sociala relationerna framträdande när de etniska grupperna befinner sig i en 

främmande miljö (Jin & Jung, 2016). För invandrare anses det nya värdlandet ofta 

som kaotiskt där finansieringsalternativen för egenföretagande uppfattas som 

kryptiska (Stein, 2000).  Invandrare skapar sålunda sociala nätverk utifrån sitt 

ursprung i avsikt att få en ökad förståelse hur den svenska marknaden fungerar 

(Bassam, 1999). 

Invandrares sociala nätverk är många gånger mer omfattande än inföddas (Steinbach, 

2013; Jensen & Schott, 2015; Moghaddam et al., 2017) och de präglas ofta av starka 

relationsband (Aldrisch & Waldinger, 1990; Yang, Ho & Chang, 2012). De starka 
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sociala relationsbanden innebär att nätverksaktörerna känner en solidarisk 

förpliktelse att bistå företagaren med hjälp (Sanders & Nee, 1996). Hjälpen erhålls i 

form av både finansiella och immateriella resurser, vilket förbättrar 

invandrarföretagarnas ekonomiska ställning samt möjligheten att tillämpa 

ägarrelaterade bootstrappingmetoder (Kanas et al., 2009). Resonemanget stödjs utav 

ett flertal forskare som menar att det solidariska ansvar som finns inom det sociala 

nätverket underlättar för invandrarnas egenföretagande genom att ge tillgång till 

lågbetald och tillförlitlig arbetskraft (Sanders & Nee, 1996; Ram, Edwards & Jones, 

2007).  

Det solidariska ansvaret förstärks av invandrarnas begränsade möjligheter att etablera 

sig på svenska arbetsmarknaden, vilket förklaras av bristande språkkunskaper samt 

icke överförförbara utländska meriter (Andersson & Hammarstedt, 2011). I en 

undersökning utförd av Tillväxtverket (2016) betonar invandrarföretagare vikten av 

det sociala nätverket i avsikt att tillhandahålla resurser för att reducera 

kapitalbehovet. Att invandrarföretagare prefererar det sociala nätverket vid 

finansiering kan enligt Moghaddam et al. (2017) förklaras av att de eftersträvar starka 

relationsband till sina finansiärer. Något de sällan har till affärsrelaterade aktörer, 

eftersom de ofta saknar välutvecklade professionella nätverk (Sanders & Nee, 1996). 

Vidare poängterar invandrarföretagarna i Tillväxtverkets (2016) undersökning en 

avsaknad av ett professionellt nätverk, vilket kan förklaras av att de framhöll att 

kunskaperna om den svenska arbetsmarknaden är begränsade. 

Utifrån ovanstående argument antas invandrare ha en förstärkande effekt på det 

kausala sambandet mellan sociala nätverk och finansiell bootstrapping, vilket ger 

följande hypotes:  

H5: Invandrarföretagare förstärker effekten mellan socialt nätverk och 

ägarrelaterad bootstrapping.  

3.5.2. Inföddas effekt på kausaliteten  

Däremot visar tidigare forskning att infödda inte möter samma barriärer i 

användningen av professionella nätverk (Sanders & Nee, 1996; Jensen & Schott, 

2015). Infödda har ofta bättre kunskap än invandrare om vad som krävs för att skapa 
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relationer till andra professionella aktörer vid egenföretagande, eftersom de 

vanligtvis varit längre aktiva på den inhemska arbetsmarknaden. Genom att veta vad 

kunder, leverantörer och andra företag efterfrågar samt vad som förväntas av en som 

företagare kan starka professionella relationer konstrueras (Harris & Wheeler, 2004). 

Relationerna ger således infödda en möjlighet att proaktivt söka resurser som inte kan 

tillhandahållas inom den närmsta umgängeskretsen (Jin & Jung, 2016). Sanders & 

Nee (1996) instämmer genom att påstå att infödda företagare antar en tämligen 

självständig inställning där de sociala relationerna har mindre inflytande.   

Vidare kan inföddas förstärkta professionella nätverk förklaras utifrån deras 

nationella arbetslivserfarenhet (Behtoui, 2004). Det finns främst två argument som 

beskriver varför arbetslivserfarenhet bidrar till företags professionella nätverk; i) 

enligt community of practice theory tenderar individer med dylik yrkesbakgrund ha 

liknande kunskaper och därför ha kopplingar till varandra, vilket underlättar för 

utbyte av resurser (Zhang, Souitaris, Soh & Wong, 2008), och ii) individer som har 

erfarenhet inom en branschspecifik marknad har för vana att använda sina befintliga 

starka relationsband när de blir egenföretagare.  Genom att ha likartade kunskaper 

och långfristiga gemensamma erfarenheter ökar, enligt community of practice theory, 

utbytet av information (Zhang et al., 2008).   

Den gemensamma arbetslivserfarenheten innebär således att företagare erbjuder 

professionella nätverksaktörer insyn i deras affärsverksamhet (Zhang et al., 2008). 

När kunder tillhandahåller en insyn i affärsverksamheten blir de mer benägna att 

acceptera andra betalningsvillkor (Lin et al., 2010). Likartat kan framställas för 

leverantörer där de förses med en förståelse för företags ekonomiska tillstånd och 

därav kan förlita sig på deras betalningsförmåga (Jonsson & Lindbergh, 2013). 

Sålunda när andra företag ges en insyn i affärsverksamheten blir de mer benägna att 

dela resurser och kostnader (Bassam, 1999).  

Sammantaget tenderar infödda företagare använda kontaktnät och relationer från 

tidigare arbetsplatser för att skapa företags professionella nätverk (Bassam, 1999), 

vilket möjliggör för resurser utanför den närmsta umgängeskretsen (Jin & Jung, 

2016). Med stöd från ovanstående resonemang antas infödda företagare ha en 
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förstärkande effekt på relationen mellan professionellt nätverk och finansiell 

bootstrapping, vilket leder till följande hypoteser: 

H6: Infödda företagare förstärker effekten mellan professionellt nätverk och 

kundrelaterad bootstrapping.  

H7: Infödda företagare förstärker effekten mellan professionellt nätverk och 

betalningsrelaterad bootstrapping.  

H8: Infödda företagare förstärker effekten mellan professionellt nätverk och 

relationsrelaterad bootstrapping.  

3.6.Teorisammanfattning 

För småföretag är finansieringen ett ständigt återkommande problem då de ofta nekas 

externt kapital (Winborg & Landström, 2001), vilket kan förklaras av ett finansiellt 

gap (Ebben & Johnson, 2006). Småföretag använder således finansiell bootstrapping 

för att möta kapitalbehovet utan att förlita sig på externa finansiärer (Lam, 2010). 

Finansiell bootstrapping kan kategoriseras i fyra övergripande grupper: ägarrelaterad, 

kundrelaterad, betalningsrelaterad samt relationsrelaterad bootstrapping (se tabell 

3.1).   

Tabell 3.1 De finansiella bootstrappingmetodernas karaktärsdrag. 

 

 

Ägarrelaterad 

bootstrapping 

Kundrelaterad 

bootstrapping 

Betalningsrelaterad 

bootstrapping 

Relationsrelaterad 

bootstrapping 

Vilka 

omfattas? 

Familj och 

vänner 

Kunder Leverantörer Andra företag 

Tillväga-

gångssätt 

Interna 

tillvägagångssätt 

för att 

tillhandahålla 

resurser 

Resurser erhålls 

genom att frigöra 

de likvida medel 

som är bundna i 

kundfordringar 

Förbättrar 

kassaflödet genom 

fördröjning av 

utbetalningar eller 

hyra utrustning 

Reducera kostnader 

genom att samordna 

inköp eller 

gemensamt nyttja en 

tillgång 

Nätverkets 

relation 

Genom att 

tillföra kapital 

via företagaren 

eller dennas 

närmsta 

umgängeskrets 

Genom goda 

relationer till 

kunder kan 

företaget få 

tillgång till de 

resurser som 

företaget behöver 

Genom befintliga 

relationer till 

leverantörer kan 

företaget frigöra 

kapital som företaget 

behöver 

Genom relationer till 

andra företag kan 

företaget reducera 

den finansiella 

belastningen och 

säkerställa behovet 

av resurser 

 

Graden finansiell bootstrapping småföretag kan implementera beror på företagets 

relationer förankrat i sociala samt professionella nätverk (Jones & Jayawarna, 2010; 
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Jonsson & Lindbergh, 2013). Relationsbandens styrka bestäms av hur mycket insyn 

nätverksaktörer får i företag (Stanko et al., 2007). Starka relationsband i det sociala 

nätverket utmärks av sammansvetsade interna grupper (Hite & Hesterley, 2001). 

Dessa grupper känner ofta en solidarisk förpliktelse att förse varandra med resurser 

(Sanders & Nee, 1996), vilket relateras med ägarrelaterad bootstrapping. 

Professionella nätverk är strategiska allianser mellan olika företag (Landström & 

Löwegren, 2009). De starka professionella relationsbanden är förknippade med en 

tro på företagets kapacitet samt kompetens (Ettlinger, 2003), vilket utvecklas utifrån 

hur bra insyn professionella nätverksaktörer har i företag (Stanko et al., 2007). Starka 

professionella nätverk relateras till kundrelaterad, betalningsrelaterad samt 

relationsrelaterad bootstrapping (Jones & Jayawarna, 2010, Jonsson & Lindbergh, 

2013).  

Företagarens ursprung antas ha en förstärkande effekt på det kausala sambandet 

mellan nätverk och finansiell bootstrapping. Tidigare forskning visar att företagarens 

ursprung är en betydande faktor för vilket nätverk som finns tillgängligt och används 

(Sanders & Nee, 1996; Jensen & Schott, 2015). Således används nätverken för att 

överkomma de kapitalbegränsningar som småföretagare ställs inför. Invandrares 

sociala nätverk är många gånger mer omfattande än inföddas (Steinbach, 2013; 

Jensen & Schott, 2015; Moghaddam et al., 2017) och de präglas ofta av starka 

relationsband (Yang et al., 2012). Infödda däremot har ofta bättre kunskap än 

invandrare om vad som krävs för att skapa relationer till andra professionella aktörer 

vid egenföretagande, eftersom de vanligtvis varit längre aktiva på den inhemska 

arbetsmarknaden (Harris & Wheeler, 2004). Enligt community of practice theory 

använder infödda sin tidigare arbetslivserfarenhet för att skapa starka professionella 

nätverk vid egenföretagare (Zhang et al., 2008). De starka professionella nätverken 

innebär att infödda företagare proaktivt kan söka resurser utanför den närmsta 

umgängeskretsen (Jin & Jung, 2016).   
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Figur 3.2 Uppsatsens modell. 
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4. Empirisk metod 

För att beskriva dynamiken mellan relationsbandens styrka och valet av finansiell 

bootstrapping, med företagarens ursprung som betingad faktor, har vi inte enbart 

studerat befintlig litteratur inom områdena utan även kompletterat denna kunskap 

med en fältundersökning. I följande kapitel presenteras således vårt tillvägagångssätt 

vid insamlingen av empiri. Kapitlet inleds med en skildring av studiens 

forskningsmetod, forskningsstrategi samt tillvägagångssätt. Därefter följer en 

redogörelse för variablernas operationalisering samt studiens validitet, reliabilitet och 

analysmetod.    

4.1. Forskningsmetod 

En positivistisk filosofi tillsammans med en deduktiv ansats leder till att 

forskningsmetoden blir av kvantitativ karaktär (Saunders et al., 2009; Bryman & Bell, 

2015). Vid kvantitativa metoder skapas hypoteser utifrån olika teorier, vilka sedan 

prövas. Hypoteserna prövas genom att data samlas in, bearbetas och därefter 

analyseras (Saunders et al., 2009). Omfattningen på undersökningen är betydande vid 

kvantitativa analyser eftersom resultatet baseras på att uppmäta kvantiteter snarare än 

på intryck. Stora mängder kvantitativa data innebär att studiens autenticitet ökar, 

vilket leder till att olika generaliserande slutsatser kan dras (Denscombe, 2016). 

Däremot är inte kvantitativa metoder flexibla eftersom mätinstrumenten inte kan 

modifieras när väl undersökningen börjat (Saunders et al., 2009). För att 

uppmärksamma eventuella oklarheter med undersökningen och därmed undvika att 

mätinstrumenten är diffusa vid utskicket av huvudstudien skall en pilotstudie 

genomföras (för mer information se avsnitt 4.5. Pilotstudie). Pilotstudien tillåter oss 

att kontrollera och testa ifall studien mäter vad den avser att mäta (Thabane et al., 

2010).  

Alternativet till kvantitativa metoder är kvalitativa metoder som enligt Denscombe 

(2016) används för att erhålla en djupare förståelse kring ett forskningsämne. 

Kvalitativa metoder lägger fokus på ord samt intryck och brukar nyttjas vid icke-

numeriska data. Således betonas induktiv ansats vid kvalitativa metoder där forskaren 

inriktar sig på att generera nya teorier (Bryman & Bell, 2015). Med en kvalitativ 

studie hade intervjuer med småföretagare kunnat genomföras i avsikt att konstruera 
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teorier kring småföretagares finansieringsbeteende. Följaktligen hade det inneburit 

en fördjupad insyn i ett fåtal småföretag som därefter kunnat nyttjas i en kvantitativ 

studie med en större population, där eventuellt de konstruerade teorierna 

generaliserats. 

Kvantitativa metoder ger sällan den djupgående information för att tolka och förstå 

de bakomliggande orsakerna för ett specifikt beteende (Saunders et al., 2009). Inom 

företagsekonomin finns det däremot etablerad forskning om småföretagares 

finansieringsbeteende samt val av alternativa finansieringsmetoder (Winborg & 

Landström, 2001). Samtidigt betonar ett flertal studier att småföretags sociala samt 

professionella relationer påverkar valet av finansieringsmetod (Jones & Jayawarna, 

2010; Jonsson & Lindberg, 2013). Tidigare forskning har även påvisat att 

småföretagarens ursprung har en inverkan på vilket nätverk som finns tillgängligt 

(Bassam, 1999; Zhang et al., 2008; Jensen & Schott, 2015). Det finns således en 

teoretisk referensram att grunda denna studies teorier på. En kvantitativ metod har 

därmed selekterats eftersom syftet med uppsatsen är att ge en förklarande beskrivning 

av förhållandet mellan nätverk och finansiella bootstrappingmetoder, med ursprung 

som betingad faktor. Att göra en djupgående fältstudie hade varit missvisande för 

studien då intentionen är att dra generella slutsatser för småföretag. Kvalitativa 

metoder hade inte heller givit den objektivitet och förklarande bild av förhållandet 

mellan relationer och finansieringsalternativ.  

4.2. Litteratursökning och källkritik 

Sökningen av relevant litteratur genomfördes i tre steg genom de tillgängliga 

forskningsmotorerna på Kristianstad Högskola som huvudsakligen använder 

ScienceDirect, SAGE Journals och Emeralds databaser. Dessutom användes Google 

Scholar som forskningsmotor för att identifiera artiklar baserat på antal citat. I syfte 

att upprätthålla en hög autenticitet och akademisk standard var vårt 

forskningskriterium att selektera vetenskapligt granskade (peer-reviewed) artiklar. 

Följaktligen kan det förklaras av att vi föredrar relevant information som skrivits av 

erfarna forskare inom respektive forskningsområde (Saunders et al., 2009).  

