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1. Inledning 
Uppsatsens inledande kapitel redogör för bakgrund och problematisering av det valda 

ämnet. Dessutom presenteras forskningsfråga, syfte och specificering av begrepp. 

Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition. 

1.1. Bakgrund 
Arbetslösheten i Sverige uppgår idag till 7,5 procent, vilket motsvarar 388 200  arbetslösa 

personer (Nannesson, 2016). För att skapa ytterligare sysselsättning samt minska 

arbetslösheten är entreprenörskap en aktuell faktor (Thurik, Carree, Stel, & Audretsch, 

2008). Entreprenörskap kan definieras som upptäckt och utveckling av nya 

affärsverksamheter med vinstsyfte (Samuelsson, 2007). Vidare är entreprenörskap 

betydelsefullt för ett lands ekonomiska tillväxt (Winborg & Landström, 2000; Wing, 

2010; Ebben & Johnsson, 2006; Soledad, Martínez, Teresa, Picazo, Ángel & Martín, 

2015; Audretsch, 2012; Schoonjans, Cauwenberge, & Bauwhede, 2013), sysselsättning 

och innovativitet (Soledad et al., 2015).  

Entreprenörskap ingår i små och medelstora företag (SME) som står för 99.9 procent av 

samtliga företag på den svenska marknaden och av denna procentsats är 99,4 procent små 

företag (Ekonomifakta, 2016). Således står de mindre företagen för en stor del av 

samtliga arbetstillfällen (Simeonov, 2015; Audretsch, 2012; Ebben & Johnsson, 2006; 

Ludmila & Stanislava, 2015; Mijatovic, 2014). Dessutom har innovativitet länge setts 

som en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt eftersom det leder till nya produkter och 

tjänster, bättre kvalitet samt lägre priser (Carmona, Momparler, & Gieure, 2012; Bloom 

& Van Reenen, 2002). Detta har medfört att betydelsen för entreprenörskap har ökat 

(Soledad et al., 2015).  

SME möter dock svårigheter vid finansiering av sin verksamhet (Vanacker, Manigart, 

Meuleman, & Sels, 2011; Soledad et al., 2015; Beckett & Jones, 2012). Det finansiella 

gapet uppmärksammades på 1930-talet och refererar till de problem som SME har att 

attrahera extern finansiering från externa finansiärer och finansiella institut (Winborg, 

2000; Landström, 2003). Efter den finansiella krisen 2009 infördes nya regler, Basel III, 

för bankerna i Europa (Sveriges Riksbank, 2011). Basel III tvingar banker att skära ner på 

sitt risktagande, vilket bland annat innebär en minskning av den mest riskabla utlåningen: 
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framförallt den till mindre företag, som försvårar finansieringen ytterligare en grad 

(Svenska Dagsbladet, 2014; Sveriges Riksbank, 2011;Vanacker et al., 2011; Vasilescu, 

2014). 

SME kompenserar svårigheten med att anskaffa externt kapital genom att engagera sig i 

”bootstrappingaktiviteter” (Jones & Jayawarna, 2010; Ebben & Johnsson, 2006; 

Landström, 2003; Van Auken & Neeley, 1996). Bootstrapping kan beskrivas som en 

samling metoder för att minska behovet av lån från banker och andra externa investerare. 

Dessa metoder kombineras och minimerar därmed det totala kapitalkravet, förbättrar 

kassaflödet samt nyttjar personliga finansieringskällor (Ebben & Johnsson, 2006). Det har 

visat sig att 80 till 95 procent av alla SME använder någon form av bootstrapping 

(Malmström, 2014; Ebben & Johnsson, 2006). Detta beror bland annat på att mindre 

företag ofta är oerfarna och inte hunnit skapat ett gott rykte på marknaden. Många 

entreprenörer saknar säkerhet för lån (Jones & Jayawarna, 2010) samtidigt som 

investerare har otillräcklig data om företaget, vilket även påverkar finansieringen till 

mindre bolag (Simeonov, 2015). SME kräver mindre kapitalbelopp som medför relativt 

högre transaktions- och kontrollkostnader i jämförelse med investeringar om större 

belopp (Winborg & Landström, 2000; Landström, 2003; Ebben & Johnsson, 2006; Neely 

& Van Auken , 2012).  

1.2. Problematisering  

Winborg och Landström identifierar 32 metoder inom bootstrapping (se bilaga 1) 

(Winborg & Landström, 2000; Ebben & Johnsson, 2006). Metoderna kan i sin tur delas in 

i fyra grupper: kundrelaterade, betalningsrelaterade, ägarrelaterade samt gemensam 

användning (Jones & Jayawarna, 2010; Winborg & Landström, 2000; Ebben & Johnsson, 

2006). Dessa grupper påverkar företaget i olika utsträckning (Ebben & Johnsson, 2006; 

Jones & Jayawarna, 2010; Brush, Carter, Gatewood, Greene, & Hart, 2006). Genom 

metoden gemensam användning kan kapital frigöras för investeringar samtidigt som 

betalnings- och kundrelaterade metoder kan ge företag ytterligare rörelsekapital för 

affärsutveckling. Vidare används ägarrelaterade tekniker främst för att hantera 

likviditetsproblem (Jones & Jayawarna, 2010). Enligt den traditionella synen bromsas 

tillväxt i företaget genom begränsning i finansiella resurser (Vanacker et al., 2011; Ebben, 

2009; Ebben & Johnsson, 2006). Emellertid tyder den resursbaserade synen på att 
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finansiella resurser används mer effektivt vid nyttjandet av bootstrapping, då företaget är 

begränsade i sina resurser (Ebben, 2009; Jones & Jayawarna, 2010; Ebben & Johnsson, 

2006).  

Likt bootstrapping anses nätverk underlätta företagets anskaffande av finansiella resurser, 

vilket i sin tur är viktigt för överlevnad och tillväxt (Schoonjans et al., 2013; Johannisson, 

2005; Anderson, Dodd, & Jack, 2010; Jayawarnaa, Jones, & Marlow, 2015; Ludmila & 

Stanislava, 2015; Martins, 2016). Vidare är nätverket i synnerhet till nytta för SME 

(Jayawarnaa et al., 2015; Ludmila & Stanislava, 2015), eftersom dessa ofta saknar 

tillräckliga finansiella resurser för att handskas med en föränderlig marknad. Nätverket 

ger således en del av det SME behöver för att behålla en konkurrenskraftig rörelse (Carter 

et al., 2003; Schoonjans et al., 2013). 

Nätverket kan delas upp i två grupper, sociala nätverk och affärsmässiga nätverk. Det 

sociala nätverket består av familj, vänner och bekanta, medan det affärsmässiga nätverket 

består av ömsesidiga relationer till andra affärsverksamheter (Landström & Löwegren, 

2009). Vidare omfattas dessa nätverk av starka och svaga relationsband (Jones & 

Jayawarna, 2010; Hite & Hesterly, 2001; Jayawarnaa et al., 2015). Starka relationsband 

omfattar en hög grad av förtroende, vilket skapas under en längre tid (Landström & 

Löwegren, 2009).  

I huvudsak föreslår forskare att nätverkets starka sociala relationsband dominerar tidigt i 

företagets tillväxtcykel, medan det går över till svagare sociala relationsband allt eftersom 

företaget innehar mer finansiella resurser (Wu, Zhu, & Li, 2015; Johannisson, 2005; 

Peltier & Naidu, 2012; Jones & Jayawarna, 2010; Hite & Hesterly, 2001). Det starka 

sociala nätverket kan omfatta ägarrelaterade bootstrappingmetoder (Jones & Jayawarna, 

2010). Detta eftersom den främsta finansieringskällan för nya entreprenörer är kapital 

från familj och vänner (Jones & Jayawarna, 2010; Peltier & Naidu, 2012; Hite & 

Hesterly, 2001). Emellertid nyttjas starka relationsband i affärsmässiga nätverk av mer 

mogna företag och kan bestå av betalnings- och kundrelaterade metoder samt metoden 

gemensam användning (Jones & Jayawarna, 2010). Med ett starkt affärsmässigt nätverk 

(Jones & Jayawarna, 2010; Hite & Hesterly, 2001; Lam, 2010) anses det att resurser och 

kommunikation utbyts med företagets intressenter (Peltier & Naidu, 2012).  
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Nätverk kan vara en betydande faktor för valet av bootstrapping (Jones & Jayawarna, 

2010; Jayawarna et al., 2015). Däremot är det upp till entreprenören att välja rätt nätverk 

för att maximera sin nytta (Antonelli, Bruno, Taurino & Villa, 2015; Jones & Jayawarna, 

2010), eftersom nätverk anses påverka SMEs val av bootstrappingmetod (Jones & 

Jayawarna, 2010). Befintlig undersökning av både socialt och affärsmässigt nätverk i 

samband med bootstrapping saknas i Sverige. Det innebär att det inte finns en 

heltäckande modell som jämför hur SMEs sociala och affärsmässiga nätverk förändras 

och vilken effekt de har på valet av bootstrappingmetod. Med bakgrund i existerande 

resultat finns ett mönster och utifrån detta vill skribenterna till denna uppsats få en 

uppfattning om hur starka relationsband i socialt och affärsmässigt nätverket påverkar 

valet av bootstrappingaktiviteter i SME. Detta för att skapa en bättre förståelse för hur 

entreprenörer kan använda sitt starka nätverk för att nyttja bootstrappingmetoder och på 

så sätt effektivisera den interna finansieringen. 

1.3. Forskningsfråga 
Hur påverkar ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk valet av bootstrappingmetoder i 

små och medelstora företag? 

1.4. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk 

påverkar valet av bootstrappingmetoder i små och medelstora företag. 

1.5. Specificering av begrepp 
SME: SME utgörs av företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars omsättning 

inte är överskrider 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överskrider 43 

miljoner euro per år (Kommissionen, 2003).   

Entreprenör: I denna uppsats betecknas entreprenörer som personer som startat eller 

driver ett eget företag. 