Steg 1: Den teoretiska referensramen är uppdelad i tre huvudavsnitt; i) riktar sig mot 

finansiell bootstrapping, ii) omfattar företags nätverk och därefter kontexten till 
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finansiell bootstrapping, och iii) inkluderar företagarens ursprung som en 

modererande faktor. I det första segmentet var sökord såsom ”Financial 

Bootstrapping” OR ”Alternative Funding Methods” OR ”SME Financing” OR 

”Resourcing New Businesses” OR ”Funding Gap” AND ”Small Businesses” 

använda. För den andra delen var de huvudsakliga sökorden som tillämpades ”SME 

Networks” OR ”Professional Networks” AND ”Social Networks” OR ”Firms 

Network Usage” OR ”Networks and Financial Bootstrapping”. Den tredje sektionen 

innehöll främst sökord såsom ”Native Entrepreneurs” AND ”Immigrant 

Entrepreneurs” OR ” Entrepreneurial Origin”. Således bör det noteras att sökorden 

användes i en rad olika kombinationer som exempelvis “Native Entrepreneurs’ Social 

Networks” OR “Immigrant Entrepreneurs’ Alternative Funding Methods” i syfte att 

inte förbise betydelsefulla referenser samt få en tillfredsställande litteraturbas.   

I den här studien uppenbarade sig de huvudsakliga journalerna vara Journal of 

Business Venturing, Journal of Business Research, Small Business Economics, 

Strategic Management Journal och Harvard Business Review. Vid användningen av 

journaler är det, precis som de vetenskapliga artiklarna, betydelsefullt att de är 

vetenskapligt granskade (peer-reviewed) av erkända forskare inom området och att 

de därmed håller en hög akademisk standard. För att upprätthålla en hög kvalitet för 

journalerna har Academic Journal Guide (Association of Business Schools, 2015) 

använts i avsikt att bedömma vilka journaler som anses vetenskapligt tillförlitliga.  

Steg 2: För att begränsa listan över artiklar som resulterade till följd av 

nyckelordssökningen, selekterades en preliminär lista av artiklar utifrån vårt 

forskningskriterium samt utifrån en granskning och analys av artiklarnas 

sammanfattning. Därefter tolkades diskussions- samt slutsatsavsnittet för att avgöra 

ifall artiklarna kunde relateras till vår forskning. Vidare lästes de utvalda artiklarna 

ingående för att hitta huvudidéerna samt koncepten med studierna. Samtidigt gjordes 

en kedjesökning för att säkerställa en fullständighet av huvudidéer inom 

forskningsområdet. Kedjesökningen möjliggjorde identifiering av ämnesrelaterade 

studier som citerats i de utvalda artiklarna samt identifiering av beydelsefulla forskare 

inom intresseområdet (Denscombe, 2016). Således undveks, i största möjliga mån, 

sekundära referenser för att upprätthålla en hög akademisk standard på vår studie. 

Istället använde vi de ursprungliga källorna för att undvika att förvrida innehållet, 
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vilket riskerar att inträffa på grund av individuella tolkningar av olika författare. 

Facklitteratur uteslöts inte i studien, men användes främst för introduktionsändamål 

(Saunders et al., 2009) där kunskapen om ämnesområdet var begränsade (såsom 

Finansiell Bootstrapping).  

Steg 3: I samband med att vår kunskap utvecklades inom ämnesområdet, utfördes 

yterliggare litteratursökning med hjälp av sökord såsom “Strong and Weak Ties” OR 

“Resource Based Theory” OR “Relationsship Commitment” OR “Joint- Utilization”. 

De artiklar som sökningen resulterade i utvärderades enligt samma process som 

tidigare nämnts. Således kan sökningen och granskningen av artiklar illustreras som 

en iterativ process istället för en specifik aktivitet (Saunders et al., 2009).  

4.3. Datainsamling 

För att tillhandahålla empiri kring hur småföretags relationer påverkar valet av 

finansiell bootstrapping, med ursprung som betingad faktor, genomfördes en 

kvantitativ studie i form av en enkätundersökning. En enkät är konstruerad så att 

respondenterna skall svara på likalydande frågor eller påstående med identiska 

svarsmöjligheter. Således innebär det att enkäter ofta innehåller en hög grad av 

standardiserade och strukturerade frågeformulär (Bhattacherjee, 2012). 

Frågeformulären kan däremot innehålla strukturerade såväl som ostrukturerade 

frågor eller påståenden. Vid strukturerade påståenden ges ett limiterat antal förkodade 

svarsalternativ, medan ostrukturerade tillåter respondenterna att öppet besvara 

frågorna (Denscombe, 2016). Ostrukturerade påståenden fångar med stor sannolikhet 

komplexiteten i respondenternas synpunkter, samtidigt som de kräver större 

ansträngning från respondenternas sida, vilket riskerar minska svarsfrekvensen. 

Fördelen med strukturerade påståenden är att de simplifierar analysprocessen 

eftersom svaren är förkodade, medan nackdelen är att påståendena riskerar att förbise 

betydelsefull information då respondenterna bara tar ställning till de givna 

svarsalternativ som finns. En enkätundersökning behöver därmed innehålla 

strukturerade såväl som ostrukturerade påstående (Denscombe, 2016).  

Undersökningen var konstruerad utifrån tre huvuddelar; i) en deskriptiv och 

ostrukturerad del med generella kontrollfrågor för att bland annat verifiera att 

respondenten föll inom den önskvärda urvalsramen, ii) en strukturerad del som 
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omfattade finansiella bootstrappingmetoder, och iii) en strukturerad del om hur 

mycket insyn företag tillhandahåller olika nätverksaktörer (för mer detaljer se avsnitt 

4.6. Operationalisering). Ett problem med för många förkodade påstående är att de 

kan snedvrida resultaten så att de reflekterar forskarnas uppfattning istället för 

respondenternas. Däremot minimerar etablerade mätinstrument som tidigare 

uppenbarats tillförlitliga risken för snedvridning i resultaten (Denscombe, 2016). 

Följaktligen är mätinstrumenten i enkätundersökningen hämtade från tidigare studier 

som kvantifierat finansiell bootstrapping (Winborg & Landström, 2001; Ebben, 

2009) såväl som småföretags nätverk (Gounaris, 2005; Stanko et al., 2007). 

Enkäten skapades i det webbaserade enkätverktyget ”surveymonkey” i avsikt att 

underlätta bearbetningsprocessen. En nackdel med webbaserade enkäter är att de kan 

vara svårtolkade för de respondenter som inte behärskar det språk frågeformuläret är 

formulerat på (Denscombe, 2016). Då studien riktar sig mot invandrare som 

möjligtvis inte behärskar det svenska språket utformades således två versioner, en på 

svenska (se bilaga 1) och en på engelska (se bilaga 2). Versionerna genomgick 

därefter en språkgranskning för att fastställa att de hade liknande definitioner och 

omfattade samma innehåll. Den webbaserade enkätfunktionen ger upphov till 

anonymitet och konfidentialitet, samtidigt som svarsfrekvensen blir lätt att avläsa och 

överföras till andra program för statistiska analyser (Denscombe, 2016). Svaren 

hamnade därefter i en internetbaserad databas för att sedan överföras till SPSS.   

4.4. Urval och bortfall  

Vid kvantitativa studier är det betydelsefullt att urvalet är representativt för den 

population studien syftar att undersöka (Denscombe, 2016). Uppsatsens urvalsram 

utmärks av småföretag i Sverige, vilka omfattar Europakommissionens direktiv 

(2017) där företag inte får överskrida 49 anställda och/eller 95 Msek i årlig 

omsättning samt balansomslutning för att definieras som småföretag. Förklaringen 

till varför småföretag selekterats är att Winborg och Landströms (2001) studie visar 

att finansiell bootstrapping ofta förknippas med och är främst relevant i småföretag. 

Därmed ökar sannolikheten att vi når respondenterna med relevanta påståenden kring 

hur de finansierar sin verksamhet. Ett annat argument till varför studien fokuserar på 

småföretag är att de i större utsträckning än medelstora och stora företag lämpar sig 
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att nyttja immateriella resurser såsom sociala samt professionella relationer för att 

överkomma det finansiella gapet (Ebben, 2009; Jones & Jayawarna, 2010).  

Urvalsramen utgör grunden när urvalet skall göras. Det finns huvudsakligen två olika 

urvalsmetoder; icke-sannolikhetsurval samt sannolikhetsurval. Icke-

sannolikhetsurval innebär att forskaren på något sätt beslutar om vilka som skall delta 

i undersökningen, vilket hindrar generalisering. För att göra generaliserande 

slutsatser används istället sannolikhetsurval (Denscombe, 2016). Sannolikhetsurval 

är ett slumpmässigt urval där alla inom undersökningspopulationen har samma 

möjlighet att respondera (Saunders et al., 2009). Det finns således över en miljon 

småföretag i Sverige (SCB, 2017b), vilket försvårar sannolikhetsurval i vår studie. 

Däremot menar Denscombe (2016) att storskaliga surveyundersökningar leder till 

sannolikhetsurval, förutsatt att urvalet är kartlagt och representativt för den 

efterfrågade populationen.  

För att nå ut till småföretagare i Sverige kontaktades Vd:n för Småföretagarnas 

Riksförbund. Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som är skapad 

och driven av småföretagare som idag företräder över 30 000 småföretag 

(Småföretagarnas Riksförbund, 2017). Eftersom Småföretagarnas Riksförbund är en 

storskalig organisation och representativ för den efterfrågade populationen motsvarar 

urvalet ett sannolikhetsurval (Denscombe, 2016). I en överenskommelse med Vd:n 

skickades studiens enkät ut genom ett nyhetsbrev, där alla organisationens 

medlemmar gavs samma möjlighet att respondera givet att de anmält sig för 

nyhetsbrevet. Ett följebrev (se bilaga 3) användes där vi presenterade vilka vi var och 

vad syftet var med studien. En nackdel med nyhetsbrev är att de lätt kan fastna i olika 

filter och därmed inte nå fram till de önskvärda adressaterna, vilket reducerar 

svarsfrekvensen (Denscombe, 2016). För att överkomma det potentiella hindret 

distribuerades därmed nyhetsbrevet även på Småföretagarnas Riksförbunds sociala 

medier. Dessutom försökte Vd:n stimulera svarsfrekvensen genom att utlotta en 

surfplatta till en av deltagarna i enkätundersökningen.    

4.5. Pilotstudie 

Trots att enkätundersökningen utgått från etablerade mått genomfördes en pilotstudie 

innan den skickades ut för att kontrollera ifall den fungerade i praktiken (Denscombe, 
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2016). En pilotstudie kan illustreras som en testversion av den huvudsakliga studien. 

Enligt Thabane et al. (2010) är syftet med pilotstudier att testa studieprocedurer, 

validiteten av mätverktygen samt uppskatta rekryteringstakten. För att radera 

eventuella oklarheter med frågorna testades enkäten med hjälp av ett icke-

sannolikhetsurval. Urvalet bör vara representativt vid pilotstudier för det urval som 

skall användas vid den huvudsakliga studien (Thabane et al., 2010). Därmed var de 

fyra respondenterna för pilotstudien enbart företag som uppfyller kriterierna för 

småföretag. Utifrån pilotstudien omformulerades två bootstrappingmetoder, då 

respondenterna ansåg att de inte var tillräckligt detaljrika. Respondenterna åsyftade 

att anskaffa kapital eller reducera kostnader genom familjen inte är enhetligt med att 

nyttja vänners tjänster. Således delades de metoder som omfattade familj och vänner 

upp för att bli mer specifika innan den huvudsakliga studien genomfördes (för mer 

detaljer se bilaga 4). Utifrån pilotstudien specificerades även de metoder som berörde 

försenade inbetalningar för att noga ange i detalj att det omfattade fakturor vars 

förfallodatum gått ut. Metoderna korrigerades för att radera oklarheter och tydliggöra 

vad som menas med försenade betalningar.  

4.6. Operationalisering  

Operationalisering innebär att begrepp som är abstrakta och omätbara översätts till 

något mer konkret och mätbart (Saunders et al., 2009; Körner & Wahlgren, 2015). 

Eftersom denna uppsats tillämpar en deduktiv ansats var det betydande att 

operationalisera koncepten, för att veta hur dessa skulle mätas (Saunders et al., 2009). 

I uppsatsens enkätundersökning har avgörande teoretiska begrepp som förekommer 

i den teoretiska referensramen omvandlats till konkreta frågor som kunde mätas och 

eventuellt analyseras.  

Uppsatsen har ett beskrivande syfte. Enligt Christensen et al. (2001) söker 

beskrivande studier efter kausala samband mellan olika variabler där den beroende 

variabeln påverkas. Således följer en operationalisering av studiens kontrollvariabler, 

beroende variabler, oberoende variabler samt modererande variabel. 
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4.6.1. Kontrollvariabler  

Enkäten innehöll tio kontrollvariabler som på olika sätt bidrog med betydande 

information till undersökningen. Kontrollvariablerna är inte av huvudintresse i 

studien utan används för att utskilja att den beroende variabeln enbart påverkas av 

den oberoende samt modererande variablerna (Bryman & Bell, 2015). Sålunda kan 

de vara av intresse att undersöka och kan därmed möjliggöra analyser av hur 

finansiell bootstrapping påverkas av dessa variabler. Samtliga kontrollvariabler var 

ostrukturerat och öppet utfrågade, vilket innebär att respondenterna inte gavs några 

förkodade svarsalternativ. Att de var öppet utfrågade innebar att komplexiteten i 

respondenternas svar kunde fångas. Däremot riskerar de ostrukturerade påståendena 

att svarsfrekvensen minskar, eftersom det kräver en större ansträngning från 

respondenterna (Denscombe, 2016). Kontrollvariablerna presenteras kortfattat nedan 

i tre grupper: småföretag, personliga samt arbetsrelaterade.  

Småföretag. Enkätundersökningen innehöll tre frågor som omfattar 

Europakommissionens (2017) direktiv, vilka användes för att verifiera att 

respondenterna kunde klassificeras som småföretag. Den första frågan inkluderar hur 

många anställda företaget hade 2016, vilket inte får överskrida 49 personer. Den 

andra handlar om hur stor omsättning företaget hade 2016, vilket skall vara mindre 

än 10 miljoner euro. Den tredje och sista frågan för att kontrollera att respondenten 

tillhör kategorin småföretag innefattar balansomslutningen för 2016, som inte heller 

den får överstiga 10 miljoner euro (Europakommissionen, 2017). Respondenterna har 

däremot svarat i svenska kronor och inte euro, vilket innebär att vi fått omvandla 

beloppen1. Vidare användes omsättningen som ett mått för att kvantifiera företagens 

storlek. Storlek utifrån omsättning verifierades då det enligt Winborg och Landström 

(2001) kan ha en påverkan på småföretags val av finansiell bootstrapping. Dessutom 

användes omsättning som ett mått för företagens storlek då det fick högst 

svarsfrekvens. Omsättning logaritmerades för att inte uppvisa en snedfördelning, 

eftersom skillnaden är stor mellan det högsta och minsta värdet. Sålunda innebär 

logaritmeringen att mer rättvisa värden ges som bättre speglar det statistiska resultatet 

                                                 

1 Följaktligen har vi beräknat att 10 miljoner euro motsvarar 95 miljoner svenska kronor utifrån den sista 

registrerade kursen för 2016 (DI, 2016). 
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(Winborg & Landström, 2001). Vidare verifierades antal anställda, eftersom tidigare 

forskning påvisat att det kan ha en påverkan på valet av finansiell bootstrapping 

(Ebben, 2009).   

Personliga. Enkätundersökningen innehöll en personlig variabel där respondenterna 

öppet fick ange sin ålder. Respondenternas ålder verifierades då tidigare forskning 

har konstaterat att ålder påverkar vilket nätverk som finns tillgängligt (Ohlsson, 

Bromé & Bevelander, 2012). Ohlsson et al. (2012) menar att yngre företagare 

tenderar att använda det sociala nätverket, medan äldre företagare är mer benägna att 

ha det professionella nätverket tillgängligt. Ålder användes därmed för att undersöka 

ifall variabeln har någon inverkan på det kausala sambandandet mellan småföretags 

nätverk och finansiell bootstrapping.  

Arbetsrelaterade. Tidigare forskning antyder att det finns potentiella betydelsefulla 

sammankopplingar mellan olika ägar- eller företagsrelaterade egenskaper (såsom 

bolagsform, erfarenhet, bransch, företagsålder och ägarandel) och företagets nätverk 

(Bassam, 1999; Zhang et al., 2008; Jones & Jayawarna, 2010; Jayawarna et al., 2015). 

Därför blir det fördelaktigt att kontrollera dessa variabler för att förstå samt bedöma 

förhållandet mellan nätverk och finansiell bootstrapping. De företagsrelaterade 

egenskaperna mättes genom att undersöka företagets bolagsform, vilken bransch 

företaget befinner sig i samt hur länge företaget existerat. Attribut som kan ge en 

alternativ förklaring till småföretags beskaffenhet att tillhandahålla de resurser som 

behövs för att finansiera verksamheten (Jayawarna et al., 2015). Överensstämmande 

med Jayawarna et al. (2015) kodades bransch som en dummyvariabel där 

1=tillverkning/tillverkningsrelaterade och 0=tjänst/detaljhandel. 

Vidare kontrollerade vi de ägarrelaterade attributen genom att fråga hur länge 

individen varit ägare i småföretaget, hur stor andel individen äger samt hur många 

år individen arbetat i branschen. De ägarrelaterade egenskaperna användes eftersom 

tidigare forskning visat att de kan påverka hur småföretag väljer att finansiera sin 

verksamhet (Jones & Jayawarna, 2010).   
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4.6.2. Beroende variabler 

Undersökningar som har ett beskrivande syfte söker efter kausala samband mellan 

variabler där den oberoende variabeln påverkar den beroende (Denscombe, 2016). 

Syftet med studien är att beskriva hur småföretags sociala samt professionella nätverk 

påverkar valet av finansiell bootstrapping. Således är de finansiella 

bootstrappingmetoderna uppsatsens beroende variabler. De finansiella 

bootstrappingmetoderna var extraherade från två tidigare studier (Winborg & 

Landström, 2001; Ebben & Johnson, 2006). Av de 31 metoder som Winborg och 

Landström (2001) listar valdes 21 stycken ut vid en första utgallring då övriga varken 

omfattade ägarrelaterad, kundrelaterad, betalningsrelaterad eller relationsrelaterad 

bootstrapping. Därefter gjordes en utgallring av ytterligare två metoder, då de ansågs 

överflödiga och likvärdiga två andra tekniker. Slutligen delades två metoder upp efter 

en pilotstudie, vilket gav frågeformuläret sammanlagt 21 metoder (se bilaga 4). 

Sålunda är vår uppdelning snarlik Ebbens (2009), där vi likaledes uteslutit de metoder 

som inte kan kategoriseras till varken ägarrelaterad, kundrelaterad, 

betalningsrelaterad eller relationsrelaterad bootstrapping.  

Bootstrappingmetoderna översattes och omformulerades till imperfekt form, vilket 

skiljer sig från Winborg och Landström (2001) som definierade frågorna i presens. 

Således omformulerades påståendena eftersom undersökningen omfattar vilka 

metoder företaget har använt och inte vilka metoder företaget använder. 

Bedömningen gjordes utifrån en sjugradig likertskala där respondenterna angav i 

vilken grad de använt bootstrappingmetoderna under 2016, där 1=inte alls och 7=i 

väldigt hög grad. vilket är jämförligt med tidigare studier (Winborg & Landström, 

2001; Ebben & Johnson, 2006; Jones & Jayawarna, 2010). Vi använde 2016 som 

premiss för enkätundersökningen då tidigare forskning påvisat att historiska data är 

den mest tillförlitliga metoden för att uppskatta den framtida användningen. Däremot 

bör inte enkätundersökningens tidshorisont vara avlägsen studiens då det kan 

innebära en snedvridning i respondenternas svar (Denscombe, 2016). 

4.6.2.1. Ägarrelaterad bootstrapping 

Tidigare forskning har definierat ägarrelaterad bootstrapping som sätt att tillföra 

resurser direkt eller indirekt genom företagaren eller dennes närmsta umgängeskrets 

(Winborg & Landström, 2001; Ebben & Johnson, 2006). Ägarrelaterad bootstrapping 
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mättes genom åtta påstående, vilka var anpassade utifrån Winborg & Landström 

(2001). Påståendena var avsedda att fånga småföretagares övergripande användning 

av metoder som inte engagerar externa aktörer utanför den närmsta umgängeskretsen 

(Ebben & Johnson, 2006). Respondenterna blev ombedda att ange i vilken grad de 

har undvikit att ta ut lön, nyttjat personliga kreditkort, arbetat för andra företag, 

anställt vänner till lägsta möjliga marknadslön, anställt familj till lägsta möjliga 

marknadslön, lånat kapital av vänner, lånat kapital av familj och bedrivit 

verksamheten hemifrån. Ägarrelaterad bootstrapping mättes sålunda som en 

kombination av de åtta påståendena där vi testade för Cronbachs alfa. 

4.6.2.2. Kundrelaterad bootstrapping 

Tidigare forskning har definierat kundrelaterad bootstrapping som sätt att förbättra 

kassaflödet från kunder (Ebben & Johnson, 2006). De fem påståendena som mätte 

kundrelaterad bootstrapping var anpassade utifrån Winborg & Landström (2001). 

Måtten var avsedda att fånga småföretagares övergripande användning av de metoder 

som åsyftar att frigöra de resurser som är bundna i kundfordringar (Ebben & Johnson, 

2006). Respondenterna blev ombedda att ange i vilken grad de har erbjudit kunder 

rabatter vid förskottsbetalningar, prioriterat kunder med snabb betalningsförmåga, 

påskyndat faktureringsprocessen, använt dröjsmålsränta på fordringar vars 

förfallodatum gått ut och upphört verksamheten med kunder som inte kunde betala 

fordringar vars förfallodatum gått ut. Kundrelaterad bootstrapping mättes sålunda 

som en kombination av de fem påståendena där vi testade för Cronbachs alfa. 

4.6.2.3. Betalningsrelaterad bootstrapping 

Tidigare forskning har definierat betalningsrelaterad som metoder vilka åsyftar att 

öka kassaflödet genom att senarelägga betalningar (Winborg & Landström, 2001; 

Ebben & Johnson, 2006). Betalningsrelaterad bootstrapping mättes genom tre 

påståenden, vilka var anpassade utifrån Winborg & Landström (2001). Påståendena 

var avsedda att fånga småföretagares övergripande användning av de metoder som 

fördröjer betalningar från företaget (Winborg & Landström, 2001). Respondenterna 

blev ombedda att ta ställning i vilken grad de har förhandlat med leverantörer om 

längre betalningsvillkor, betalat fakturor efter deras förfallodatum och hyrt 

utrustning gällande företaget istället för att köpa. Betalningsrelaterad bootstrapping 
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mättes sålunda som en kombination av de tre påståendena där vi testade för 

Cronbachs alfa. 

4.6.2.4. Relationsrelaterad bootstrapping 

Tidigare forskning har definierat relationsrelaterad bootstrapping som sätt att erhålla 

tillgångar till en reducerad kostnad (Ebben & Johnson, 2006). De fem påståendena 

som mätte relationsrelaterad bootstrapping var anpassade utifrån Winborg & 

Landström (2001). Måtten var avsedda att fånga småföretagares övergripande 

användning av de metoder som åsyftar att kooperera med andra företag för att 

reducera kostnaderna (Winborg & Landström, 2001; Ebben & Johnson, 2006). 

Respondenterna blev ombedda att ange i vilken grad de har samverkat större inköp 

med andra företag, lånat utrustning gällande verksamheten av andra företag, delat 

lokaler med andra företag, delat utrustning med andra företag och delat anställda 

med andra företag. Relationsrelaterad bootstrapping mättes sålunda som en 

kombination av de fem påståendena där vi testade för Cronbachs alfa.  

4.6.3. Oberoende variabler 

Uppsatsens oberoende variabler är de sociala och professionella nätverken. Syftet 

med de oberoende variablerna är att undersöka ifall det finns någon 

informationsasymmetri inom småföretagens sociala samt professionella nätverk. En 

informationsasymmetri som reduceras i samband med att småföretagare erbjuder 

nätverksaktörer insyn i deras verksamhet. Således påverkar nätverksaktörers insyn i 

företag styrkan i nätverken (Gounaris, 2005; Stanko et al., 2007). I likhet med de 

beroende variablerna användes 2016 som premiss för de oberoende variablerna då 

tidigare forskning påvisat att historiska data är den mest tillförlitliga metoden för att 

uppskatta den framtida användningen (Denscombe, 2016).  

Styrkan i nätverken mättes som en kombination av sex påståenden, tre till respektive 

nätverk, vilka var anpassade utifrån tidigare studier (Gounaris, 2005; Stanko et al., 

2007). Respondenterna blev ombedda att uppskatta i vilken grad de interagerar med 

olika nätverksaktörer angående företagsbaserade frågor utifrån en sjugradig 

likertskala där 1=inte alls och 7=i väldigt hög grad. Denna speciella mätning skiljer 

sig från en del tidigare studier (Granovetter, 1973; Jayawarna et al., 2015) som mäter 

hur ofta eller frekvent nätverksaktörerna interagerar med varandra. Eftersom nätverk 
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antas vara en mångfacetterad företeelse (Padgett & Powell, 2012) var det fördelaktigt 

att bedöma förhållandet till respektive nätverksaktör (Ceci & Iubatti, 2012).  

Det sociala nätverket mättes som en kombination av tre påståenden i vilken grad 

ägaren har diskuterat företagsbaserade frågor med familj; vänner; nära bekanta. 

Mätinstrumentet utgår ifrån tidigare forskning som påvisat att det sociala nätverket 

omfattar familj, vänner samt nära bekanta (Sanders & Nee, 1996; Landström & 

Löwegren, 2009; Peltier & Nadiu, 2012). Det professionella nätverket mättes 

likaledes som en kombination av tre påståenden i vilken grad ägaren har diskuterat 

företagsbaserade frågor med kunder; leverantörer; andra företag. Mätinstrumentet 

för professionella nätverket utgår från tidigare studier som kan uppvisa hög 

reliabilitet (Gulati, 1998; Landström & Löwegren, 2009).   

4.6.4. Modererande variabel 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att studera det kausala sambandet mellan styrkan i 

småföretags nätverk och valet av finansiell bootstrapping, med småföretagarens 

ursprung som betingad faktor. Således blir det fördelaktigt att ha ursprung som 

modererande variabel eftersom företagarens ursprung antas ha en förstärkande effekt 

på det kausala sambandet (Sanders & Nee, 1996; Bassam, 1999; Jensen & Schott, 

2015). Modererande variabler används då de förväntas negativt eller positivt påverka 

kausaliteten mellan de oberoende och beroende variablerna (Bhattacherjee, 2012). 

Chand och Ghorbani (2011) menar att ursprung delar in individer utifrån deras 

nationalitet, vart de är födda. I syfte att kvantifiera småföretagarens ursprung blev 

respondenterna ombedda att ange i vilket land de är födda i.  

Tidigare forskning tenderar att åtskilja invandrare gentemot infödda för att beskriva 

ursprungets inverkan på företagande. Invandrare kan således indelas utifrån deras 

nationella och demografiska samhörighet eller utifrån hur välutvecklade 

födelseländerna är, ifall de klassificeras som i- eller u-länder (Valdez, 2016). 

Däremot påvisar Ohlsson et al. (2012) i sin studie att det mest effektiva 

tillvägagångssättet inte är att specificera invandrargrupper i Sverige, eftersom 

variationen i invandrargrupper bara representerar en liten del av variationen för 

invandrarföretagare gentemot infödda företagare. Invandrarföretagare används 

sålunda i studien, samstämmigt med Ohlsson et al. (2012), som en generaliserande 
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term för alla utrikes födda individer som bedriver företag i Sverige. Motsatsvis 

kategoriserades infödda företagare som de individer vilka är inrikes födda. Vidare 

kodades måttet som dummyvariabel för att underlätta analyserna, där 

1=invandrarföretagare och 0=infödda företagare.  

4.7. Reliabilitet och validitet 

Två väsentliga begrepp för samtliga vetenskapliga studier är validitet samt reliabilitet 

(Ejvegård, 2009). Reliabilitet bestämmer i vilken utsträckning 

datainsamlingsmetoder eller analysmetoder ger konsekventa resultat, medan validitet 

avser i vilken utsträckning datainsamlingsmetoden exakt mäter vad de är avsedda för 

att mäta (Saunders et al., 2009). Mätinstrument kan vara reliabla och inte valida ifall 

de mäter något konsekvent, men mäter konsekvent fel sammansättning. Likaledes 

kan mätinstrument vara valida och inte reliabla ifall de mäter rätt sammansättning 

utan att göra det konsekvent (Bhattacherjee, 2012). Bhattacherjee (2012) menar att 

tillförlitligheten i forskningsstudier kan liknas en måltavla (se figur 4.1) där forskaren 

eftersträvar att nå tavlans kärna. För att göra det möjligt och uppnå hög tillförlitlighet 

krävs det således att studien är reliabel samt valid (Saunders et al., 2009; 

Bhattacherjee, 2012).  

      

Figur 4.1 Reliabilitet och validitet 

(Källa: Bhattacherjee, Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, p.55, 2012)  

4.7.1. Reliabilitet 

En studie med hög reliabilitet bör kunna replikeras för att ge liknande resultat, vilket 

indikerar att mätmetodens kvalitet är hög. För att den egna studien skall kunna uppnå 

hög reliabilitet kan således mätinstrument från tidigare forskning som visat på hög 
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tillförlitlighet tillämpas (Bryman & Bell, 2015). Frågorna i enkäten var utformade 

utifrån etablerade studier inom såväl finansiell bootstrapping (Winborg & 

Landström, 2001; Ebben, 2009; Jones & Jayawarna, 2010) som relationsbandens 

styrka (Granovetter, 1973; Gounaris, 2005; Stanko et al., 2007), vilka kan uppvisa 

hög reliabilitet. Studien utgår därmed från väletablerade definitioner, vilket förstärker 

reliabiliteten för undersökningen. En annan åtgärd i syfte att uppnå högre reliabilitet 

var att använda identiska frågor till alla respondenter. Däremot menar Bhattacherjee 

(2012) att oavsett ifall mätinstrumenten har påvisats reliabla i tidigare forskning 

måste de fortsatt mätas för den egna studien.  