Moget företag: Mogna företag är företag som uppnått fas fyra, take-off. 
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1.6. Disposition   

Kapitel	  1	  

• Inledning: I detta kapitel presenteras finansiell bootstrapping och nätverkets 
betydelse. Därutöver presenteras problematiseringen, frågeställningen, syftet 
samt en specificering av begrepp. Kapitlet avslutas med kandidatuppsatsens 
disposition.  

Kapitel	  2	  

• Vetenskaplig metod: I detta kapitel bekantas läsaren med det vetenskapliga 
synsättet och uppsatsens forskningsansats.  

Kapitel	  3	  

• Teoretisk referensram och hypoteser: Detta kapitel utgår från den 
resursbaserade teorin, vilken sedan mynnar ut det finansiella gapet och 
finansiell bootstrapping. Därutöver beskrivs SMEs tillväxtcykel och 
användning av nätverk där undersökningens hypoteser lyfts fram. Detta 
kapitel avslutas med en teorisammanfattning.  

Kapitel	  4	  

• Empirisk metod: I detta kapitel beskrivs studiens empiriska metod. I kapitlet 
framställs tillvägagångssättet och datainsamlingen samt motivering kring 
detta.  

Kapitel	  5	  

• Analys: I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen och 
genom regressionsanalyser prövas hypoteserna. Det lyfts även fram en 
jämförelse mellan undersökningens resultat och den teoretiska referensramen.  

Kapitel	  6	  

• Slutsats och diskussion: Det avslutande kapitlet börjar med en 
sammanfattning som föjls av en diskussion om det som framkommit i 
analyskapitlet. Kapitlet avslutas med studiens slutsats, implikationer, 
självkritik, och indikationer för framtida forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 
I följande kapitel beskrivs den relevanta forskningsfilosofin och forskningsansatsen som 

ligger till grund för genomförandet av denna studie.   

2.1. Forskningsfilosofi 
Forskningsfilosofin speglar hur individen ser på världen, vilket reflekteras i uppsatsen och 

ger den en unik karaktär. Vidare förstärker filosofin den strategi som anpassas till 

forskningen och påverkar valet av de metoder som anses vara relevanta för 

undersökningen (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012). Den kvalitativa 

forskningsansatsen anknyter till ett tolkande vetenskapsideal som åsyftar den 

hermeneutisktiska forskningsfilosofin (Hansson, 2011; Lind, 2011). Med denna filosofi 

kan observationer inte göras utan en extern referenspunkt och de beskrivningar som görs 

är bundna till undersökningens utgångspunkter. Motsatsvis har den kvantitativa 

forskningsansatsen, som används i denna uppsats, en förankring i den positivistiska 

vetenskapssynen (Lind, 2011). Positivismen lägger stor vikt vid behovet av empiriska 

observationer, detta för att styrka teorier och förklaringar (Denscombe & Larson, 2004).  
 

Med den positivistiska forskningsfilosofin tillämpas objektivitet (Denscombe, 2016). 

Forskaren föredrar att samla data från en observerbar verklighet för att sedan hitta 

regelbundna och kausala samband i dessa data och skapa en allmängiltig generalisering 

(Saunders et al., 2012). Kunskap utvecklas genom att empiriskt testa hypoteser, som 

härleds utifrån den teoretiska referensramen, för att kunna bevisa kausala samband (Lind, 

2011). Inom positivismen ligger fokus vanligtvis på siffror och orsaker till händelser. 

Därmed förknippas positivism många gånger med kvantitativ data och statistik 

(Denscombe, 2016; Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). I de flesta fall är forskning 

inom bootstrapping utförd med kvantitativa metoder (Ebben & Johnsson, 2006; 

Landström, 2003) och därmed finns det väletablerade mätinstrument som medfört valet 

av denna forskningsansats (Pallant, 2013).  

2.2. Forskningsansats 
Studien har en kvantitativ forskningsansats vars syfte är att analysera resultat och sedan 

dra en slutsats som ska öka förståelsen för hur ett starkt socialt och affärsmässigt nätverk 
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påverkar användningen av bootstrapping i SME. Deduktiva, induktiva och abduktiva 

analysstrategier syftar alla till samspelet mellan en undersöknings teoretiskt och empiriskt 

orienterade delar (Alvehus, 2013; Lind, 2011; Hansson, 2011; Saunders et al., 2012). Med 

en induktiv analysstrategi studeras först empiri och därefter formuleras resultat i teorier. I 

deduktiva analysstrategier har teorier en betydande roll, både som utgångspunkt och som 

slutpunkt i forskningsarbetet, vilket gör den lämplig för denna uppsats. Slutligen är den 

abduktiva analysstrategin en kombination av de båda andra strategierna (Lind, 2011; 

Hansson, 2011).  

 

Genom en tydlig ansats i teorier är det möjligt att styra undersökningar mot förhållanden 

som antas vara relevanta och av stor betydelse. Befintlig undersökning med hänsyn tagen 

till både sociala och affärsmässiga nätverk i samband med bootstrapping saknas i Sverige. 

Därmed utgår studien från existerande teorier angående SME för att se om teorin stämmer 

överens med verkligheten. Vidare kan denna analysstrategi i undersökningar beskrivas 

som teoriprövande. Hypoteser formuleras tillsammans med förutsättningar när 

sambanden tros vara giltiga, för att sedan bli föremål för statistiska test för att bevisa 

giltigheten i de samband som analyseras (Lind, 2011).  

 

Explorativa, deskriptiva och explanativa är tre olika undersökningssyften som ligger till 

grund för en studie. Det explorativa undersökningssyftet avser undersökande och används 

i studier där det finns lite kunskap inom området och där följaktligen en grundläggande 

förståelse skapas. Deskriptiva studier är beskrivande studier där målet är att beskriva och 

inte förklara relationer. Slutligen är explanativa studier förklarande studier. Detta 

undersökningssyfte ligger till grund då en djupare kunskap och förståelse vill uppnås samt 

då forskaren både vill beskriva och förklara (Björklund & Paulsson, 2012; Saunders et al., 

2012). Examensarbetet utgår från ett explorativt undersökningssyfte för att undersöka 

påverkan mellan starka relationsband inom nätverk och bootstrapping.  
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3. Teoretisk referensram och hypoteser 

I följande kapitel presenteras undersökningens teoretiska referensram och hypoteser. 

Undersökningen bygger på den företagsekonomiska resursbaserade teorin, där företagets 

finansiering är central. Dessutom redogör kapitlet för de teorier som ligger till grund för 

undersökningen samt vad tidigare forskning har kommit fram till. En teorisammafattning 

avslutar slutligen kapitlet. 

3.1. Resursbaserad teori 
Den resursbaserade teorin är en av de mest framträdande och kraftfulla teorierna för att 

förstå organisationer (Barney, Ketchen, & Wright, 2011; Jensen, Cobbs, & Turner, 2016).  

Wernerfelt (1984) var en av de första att se ett samband mellan konkurrens i 

marknadsposition och konkurrens i resurser. Barney (1986) samt Dierickx och Cool 

(1989) utvecklade sedan förståelsen av resursbaserade konkurrensfördelar. Företag är 

heterogena baserat på skillnader i hanteringen av sina resurser (Hitt, Xu, & Carnes, 2015; 

Pal, Torstensson, & Mattila, 2014). Företagen måste därmed hantera sina resurser på ett 

effektivt sätt för att kunna utveckla funktioner som gör det möjligt att övervinna 

företagets svagheter samt att skapa konkurrensfördelar (Hitt et al., 2015; Jones & 

Jayawarna, 2010; Barney et al., 2011; Pal et al., 2014; Jensen et al., 2016; Hueschi, 2013). 

Traditionellt sätt anses mer finansiellt kapital vara bättre än att ha mindre finansiellt 

kapital för ett företags överlevnad och tillväxt (Vanacker et al., 2011; Cooper, Gimeno-

Gascon, & Woo, 1994). Detta eftersom det finansiella kapitalet är en av de mest påtagliga 

resurserna för att skapa en buffert mot plötsliga händelser (Cooper et al., 1994; Brush et 

al., 2006). Mindre företag erfar dock ofta begränsad tillgång till extern finansiering 

(Vanacker et al., 2011; Ebben & Johnsson, 2006; Ebben, 2009), däremot tyder den 

resursbaserade synen på att resurser används mer effektivt då de är begränsade (Ebben, 

2009; Jones & Jayawarna, 2010; Malmström, 2014; Alvarez & Busenitz, 2001). 

3.2. Det finansiella gapet  
Ett företag som befinner sig på en perfekt marknad antas ha tillgång till obegränsad 

finansiering för värdeskapande projekt (Modigliani & Miller, 1958; Vanacker et al., 

2011). I Storbritannien uppmärksammade dock MacMillan-kommittén år 1931 det 
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finansiella gapet i sin rapport. Detta syftar på de problem som SME har att attrahera 

extern finansiering från finansiärer, som exempelvis banker och nya ägare (Winborg, 

2000; Landström, 2003; Frost, 1954; Talbota, Bhaird, & Whittam, 2015). Gapet består av 

två sidor: utbud och efterfrågan. Den förstnämnda sidan består av externa finansiärer och 

deras vilja att förse mindre företag med kapital och den andra sidan omfattas av de små 

företagen och deras intresse av det externa kapitalet (Winborg, 2000; Landström & 

Löwegren, 2009; Landström, 2003; Frost, 1954). 

 

Till de mer omtalade studierna av det finansiella gapet hör även Bolton-rapporten, som 

skrevs av en kommitté ledd av John Bolton, vilken argumenterar för att ett kunskapsgap 

är grunden till det finansiella gapet (Landström, 2003; Bates, 1972). Kunskapsgapet 

tolkas som att entreprenörer och finansiärer inte har tillräckliga kunskaper om varandra. 

Finansiärer förstår inte entreprenörernas situation samtidigt som entreprenörer har lite 

kunskap om de olika finansiella möjligheterna (Landström, 2003). Den grundläggande 

förklaringen till det finansiella gapet är således informationsasymmetrier, det vill säga att 

entreprenören vet mer om projektet än intressenterna eftersom de är mindre utsatta för 

extern granskning (Landström, 2003;Winborg, 2000; Landström & Löwegren, 2009; 

Lam, 2010; Talbota et al., 2015; Vasilescu, 2014). Dessutom har entreprenören många 

gånger vaga uppfattningar om marknaden, medan erfarna finansiärer har en bättre 

uppfattning om denna (Landström, 2003). Följaktligen känner entreprenören inte alltid till 

vad som krävs av denne för att kunna attrahera och tillfredsställa krav från finansiärer och 

på så sätt komma åt externt kapital (Landström, 2003; Vasilescu, 2014).  

 

Det finansiella gapet påverkas även av opålitlighet, moral hazard, eftersom det inte finns 

någon garanti för att entreprenören agerar på ett sätt som gynnar finansiären (Talbota et 

al., 2015; Landström & Löwegren, 2009; Winborg, 2000; Berger & Udell, 1998). I detta 

fall använder entreprenören kapitalet för något annat än vad som avtalats (Landström & 

Löwegren, 2009; Winborg, 2000) med externa aktieägare (Berger & Udell, 1998). 

Dessutom har det visat sig att en stor del av små och nystartade företag tenderar att gå i 

konkurs eller avsluta verksamheten av andra skäl, vilket påvisar en osäkerhet i 

finansieringen av SME (Berger & Udell, 1998; Landström, 2003; Vasilescu, 2014). Även 

den relativa transaktions- (Vasilescu, 2014; Landström, 2003) och kontrollkostnaden blir 
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hög. SME kräver ofta mindre kapitalbelopp, vilket innebär att kostnaden för transaktionen 

samt kostnaden för att följa upp och kontrollera investeringen blir relativt hög jämfört 

med finansiering av större belopp (Landström, 2003; Neely & Van Auken, 2012). 

Dessutom kan det vara entreprenörens negativa attityd som är avgörande eftersom denne 

vill skapa sig ett oberoende (Landström, 2003; Landström & Löwegren, 2009; Vanacker 

et al., 2011; Vasilescu, 2014), som i sin tur kan förklaras av The pecking order theory 

(Landström, 2003; Landström & Löwegren, 2009). 

Figur 3.1 Det finansiella gapet 
(Källa: Landström, Småföretaget och kapitalet, p. 14, 2003) 

 

Myers och Majluf (1984) utvecklade the pecking order theory baserat på antagandet att 

nuvarande aktieägare och chefer (insiders) har gemensamma intressen, med invändningen 

att det finns asymmetrisk information och heterogena förväntningar mellan insiders och 

nya potentiella investerare (outsiders) (Myers & Majluf, 1984). Idén bakom teorin är 

således informationsasymmetrier (Leary & Roberts, 2010; Watson & Wilson, 2002), som 

innebär att nya potentiella ägare vet mindre om företagets utsikter än företagets 

nuvarande ägare (Watson & Wilson, 2002). The pecking order theory innebär att 

entreprenörer styrs av en “hierarkisk ordning” vid valet av finansiering (Landström, 2003; 

Ebben & Johnsson, 2006; Watson & Wilson, 2002; Leary & Roberts, 2010). I första hand 

prioriteras internt genererade medel framför externa medel. Är dessa medel inte 

tillgängliga väljs lånekapital framför externt ägarkapital. Vidare föredras kortfristigt 

lånekapital före långfristigt kapital (Landström, 2003). Övergången från interna medel till 

externa medel leder till att företaget måste ta hänsyn till externa aktörer, såsom bankers 

räntekrav och aktieägares avkastningskrav. SME som i nuläget brister i finansieringen 
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ökar därmed kostnaderna ännu mer genom externa medel (Myers & Majluf, 1984; Peruta, 

Campanella, & Giudice, 2014).  

3.3. Finansiell bootstrapping 
Att det anses mer önskvärt att företaget använder sig av interna metoder för finansiering 

än skulder och eget kapital, sammanfaller med svårigheten och kostnaden för SME att 

finansiera verksamheten med detta. För att undvika extern finansiering förväntas mindre 

företag proaktivt använda finansiella bootstrappingtekniker (Ebben & Johnsson, 2006). 

Det är således upp till entreprenören att både aktivt hantera efterfrågan och utbudet för att 

minska det finansiella gapet (Malmström, 2014; Lam, 2010). Det finansiella gapet är 

därmed något dynamiskt och hanterbart och det ligger i många fall inom entreprenörens 

kraft och förmåga att övervinna detta genom nyttjandet av finansiell bootstrapping (Lam, 

2010; Neely & Van Auken, 2012).  

 

Finansiell bootstrapping utvecklades av Winborg och Landström (Landström & 

Löwegren, 2009; Winborg & Landström, 2000). Det finns ingen klar översättning av 

begreppet, det kan dock sägas betyda att entreprenörer hanterar finansieringen av 

verksamheten på egen hand utan hjälp av externa aktörer (Landström & Löwegren, 2009). 

Detta innebär att företag använder finansiella bootstrappingmetoder för att möta behov av 

finansiella resurser, utan stöd av extern finansiering från finansiärer och finansiella 

institut (Lam, 2010). Empiriska studier angående små företags finansiering belyser 

betydelsen av finansiella bootstrappingmetoder för att möta behov av resurser till en låg 

kostnad (Winborg, 2000; Vanacker et al., 2011). Bootstrapping är således ett nödvändigt 

svar på de ekonomiska begränsningar som mindre företag möter (Winborg & Landström, 

2000; Ebben & Johnsson, 2006). Därmed uttrycket ‘‘Bootstrapping is a way of life in 

entrepreneurial companies’’ (Malmström, 2014, s. 29). 

 

Winborg och Landström (2000) identifierar 32 metoder inom bootstrapping (se bilaga 1) 

(Winborg & Landström, 2000). Dessa metoder kan i sin tur delas upp i fyra grupper: 

kundrelaterade, betalningsrelaterade, ägarrelaterade samt gemensam användning (se 

bilaga 2) (Jones & Jayawarna, 2010; Ebben & Johnsson, 2006). Kundrelaterade 

bootstrappingmetoder omfattar metoder som förbättrar kassaflödet från kunder (Ebben & 
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Johnsson, 2006), genom exempelvis användning av metoder som påskyndar fakturering 

till dessa (Winborg & Landström, 2000). Gruppen betalningsrelaterade innefattar metoder 

som förbättrar kassaflödet genom att göra utbetalningar till leverantörer vid en senare 

tidpunkt. Ägarrelaterade bootstrappingmetoder inkluderar kapital och resurser som tillförs 

från ägaren själv eller dennes familj, vänner och bekanta. Slutligen innebär metoden 

gemensam användning att entreprenören åtar sig åtgärder som att dela tillgångar samt 

samordna köp med andra företag (Ebben & Johnsson, 2006).  

 

Trots ett flertal nackdelar med SMEs begränsning i anskaffandet av extern finansiering 

(Vanacker et al. 2011), finns det flera fördelar för SME att nyttja finansiell bootstrapping. 

Informationsasymmetrier övervinns, de kan hantera förändringar på marknaden samt att 

disciplin främjas, vilket medför att resurser används mer effektivt (Ebben, 2009; Jones & 

Jayawarna, 2010). Genom att använda bootstrapping effektivt fås en fördelaktig ställning 

till potentiella finansiärer (Jones & Jayawarna, 2010) men även konkurrensfördelar på 

marknaden (Fatoki, 2013). Vid nyttjandet av finansiell bootstrapping kan entreprenörer ta 

vara på nya möjligheter utan att behöva anskaffa extern finansiering (Vanacker et al., 

2011). 

3.4. Tillväxtcykel  
Flertalet av SME är dynamiska och tillväxtorienterade (Vasilescu, 2014). Beroende på 

vilket stadium företaget är i nyttjas olika finansiella resurser (Ebben & Johnson, 2006; 

Lam, 2010; Brush et al., 2006; Jensen et al., 2016), eftersom nya problem och 

kapitalbehov uppkommer längs med olika utvecklingsstadier i tillväxtcykeln (Landström 

& Löwegren, 2009; Winborg & Landström 2000; Winborg, 2000; Ferreira, Azevedo & 

Cruz, 2011). Enligt Churchill & Lewis (1983) finns det fem utvecklingsfaser som 

företaget går igenom. Nedan presenteras de olika stadierna i den finansiella 

tillväxtcykeln: 

Det första stadiet är existence och fokus ligger på att behålla kunder samt leverera 

produkten (Churchill & Lewis, 1983). Strategin är i huvudsak att överleva och den 

främsta finansieringen kommer från familj, vänner och bekanta (Churchill & Lewis, 

1983; Berger & Udell, 1998; Vasilescu, 2014; Hite & Hesterly, 2001). Nystartade företag 

finansieras främst med privata besparingar från ägaren (Bhide, 1992), genom 
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ägarrelaterade bootstrappingmetoder (Jones & Jayawarna, 2010), eftersom lån från 

banken är svårt att erhålla (Bhide, 1992; Vasilescu, 2014). 

 

Survival är det andra stadiet i tillväxtcykeln och tyder på en fungerande verksamhet. 

Företaget har tillräckligt med kunder och kan dessutom tillfredsställa dessa för att bevara 

kundrelationen. Från existence till survival stärks således relationen mellan kostnader och 

intäkter (Churchill & Lewis, 1983). Bootstrappingmetoder som användes redan i 

startstadiet används även i denna fas, eftersom nya metoder är dyra och för att ta företaget 

vidare till nästa stadium är det viktigt att spara för att klara av perioden (Berger & Udell, 

1998; Landström, 2003). I detta stadium ökar verksamhetens storlek, lönsamhet och 

företaget förflyttas till tredje stadiet (Churchill & Lewis, 1983). 