Reliabiliteten i studien uppskattades genom att kontrollera för intern reliabilitet i 

mätinstrumenten. Intern konsistens avser hur väl olika delar av mätinstrumentet 

mäter samma sak. Denna reliabilitet kan beräknas i termer av den genomsnittliga 

korrelationen mellan objekt, genomsnittlig sammanlagda korrelation eller mer 

vanligt Cronbachs alfa (α) (Bhattacherjee, 2012). Cronbachs ger en indikation på den 

genomsnittliga korrelationen mellan alla mått inom ett mätinstrument. Värdena 

estimeras från 0 till 1, där ett högre värde tyder på högre reliabilitet för 

mätinstrumentet (Pallant, 2013). Medelvärden togs fram för respektive 

mätinstrument för att göra de jämförbara med andra variabler. Således testades 

Cronbachs alfa för måtten inom ägarrelaterad, kundrelaterad, betalningsrelaterad 

samt relationsrelaterad bootstrapping (för mer information se tabell 5.1). Dessutom 

kontrollerades Cronbachs alfa för det sociala och professionella nätverket (för mer 

information se tabell 5.2).  

4.7.2. Validitet 

Validitet avser att mäta det som är relevant för sammanhanget och handlar om att 

använda rätt mått vid rätt tillfälle (Bryman & Bell, 2015). För att få validitet i 

enkätundersökningen har vi nyttjat relevanta begrepp som beskrivs i den teoretiska 

referensramen såsom småföretag, nätverk och finansiell bootstrapping. Begreppen 

och de mätvariabler som använts är beprövade i tidigare forskning, vilket stärker 

enkätundersökningens validitet. För att förtydliga vad som menas med en del begrepp 

i enkätundersökningen har en förklarande text använts där de definieras, såsom 

”företetagsbaserade frågor är problem företaget stod inför, möjligheter för 
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affärsutveckling samt allmänt om hur det gick för företaget” (se bilaga 1 samt 2 för 

en mer utförlig presentation).  

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att studera det kausala sambandet mellan styrkan i 

småföretags nätverk och val av finansiell bootstrapping, med företagarens ursprung 

som betingad faktor. Syftet har genomgående följt med under skrivandet av uppsatsen 

och har varit underlag för den enkätundersökning som gjorts. Således skapade vi oss 

en god överblick över det teoretiska området för att därefter kunna kontrollera för det 

problemområde studien åsyftar att undersöka. Detta, tillsammans med att 

utomstående parter granskat enkätundersökningen samt att en pilotundersökning 

genomförts, har bidragit till att innehållsvaliditeten ökat (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007).   

För kvantitativa studier är extern validitet betydande. Extern validitet omnämns som 

generaliserbarheten i en undersökning, vilket kvantitativa studier oftast eftersträvar 

att uppfylla (Bryman & Bell, 2015). Ett återkommande problem inom forskning är i 

vilken utsträckning resultatet kan generaliseras, hur tillämpbart resultatet är i andra 

forskningssammanhang. För forskning som genomför fallstudier eller vars stickprov 

är för litet är problemet signifikant (Saunders et al., 2009). Genom att skicka ut 

enkätundersökningen till en omfattande intresseorganisation, där medlemmarna 

utgör den efterfrågade populationen, var ändamålet att uppnå ett tillräckligt stort 

stickprov. Således innebär tillräckligt stora stickprov att inga problem finns för 

generalisering såvida inte forskarna uttryckligen påstår att resultatet inte är 

generaliserbart (Saunders et al., 2009).   

4.8. Analysmetoder 

Inledningsvis utfördes en faktoranalys för samtliga 21 bootstrappingmetoder som 

undersökningen omfattade. Faktorladdningen ger en antydan hur mycket en faktor 

korrelerar med en annan. Starka faktorladdningar ger ett värde nära -1 eller 1, medan 

faktorladdningar nära noll visar att faktorn har en liten effekt. Genom att analysera 

och studera de bakomliggande faktorerna, kan komplexa material struktureras och 

därefter gruppera variabler som mäter liknande innehåll (Pallant, 2013). En 

faktoranalys behöver inte nödvändigtvis indikera på att variablerna är reliabla, utan 

det visar bara hur respondenterna svarat.  Det handlar således om att tolka ifall 
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resultatet av faktoranalysen är relevant att använda vid fortsatta analyser (Gie Yong 

& Pearce, 2013). Faktoranalysen för bootstrappingmetoderna medförde nya grupper 

som var allt för avvikande och därmed inte konsekventa de som presenteras i den 

teoretiska referensramen (se bilaga 7). Därav utgår studiens resultat från de grupper 

som omformulerats utifrån Winborg och Landströms (2001) studie (se bilaga 1). 

Följaktligen genomfördes en faktoranalys för de oberoende variablerna, 

småföretagens nätverk. Faktoranalysen för de oberoende variablerna gav samma 

grupper som tidigare formulerats i den teoretiska referensramen (se bilaga 8).  Vidare 

används faktoranalyser främst när det är problematiskt att urskilja grupper i stora 

material. Däremot menar Yong och Pearce (2013) att faktoranalyser är irrelevanta 

när stickprovsstorleken understiger 300 respondenter och då det finns tydliga 

indelningar. Eftersom enkätundersökningen innehöll 136 respondenter användes inte 

faktoranalyser för att dela upp materialet. Istället tillämpades de indelningar som 

framtagits av tidigare forskning där den interna reliabiliteten i mätinstrumenten 

testades genom Cronbachs alfa.  

För att identifiera sambanden mellan studiens variabler genomfördes ett 

korrelationstest.  Sålunda kan korrelation inte förklara orsakssamband, hur variabler 

påverkar varandra (Djurfeldt & Barmark, 2009; Pallant, 2013) Därmed 

kompletterades korrelationstestet med två olika regressionsanalyser. Inledningsvis 

utfördes multipla regressioner, där hänsyn inte togs till företagarens ursprung, i avsikt 

att besvara de fyra första hypoteserna om nätverkens inverkan på finansiell 

bootstrapping. Följaktligen genomfördes multipla regressioner med en modererande 

effekt för att undersöka vilken påverkan småföretagarens ursprung har på det kausala 

sambandet mellan nätverk och finansiell bootstrapping.  
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5. Analys av det empiriska resultatet 

För att kunna beskriva hur småföretags nätverk påverkar valet av finansiell 

bootstrapping, med företagarens ursprung som betingad faktor, presenteras studiens 

empiriska resultat i följande kapitel. Inledningsvis redogörs för ett avsnitt med 

deskriptiv statistik, vilket följs upp av en korrelationsmatris för studiens variabler. 

Slutligen presenteras resultat och analys av regressionsmodellerna samt vad det 

innebär för studiens hypoteser.  

5.1. Deskriptiv statistik 

Enkäten besvarades av sammanlagt 147 företag, varav tre exkluderas eftersom de var 

för stora och åtta försvann då de gav ofullständiga svar. Av de svarande var 31 

stycken födda utomlands, vilket motsvarar nästan var fjärde respondent. Sålunda är 

det överensstämmande med Tillväxtverkets (2016) statistik som visar att vart fjärde 

nystartat företag drivs av en person med utländsk bakgrund. Tilläggas skall att vi inte 

kan ange en säkerställd svarsfrekvens, eftersom det är oklart hur många medlemmar 

ur Småföretagarnas Riksförbund som erhöll enkätundersökningen.  

5.1.1. Deskriptiv statistik för kontrollvariablerna 

Hos de 136 småföretag som deltog i undersökningen var den genomsnittliga 

omsättningen 16.7 Msek. Företagen hade i genomsnitt 8 anställda, där det högsta 

antalet anställda var 45 och det lägsta antalet var inga medarbetare alls. 

Respondenterna hade genomsnittligen varit ägare av företagen i 16 år, vilka i 

genomsnitt existerat i 23 år. För företagen med en infödd ägare var motsvarande siffra 

24 år och för invandrarföretagen 16 år.  Överensstämmande med tidigare vad tidigare 

forskning hävdat (Behtoui, 2004) har infödda företagare en längre nationell 

arbetslivserfarenhet än invandrarföretagare. De infödda respondenterna hade i 

genomsnitt 12 års nationell erfarenhet i samma bransch, vilket kan jämföras med 

invandrarnas 7 år. Vidare presenteras den deskriptiva statistiken för 

kontrollvariablerna mer ingående i bilaga 5.  
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5.1.2. Deskriptiv statistik för de beroende variablerna 

Studiens beroende variabler, de finansiella bootstrapping grupperna, mättes som en 

kombination av flera metoder där ett genomsnitt togs fram för respektive grupp. Av 

de svarande var det tio företagare som nämnde att de inte använt någon finansiell 

bootstrappingmetod under föregående år. Följaktligen innebär det att 93 % av 

företagarna som deltog i studien använt någon metod under 2016, vilket är förenligt 

med Malmström (2014) som menar att mellan 80 till 90 % av alla småföretag 

tillämpar finansiell bootstrapping.  

I enkäten fick respondenterna ange på en sjugradig likertskala i vilken grad de använt 

de olika metoderna, där 1=inte alls och 7=i väldigt hög grad. I tabell 5.1 nedan 

presenteras resultatet för småföretagens användning av finansiell bootstrapping 

genom att redogöra för metodernas samt gruppernas medelvärde och 

standardavvikelse. 

Den metod som respondenterna använde mest frekvent under 2016 var verksamheten 

har bedrivits hemifrån istället för att köpa/hyra en lokal, vilket följdes upp med 

metoden ägaren har undvikit att ta ut lön. Resultatet skiljer sig något från Winborg 

och Landström (2001) som påvisar att de två metoder som småföretag använder 

mestadels är förhandla om längre betalningsvillkor samt att ägaren undviker att ta ut 

lön. Motsatsvis visar resultatet att de minst tillämpade metoderna var utrustning 

gällande företaget har lånats från andra företag samt vid större inköp har företaget 

samverkat med andra företag. Således skiljer det sig från Winborg och Landström 

(2001) som visar att de minst frekvent använda är att dela utrustning med andra 

företag samt dela anställda med andra företag.  
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Tabell 5.1 Medelvärde och standardavvikelse för bootstrappingmetoderna 

Bootstrappingmetoder Medelvärde Standardavvikelse Cronbachs 

Alfa 

Ägarrelaterad bootstrapping 2,02 1,45 0,878 

Ägaren har undvikit att ta ut lön 2,61 2,361  
Ägarens personliga kreditkort har nyttjats 

för företagets räkning 2,13 1,964  
Ägaren har tillfört kapital genom att arbeta 

för andra företag 2,05 2,027  
Företaget har anställt ägarens 

familjemedlemmar till lägsta möjliga 

marknadslön 1,75 1,808  
Företaget har anställt ägarens vänner till 

lägsta möjliga marknadslön 1,51 1,563  
Företaget har lånat kapital av ägarens 

familjemedlemmar 1,72 1,763  
Företaget har lånat kapital av ägarens 

vänner 1,39 1,394  
Verksamheten har bedrivits hemifrån 

istället för att köpa/hyra en lokal 2,96 2,62  

Kundrelaterad bootstrapping 1,98 1,129 0,668 

Rabatter har erbjudits till kunder vid 

förskottsbetalningar 1,33 1,075  
Företaget har påskyndat faktureringen till 

kunder 1,99 1,615  
Dröjsmålsränta har använts till kunder vid 

försenade betalningar 2,1 1,901  
Företaget har upphört verksamheten med 

kunder som inte kunde betala fordringar 

vars förfallodatum gått ut 2,58 2,21  
Företaget har prioriterat kunder med snabb 

betalningsförmåga 1,9 1,602  

Betalningsrelaterad bootstrapping 1,78 1,022 0,51 

Förhandling med leverantörer har skett 

angående längre betalningsvillkor 1,73 1,369  
Företaget har betalat fakturor till 

leverantörer efter fakturans förfallodatum 1,8 1,529  
Utrustning gällande verksamheten har hyrts 

istället för att köpas 1,82 1,41  

Relationsrelaterad bootstrapping 1,39 0,719 0,686 

Vid större inköp har företaget samverkat 

med andra företag 1,26 0,807  
Utrustning gällande företaget har lånats från 

andra företag 1,22 0,696  
Lokaler har delats med andra företag 1,72 1,567  
Anställda har delats med andra företag 1,32 1,017  
Utrustning har delats med andra företag 1,44 1,101  

 

I syfte att få en uppfattning om den interna reliabiliteten i bootstrappinggrupperna, 

testades de för Cronbachs alfa (se tabell 5.1). Den allmänna tumregeln för Cronbachs 
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alfa är att ifall mätinstrumentet skall uppvisa hög intern reliabilitet krävs ett 

reliabilitetsmått som är lika eller högre än 0,7 (Pallant, 2013). Däremot menar tidigare 

forskning inom finansiell bootstrapping att grupperna uppvisar hög reliabilitet när de 

har ett Cronbachs alfa som överstiger 0,6 (Jones & Jayawarna, 2010). Metoderna 

inom ägarrelaterad bootstrapping har ett reliabilitetsmått på 0,878, vilket överstiger 

den allmänna tumregeln (Pallant, 2013) samt den som tidigare forskning inom 

finansiell bootstrapping hänvisar till (Jones & Jayawarna, 2010). Den höga interna 

reliabiliteten mellan metoderna inom ägarrelaterad bootstrapping visar således att 

gruppen är likvärdig vid mätning (Pallant, 2013). Även metoderna för kundrelaterad 

bootstrapping och relationsrelaterad bootstrapping uppvisar hög reliabilitet, enligt 

Jones och Jayawarna (2010), med värden på 0,668 respektive 0,686. Följaktligen 

visar betalningsrelaterad bootstrapping ett värde på 0,512, vilket tyder på att 

mätinstrumentet saknar intern reliabilitet.  

5.1.3. Deskriptiv statistik för de oberoende variablerna 

Studiens oberoende variabler, de sociala och professionella nätverken, mättes som en 

kombination av relationerna till de olika nätverksaktörerna där ett medelvärde togs 

fram för respektive nätverk. För att avgöra styrkan i nätverken blev respondenterna 

ombedda att på en sjugradig likertskala ange i vilken grad de diskuterat 

företagsbaserade frågor under 2016 med respektive nätverksaktör, där 1=inte alls och 

7=i väldigt hög grad. Av respondenterna angav fem företagare att de inte alls 

diskuterat företagsbaserade frågor med någon annan, vilket motsvarar 3,6 % av de 

svarande. I tabell 5.2 redogörs resultatet för de oberoende variablerna genom att 

presentera medelvärde och standardavvikelse för småföretagens nätverk samt 

relationen till respektive nätverksaktör.   

  

                                                 

2 Måtten för betalningsrelaterad visar på låg intern reliabilitet, vilket tyder på att de inte mäter samma 

bakomliggande koncept. Trots det har betalningsrelaterad bootstrapping tagits med vid fortsatta analyser, vilket 

läsaren bör beakta vid efterföljande läsning. 
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Tabell 5.2 Medelvärde och standardavvikelse för nätverken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att respondenterna har starkast relationsband till främst 

familjemedlemmar och därefter vänner samt andra företag. Motsatsvis tyder 

resultatet på att småföretagen har svagast relationsband till företrädesvis kunder och 

sedermera leverantörer samt nära bekanta. Relationerna till respektive nätverksaktör 

har slagits samman till två variabler, vilket går att urskilja i tabellen. Medelvärden 

har tagits fram för måtten inom det sociala såväl som det professionella nätverket, 

vilka använts vid fortsatta analyser. Sålunda antyder resultatet att styrkan i det sociala 

nätverket är mer påtagligt än det professionella nätverket för småföretagen. 