 

Success är det tredje stadiet och handlar om expandering eller att bibehålla en stabil och 

lönsam verksamhet. Företaget har uppnått en ekonomisk hälsa som tryggar företagets 

framgång på marknaden. Samtidigt som företaget mognar kan ägaren växa ifrån bolaget 

och hålla det vid sidan om andra aktiviteter. Likaså kan ägaren göra allt för att vara ett 

tillväxtföretag (Churchill & Lewis, 1983). Många bootstrappingmetoder som används i 

tidigare stadier, minskar under detta mognadstadium i tillväxtcykeln (Ebben & Johnsson, 

2006). Trovärdigheten ökar och därmed är det enklare att få lån från banker och andra 

externa finansiärer, eftersom bolaget i denna fas har större säkerhet än tidigare (Churchill 

& Lewis, 1983; Landström, 2003; Vasilescu, 2014).  

 

Det fjärde stadiet är Take-off (Churchill & Lewis, 1983; Hite & Hesterly, 2001). De som 

lyckats i föregående stadium tenderar att misslyckas i denna fas. Detta beror bland annat 

på att företaget vill växa snabbt och har därmed benägenhet att få slut på finansiella 

medel. Detta är en svängbar period för företagets utveckling, både finansiellt och 

ledningsmässigt (Churchill & Lewis, 1983). Ledningen måste därför vara tillräckligt 

kompetent för att kunna hantera en växande och komplex verksamhet med hjälp av 

operationell och strategisk planering (Hite & Hesterly, 2001; Churchill & Lewis, 1983).  

Om ledningen ökar både ekonomiska och administrativa utmaningar för ett tillväxtbolag, 

kan det utvecklas till ett stort bolag och/eller säljas med vinst (Churchill & Lewis, 1983). 

I detta stadium verkar kundrelaterade bootstrappingmetoder (Landström, 2003), men även 
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metoder inom gemensam användning samt metoder som är betalningsrelaterade nyttjas 

eftersom företaget har en stabil inkomst och upplevs vara en god aktör på marknaden 

(Ebben & Johnsson, 2006). 

 

Resource maturity är det femte stadiet och innebär att företag stärker och styr finansiella 

vinster som väcks av tillväxt. Företag måste utöka ledningen för att kunna eliminera 

ineffektiviteten som tillväxten kan bidra till, detta genom att använda verktyg som 

budgetering och strategisk planering.  Företag i detta stadium har tillräckligt med 

finansiella resurser för effektiv och strategisk planering (Churchill & Lewis, 1983). I och 

med detta är entreprenörerna på väg att bli icke-bootstrappers (Landström, 2003). 

Figur 3.2 Tillväxtcykel i SME 
(Baseras på: Churchill & Lewis, Five stages in small business growth, p.31, 1983) 

3.5. Nätverk    
Samtliga fem stadier i tillväxtcykeln är kända, dock är det endast det första och fjärde 

stadiet som belyser betydelsen av användningen av nätverk. Detta på grund av att det 

första stadiet handlar om att överleva och osäkerheten är hög i samband med 

införskaffande av finansiella resurser, rutiner och produkter. Företaget gör något som de 

aldrig gjort tidigare och behöver därmed hjälp av nätverk. Därutöver är nätverket viktigt i 

det fjärde stadiet eftersom företaget försöker förvärva nödvändiga finansiella resurser för 

ytterligare tillväxt  (Hite & Hesterly, 2001). Likt användningen av bootstrapping, kan 
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SME genom nätverket vara både tids- och kostnadseffektiva samt behålla sin 

konkurrenskraft (Schoonjans et al., 2013; Ludmila & Stanislava, 2015).  

 

Det ligger i människans natur att ständigt söka nya kontakter (Johannisson, 2005) och 

med ett brett nätverk anskaffas mer information, finansiella resurser och inflytande av 

idéer (Johannisson, 2005; Landström & Löwegren, 2009; Carter, Brush, Greene, 

Gatewood, & Hart, 2003). Företag kan dra nytta av andra företags resurser genom att ingå 

i ett nätverk. Detta genom att nätverket utvecklar den resursbaserade teorin (Hitt et al., 

2015; Schweizer, 2013), eftersom entreprenörer nyttjar sina relationer för att anskaffa 

resurser och kan i sin tur forma bättre affärsmöjligheter (Johannisson, 2005). SME är i 

synnerhet beroende av nätverk (Carter et., 2003; Schoonjans et al., 2013) eftersom de ofta 

saknar tillräckliga finansiella resurser att handskas med en föränderlig miljö (Schoonjans 

et al., 2013; Martins, 2016).  

 

I nätverket tyder starka och svaga relationsband på närheten mellan aktörerna 

(Granovetter, 1973; Landström & Löwegren, 2009). Starkare relationsband uppkommer 

då entreprenören har investerat stort socialt kapital i relationen (Landström & Löwegren, 

2009; Carter et al., 2003; Davidsson & Honig, 2003; Granovetter, 1973). Med socialt 

kapital menas en form av socialt utbyte (Davidsson & Honig, 2003; Carter et al., 2003). 

Således byggs starka relationsband upp genom förtroendet som skapas under en längre tid 

(Landström & Löwegren, 2009; Carter et al., 2003; Davidsson & Honig, 2003; 

Schweizer, 2013). En kombination av starka och svaga relationsband i nätverket är 

önskvärt för entreprenörer (Schoonjans et al., 2013; Jones & Jayawarna, 2010; Hite & 

Hesterly, 2001; Drnovsek, Zorn, & Martincic, 2008; Agostini, Filippini, & Nosella, 

2015). Detta för att inte hamna i en utvecklingsfälla. Därmed är det i högsta grad viktigt 

att nätverket är dynamiskt för att företaget ska kunna utvecklas och inspirera nytänkande 

(Landström & Löwegren 2009; Kwon, Heflin, & Ruef, 2013). Ett stort nätverk är ofta 

värdefullt för entreprenören eftersom det ger tillgång till fler resurser (Landström & 

Löwegren, 2009; McGrath & O'Toole, 2010; Ludmila & Stanislava, 2015). Starkare 

relationsband mellan två aktörer ger fler nätverksaktörer som båda har relation till. Det 

krävs dock svagare relationsband för att koppla samman ett nätverk med ett annat, vilket 
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bidrar till ytterligare information och kunskap (Landström & Löwegren, 2009; McGrath 

& O'Toole, 2010).  

3.5.1. Sociala nätverk och bootstrappingmetoder 

Det sociala nätverket är en typ av nätverk som påverkas av de starka relationsbanden 

(Landström & Löwegren, 2009). Det sociala nätverket omfattar familj, vänner och 

bekanta (Davidsson & Honig, 2003; Landström & Löwegren, 2009). Denna typ av 

nätverk är betydelsefullt i ett tidigt stadium för att främst stärka entreprenören genom 

finansiella resurser (Schweizer, 2013; Landström & Löwegren, 2009; Drnovsek, Zorn, & 

Martincic, 2008). I huvudsak dominerar starka sociala relationsband i ett tidigt stadium i 

företagets utveckling (Jones & Jayawarna, 2010; Hite & Hesterly, 2001; Lam, 2010; 

Davidsson & Honig, 2003). Detta hjälper nya företag att överkomma utmaningar av 

finansiella resurser och begränsning av möjligheter (Hite & Hesterly, 2001). Likt detta 

hävdar Peltier och Naidu (2012) att tillväxtföretag kan förlita sig mer tungt på nära 

relationer tidigt i deras organisatoriska livscykel (Peltier & Naidu, 2012). Personliga 

besparingar, följt av familj och vänner, är de viktigaste källorna inom finansiering för en 

större majoritet av nya entreprenörer (Jones & Jayawarna, 2010; Peltier & Naidu, 2012; 

Hite & Hesterly, 2001). Ägarrelaterade tekniker används främst för att hantera 

likviditetsproblem i startstadiet. De starka relationsbanden i det sociala nätverket omfattar 

således ägarrelaterade bootstrappingmetoder (Jones & Jayawarna, 2010). 

 

Hypotes 1: starka relationsband i det sociala nätverket leder till en ökad användning av 

ägarrelaterade bootstrappingmetoder.  

3.5.2. Affärsmässiga nätverk och bootstrappingmetoder 

Den andra typen av nätverk är det affärsmässiga nätverket (Johannisson, 2005; Martins, 

2016). Landström och Löwegren (2009) poängterar att detta nätverk innefattar kunder, 

leverantörer och andra företag. Det vill säga kontakter med affärsverksamheter 

(Landström & Löwegren, 2009; Ludmila & Stanislava, 2015; Schweizer, 2013). Detta 

affärsmässiga nätverk omfattar en grupp människor som ömsesidigt kan kontaktas vid 

svårigheter (White, 2007). Likaså förknippar Shing och Chung (2014) det affärsmässiga 

nätverket till människor som associeras eller arbetar med andra aktörer och dessutom 
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identifieras som viktiga för att få information och råd (Shing & Chung, 2014). Det 

affärsmässiga nätverket leder till framgång, eftersom det bidrar till karriärmöjligheter 

genom utmaningar och tillfredställelser (White, 2007; Peruta et al., 2014; Schweizer, 

2013). 

 

Det sociala nätverket minskar över tiden till förmån för externa relationer (Ludmila & 

Stanislava, 2015; Peltier & Naidu, 2012). Företagets finansiering går därmed från att vara 

individbaserad, det vill säga att företaget finansieras med egna besparingar, till en mer 

relationsbaserad finansiering (Landström & Löwegren, 2009; Landström, 2003; Berger & 

Udell, 1998). Detta är konsekvents med Identity-change process model som innebär att 

entreprenörers sociala identitet förändras i takt med att organisationens storlek ändras, för 

att i sin tur lyckas på en konkurrensutsatt marknad (Peltier & Naidu, 2012). Mogna 

entreprenörer får en bredare tillgång till resurser genom svaga relationsband i det sociala 

nätverket (Jones & Jayawarna, 2010; Hite & Hesterly, 2001; Lam, 2010; Davidsson & 

Honig, 2003; Schweizer, 2013). Detta genom att företaget med svaga sociala 

relationsband kan koppla samman sitt nätverk med ett annat (Landström & Löwegren, 

2009; McGrath & O'Toole, 2010). Dessa mer erfarna entreprenörer är benägna att utöka 

räckvidden av resurser vid utbyte med affärspartners (Ebben & Johnsson, 2006; Peltier & 

Naidu, 2012; Brush et al., 2006; Ludmila & Stanislava, 2015), men även genom 

kommunikation med bland annat konsulter och finansiella rådgivare (Peltier & Naidu, 

2012). Med betalningsrelaterade metoder kan företag få ytterligare rörelsekapital för 

affärsutveckling (Jones & Jayawarna, 2010). Däremot är detta en långsiktig fråga, 

eftersom det gäller att anpassa villkor både till och från leverantörer (Ludmila & 

Stanislava, 2015). Därmed associeras de starka affärsmässiga relationsbanden som erhålls 

av mer mogna företag med betalningsrelaterade metoder inom bootstrapping (Jones & 

Jayawarna, 2010). 

 

Hypotes 2: starka relationsband i det affärsmässiga nätverket leder till en ökad 

användning av betalningsrelaterade bootstrappingmetoder. 

 

Kundrelaterade metoder, likt betalningsrelaterade, ger företag ytterligare rörelsekapital 

för affärsutveckling (Jones & Jayawarna, 2010). Däremot tar det tid att anpassa 
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erbjudanden till kunden för att kunna lösa dennes problem (Ludmila & Stanislava, 2015). 

Detta förknippas med starka relationsband i det affärsmässiga nätverket som används av 

mogna SME (Ludmila & Stanislava, 2015; Jones & Jayawarna, 2010), likväl som det 

associeras med kundrelaterade bootstrappingmetoder (Jones & Jayawarna, 2010). 

 

Hypotes 3: starka relationsband i det affärsmässiga nätverket leder till en ökad 

användning av kundrelaterade bootstrappingmetoder.  

 

Företag behöver integrera med andra aktörer inom nätverket då interna finansiella 

resurser inte räcker till. Genom en god gemenskap i det affärsmässiga nätverket kan 

resurser delas, vilket medför effekter som annars inte skulle kunna uppnås för företaget 

(Drnovsek et al., 2008; Martins, 2016; Schweizer, 2013). Med metoden gemensam 

användning kan kapital således frigöras för företagets investeringar och dylikt (Jones & 

Jayawarna, 2010). Däremot tar det tid att skapa denna goda gemenskap inom nätverket 

(Landström & Löwegren, 2009; Carter et al., 2003; Davidsson & Honig, 2003; 

Schweizer, 2013). Därmed anknyts gemensam användning till mer mogna företag och 

starka affärsmässiga relationsband inom nätverket (Jones & Jayawarna, 2010).  

 

Hypotes 4: starka relationsband i det affärsmässiga nätverket leder till en ökad 

användning av bootstrappingmetoder inom gemensam användning 
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3.6. Teorisammanfattning 
Finansiell bootstrapping används för att möta behov av finansiella resurser utan extern 

finansiering från finansiärer eller finansiella institut (Lam, 2010). Det finns 32 

identifierade metoder inom bootstrapping (se bilaga 1) (Winborg & Landström, 2000), 

som kan delas upp i fyra grupper: kundrelaterade-, betalningsrelaterade- och 

ägarrelaterade bootstrappingmetoder samt metoden gemensam användning (se bilaga 2) 

(Jones & Jayawarna, 2010; Ebben & Johnsson, 2006).  

 

Det ligger i människans natur att ständigt söka nya kontakter (Johannisson, 2005) och 

med nätverk anskaffas mer information, finansiella resurser och inflytande av idéer 

(Johannisson, 2005; Landström & Löwegren, 2009). Nystartade SME använder sig av 

bootstrappingmetoder som är relaterade till familj och vänner (Landström & Löwegren, 

2009; Landström, 2003; Berger & Udell, 1998). Dessa metoder relaterar i sin tur till 

starka relationsband i det sociala nätverket (Jones & Jayawarna, 2010). Följaktligen 

tenderar mer mogna och tillväxtorienterade företag att använda sig av metoder som 

relaterar till kunder, leverantörer och andra företag (Landström & Löwegren, 2009; 

Landström, 2003; Berger & Udell, 1998). Detta samverkar med metoder inom kund- och 

betalningsrelaterade bootstrappingmetoder samt metoder inom gemensam användning. 

Dessa metoder hör till starka relationsband i det affärsmässiga nätverket (Jones & 

Jayawarna, 2010). Företagets finansiering går därmed från individbaserad, det vill säga att 

företaget finansieras med egna besparingar, till en mer relationsbaserad finansiering med 

andra aktörer på marknaden (Landström & Löwegren, 2009; Landström, 2003; Berger & 

Udell, 1998).  

 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 3.3 Egenkonstruerad modell baserad på hypoteser i den teoretiska referensramen 
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4. Empirisk metod  
I kapitlet presenteras forskningsstrategin, forskningsmetoden samt tillvägagångssättet för 

att kunna pröva studiens hypoteser. 

4.1. Kunskapsansats 
Det är främst studiens syfte som avgör om den ska vara kvantitativ eller kvalitativ. 

Kvantitativa studier omfattar data som kan värderas eller mätas numeriskt och därmed är 

enkäter och matematiska modeller lämpliga (Lind, 2011; Björklund & Paulsson, 2012). 

Kvalitativa studier används för att skapa en djupare förståelse för en specifik händelse, 

situation eller problem, vilket skapas genom observationer och intervjuer (Björklund & 

Paulsson, 2012). Möjligheten till generalisering är dock lägre i kvalitativa studier än i 

kvantitativa studier (Björklund & Paulsson, 2012). I en kvantitativ studie kan en större 

mängd data analyseras och utifrån denna kan forskaren dra slutsatser som kan 

generaliseras (Denscombe, 2016). I de flesta fall är forskning inom bootstrapping utförd 

genom kvantitativa metoder (Ebben & Johnsson, 2006; Landström, 2003). Jones och 

Jayawarna (2010) tydliggör sambandet mellan bootstrapping och nätverk med denna typ 

av forskningsansats. På samma sätt förklarar denna uppsats sambandet mellan 

bootstrapping och nätverk med en kvantitativ undersökning, eftersom det redan finns 

väletablerade mätinstrument inom denna forskningsansats.  

 

Emellertid finns det nackdelar med kvantitativ forskning eftersom den kan framstå som 

bättre än vad den egentligen är, data måste således vara valida för att de ska ha något 

värde och inte kunna missförstås. En annan nackdel kan vara överbelastning av 

datamängd, vilket kan medföra alltför stor komplexitet. Däremot är fördelarna med 

kvantitativ data att de är lämpliga att använda för olika former av statistiska tekniker som 

baseras på matematiska principer. Analysen baseras på objektivitet framför värderingar. 

Detta bidrar till högre tillit till forskaren och forskningens resultat (Denscombe, 2016).  

4.2. Forskningsstrategi och forskningsmetod  
Forskningsstrategin som ligger till grund för studie är en surveyundersökning vars syfte är 

att mäta aspekter av sociala fenomen eller trender (Lind, 2011; Denscombe, 2016). 
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Meningen med strategin är att samla data för att pröva en teori och med denna strategi 

kan författarna till denna uppsats nå ut till många SME på kort tid (Denscombe, 2016). 

 

Forskningsmetoden som använts för att skapa empiriskt material i denna undersökning är 

enkäter (se bilaga 3) (Lind, 2011). När undersökningen avser bland annat åsikter, 

tyckanden, uppfattningar och kunskap hos en population, används det i 

forskningssammanhang intervjuer eller enkäter (Saunders et al., 2012; Ejvegård, 2009). 

Det finns flera fördelar med enkäter framför intervjuer. Bland annat att intervjuarens 

påverkan på respondenten undviks samt att ett större antal personer kan delta i 

undersökningen (Ejvegård, 2009). Det är lättare att databehandla svaren, och trots ett 

större antal respondenter blir det därmed ett snabbare genomförande av studien (Ejvegård, 

2009; Lind, 2011). Objektivitet är en annan fördel med enkäter. Däremot finns det 

nackdelar med enkäter som forskaren bör ha i åtanke. Bland annat att förbestämda 

svarsalternativ kan göra respondenten begränsad och frustrerad, vilket i sin tur leder till 

att denne inte fullföljer enkäten. Dessutom ger enkäten inte forskaren någon möjlighet att 

kontrollera sanningshalten i respondentens svar på samma sätt som i en intervju. På så 

sätt är validitet och reliabilitet avgörande faktorer (Denscombe, 2016).  

4.3. Validitet och reliabilitet  
Begreppen validitet och reliabilitet är centrala begrepp i samtliga undersökningar 

(Djurfeldt et al., 2010; Alvehus, 2013; Pallant, 2013; Lind, 2011; Ejvegård, 2009). Det 

förstnämnda avser om forskaren lyckats överföra sin teoretiska förståelse till mätbara 

frågor på ett sådant sätt att svaren blir betydelsefulla och ger svar på det som undersöks 

(Djurfeldt et al., 2010; Pallant, 2013; Lind, 2011; Ejvegård, 2009). Operationaliseringen, 

att gå från mer abstrakta begrepp och övergripande frågeställningar till mer konkreta 

mätbara frågor, är bland det svåraste momentet i alla undersökningar (Djurfeldt et at., 

2010; Djurfeldt & Barmark, 2009). Vidare omfattar reliabilitet frågornas tillförlitlighet. 

Även om frågorna är valida kan tillförlitligheten i mätinstrumentet variera. Med 

reliabilitet menas även replikerbarhet som betyder att två undersökningar som följer 

varandra ska visa samma resultat (Lind, 2011; Djurfeldt et al., 2010; Pallant, 2013; 

Ejvegård, 2009).  