Cronbachs alfa för variablerna i det sociala nätverket uppgår till 0,776, medan värdet 

är 0,713 för det professionella nätverket. Båda nätverken har därmed intern 

reliabilitet eftersom de överstiger tumregeln på 0,6 (Jones & Jayawarna, 2010), vilket 

enligt Bryman och Bell (2015) indikerar på att kvalitén i mätinstrumenten är hög.  

5.2. Korrelation 

Enligt Ghasemi och Zahediasl (2012) behöver inte materialet testas för 

normalfördelning om stickprovet är större än 100. Som tidigare nämnt omfattade 

enkätundersökningen 136 respondenter, vilket innebär att materialet förväntas vara 

normalfördelat. Vidare innebär det normalfördelade materialet att korrelationen har 

beräknats utifrån Pearson-metoden.  

Korrelation används då syftet är att indikera samband mellan två variabler, oavsett 

ifall det är positivt eller negativt (Djurfeldt & Barmark, 2009; Pallant, 2013; Bryman 

& Bell, 2015). Sålunda kan korrelation inte förklara orsakssamband, hur variabler 

påverkar varandra (Djurfeldt & Barmark, 2009; Pallant, 2013). Styrkan på 

Nätverk Medelvärde Standardavvikelse Cronbachs Alfa 

Socialt nätverk 3,01 1,664 0,776 

Ägarens familj 3,96 2,325  

Ägarens vänner 2,64 1,869  

Ägarens nära bekanta 2,43 1,771  

Professionellt nätverk 2,18 1,157 0,713 

Företagets kunder 1,93 1,245  

Företagets leverantörer 2,10 1,534  

Andra företag 2,53 1,554  
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korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 och 1. Föreligger ett perfekt 

negativt samband antas ett värde på -1, vilket innebär att den ena variabeln minskar i 

samma utsträckning som den andra ökar. Föreligger ett perfekt positivt samband 

antas ett värde på 1, vilket innebär att variablerna förändras i samma utsträckning och 

riktning (Pallant, 2013). Pallant (2013) menar att två variabler vars 

korrelationskoefficienter antar värden lägre än 0,3 har låga samband, där 

korrelationen inte kan betraktas som signifikant.  

Korrelationsmatrisen nedan (se tabell 5.3) indikerar ett flertal signifikanta 

korrelationer mellan de variabler som matrisen inkluderar. Den starkaste 

korrelationen finns mellan ålder och år som individen bott i Sverige som uppvisar en 

korrelationskoefficient på 0,785. En anmärkningsvärd korrelation är den mellan 

ursprung och ålder (-0,403). Resultatet indikerar att det finns ett negativt samband 

mellan invandrare och ålder. För de oberoende variablerna samt beroende variablerna 

uppvisar ägarrelaterad bootstrapping och socialt nätverk högst korrelation (0,592). 

Pallant (2013) menar att korrelationskoefficienten behöver vara under 0,9 för att 

undvika multikollinearitet. Däremot kan multikollinearitet upptäckas då 

regressionsanalyser utförs och observationer görs för regressionernas Variance 

Inflation Factors (VIF). Regressionernas VIF-värden diskuteras vidare i avsnitt 5.4.  

Vid multipla regressionsanalyser är det väsentligt att kontrollera för att de oberoende 

variablerna inte har en korrelation som överstiger 0,7. Genom att studera 

korrelationsmatrisen går det att utläsa att korrelationen mellan studiens oberoende 

variabler, socialt och professionellt nätverk, har en korrelation på 0,33. Därmed är de 

oberoende variablerna lågt korrelerade, vilket är en förutsättning för multipla 

regressioner.  
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Tabell 5.3 Korrelationsmatris 
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5.3. Det sociala och professionella nätverkets påverkan  

För att besvara studiens fyra första hypoteser, där styrkan i småföretags nätverk antas 

påverka valet av finansiell bootstrapping, genomfördes multipla regressionsanalyser. 

Multipla regressioner används för att utforska förhållandet mellan en beroende 

variabel och två eller flera förklarande variabler. Eftersom analysen innehåller 

oberoende såväl som kontrollvariabler genomfördes sålunda multipla regressioner. 

Följaktligen utgår de multipla regressionerna utifrån en signifikansnivå på 10%. 

Tabell 5.4 Multipla regressioner 

 

 

Ägarrelaterad 

bootstrapping β 

(sig.) 

Kundrelaterad 

bootstrapping β 

(sig.) 

Betalningsrelaterad 

bootstrapping β 

(sig.) 

Relationsrelaterad 

bootstrapping β 

(sig.) 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Kontrollvariabler     

Bransch 0,227 (0,001**)    

Storlek -0,232 (0,001**)    

Nätverk 0,550 (0,000***) 0,238 (0,005**) 0,380 (0,000***) 0,331 (0,000***) 

Total Regression     

Adjusted R2 0,421 0,050 0,138 0,103 

F-värde 32,220 8,048 22,648 16,486 

Högsta VIF 1,024 1,000 1,000 1,000 

Sig. 0,000*** 0,005** 0,000*** 0,000*** 

n=136     

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1 

  

I tabell 5.4 presenteras fyra modeller, som alla utgår från att besvara en hypotes. I 

tabellen är enbart de kontrollvariabler som är signifikanta för någon av regressionerna 

inkluderade.  Modell 1 besvarar Hypotes 1 och undersöker hur styrkan i det sociala 

nätverket påverkar i vilken utsträckning småföretag använder ägarrelaterad 

bootstrapping. Hypotes 1 accepteras, sålunda som visas i tabell 5.4, eftersom 

resultatet påvisar att socialt nätverk har en positiv påverkan på ägarrelaterad 

bootstrapping (β = 0,550, p<0,001). Även F-värdet stödjer hypotesen. F-värdet skall 

enligt Djurfeldt och Barmark (2009) anta ett värde på över 4,6 för att regressionen 

skall anses signifikant. För modell 1 var således motsvarande värde 32,220, vilket 

antyder på att regressionen är signifikant. Resultatet är överensstämmande med 

tidigare forskning som påvisar att styrkan i det sociala nätverket främjar 

användningen av ägarrelaterad bootstrapping (Jones & Jayawarna, 2010). Som 

modellen visar är kontrollvariablerna bransch och storlek signifikanta. Däremot 
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indikerar resultatet att storlek (β= -0,232) har en större påverkan, dock negativ, än 

bransch (β= 0,227). Modellens justerade determinationskoefficient, vilken är 

proportionen av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av 

variationen i den oberoende variabeln (Pallant, 2013), är 0,421. Således förklaras 42,1 

% av variationen i ägarrelaterad bootstrapping av styrkan i det sociala nätverket, givet 

de signifikanta kontrollvariablerna. Resterande procentenheter får tillskrivas andra 

påverkande faktorer som undersökningen inte omfattar eller slumpen av 

respondenternas svar (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

Modell 2 besvarar Hypotes 2 och undersöker hur styrkan i det professionella 

nätverket påverkar i vilken utsträckning småföretag tillämpar kundrelaterad 

bootstrapping. Hypotes 2 accepteras, vilket går att tyda ur tabell 5.4, eftersom 

resultatet indikerar att professionellt nätverk har en positiv påverkan på kundrelaterad 

bootstrapping (β = 0,238, p<0,01). F-värdet på 8,048 överstiger gränsvärdet (4,6), 

vilket antyder på en signifikant regression och således att hypotesen stöds. Resultatet 

är samstämmigt med Jonsson och Lindberghs (2013) antagande om att det behövs 

starka förtroendegivande relationer innan kundrelaterade metoder kan tillämpas. 

Däremot är den justerade determinationskoefficienten, eller förklaringsgraden, låg 

och visar att 5 % av förändringen i kundrelaterad bootstrapping kan förklaras av det 

professionella nätverket.  

I modell 3 är betalningsrelaterad bootstrapping inkluderat. Det finns sålunda stöd för 

Hypotes 3, vilket framgår i modellen där relationen mellan professionellt nätverk och 

betalningsrelaterad bootstrapping är starkt positiv (β = 0,380, p<0,001). Den 

justerade determinationskoefficienten indikerar att 13,8 % av variationen i 

småföretags användning av betalningsrelaterad bootstrapping kan förklaras av 

styrkan i det professionella nätverket. Hypotesen accepteras även genom att studera 

F-värdet (22,648) som påtagligt överstiger gränsvärdet (4,6). Således faller resultatet 

i linje med Jones och Jayawarnas (2010) studie som påvisar att det finns ett kausalt 

samband mellan variablerna. Att genom ett starkt professionellt nätverk kan 

småföretag tillämpa betalningsrelaterad bootstrapping i högre utsträckning (Jonsson 

& Lindbergh, 2013).  
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Vidare omfattar modell 4 relationsrelaterad bootstrapping och besvarar därmed 

Hypotes 4. Det finns således underlag för att acceptera Hypotes 4, vilket kan utläsas 

ur modellen där styrkan i det professionella nätverket påverkar i vilken utsträckning 

småföretag använder relationsrelaterad bootstrapping (β = 0,331, p<0,001). 

Modellens F-värde på 16,486 innebär att hypotesen stöds, vilket är förenligt med vad 

som framkommer utifrån modellens p-värde. Den justerade förklaringsgraden 

indikerar att 10,3 % av variationen i småföretags användning av relationsrelaterad 

bootstrapping förklaras av styrkan i det professionella nätverket. Vidare är resultatet 

förenligt med Bassams (1999) studie om att företag blir mer benägna att dela resurser 

sinsemellan när de professionella relationsbanden till varandra stärks.  

5.4. Effekten av företagarens ursprung  

För att besvara studiens fyra avslutande hypoteser, där företagarens ursprung antas 

förstärka effekten mellan nätverk och finansiell bootstrapping, utfördes multipla 

regressionsanalyser. Genom att sätta in företagarens ursprung som en modererande 

faktor går det att urskilja ifall variabeln har någon effekt på det kausala sambandet. 

Varje hypotes besvarades utifrån att presentera en modell, där modell 5 utgår från 

invandrarföretagare och övriga har infödda företagare som premiss.  I multipla 

regressioner används en eller flera variabler som befaras påverka det kausala 

sambandet mellan de oberoende och beroende variablerna (Pallant, 2013). Därmed 

görs regressioner även för kontrollvariablerna i syfte att verifiera ifall de har någon 

påverkan på relationen mellan nätverk och finansiell bootstrapping.  

Den modererande variabeln, företagarens ursprung, har i regressionsanalyserna 

multiplicerats med de oberoende variablerna för att skapa en ny multiplikativ produkt 

av ursprung och nätverk. Konsekvensen av sammanslagna variabler är att 

regressionsanalyser med en modererande effekt tenderar uppvisa multikollinearitet, 

högt VIF-värde (som högst ges ett värde på 9,328). Detta till följd av att den 

oberoende och den sammanslagna moderande variabeln är starkt korrelerade3. 

                                                 

3 När en multipel regressionsmodell expanderar från ett antagande av två huvudeffekter, Y=b0+b1X1+b2X2+ϵ, till 

en modell som innehåller en multiplikativ produkt för att se interaktionen av en modererande effekt, 

Y=b0+b1X1+b2X2+b3X1X2+ϵ, är huvudvariablerna (både X1 och X2) ofta högt korrelerade med den sammansatta 

produkten (X1X2) vilket ökar kollineariteten. Genom en medelvärdescentrering (X1−𝑋1) and (X2−𝑋2) minskar 

korrelationen med den sammansatta produkten X1X2 (Iacobucci, Schneider, Popovic, & Bakamitsos, 2016).  
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Utfallet blir speciellt utmärkande när den modererande variabeln har kodats om som 

dummyvariabel. Tidigare forskning visar att en medelcentrering (mean-centering) av 

värdena kan minska kovariansen mellan den oberoende och den multiplikativa 

modererande variabeln, vilket innebär att kollineariteten reduceras (Cronbach, 1987; 

Aiken, West & Reno, 1991). Medelcentreringen bidrar till att minska potentiella 

dåliga effekter av inbördesrelaterade variabler och därav reducera höga VIF-värden 

(Cronbach, 1987).  

Däremot menar ett flertal studier att höga VIF-värden inte behöver innebära 

multikollinearitet när regressionen har en moderande effekt, utan det är nästintill en 

förutsättning när variablerna är starkt korrelerade (Kromrey & Foster-Johnson, 1998; 

Echambadi & Hess, 2007). Höga VIF-värden kan därför betraktas som tillräckligt, 

men inte nödvändigt för multikollinearitet (Echambadi & Hess, 2007). Däremot finns 

det skiljaktiga åsikter om värdena skall centreras eller ej (Cronbach, 1987; Aiken, et 

al., 1991; Kromrey & Foster-Johnson, 1998; Echambadi & Hess, 2007). Iacobucci et 

al., (2016) menar att när VIF-värdena är under 10 med en multiplikativ produkt så 

behövs medelcentrering inte genomföras.  Följaktligen utfördes ingen 

medelcentrering av värdena eftersom det högsta VIF-värdet var 9,328.   

Tabell 5.5 Multipla regressioner med modererande variabel 

 Ägarrelaterad bootstrapping β (sig.) Kundrelaterad bootstrapping β (sig.) 

Variabler Modell 5a Modell 5b Modell 6a Modell 6b 

Kontrollvariabler 
    

Bransch 0,184 (0,006**) 0,127 (0,021*) 
  

Storlek -0,227 (0,001**) -0,232 (0,000***) 
  

Antal anställda 
  

0,151 (0,055†) 0,145 (0,063†) 

Nätverk 0,416 (0,000***) 0,016 (0,844) 0,153 (0,053†) -0,046 (0,745) 

Ursprung 0,270 (0,001**) -0,668 (0,000***) -0,399 (0,000***) -0,648 (0,000**) 

Modererande 

effekter 

    

Nätverk*Ursprung 
 

1,275 (0,000***) 
 

0,323 (0,092†) 

Total regression 
    

Adjusted R2 0,470 0,647 0,208 0,220 

F-värde 29,590 48,250 12,853 10,496 

Högsta VIF 1,399 9,328 1,057 6,258 

Sig. 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

n=136     

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1 
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I tabell 5.5 presenteras fyra modeller där b-modellerna tar hänsyn till ursprungets 

modererande effekt.   Modell 5b undersöker invandrares effekt på relationen mellan 

socialt nätverk och ägarrelaterad bootstrapping, medan modell 6b undersöker 

inföddas effekt på relationen mellan professionellt nätverk och kundrelaterad 

bootstrapping. I tabellen är enbart de kontrollvariabler som är signifikanta för någon 

av regressionerna inkluderade. Hypotes 5 accepteras, vilket visas i tabell 5.5, 

eftersom resultatet påvisar att invandrare har en förstärkande effekt på det kausala 

sambandet mellan sociala nätverk och ägarrelaterad bootstrapping (β = 1,275, 

p<0,001). Som modellen visar är kontrollvariablerna bransch och storlek 

signifikanta. Däremot indikerar resultatet att storlek (β= -0,232) har en större 

påverkan, dock negativ, än bransch (β= 0,138). Sålunda är regressionen fortsatt 

signifikant då F-värdet (48,250) överstiger vad som är allmänt giltigt (4,6). Den 

justerade determinationskoefficienten indikerar att givet de signifikanta 

kontrollvariablerna förklaras 64,7 % av variationen i användningen av ägarrelaterad 

bootstrapping av företagarens ursprung och styrkan i det sociala nätverket.  

Enligt Pallant (2013) är det essentiellt att studera betavärden i regressioner för att 

avgöra vilken variabel som utgör det starkaste bidraget för att förklara den beroende 

variabeln. För att avgöra om invandrare har en förstärkande effekt behöver 

regressionen med ursprung såväl som utan betraktas. Ur tabellen går det att utläsa det 

sociala nätverkets betavärde (0,416), vilket understiger ursprungets och det sociala 

nätverkets sammanslagna betavärde (1,275). Således indikerar resultatet att 

invandrare har en förstärkande effekt på det kausala sambandet mellan socialt nätverk 

och ägarrelaterad bootstrapping. Resultatet faller i linje med vad tidigare studier 

påpekar om att invandrares kontaktnät tenderar att präglas av starka relationer 

förankrade i sociala nätverk (Jin & Jung, 2016). Tidigare forskning har sålunda 

påvisat att invandrare använder sitt sociala nätverk i syfte att reducera kapitalbehovet 

(Kanas et al., 2009).  

I modell 6b, vilken har infödda företagare som premiss, är professionellt nätverk och 

kundrelaterad bootstrapping inkluderat. Det finns sålunda stöd för Hypotes 6, vilket 

framgår i modellen där ursprung har en signifikant effekt på relationen mellan 

professionellt nätverk och kundrelaterad bootstrapping (β = 0,323, p<0,1). Av 
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kontrollvariablerna är enbart antal anställda signifikant (β = 0,145, p<0,1).  

Modellens justerade determinationskoefficient antyder att 22,0 % av variationen i 

kundrelaterad bootstrapping bestäms av styrkan i det professionella nätverket, 

företagarens ursprung och antal anställda. En jämförelse med betavärdet för 

regressionen utan den modererande effekten (β = 0,323 >β = 0,153) visar att infödda 

har en förstärkande effekt på det kausala sambandet. Därmed är även regressionen 

signifikant (F=10,496), när ursprung tillämpas som en modererande faktor. Att 

infödda har en förstärkande effekt är samstämmigt med tidigare forskning som visar 

att infödda företagare nyttjar det professionella nätverket för att komma åt resurser 

som inte finns tillgängliga internt (Jensen & Schott, 2015). 

 
Tabell 5.6 Multipla regressioner med modererande variabel 

 

 

Betalningsrelaterad bootstrapping β 

(sig.) 

Relationsrelaterad bootstrapping β 

(sig.) 

Variabler Modell 7a Modell 7b Modell 8a Modell 8b 

Kontrollvariabler     

Huvudeffekter     

Nätverk 0,383 (0,000***) 0,307 (0,041*) 0,324 (0,000***) 0,392 (0,011*) 

Ursprung 0,017 (0,835) -0,077 (0,660) -0,045 (0,587) 0,039 (0,827) 

Modererande 

effekter     

Nätverk*Ursprung  0,122 (0,545)  -0,109 (0,596) 

Total regression     
Adjusted R2 0,132 0,128 0,098 0,093 

F-värde 11,265 7,597 8,348 5,630 

Högsta VIF 1,022 6,246 1,022 6,246 

Sig. 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,001** 

n=136     

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1 

     

I tabell 5.6 presenteras fyra modeller där b-modellerna tar hänsyn till ursprungets 

modererande effekt. Modell 7b undersöker inföddas effekt på relationen mellan 

professionellt nätverk och betalningsrelaterad bootstrapping, medan modell 8b 

undersöker inföddas effekt på relationen mellan professionellt nätverk och 

relationsrelaterad bootstrapping. I tabellen är alla de kontrollvariabler som är 

signifikanta för någon av regressionerna inkluderade.  Det finns inget underlag för att 

acceptera Hypotes 7, vilket modell 7b visar (β = 0,122, p>0,1). Som modellen 
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indikerar är ingen av kontrollvariablerna signifikanta och de har därmed exkluderats. 

F-värdet (7,597) visar att det professionella nätverkets påverkan på 

betalningsrelaterad bootstrapping fortsatt är signifikant. Däremot antyder betavärdet 

(β = 0,122) i relation till det som angavs utan ursprung som en modererande faktor 

(β = 0,383) att vi inte kan påvisa att infödda har en förstärkande effekt. Till följd av 

att ursprung inte har någon inverkan på regressionen minskar således den justerade 

förklaringsgraden från 13,2 % till 12,8 %. Variationen i betalningsrelaterad 

bootstrapping förklaras således i lägre grad när ursprung inkluderas i regressionen.  

Hypotes 8 förkastas, vilket går att urskilja i modell 8b, eftersom ursprung inte har en 

signifikant påverkan (β = -0,109, p>0,1). Som går att urskilja i modellen är inga 

kontrollvariabler signifikanta och de har därmed exkluderats. Betavärdet med 

ursprung (β = -0,109) jämfört med utan ursprung (β = 0,324) indikerar att vi inte kan 

påvisa att infödda har en förstärkande effekt. Till följd av att ursprung inte har någon 

inverkan på regressionen minskar således den justerade förklaringsgraden från 9,8 % 

till 9,3 %. Följaktligen är regressionen mellan professionellt nätverk och 

relationsrelaterad bootstrapping fortsatt signifikant då F-värdet är 5,630.  

5.5. Sammanfattning av analys 

Inledningsvis i kapitlet presenterades enkätundersökningens deskriptiva statistik för 

kontrollvariablerna, de beroende variablerna samt oberoende variabler. Därefter 

genomfördes Pearsons korrelationstest för att undersöka sambanden mellan studiens 

variabler. Multipla regressionsanalyser verkställdes för att kontrollera om styrkan i 

småföretags nätverk har en positiv påverkan på de olika bootstrappinggrupperna. 

Följaktligen kompletterades dessa med multipla regressionsanalyser med en 

modererande variabel i syfte att undersöka om företagarens ursprung har en 

förstärkande effekt på det kausala sambandet. Regressionsanalyserna besvarade 

således studiens hypoteser, vars utfall kan utläsas i tabell 5.7 nedan.   
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Tabell 5.7 Resultat av hypoteser 

Resultat av hypoteser   Slutsats 

H1 Socialt nätverk → ÄB   Accepteras 

H2 Professionellt nätverk → KB  Accepteras 

H3 Professionellt nätverk → BB  Accepteras 

H4 Professionellt nätverk → RB  Accepteras 

H5 Invandrare förstärker effekten på socialt nätverk → ÄB Accepteras 

H6 Infödda förstärker effekten på professionellt nätverk → KB Accepteras 

H7 Infödda förstärker effekten på professionellt nätverk → BB Förkastas 

H8 Infödda förstärker effekten på professionellt nätverk → RB Förkastas 

Notering:      

ÄB = Ägarrelaterad bootstrapping  BB = Betalningsrelaterad bootstrapping 

KB = Kundrelaterad bootstrapping  RB = Relationsrelaterad bootstrapping 
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6. Slutsatser och diskussion 

Huvudsyftet med denna studie var att bidra till att beskriva hur styrkan i småföretags 

nätverk påverkar valet av finansiell bootstrapping, med företagarens ursprung som 

betingad faktor. För att uppfylla detta mål utgår studien från den resursbaserade 

teorin, där företag förmår bli konkurrenskraftiga utifrån deras egenartade materiella 

och immateriella resurser. I det här kapitlet skall vi diskutera de viktigaste resultaten 

av studien och därmed bidra till att förklara hur småföretag nyttjar sina resurser för 

att erhålla finansiella medel genom att uppmärksamma forskningssyftet samt 

forskningsfrågan. Kapitlet fortsätter med en presentation av de praktiska och 

teoretiska konsekvenserna av studien, vilket sedermera fullföljs av ett självkritiskt 

inslag samt rekommendationer för framtida forskning.    

6.1. Diskussion  

Tidigare forskning poängterar småföretags bekymmer att erhålla kapital från externa 

finansiärer till följd av ett finansiellt gap mellan företagare och externa finansiärer. 

Det finansiella gapet innebär att småföretag behöver hitta alternativa metoder för att 

finansiera sin verksamhet, benämnt som finansiell bootstrapping. Således underlättas 

tillämpningen av finansiell bootstrapping genom att nyttja företagarens relationer 

förankrade i sociala och professionella nätverk. Tidigare forskning hävdar att 

ursprung är en väsentlig faktor för att förstå diskrepans i företags 

finansieringsbeteende. Däremot medger forskare att det finns brister i empiri kring 

hur företagarens ursprung möjligen har en effekt på relationen mellan nätverk och 

finansiell bootstrapping (Moghaddam et al., 2017). Sålunda undersöker denna studie 

hur styrkan i småföretags nätverk påverkar valet av finansiell bootstrapping, med 

företagarens ursprung som betingad faktor. Studien utgår från en kvantitativ metod, 

eftersom det finns etablerade teorier om forskningsområdena och syftet är att 

beskriva kausaliteten. En enkätundersökning som omfattade 136 småföretag, 

etablerade på svenska marknaden, genomfördes för att tillhandahålla empiri som 

därefter kunde analyseras och relateras till tidigare studier.   
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6.1.1. Nätverkets påverkan på valet av finansiell bootstrapping 

Av studiens regressionsanalyser framgår det att nätverk har påverkan på valet av 

finansiell bootstrapping. Regressionsanalyserna indikerar även att styrkan i nätverken 

har en positiv påverkan i vilken utsträckning finansiell bootstrapping tillämpas. 

Resultatet visar att styrkan i det sociala nätverket har en positiv påverkan i vilken 

utsträckning småföretag tillämpar ägarrelaterad bootstrapping. En potentiell 

förklaring är att när de sociala nätverksaktörerna ges en insyn i företaget känner de 

en solidarisk förpliktelse att bistå företagaren med resurser (Sanders & Nee, 1996). 

Sålunda som föreslagits av Audretsch et al. (2006) ger företagare de sociala 

nätverksaktörerna en insyn i verksamheten för att lösa kapitalbehovet och därav 

tillämpa ägarrelaterad bootstrapping.  

För att effektivt kunna tillämpa kundrelaterade metoder behövs förtroendegivande 

relationer till kunder. Liknande resonemang kan framställas för betalningsrelaterad 

bootstrapping där det krävs en tro från fordringsägarna på företags betalningsförmåga 

(Lindbergh & Jonsson, 2013). Således erfordras en tillit från företag om 

relationsrelaterad bootstrapping skall kunna tillämpas (Bassam, 1999). En 

sammanfattande förutsättning för grupperna är att det behövs starka professionella 

nätverk om metoderna skall kunna tillämpas. Något som utvecklas i samband med att 

företagare erbjuder kunder, leverantörer och andra företag insyn i verksamheten 

(Zhang et al., 2008). Vidare visar studiens resultat att styrkan i det professionella 

nätverket har en positiv påverkan i vilken utsträckning kundrelaterad, 

betalningsrelaterad samt relationsrelaterad bootstrapping tillämpas.    

6.1.2. Effekten av företagarens ursprung 

Enligt tidigare forskning är ursprung en av de främsta inriktningarna för att förklara 

diskrepans hos egenföretagare (Kanas et al., 2009). Ursprung bör sålunda vara 

betydelsefullt för att beskriva nätverkets effekt på valet av finansiell bootstrapping. 

Som förutsagt har invandrare en förstärkande effekt på relationen mellan socialt 

nätverk och ägarrelaterad bootstrapping. Styrkan i invandrarföretagares sociala 

nätverk påverkar sålunda i större utsträckning användningen av ägarrelaterad 

bootstrapping i förhållande till infödda företagare. Resultatet kan potentiellt förklaras 

utifrån vad tidigare forskning hävdar om att de sociala relationerna förstärks när 
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nätverksaktörerna befinner sig i en främmande miljö, eftersom det finns en social 

förpliktelse att bistå och hjälpa varandra (Jin & Jung, 2016). En potentiell förklaring 

är att invandrares begränsade kunskaper om det nya värdlandet innebär att de 

förhåller sig till individer med samstämmig nationell bakgrund för att få en kännedom 

om det nya samhället (Bassam, 1999). De förstärkta sociala nätverken innebär att 

invandrarföretagarna erbjuder de sociala nätverksaktörerna insyn i verksamheten, 

vilket främjar ägarrelaterad bootstrapping.  

Resultatet visar även, som förutsagt, att infödda har en förstärkande effekt på 

relationen mellan professionellt nätverk och kundrelaterad bootstrapping. Styrkan i 

infödda företagares professionella nätverk påverkar således i större utsträckning 

användningen av kundrelaterad bootstrapping i förhållande till invandrarföretagare. 

Resultatet ger stöd åt föregående studier om att infödda företagares nätverk präglas 

av professionella relationer (Sanders & Nee, 1996; Jensen & Schott, 2015), vilka 

möjliggör ett proaktivt sökande efter resurser som inte finns tillgängliga i den närmsta 

umgängeskretsen (Jin & Jung, 2016). Således kan det potentiellt förklaras av att 

infödda företagare har en längre inhemsk arbetslivserfarenhet än invandrarföretagare 

(se bilaga 5), vilket även Behtoui (2004) argumenterar för.    

Vidare indikerar resultatet att infödda inte har en förstärkande effekt på relationen 

mellan professionellt nätverk och betalningsrelaterad bootstrapping. Att infödda inte 

har en förstärkande effekt kan möjligen hänvisas till relationen mellan infödda 

företagare och leverantörer. Zirpoli och Caputo (2002) menar att infödda företagare 

tenderar att prioritera långfristiga relationer till ett fåtal leverantörer. De långfristiga 

relationerna borde innebära starka relationsband där företagarna erbjuder 

leverantörerna insyn, vilket underlättar för betalningsrelaterad bootstrapping. 

Däremot kan det betraktas som om infödda företagare inte avser att utnyttja 

leverantörernas förtroende för att lösa kapitalbehovet, eftersom det finns ett 

antagande att de långfristiga relationerna medfört bästa möjliga betalningsvillkor 

(Zirpoli & Caputo, 2002). Sålunda vill inte infödda riskera att förstöra relationerna, 

eftersom leverantörerna tenderar påverka företagets resultat och det tar tid att etablera 

nya långfristiga relationer. Istället kan det illustreras som om infödda företagare 

strävar efter att vara goda kunder, för att inte riskera att äventyra företagets finansiella 
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resultat. Att kvalitativa leveranser är mer betydande för kostnader och kassaflödet i 

långfristiga relationer än att frigöra kapital som finns bundna i fakturor.    