 



  Nilsson & Sacic 

22 

 

Fördelen med enkäter är att objektiviteten sätts i fokus framför forskarens värderingar. På 

så vis ökar trovärdigheten både i forskarens tolkningar och i tillförlitligheten till 

resultatet. Skribenterna fick tänka på distributionen och tidsomfattning gällande besväret 

att svara på frågorna i enkäten. Därmed innehöll enkäten endast frågor angående det som 

tänkts mätas. Frågorna är formulerade utifrån väletablerade studier (Ebben, 2009; 

Landström & Winborg, 2001; Winborg, 2000; Jones & Jayawarna, 2010; Carter et al., 

2003; Davidsson & Honig, 2003) som kan uppvisa hög reliabilitet, vilket i sin tur ökar 

reliabiliteten i denna studie.  För att hjälpa respondenten att fylla i enkäten ingick en 

bakgrundsförklaring till studien. I enkäten framgick det även vem som arrangerade 

undersökningen, undersökningens syfte, konfidentiell hantering, respondentens 

frivillighet samt ett tack för respondentens medverkan. Eftersom frågornas utformning 

varierar i frågeformuläret gavs tydliga instruktioner vid varje fråga.  

 

Enkäten testades innan den skickades ut för att se om den fungerade i praktiken, en så 

kallad pilotstudie utfördes för att det inte skulle uppstå några konstigheter vid 

insamlingen av data (Denscombe, 2016). Efter pilotstudien fick skribenterna förenkla 

enkäten och ta bort alla vetenskapliga begrepp för att göra enkäten mer begriplig för 

respondenterna.  För att öka tillförlitligheten och bidra med rättvisa resultat i 

undersökningen har båda skribenter genomfört kodningen av svaren i SPSS. 

4.4. Primärdata och sekundärdata  
Inte sällan görs det en skillnad på primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådant 

empiriskt material som skapats just för denna undersökning. Följaktligen har insamlingen 

av primärdata har skett via webbenkäter till olika SME runt om i Sverige, som därefter 

bidragit till att slutsatser kunnat dras (Saunders et al., 2012). Sekundärdata är empiriskt 

material som skapats för en annan undersökning, men kan användas i den aktuella 

undersökningen (Alvehus, 2013; Lind, 2011; Ahrne & Svensson, 2015; Saunders et al., 

2012). I valet av sekundärdata är det därmed betydelsefullt att vara medveten om att 

informationen kan vara vinklad eller inte helt täckande. På samma sätt är det viktigt att 

välja databaser och sökord med omsorg, vilket annars kan göra litteraturunderlaget 

ofullständigt (Björklund & Paulsson, 2013; Saunders et al., 2012).  
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4.5. Urval  
Uppsatsens urvalsram utmärks av SME i Sverige. Urvalets representativitet är beroende 

av urvalsramens överensstämmelse med den population som definieras. Idealiskt sett 

skulle dessa vara identiska. Urvalsramen saknar dock ofta en stor del av populationen, en 

så kallad undertäckning. Samtidigt kan den innehålla undersökningsenheter utanför den 

population som ligger till grund för undersökningen, vilket benämns övertäckning. Hur 

stort urvalsfelet är beror till stor del av ekonomiska ramar och de praktiska förutsättningar 

som finns vid en undersökning (Djurfeldt et al., 2010).    

 

Idag finns det 1 087 317 SME i Sverige (Nannesson, 2016). Av dessa gjordes det ett 

random sample, slumpmässigt urval, där alla företag har samma möjlighet att delta i 

undersökningen (Denscombe, 2016; Saunders et al., 2012). Detta ger författarna 

möjligheten att göra statistiska beräkningar för generalisering (Alvehus, 2013; Djurfeldt 

et al., 2010). Med denna typ av urval hade författarna ingen möjlighet att påverka 

respondenterna, som på något sätt skulle kunna ge upphov till en snedvridning 

(Denscombe, 2016). För att kunna nå ut till SME kontaktades VD:n för Småföretagarnas 

Riksförbund. Detta är en intresseorganisation som är skapad och driven av småföretagare 

och har idag 23 000 medlemmar från alla olika branscher (Småföretagarnas Riksförbund, 

2016). I en överenskommelse med VD:n skickades studiens enkät ut i samband med 

Småföretagarnas Riksförbunds nyhetsbrev (se bilaga 4). Dessutom lades en länk till 

enkäten ut på Småföretagarnas Riksförbunds Facebook-sida (se bilaga 5). Utöver detta 

har även ett massutskick till svenska SME gjorts via mail, både för att öka 

svarsfrekvensen och täcka upp random sample.  

4.6. Bortfall 
Bortfall står för en stor del av den osäkerhet som uppkommer i resultatet av kvantitativa 

undersökningar. Bortfallet kan gälla enskilda frågor men även hela frågeformulär. Detta 

blir i synnerhet problematiskt om bortfallet är systematiskt. Detta betyder att individer 

med speciella egenskaper är underpresterande, som i sin tur gör att resultatet blir 

missvisande. Därmed bör bortfallet minimeras så långt det är möjligt eftersom det är i stor 

grad en okontrollerbar felkälla (Djurfeldt et al., 2010). 
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Frågeformuläret ska enligt Denscombe (2016) göras attraktivt och menar att den 

viktigaste aspekten av enkätens utformning är “svarsbördan”, det vill säga den tid och 

ansträngning som krävs för att respondenterna ska svara på enkäten (Denscombe, 2016). 

För att minimera svarsbördan omfattar enkäten enbart frågor som besvarar uppsatsens 

syfte och uppskattas utföras på cirka fem minuter. Dessutom lottade Småföretagarnas 

Riksförbund ut en bok, Jakten på Företagsamhet, bland de respondenter som tagit sig tid 

att svara på enkäten och därmed hjälpt till att fullfölja undersökningen.  

4.7. Forskningsetik 
I all forskning aktualiseras etiska frågeställningar. Därmed finns det både lagar och 

överenskommelser om hur forskare bör förhålla sig till de människor och sammanhang 

som studeras (Lind, 2012; Saunders et al., 2012). Personer som ingår i undersökningen 

ska vara informerade om syftet i denna samt att de ska samtycka till sin medverkan och 

dessutom kan avbryta sitt deltagande. Likaså är konfidentialitet viktigt i takt med att 

personuppgifter ska behandlas på ett respektfullt sätt samt att det empiriska materialet ska 

skyddas från obehöriga (Lind, 2012; Denscombe, 2016). Även om småskaliga forskare 

inte behöver informera någon gällande data som lagras, innebär det inte att lagstiftningen 

inte gäller. För att leva upp till dessa standarder har data samlats in och bearbetats på ett 

ärligt och lagenligt sätt (Denscombe, 2016).  

4.8. Enkätens utformning  

Enkäten, som är utformad i SurveyMonkey, innehåller nio frågor och inleds med två 

kontrollfrågor för att undvika att företag utanför ramverket skulle delta i undersökningen, 

att en så kallad övertäckning skulle inträffa (Djurfeldt et al., 2010). Den andra delen har i 

avsikt att visa i vilket tillväxtstadium företaget befinner sig i. Vidare omfattar den tredje 

delen i frågeformuläret företagets behov till extern finansiering, var i respondenterna ska 

svara i sjugradiga likert-skala (Denscombe, 2016; Saunders et al., 2012).  Nästa del 

behandlar valet av bootstrappingmetoder. Även i detta fall används en sjugradig likert-

skala för att ge studien mer sanningsenliga svar, men även av etiska beaktanden där 

entreprenörerna har möjligheten att vara neutral (Saunders et al, 2012). Den sista delen 

berör möjligheten till hjälp samt relationsbanden i de olika nätverken. För att vara 

konsekvent med ovanstående frågor används även en sjugradig skala i detta fall. Detta för 
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att ge större variation i respondenternas svar. Till största del används frågor som testats 

empiriskt genom tidigare studier (Ebben, 2009; Winborg & Landström, 2000; Winborg, 

2000). Dessutom var frågorna neutrala, positivt och negativt laddade frågor undveks, 

vilket ökar validiteten och reliabiliteten till att frågeformuläret mätte det som avsågs 

mätas (Pallant, 2013).  

4.8.1. Beroende variabler  

En beroende variabel ändras i takt med att andra variabler ändras (Saunders et al., 2012; 

Denscombe, 2016). De beroende variablerna i denna studie är således olika 

bootstrappingmetoder. För att mäta vilka bootstrappingmetoder som företagen använder 

användes bootstrappingmetoder från studier av Winborg och Landström (2000). I enkäten 

listades 21 av 32 metoder, eftersom vår undersökning endast berör grupperna 

ägarrelaterade-, betalningsrelaterade- och kundrelaterade bootstrappingmetoder samt 

metoder inom gruppen gemensam användning (Ebben, 2009). En del 

bootstrappingmetoder som analyseras i uppsatsen har fördelats på fler metoder för att ge 

mer rättvisande svar. Bootstrappingmetoden Företaget lånar kapital av ägarens familj 

och vänner har skrivits om till Företaget lånar kapital av ägarens familj och Företaget 

lånar kapital av ägarens vänner. Dessutom har företaget anställer familj och vänner till 

lägsta tillåtna marknadslön skrivits om till företaget anställer familj till lägsta tillåtna 

marknadslön och företaget anställer vänner till lägsta tillåtna marknadslön. Detta på 

grund av att minska missvisande resultat i forskningen och på så sätt specificeras det som 

frågan avser. Bedömningen skedde utifrån en sjugradig likert-skala där respondenten fick 

ange i vilken utsträckning företaget använder sig av metoderna, vilket är konsekvent med 

tidigare studier angående bootstrapping (Winborg & Landström, 2000; Jones & 

Jayawarna, 2010; Denscombe, 2016).  

4.8.2. Oberoende variabler 

Den oberoende variabeln i denna undersökning är nätverk och detta är en variabel som 

orsakar förändringar i de beroende variablerna (Saunders et al., 2012; Denscombe, 2015). 

De starka relationerna inom företagets sociala och affärsmässiga nätverk mättes genom 

att respondenterna fick ta ställning i olika påståenden, vilka bygger på tidigare studier 
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(Jones & Jayawarna, 2010; Carter et al., 2003; Davidsson & Honig, 2003). Även i detta 

fall användes sjugradiga likert-skalor (Denscombe, 2016).  

4.8.3. Kontrollvariabler  

Med kontrollvariabler inkluderas endast företag inom ramverket (Saunders et al., 2012), 

företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars omsättning inte är överskrider 50 

miljoner euro eller vars balansomslutning inte överskrider 43 miljoner euro per år 

(Kommissionen, 2003). Två kontrollvariabler som användes i enkäten var företagets 

genomsnittliga omsättning de tre senaste åren samt hur många anställda företaget har 

(Winborg, 2000; Winborg & Landström, 2000).  

4.8.4. Beskrivande data 

Respondenterna fick besvara frågan var företaget befinner sig i tillväxtcykeln (Churchill 

& Lewis, 1983). Detta för att kunna tydliggöra hur starkt ett specifikt nätverk är beroende 

på var i tillväxtcykeln företaget befinner sig, men även för att se i vilken tillväxtfas olika 

bootstrappingmetoder nyttjas. Faserna i tillväxtcykeln mättes genom att respondenten fick 

ange var företaget befinner sig mellan ett få antal alternativ. Likaså mättes 

tidsomfattningen för att skapa ett starkt affärsmässigt nätverk, som i sin tur bidrar med 

tillgång till andra metoder inom bootstrapping (Jones & Jayawarna, 2010). En följdfråga i 

detta fall var hur länge företaget varit verksamt. 

4.9. Analysmetod 
Till en början utfördes en faktoranalys för samtliga 21 bootstrappingmetoder. Dock 

medförde denna analys nya grupper som inte är konsekeventa med den teoretiska 

referensramen i undersökningen. Därmed utgår studien från de grupper som tagits fram 

av Ebben (2009) (se bilaga 2). Därutöver genomfördes en faktoranalys med roterad 

komponentanalys för de oberoende variablerna (Hair et al., 2010). Genom att använda en 

faktoranalys i denna studie kan samband upptäckas mellan olika variabler och därmed 

urskilja möjliga bakomliggande faktorer (Pallant, 2013). Faktoranalysen strukturerar 

komplexa material och grupperar därefter variabler som mäter likande frågor och slår 

samman dessa (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010; Kachigan, 1991). 

Faktorladdningen visar indikationen på hur mycket en faktor korrelerar med en annan 
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faktor. Starka faktorladdningar ligger nära minus ett eller ett, medan faktorladdningar 

nära noll indikerar på att faktorn har en liten effekt på variabeln. En tumregel är att 

faktorerna bör ha en laddning på minst 0,4 (Sharma, 1996; Hair et al., 2010; Djurfeldt & 

Barmark, 2009). För att minimera korsladdningar ska analysen, enligt Kline (1994), 

utföras med rotation. Detta gjordes via rotationsmetoden varimax (Pallant, 2013). 

Därefter utfördes Cronbach alpha för att mäta den interna reliabiliteten mellan 

variablerna i respektive faktor (Hair et al., 2010; Pallant, 2013).  

 

Genom faktorananlysen reduceras ett stort antal av relaterade variabler till ett mer 

hanterbart antal, vilket gör det möjligt att  använda komponenterna i regressioner (Pallant, 

2013; Körner & Wahlgren, 2015). De enkla, även kallat bivariata, regressionsanalyserna 

utfördes för att testa de formulerade hypoteserna (Edling & Hedström, 2003). Bivariata 

analyser har valts eftersom sambandet och korrelationen mellan två variabler studeras 

(Djurfeldt et al., 2010). Analysmetoden som lyfts fram visar att slumpmässiga resultat 

inte förekommer (Djurfeldt & Barmark, 2009). Genom att dela in både 

bootstrappingmetoder samt de olika nätverken i mindre grupper kunde bivariata analyser 

utföras istället för multipla regressionsanalyser. På så vis minskar risken att 

multikollinearitet uppkommer, vilket kan uppstå då två variabler i samma 

reggressionsmodell är starkt korrelerade (Körner & Wahlgren, Statistiska metoder, 2015).  
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5. Analys 
Detta kapitel presenterar det insamlade materialet från studiens enkätundersökning. 

Inledningsvis bekantas läsaren med deskriptiv statistik och därefter presenteras en 

faktoranalys för de oberoende variablerna. Slutligen redovisas regressionsanalyserna och 

dess resultat. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

5.1. Deskriptiv statistik  
Den webbaserade enkäten skickades ut genom Småföretagarnas Riksförbunds nyhetsbrev 

(se bilaga 4) samt lades det ut en länk till enkäten på deras Facebook-sida (se bilaga 5). 

Utöver detta utfördes ett massutskick av enkäten via mail för att öka svarsfrekvensen. 

Urvalet för massutskicket av mail till SME kontrollerades genom antal anställda och 

omsättning, i enlighet med Kommissionen (2003) (se avsnitt 1.5), innan utskick. Utöver 

detta innehöll enkäten kontrollfrågor för att exkludera företag som föll utanför 

urvalsramen. Sammanlagt besvarades enkäten av 155 företag, varav ett exkluderades 

eftersom det var ett stort företag. Därmed resulterade undersökningen i 154 SME. 

5.1.1. Deskriptiv statistik för beroende variabler 

Resultatet av enkäten visar att 92 procent av de företag som deltagit i studien använder 

någon form av finansiell bootstrapping. Detta är i enlighet med Malmströms (2014) samt 

Ebben och Johnssons (2006), som menar att de flesta SME använder bootstrapping. I 

enkäten fick respondenterna ange i vilken utsträckning företaget nyttjar olika 

bootstrappingmetoder, på en skala mellan 1: inte alls och 7: i stor utsträckning. I följande 

tabell listas bootstrappingmetodernas medelvärde och standardavvikelse (se tabell 5.1). 

Den metod som används mest frekvent är att företaget håller inne ägarens lön. Denna är 

tätt följd av att företaget använder dröjsmålsränta vid försenade betalningar av kunder. 

Motsatsvis används metoden att företaget lånar kapital av ägarens vänner minst frekvent. 

 

 

 

 

 



  Nilsson & Sacic 

29 

 

Tabell 5.1 Medelvärde och Standardavvikelse för 21 Bootstrappingmetoder 

Bootstrappingmetoder Medelvärde Standardavvikelse Cronbach´s 
Alpha 

Ägarrelaterade bootstrappingmetoder    
Hålla inne ägarens lön 2,53 2,123 

 Företaget använder ägarens personliga kreditkort för 
verksamhetens räkning 1,64 1,576 

 Företaget skaffar kapital genom att ägaren arbetar för 
andra företag vid sidan om det egna företaget 1,46 1,363 

 Företaget anställer familj till lägsta tillåtna marknadslön 1,35 1,099 α = 0,792 
Företaget anställer vänner till lägsta tillåtna marknadslön 1,21 0,939 

 Företaget lånar kapital av ägarens familj  1,58 1,48 
 Företaget lånar kapital av ägarens vänner 1,15 0,781 
 Företaget driver verksamheten i hemmet istället för att 

hyra/köpa en lokal 2,23 2,245 

 Företaget byter väsentliga resurser med andra företag  1,47 1,208 
 Bootstrappingmetoder inom gemensam användning    

Företaget delar lokaler med andra företag 1,4 1,19 
 Företaget delar anställda med andra företag 1,2 0,744 α = 0,646 

Företaget delar utrustning gällande verksamheten med 
andra företag 1,29 0,982 

 Betalningsrelaterade bootstrappingmetoder    
Företaget förhandlar längre betalningsvillkor med 
leverantörer 1,72 1,371 

 Företaget försenar betalningar avsiktligt till leverantörer  1,33 1,023 α = 0,718 
Företaget hyr utrustning istället för att köpa 1,91 1,512 

 Kundrelaterade bootstrappingmetoder    
Företaget erbjuder rabatter vid förskottsbetalning från 
kunder 1,29 0,848 

 Företaget erhåller förskottsbetalning från kunder 1,49 1,122 
 Företaget använder metoder för att påskynda fakturering 

till kunder 1,55 1,211 α = 0,568 
Företaget använder dröjsmålsränta vid försenade 
betalningar av kunder 2,48 1,947 

 Företaget upphör verksamhet med kunder som betalar 
sent  2,2 1,749 

 Företaget väljer kunder som betalar snabbt 1,76 1,464 
  

För att få en inblick i reliabiliteten i de olika grupperna inom bootstrapping, som baseras 

på studier av Ebben (2009), utfördes Cronbach´s Alpha (se tabell 5.1). Metoderna inom 

den ägarrelaterade gruppen har ett reliabilitetsmått på 0,792, vilket överstiger tumregeln 

på 0,6 (Jones & Jayawarna, 2010). Därmed är de olika metoderna jämlika vid mätning. 

Även metoderna inom betalningsrelaterad bootstrapping samt metoderna inom gemensam 

användning överstiger minimumvärdet på 0,6. Däremot understiger metoderna inom den 
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kundrelaterade gruppen denna regel. Metoderna inom gruppen kundrelaterade 

bootstrappingmetoder har ett värde på 0,568 och därmed finns det ingen intern konsistens 

(Pallant, 2013). Trots detta har gruppen tagits med i fortsatta analyser eftersom värdet 

ligger nära 0,6. 

Utöver enkätens listade bootstrappingmetoder hade respondenterna möjlighet att ange 

vilka andra metoder som företaget använder för att anskaffa kapital (se tabell 5.2). 

Metoder som anges är bland annat att företaget säljer sina fakturor samt att företaget 

använder sig av andra företags anställda för att undgå anställning, vilka redan har 

identifierats som bootstrappingmetoder (se bilaga 1). De ingår dock i andra grupper än de 

grupper som studeras i denna undersökning.   