Att infödda inte har en förstärkande effekt på relationen mellan professionellt nätverk 

och relationsrelaterad bootstrapping kan möjligtvis förklaras genom resource 

dependence theory. Teorin fastslår att småföretag förmår använda ägarrelaterad och 

relationsrelaterad bootstrapping i deras tidigare levnad, något som därefter minskar 

över tiden till följd av att företag eftersträvar att bli självständiga (Winborg & 

Landström, 2001; Ebben & Johnson, 2006). Av respondenterna i studien finns det en 

signifikant skillnad i hur länge infödda och invandrares företag har existerat (se bilaga 

5). Enligt resource dependence theory torde invandrarföretagare använda 

relationsrelaterad bootstrapping i högre utsträckning än infödda då deras företag inte 

existerat lika länge. Sålunda tyder community of practice theory på att infödda inte 

möter samma barriärer som invandrare i användningen av professionella nätverk till 

följd av sin nationella erfarenhet (Zhang et al., 2008), vilket även 

korrelationsmatrisen indikerar (se tabell 5.4). Det finns sålunda en teori som talar för 

att infödda har en förstärkande effekt och en som talar emot inföddas förstärkande 

effekt på relationen mellan professionellt nätverk och relationsrelaterad 

bootstrapping. Inföddas fördelaktiga position i användningen av det professionella 

nätverket tillsammans med resource dependence theory, där invandrare förväntas 

tillämpa relationsrelaterad bootstrapping i högre utsträckning, borde innebära att 

ursprung inte har en modererande effekt. Sålunda är fallet i studien, eftersom 

resultatet indikerar att ursprung inte har en förstärkande effekt på det kausala 

sambandet.   

6.1.3. Kontrollvariablernas påverkan 

Intresseväckande är att två kontrollvariabler, bransch och storlek, förefaller vara 

betydelsefulla och ha en effekt på relationen mellan socialt nätverk och ägarrelaterad 

bootstrapping. Att bransch är signifikant är i kontrast med tidigare forskning om 

relationen mellan socialt nätverk och ägarrelaterad bootstrapping (Jayawarna et al., 

2015). Detta kan förklaras som föreslagits av Harrison, Mason och Girling (2004) av 

att tjänsteföretag tenderar vara riskaverta. Riskaversionen innebär att småföretagaren 

inte vill riskera egna eller det sociala nätverkets resurser. Storlekens signifikanta 
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negativa påverkan är överensstämmande med Winborg (2009) konstaterande. Detta 

kan möjligen förklaras som proponerats av Ebben och Johnson (2006) att småföretags 

användning av ägarrelaterad bootstrapping minskar i samband med att företaget 

växer. Således stöds resonemanget genom att studera korrelationsmatrisen, där 

storlek är negativt korrelerad till ägarrelaterad bootstrapping (se tabell 5.3). 

Som resultatet indikerar är en kontrollvariabel, antal anställda, betydande för 

relationen mellan professionellt nätverk och kundrelaterad bootstrapping. Att antal 

anställda har en signifikant positiv påverkan på relation är överensstämmande med 

tidigare forskning (Ebben, 2009). Detta kan förklaras som Johannisson (2005) 

föreslagit att småföretag använder sina anställda som länkar för att erhålla nya 

relationer knutna till affärsverksamheten. Fler anställda kan därmed leda till ett utökat 

professionellt nätverk, vilket möjliggör för kundrelaterade bootstrappingmetoder. 

6.2. Slutsats  

Denna kvantitativa studie erbjuder nya insikter i hur företagarens ursprung har en 

inverkan på finansieringsbeteendet baserat på ett urval bestående av småföretag, vilka 

är erkända att missgynnas på den svenska kreditmarknaden. Vi påstår att finansiell 

bootstrapping är särskilt väsentligt för småföretag eftersom de med största 

sannolikhet kommer att konfronteras med bekymmer att erhålla konventionellt 

kapital från externa finansiärer (Winborg & Landström, 2001). Studiens teoretiska 

referensram föreslår att demografiska egenskaper, såsom ursprung, stärker individers 

tillgång till resurser som kan tillfalla betydande vid egenföretagande (Kanas et al., 

2009). Dessutom påverkar företagarens ursprung skillnader i vilket nätverk som finns 

tillgängligt, vilket har en effekt på valet av finansiell bootstrapping. 

Sättet småföretagare erhåller kapital påverkas av relationer förankrade i nätverk 

(Jones & Jayawarna, 2010; Jonsson & Lindbergh, 2013). såväl som företagarens 

ursprung (Sanders & Nee, 1996; Moghaddam et al., 2017). Studiens resultat stödjer 

påståendet att invandrare har en missgynnande position i att nyttja professionella 

nätverk (Sanders & Nee, 1996) och att detta kan förklara mönstret i deras 

bootstrappingbeteende. Resultatet bekräftar även att invandrare föredrar starka 

sociala nätverk vid egenföretagande. Utifrån analysen kan det därmed föreslås att 
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invandrarföretagare även erbjuder professionella aktörer insyn i verksamheten för att 

få tillgång till andra typer av resurser. Vidare stödjer studien tidigare forskning som 

hävdar att infödda företagare inte syftar åt att ge sociala nätverksaktörer en insyn i 

affärsverksamheten. Att inte engagera sociala nätverksaktörer i affärsverksamheten 

kan anses chansartat, eftersom ägarrelaterad bootstrapping inte riskerar relationerna 

till professionella aktörer som kan vara betydelsefulla för företags finansiella resultat.  

Mer betydelsefullt är att resultatet bekräftar att ursprung har en förstärkande effekt 

på kausaliteten mellan nätverk och finansiell bootstrapping. Resultatet indikerar att 

det sociala nätverket spelar en annan roll för invandrare än för infödda. Således när 

invandrarföretagares sociala nätverk präglas av starka relationsband, där aktörerna 

ges en insyn i verksamheten, tenderar infödda företagares sociala nätverk ha svaga 

relationsband. Det faktum att invandrarföretagares sociala relationer är starka leder 

till att de riktar sig i högre utsträckning mot den närmsta umgängeskretsen för att 

tillhandahålla finansiella resurser jämfört med infödda företagare.  Medan 

invandrarföretagare förstärker effekten mellan socialt nätverk och ägarrelaterad 

bootstrapping, indikerar resultatet att infödda förstärker effekten mellan 

professionellt nätverk och kundrelaterad bootstrapping. Detta kan innebära att 

infödda företagare integrerar sig snabbare gentemot professionella aktörer än 

invandrarföretagare. Att infödda drar nytta av sin tidigare nationella 

arbetslivserfarenhet för att skapa starka professionella relationer och sålunda 

reducera kapitalbegränsningarna vid egenföretagande. Alternativt kan det förklaras 

av att invandrarföretagare är tillfredsställda med de finansiella resurser de erhåller 

genom det sociala nätverket och därav inte söker professionella relationer.   

Vidare visar resultatet att ursprung inte har en förstärkande effekt på relationen 

mellan professionellt nätverk och betalningsrelaterad samt relationsrelaterad 

bootstrapping. Resultatet indikerar att det finns vissa likheter i infödda och 

invandrarföretagares finansieringsbeteende.  Det bör därmed beaktas att det finns 

andra individuella och organisatoriska egenskaper som påverkar kausaliteten. 

Exempelvis påverkar företagsstorlek, bransch, företagets existens och föregående 

arbetslivserfarenhet valet av finansiell bootstrapping.  
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Sammantaget medges att företagarens ursprung har en påverkan på vilket nätverk 

som finns tillgängligt och hur styrkan i dessa förefaller. Således är det inte en garanti 

för att ursprung har en förstärkande effekt på relationen mellan nätverk och finansiell 

bootstrapping. Utifrån studiens resultat kan företagarens ursprung därmed betraktas 

som en främjande egenskap som underlättar för anskaffningen av finansiella resurser, 

vilka är nödvändiga för att generera konkurrenskraftiga fördelar.  

6.3. Implikationer och bidrag 

Som tidigare anförts tidigare spelar nätverk och företagarens ursprung en betydande 

roll på valet av finansiell bootstrapping. Således kommer vi i detta avsnitt att ta upp 

bidragen och implikationerna för studien.  

Det första bidraget är ett teoretiskt bidrag och berör att denna uppsats etablerat en 

relation mellan nätverk och finansiell bootstrapping, med företagarens ursprung som 

betingad faktor. För de som syftar att studera finansiell bootstrapping kan resultaten 

av denna studie bistå till att utveckla en kunskap för några av de bakomliggande 

faktorerna som påverkar valet av bootstrapping metod. Dessutom kan det 

resursbaserade perspektiv som studien tillhandahåller vara av intresse för att 

tillhandahålla en utökad kunskap om att småföretag använder sina immateriella 

resurser i syfte att bli konkurrenskraftiga. Sålunda leder den resursbaserade teorin till 

en reflektion om att det inte enbart är finansiella resurser som är betydelsefulla för 

småföretags tillväxt. Sammantaget hävdar vi att studien främjar en utökad förståelse 

för småföretags tillämpning av finansiell bootstrapping och bidrar till att beskriva hur 

resurser, ursprung och nätverk har en inverkan på egenföretagande.   

Det andra bidraget från denna studie är ett metodiskt bidrag som innehåller två 

ändringar i förhållande till tidigare forskning. Den första ändringen gjordes i de 

beroende variablerna, de finansiella bootstrappingmetoderna. I tidigare litteratur har 

metoder som berör familj och vänner förenats för att mäta samma företeelse, medan 

metoderna har separerats i studien för att mäta kopplingen till familj och vänner var 

för sig. Uppdelningen resulterade utifrån den pilotstudie som genomfördes, eftersom 

respondenterna ansåg att nyttja familjemedlemmars tjänster inte är enhetligt med att 

nyttja vänners tjänster. Den andra ändringen gjordes genom att mäta styrkan i 

småföretags nätverk utifrån hur mycket insyn nätverksaktörer får i 
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affärsverksamheten. Tidigare forskning om nätverk och finansiell bootstrapping har 

använt frekvensen i interaktionen som ett mått på relationernas styrka. Således genom 

att diskutera styrkan i nätverket utifrån nätverksaktörernas insyn i 

affärsverksamheten ökar möjligheten att relationerna berör en företagsmässig 

kontext. Mätinstrumenten för det sociala och professionella nätverket uppvisar hög 

intern reliabilitet, vilket innebär att de kan vara användbara för framtida forskning.  

Det tredje bidraget från studien är ett empiriskt bidrag och kartlägger hur småföretag 

tillämpade finansiell bootstrapping under 2016 i Sverige. Studien bistår med ett 

resultat som visar kausaliteten mellan nätverk och finansiell bootstrapping med 

företagarens ursprung som betingad faktor. Således bidrar det empiriskt eftersom den 

studerade relationen inte undersökts i svensk kontext.  Den kvantitativa metod, i form 

av en enkätundersökning, som genomfördes bidrar till att beskriva det orsakssamband 

som finns. Orsakssambandet förklaras utifrån regressioner som inkluderar nätverk, 

finansiell bootstrapping, företagarens ursprung samt andra individuella och 

organisatoriska egenskaper som tenderar vara betydelsefulla för kausaliteten.  

Det fjärde bidraget är ett praktiskt bidrag om att småföretag kan dra nytta av resultatet 

för att komma underfund med att det finns alternativa metoder att erhålla kapital som 

inte involverar externa finansiärer. I populärpress har inte finansiell bootstrapping 

blivit allmänt accepterat som en finansieringsmetod för småföretag. Studien bidrar 

även till att beskriva hur småföretag kan nyttja sina nätverk för att tillämpa finansiell 

bootstrapping. Sålunda instämmer vi med Jayawarna et al. (2015) om att småföretags 

kapitalbegränsningar kan förebyggas genom att utbilda småföretagare beträffande 

betydelsen av finansiell bootstrapping som ett sätt att komma åt finansiella medel 

genom sociala och professionella nätverk.  

Det femte bidraget är ett etiskt bidrag och berör ursprungsskillnaderna hos 

småföretagare i Sverige. Småföretag är relevant ur ett samhälleligt perspektiv då de 

är en avgörande faktor för ekonomisk tillväxt samt att skapa arbetstillfällen. Sålunda 

bidrar studien med att skildra de likheter och skillnader som finns i infödda och 

invandrarföretagares finansieringsbeteende. Framförallt kan det vara intressant ur ett 

politiskt perspektiv eftersom migrationen till Sverige ökat och egenföretagande kan 

illustreras som en språngbräda in i det svenska samhället. Resultatet kan därmed bistå 
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med en utökad förståelse för de hinder som infödda och invandrare möter vid 

egenföretagande. Samtidigt kan studien bidra med en utökad förståelse för den starka 

gemenskap som finns i invandrares sociala nätverk och hur denna nyttjas i 

företagssammanhang. Således kan resultatet bidra till en insikt i hur 

invandrarföretagare kan interageras i professionella nätverk. Genom att genomföra 

samhälleliga insatser i syfte att reducera det gap som finns mellan infödda företagare 

och invandrarföretagares nätverkanden skulle mångfalden i nätverken breddas, vilket 

vi instämmer med Tillväxtverket (2016) skulle kunna öka sysselsättningen och den 

ekonomiska tillväxten i Sverige.  

6.4. Begränsningar och framtida forskning 

Denna studie innehåller flera begränsningar som måste medges och framhävas. Till 

exempel kan den kvantitativa forskningsmetod som använts i denna studie ha lett till 

att betydelsefull information förbisetts även ifall erkända och etablerade 

mätinstrument använts i enkätundersökningen. I synnerhet blir det väsentligt i 

presentationen av det empiriska materialet samt i analysen och tolkningen av 

resultatet.  

Följaktligen kan begränsningar i den tillämpade forskningsmetoden identifieras. 

Trots att etablerade mätinstrument från tidigare studier som uppvisat hög reliabilitet 

tillämpats kan resultatet kritiseras. Framförallt blir kritiken påtaglig när ett av 

mätinstrumenten som utgår från tidigare studier inte kan uppvisa hög reliabilitet. Ett 

förslag på framtida forskning är att tillämpa en kvalitativ metod för att identifiera 

vilka bootstrappingmetoder som finns och hur dessa möjligen kategoriseras. 

Djupgående intervjuer hade möjligtvis kunnat eliminera problemet med reliabiliteten 

i mätinstrumenten genom att generera en förståelse för småföretags användning av 

finansiella bootstrappingmetoder, vilket därefter kunnat kompletteras med en 

kvantitativ metod. Genom att gå från en kvalitativ till en kvantitativ metod hade flera 

variabler kunnat bli mer signifikanta i regressionsanalyserna, vilket kunnat ge 

annorlunda svar vid hypotesprövningen.   

En annan begränsning är att studien inte tar hänsyn till ett tidsperspektiv. I slutsatsen 

diskuteras tidsaspekten, hur länge företaget existerat, som en förklaring till varför 

ursprung inte har en förstärkande effekt på samtliga relationer mellan nätverk och 
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finansiell bootstrapping. En framtida studie skulle därmed kunna undersöka vilka 

skillnader det finns i finansiell bootstrapping med hänsyn till företagets existens och 

resource dependence theory. Teorin fastslår att småföretag strävar efter att bli 

självständiga och att tillämpningen av olika bootstrappingmetoder minskar över tiden 

som småföretag etablerar sig. Vidare kan studien likt vår utgå från företagarens 

ursprung för att undersöka ifall det förekommer några skillnader. Följaktligen vore 

det intressant att se hur ursprung påverkar finansiell bootstrapping utifrån resource 

dependence theory. Att betrakta om olika finansiella bootstrappingmetoder minskar 

generellt över tiden eller om det finns diskrepans när företagarens ursprung används 

som betingad faktor. 

För att kunna göra en fullgod generalisering om hur styrkan i småföretags nätverk 

påverkar valet av finansiell bootstrapping, med företagarens ursprung krävs en 

betydligt mer omfattande studie än den här uppsatsen. Studiens urval består av 

småföretagare med olika kulturella och socioekonomiska bakgrunder där hänsyn inte 

tagits till geografiska skiljaktigheter. Det vore således förmätet att göra anspråk på 

att denna studie generellt visar att småföretags nätverk påverkar valet av finansiell 

bootstrapping beroende på företagarens. Ett större stickprov hade medfört att 

småföretagare kunnat i kategoriseras i mindre grupper utifrån sitt ursprung.  Således 

hade det inneburit att Ohlsson et al.:s (2012) yttrande, om att invandrarföretagare inte 

skiljer sig åt och därmed bör tillämpas som en generaliserande term för alla 

utlandsfödda, antingen kunnat bekräftas eller dementeras.  Samtidigt hade det varit 

allt för tidskrävande och omfattande att genomföra en studie med tillräckligt stort 

stickprov för denna uppsats.  
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Bilaga 1 – Enkät svensk version 

1. Vänligen ange i vilket land du är född i 

__________________________ 

2. Vänligen ange hur länge du har bott i Sverige 

__________________________ 

3. Vänligen ange din ålder 

__________________________ 

4. Vänligen ange i år hur länge företaget har existerat 

________________________ 

5. Vänligen ange i år hur länge du varit ägare i företaget 

________________________ 

6. Vänligen ange hur många procent av företaget du äger 

________________________ 

7. Vänligen ange företagets bolagsform 

________________________ 

8. Vänligen ange i vilken bransch företaget befinner sig i 

________________________ 

9. Vänligen ange hur många år i Sverige du har arbetat i samma bransch 

________________________ 

10. Vänligen ange hur många anställda företaget ungefärligen hade i slutet av 2016  

________________________ 

11. Vänligen ange i Msek hur mycket företaget ungefärligen omsatte 2016 

________________________ 

12. Vänligen ange i Msek hur stor företagets balansomslutning ungefärligen var 2016  

________________________ 
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13. Nedan följer påståenden kring i vilken grad företaget använde alternativa 

finansieringsmetoder under 2016.  

Vänligen ta ställning till vilken utsträckning företaget använt följande metoder 

under 2016 på en skala 1–7 (1=Inte alls till 7=I väldigt hög grad) 

Ägaren har undvikit att ta ut lön 

1        2              3    4  5 6 7 

Ägarens personliga kreditkort har nyttjats för företagets räkning 

1        2              3    4  5 6 7 

Ägaren har tillfört kapital via arbete för andra företag än det egna 

1        2              3    4  5 6 7 

Företaget har anställt ägarens familjemedlemmar till lägsta möjliga marknadslön 

1        2              3    4  5 6 7 

Företaget har anställt ägarens vänner till lägsta möjliga marknadslön 

1        2              3    4  5 6 7 

Företaget har lånat kapital av ägarens familjemedlemmar 

1        2              3    4  5 6 7 

Företaget har lånat kapital av ägarens vänner 

1        2              3    4  5 6 7 

Verksamheten har bedrivits hemifrån istället för att köpa/hyra en lokal 

1        2              3    4  5 6 7 

Rabatter har erbjudits till kunder vid förskottsbetalningar 

1        2              3    4  5 6 7 

Företaget har påskyndat faktureringen till kunder 

1        2              3    4  5 6 7 

Dröjsmålsränta har använts till kunder vid försenade betalningar 

1        2              3    4  5 6 7 
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Företaget har upphört verksamheten med kunder som inte kunde betala fordringar 

vars förfallodatum gått ut 

1        2              3    4  5 6 7 

Företaget har prioriterat kunder med snabb betalningsförmåga 

1        2              3    4  5 6 7 

Förhandling med leverantörer har skett angående längre betalningsvillkor 

1        2              3    4  5 6 7 

Företaget har betalat fakturor till leverantörer efter fakturans förfallodatum 

1        2              3    4  5 6 7 

Utrustning gällande verksamheten har hyrts istället för att köpas 

1        2              3    4  5 6 7 

Vid större inköp har företaget samverkat med andra företag 

1        2              3    4  5 6 7 

Utrustning gällande företaget har lånats från andra företag 

1        2              3    4  5 6 7 

Lokaler har delats med andra företag 

1        2              3    4  5 6 7 

Anställda har delats med andra företag 

1        2              3    4  5 6 7 

Utrustning har delats med andra företag 

1        2              3    4  5 6 7 
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14. Nedan följer påståenden kring i vilken grad företaget diskuterade 

företagsbaserade frågor med utomstående parter under 2016. Det kan handla om 

problem företaget stod inför, möjligheter för affärsutveckling samt allmänt om hur 

det gick för företaget. 

Vänligen ta ställning till i vilken grad du som ägare diskuterade företagsbaserade 

frågor med följande parter under 2016 på en skala 1–7 (1=Inte alls till 7=I väldigt 

hög grad). 

Företagsbaserade frågor diskuterades med familjemedlemmar 

1        2              3    4  5 6 7 

Företagsbaserade frågor diskuterades med vänner 

1        2              3    4  5 6 7 

Företagsbaserade frågor diskuterades med nära bekanta. Nära bekanta är individer du 

umgås med utanför affärsverksamheten som inte nödvändigtvis är din familj eller 

dina vänner. 

1        2              3    4  5 6 7 

Företagsbaserade frågor diskuterades med kunder 

1        2              3    4  5 6 7 

Företagsbaserade frågor diskuterades med leverantörer 

1        2              3    4  5 6 7 

Företagsbaserade frågor diskuterades med andra företag 

1        2              3    4  5 6 7 
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Bilaga 2 – Enkät engelsk version 

1. Please indicate your country of birth 

________________________ 

2. Please indicate how long you have lived in Sweden 

________________________ 

3. Please enter your age 

________________________ 

4. Please indicate how many years the company has existed 

________________________ 

5. Please indicate how many years you have been the owner of the company 

________________________ 

6. Please indicate how big your percentage stake is in the company 

______________________ 

7. Please indicate the company´s corporate form 

______________________ 

8. Please indicate in which business area the company is active  

______________________ 

9. Please indicate how many years in Sweden you have worked in the business area 

______________________ 

10. Please indicate how many employees the company approximately had at the end 

of 2016 

______________________ 

11. Please indicate in Msek the company´s approximately turnover in 2016 

______________________ 

12. Please indicate in Msek the company´s approximately balance sheet in 2016 

______________________ 



 

94 

 

 

13. Below are the claims about to which extent the company used alternative 

financing methods in 2016. 

Please consider to which extent the company used the following methods in 2016 on 

a scale of 1-7 (1=not at all to 7=to a very great extent) 

The owner has avoided to take out salary 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has used the owner's personal credit card  

1        2              3    4  5 6 7 

The owner has provided capital by working for other companies 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has employed the owner's family members to the lowest possible 

market salary 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has employed the owner's friends at the lowest possible market salary 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has borrowed capital from family members of the owner 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has borrowed capital from friends of the owner 

1        2              3    4  5 6 7 

The company was carried out at home instead of buying/renting premises 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has offered discounts on upfront payments 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has used methods that sped up invoicing 

1        2              3    4  5 6 7 
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The company has used interest on overdue payments 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has ceased business with late payers 

1        2              3    4  5 6 7 

The company have prioritized customers who pay quickly 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has negotiated with suppliers about extended payment options 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has paid invoices after the due date of the invoice 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has rented equipment instead of purchasing it 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has collaborated larger purchases with other companies 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has borrowed equipment from other companies 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has shared premises with other companies 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has shared employees with other companies 

1        2              3    4  5 6 7 

The company has shared equipment with other companies 

1        2              3    4  5 6 7 
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14. Below are claims about to which extent you as owner discussed business-based 

issues with third parties in 2016. It may be about problems that the company faced, 

business development opportunities and generally how it went for the company. 

Please consider to which extent you as owner discussed business-based issues with 

the following parties in 2016 on a scale of 1-7 (1=Not at all to 7=To a very great 

extent) 

Business-based issues were discussed with family members 

1        2              3    4  5 6 7 

Business-based issues were discussed with friends 

1        2              3    4  5 6 7 

Business-based issues were discussed with close acquaintances. Close acquaintances 

are individuals you hang out with outside the business who is not necessarily have to 

be your family or friends. 

1        2              3    4  5 6 7 

Business-based issues were discussed with customers 

1        2              3    4  5 6 7 

Business-based issues were discussed with suppliers 

1        2              3    4  5 6 7 

Business-based issues were discussed with other companies 

1        2              3    4  5 6 7 
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Bilaga 3 – Följebrev 

Hej!  

Vi är två studenter på högskolan Kristianstad och skriver just nu vår kandidatuppsats 

inom inriktningen bank och finans. Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka 

hur relationer i sociala och professionella nätverk påverkar valet av finansiering bland 

småföretag. Denna enkät är avsedd till ägaren av företaget, om den har kommit till 

någon annan än ägaren, ber vi er vänligen vidarebefordra denna till ägaren av 

företaget.   

Alla svar behandlas konfidentiellt och du är självklart anonym. Om möjligt, vore vi 

mycket tacksamma om enkäten kan besvaras så fort som möjligt.   

Enkäten tar cirka 5 minuter att besvara. Ditt deltagande gör vår uppsats möjlig, er tid 

och engagemang är därför av stor vikt för oss och är väldigt uppskattat. Vid frågor 

och funderingar får ni gärna kontakta oss på +46 70-146 59 66 

Tack på förhand  

Med vänliga hälsningar,  

Oskar & Albin Mauritzson  

För att delta i undersökningen, vänligen klicka här. 
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Hi, 

We are two students at Kristianstad University and are currently writing our bachelor 

thesis in the field of banking and finance. The aim with our study is to investigate 

how relationships established within the social and professional network influence 

the choice of alternative ways of financing the firm among small firms. This survey 

is intended for the owner, we therefore kindly ask you to forward it to the owner if it 

has reached someone else in the firm.  

Your answers will be treated confidentially and you will of course be anonymous. 

The answers will not be passed to any third parties, the answers will be handled in 

accordance with academic ethical guidelines.  

The questionnaire will approximately take five minutes to answer. Your answers will 

make our thesis possibly, your time and effort is very much appreciated. In case of 

any questions, we can be reached at +46 70-146 59 66 

Thank you in advance 

Kind Regards 

Oskar & Albin Mauritzson 

To participate in the survey, please press here. 
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Bilaga 4 – Uppdelning av bootstrappingmetoder 
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Bilaga 5 – De finansiella bootstrappingmetoderna 

Ägarrelaterad 

bootstrapping 

Kundrelaterad 

bootstrapping 

Betalningsrelaterad 

bootstrapping 

Relationsrelaterad 

bootstrapping 

Ägaren har undvikit 

att ta ut lön 

Rabatter har erbjudits 

till kunder vid 

förskottsbetalningar 

Företaget har förhandlat 

med leverantörer 

angående längre 

betalningsvillkor 

Vid inköp har 

företaget samverkat 

med andra företag 

Ägarens personliga 

kreditkort har nyttjats 

för företagets räkning 

Kunder med snabb 

betalningsförmåga har 

prioriterats 

Inbetalningar av fakturor 

har avsiktligen försenats 

till leverantörer 

Företaget har lånat 

utrustning från andra 

företag 

Ägaren har tillfört 

kapital via arbete för 

andra företag än det 

egna 

Metoder har använts 

som påskyndar 

faktureringsprocessen 

Utrustning har hyrts 

istället för att köpas 

Företaget har delat 

lokaler med andra 

företag 

Ägarens familj har 

nyttjats till lägsta 

tillåtna marknadslönen 

Dröjsmålsränta har 

använts till kunder vid 

försenade betalningar 

 
Företaget har delat 

anställda med andra 

företag 

Ägarens vänner har 

nyttjats till lägsta 

tillåtna marknadslönen 

Företaget har upphört 

verksamheten med 

kunder som är sena 

med inbetalningar 

 
Utrustning gällande 

företaget har delats 

med andra företag 

Företaget har lånat 

kapital av ägarens 

familj 

   

Företaget har lånat 

kapital av ägarens 

vänner 

   

Verksamheten har 

bedrivits hemifrån 

istället för att 

köpa/hyra en lokal 
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Bilaga 6 – Faktoranalys av bootstrappingmetoderna  

 1 2 3 4 5 6 

Ägaren har undvikit att ta ut lön ,691      

Ägarens personliga kreditkort 

har nyttjats för företagets 

räkning 

,736      

Ägaren har tillfört kapital genom 

att arbeta för andra företag 
,768      

Företaget har anställt ägarens 

familjemedlemmar till lägsta 

möjliga marknadslön 

,846      

Företaget har anställt ägarens 

vänner till lägsta möjliga 

marknadslön 

,859      

Företaget har lånat kapital av 

ägarens familjemedlemmar 
,832      

Företaget har lånat kapital av 

ägarens vänner 
,863      

Rabatter har erbjudits till kunder 

vid förskottsbetalningar 
,639      

Lokaler har delats med andra 

företag 
 ,892     

Anställda har delats med andra 

företag 
 ,517     

Utrustning har delats med andra 

företag 
 ,863     

Förhandling med leverantörer 

har skett angående längre 

betalningsvillkor 

  ,651   ,423 

Företaget har betalat fakturor till 

leverantörer efter fakturans 

förfallodatum 

  ,764    

Utrustning gällande företaget har 

lånats från andra företag 
  ,658  ,407  

Dröjsmålsränta har använts till 

kunder vid försenade betalningar 
   ,645   

Företaget har upphört 

verksamheten med kunder som 

inte kunde betala fordringar vars 

förfallodatum gått ut 

   ,798   

Företaget har prioriterat kunder 

med snabb betalningsförmåga 
   ,517  ,558 

Utrustning gällande 

verksamheten har hyrts istället 

för att köpas 

    ,802  

Vid större inköp har företaget 

samverkat med andra företag 
    ,743  

Verksamheten har bedrivits 

hemifrån istället för att 

köpa/hyra en lokal 

     -,485 

Företaget har påskyndat 

faktureringen till kunder 
     ,652 
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Bilaga 7 - Faktoranalys av nätverken 

 1 2 

Vänner ,899  

Nära bekanta ,876  

Familj ,713  

Kunder  ,797 

Leverantörer  ,788 

Andra företag  ,778 
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Bilaga 8 - Deskriptiv statistik för kontrollvariablerna 

Variabler  Medel Sig. 

Ålder Infödda 55,94 
0,000 

 Invandrare 45,22 

 Totalt 53,42 
 

Företagets existens Infödda 24,24 0,078 

 Invandrare 16,03 

 Totalt 22,31 
 

År som ägare Infödda 17,24 0,000 

 Invandrare 10,50 

 Totalt 15,65 
 

Omsättning Infödda 17,30 0,572 

 Invandrare 14,81 

 Totalt 16,71 
 

År i branschen Infödda 29,35 0,000 

 Invandrare 17,94 

 Totalt 26,66 
 

Anställda Infödda 8,52 0,181 

 Invandrare 5,72 

 Totalt 7,86 
 

Tidigare erfarenhet Infödda 12,11 0,019 

 Invandrare 7,44 

 Totalt 11,01  

    

  Andel Sig. 

Bransch Infödda 19% 

0,013 (tillverkning/tillverkningsrelaterade) Invandrare 41% 

 Totalt 24% 

 

Bolagsform Infödda 67% 
0,907 

(Aktiebolag) Invandrare 66% 

 Totalt 67% 

 

Andel av företaget Infödda 82% 
0,075 

 Invandrare 73% 

 Totalt 80% 

 