Tabell 5.2 Alternativa bootstrappingmetoder som respondenterna använder utöver de 
listade bootstrappingmetoderna  

Andra alternativ än de listade bootstrappingmetoder som respondenterna använder sig av 
Företaget prisförhandlar med leverantörer  
Företaget pressar lageromsättning 
Företagets ägare lånar företaget kapital 
Företaget säljer fakturor   
Företaget använder kundernas verktyg för att utföra arbetet 
Företaget använder sig av bemanningen istället för att ha anställda 
Företaget väljer kunder med seriös betalningsförmåga 
Företaget sätter kunder som betalar sent på förskott 
Företaget använder underkonsulter 
Företaget använder checkkredit 
Företaget använder outsourcing 
Företaget köper fastigheter som sedan hyrs ut 
Företaget hyr ut delar av fastigheten vi är verksamma i 

5.1.2. Deskriptiv statistik för oberoende variabler 

Undersökningen har visat att de deltagande företagen har ett genomsnittligt behov av 

finansiering från banken på ett värde av 2,39 på en skala ett till sju, med en 

standardavvikelse på 1,794. Närmre 50 procent av samtliga deltagande företag anses 

således inte ha behov av extern finansiering. Företagens obefintliga behov av externt 

kapital går emot teorin beträffande problematiken SME skulle möta angående det 

finansiella gapet (Winborg, 2000; Landström, 2003; Frost, 1954; Talbota, Bhaird, & 

Whittam, 2015). 
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Enligt enkätens resultat är det endast 18 procent av de deltagande företagen som omfattas 

av starka relationsband i det sociala nätverket, medan 26 procent av företagen har starka 

relationsband i det affärsmässiga nätverket (se bilaga 6). Majoriteten av de företag som 

deltagit i denna studie anser att det finns en möjlighet att ta hjälp av både det sociala och 

affärsmässiga nätverket vid behov av finansiellt kapital. Däremot är denna möjlighet 

liten. 

Enligt Spearman´s Rank Order Correlation finns det ett positivt samband mellan 

möjligheten att ta hjälp av det sociala nätverket samt detta starka nätverk. Däremot är 

sambandet svagt eftersom korrelationen, 0,286, är nära noll. Förutom detta utfördes 

Spearmans test för att tydliggöra om det finns ett samband mellan möjligheten att ta hjälp 

av det affärsmässiga nätverket vid behov av kapital och detta starka nätverk. Testet visade 

dock att det inte finns ett samband mellan dessa två variabler eftersom p-värdet på 0,812 

överstiger signifikansnivån.  

5.1.3. Deskriptiv statistik för kontrollvariabler 

I enkätundersökningen framgick det att 133 respondenter var små företag, medan endast 

21 stycken var medelstora företag. Detta innebär att små företag står för 86 procent av 

alla de företag som deltagit i undersökningen. Detta är i linje med att de små företagen 

utgör den största delen på den svenska marknaden (Simeonov, 2015). Den genomsnittliga 

omsättningen för företagen är 70 096 279,41 svenska kronor med en standardavvikelse på 

214 540 915,35 svenska kronor. Företagen har i genomsnitt 20 anställda, där företag som 

mest har 250 antal anställda och som lägst har en anställd. Jensen et al. (2016) hävdar att 

företag endast är heterogena baserat på deras hantering av resurser. I och med att 

hanteringen av resurser är av avgörande vikt, har storleken på företagen ingen betydelse.  

5.1.4. Deskriptiv statistik för beskrivande variabler 

Merparten av de företag som ingår i undersökningen befinner sig i den tredje tillväxtfasen 

som namngetts success. Detta innebär att företaget uppnått en ekonomisk hälsa som 

tryggar företagets framgång på marknaden (Churchill & Lewis, 1983). För att testa om 

det finns en signifikant skillnad i medelvärdena angående de olika 

bootstrappingmetoderna i förhållande till de olika faserna, utfördes t-tester (se bilaga 7). 

Det utfördes även t-tester för att se om de sociala och affärsmässiga nätverken hade en 
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större omfattning i en viss tillväxtfas (se bilaga 7). Resultaten av detta visade att de 

ägarrelaterade bootstrappingmetoderna samt det sociala nätverket är mer betydelsefullt i 

fas ett än i fas tre, där majoriteten av de deltagande företagen befinner sig. Vidare visade 

t-testerna att de betalnings- och kundrelaterade bootstrappingmetoderna används mer 

frekvent i fas fyra än i fas tre. Avslutningsvis påvisade testerna att det affärsmässiga 

nätverket inte statistiskt säkerställt används mer i fas fyra än i fas tre. 

Respondenterna anser att det i genomsnitt tar fyra år att skapa ett affärsmässigt nätverk 

med en standardavvikelse på 4,33 år, vilket faller i linje med Jones och Jayawarnas 

(2010) antagande om att mer mogna företag använder sig av detta nätverk. Denna studies 

resultat om att det skulle ta fyra år att skapa detta nätverk, baseras på företag som har 

varit verksamma i genomsnitt 28,98 år med en standardavvikelse på 28,43 år.   

5.2. Faktoranalys för sociala och affärsmässiga nätverk 
För att kunna dela in nätverket i ett mindre antal faktorer, utfördes en faktoranalys. 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) varnar för förekomst av variabler som inte kan bidra med 

identifiering av faktorer. KMO för socialt och affärsmässigt nätverk är 0,749, vilket är 

högre än minimumvärdet på 0.6. Därmed anses det lämpligt att använda en faktoranalys i 

detta fall. Vidare anger Bartlett´s Test of Sphericity om det bland samtliga bivariata 

variabler i korrelationsmatrisen finns någon som är signifikant. Även Bartlett´s Test of 

Sphericity tyder på att testet är signifikant eftersom p-värdet är 0,00, vilket är lägre än 

signifikansnivån på 0,05. Likaså visar Anti-Image Correlation att en faktoranalys är 

representativ i denna undersökning (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Faktoranalysen resulterar i två komponenter (se tabell 5.3): socialt nätverk och 

affärsmässigt nätverk. Likt Landström och Löwegrens (2009) studie omfattar det sociala 

nätverket familj, vänner och bekanta, medan det affärsmässiga nätverket innefattar 

kunder, leverantörer och andra företag. The Principal Components Analysis visar att det 

är två komponenter som har ett egenvärde över ett. I enlighet med riktlinjen inkluderas de 

komponenter som har ett egenvärde större än ett, vilket även är innebörden av Kaisers 

kriterium (Djurfeldt & Barmark, 2009). Komponenterna i faktoranalysen har egenvärden 

på 56,797 samt 20,199 procent. För att få ett analytiskt meningsfullt resultat krävs det att 

faktorlösningen roteras. Detta innebär att den andel varians som förklaras av faktorerna 

fördelas jämbördigt mellan dessa (Djurfeldt & Barmark, 2009). Vidare är de roterade 
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egenvärdena 38,649 respektive 38,302 procent. Slutligen visar faktoranalysen att de två 

komponenterna har en kumulativ förklaringsgrad på 76,996 procent (se tabell 5.4).  
 
Tabell 5.3 Roterad explorativ faktoranalys 

Kontakter Socialt 
nätverk 

Affärsmässigt 
nätverk 

Crobach´s 
Alpha 

  Korrelation Korrelation   
Vänner 0,903     
Vänners vänner 0,834   α = 0,851 
Familj 0,825     
Leverantörer   0,863   
Kunder   0,849 α = 0,842 
Andra företag   0,821   

 

Tabell 5.4 Principal komponentanalys 

Komponent Egenvärde 
Kumulativ 
förklaringsgrad 

Roterat 
egenvärde 

Roterad 
kumulativ 
förklaringsgrad 

1 3,408 56,797 2,322 38,694 
2 1,212 76,996 2,298 76,996 
3 0,552 86,204     
4 0,375 92,451     
5 0,298 97,422     
6 0,155 100     

 

Mestadels sjunker egenvärdet kraftigt till en början då det görs en förflyttning från en 

faktor till en annan. Vid en viss punkt, normalt vid ett egenvärde på ett, avtar denna 

utveckling och egenvärdena sjunker därefter inte lika drastiskt. Detta illustreras i en Scree 

Plot (se bilaga 6) (Djurfeldt & Barmark, 2009). De två första komponenterna i de båda 

nätverkens Scree Plot förklarar mer variation än det resterande, då brytpunkten går vid 

den tredje komponenten. Detta indikerar att faktoranalysen bör omfatta två komponenter.  

Cronbach´s Alpha för variablerna i det sociala nätverket uppgår till 0,851, medan värdet 

är 0,842 för det affärsmässiga nätverket (se tabell 5.3). Trots att tumregeln är 0,6, är allt 

över 0,8 att föredra och därmed finns det en hög intern konsistens i de båda faktorerna 

(Pallant, 2013). 

5.3. Resultat av regressionsanalys  
Hypotes 1 prövades med antagandet att starka relationssband i det sociala nätverket leder 

till en ökad användning av ägarrelaterade bootstrappingmetoder. Den enkla regressionen 
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för ägarrelaterade bootstrappingmetoder och starka relationsband inom det sociala 

nätverket är signifikant, eftersom att p-värdet understiger signifikansnivån på fem 

procent. Även kvoten av värdena i Mean Square påvisar ett signifikant F-värde på 9,264, 

vilket i sin tur klargör ett signifikant p-värde (Djurfeldt et al., 2010). Detta resulterar i att 

nollhypotesen förkastats. Det finns således ett statistiskt säkerställt samband (Körner & 

Wahlgren, 2015). Testets resultat faller i linje med den teori som Jones och Jayawarna 

(2010) lyfter fram, att användningen av ägarrelaterade metoder ökar genom starkare 

sociala relationsband. Däremot är gruppens förklaringsgrad låg, då endast sex procent av 

användningen av de ägarrelaterade bootstrappingmetoderna förklaras av starka 

relationsband i det sociala nätverket (Pallant, 2013; Körner & Wahlgren, 2015). 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) illustreras sambandet mest fördelaktigt med ett 

spridningsdiagram, ett så kallat plotdiagram. Genom den enkla regressionsanalysen 

erhålls ett kurvlinjärt samband (se bilaga 6), vilket kan förklara det svaga samband som 

framlagts av den enkla regressionen. I och med detta kvadrerades relationsbanden i det 

sociala nätverket, för att sedan föra in denna nyskapade variabel i den ursprungliga 

regressionsanalysen. Den nya variabeln är dock inte signifikant och därmed utgår studien 

från den ursprungliga enkla regressionsanalysen (Sundell, 2012). 

Hypotes 2 testades med antagandet att starka relationsband i det affärsmässiga nätverket 

leder till en ökad användning av betalningsrelaterade bootstrappingmetoder. Det finns 

inget samband mellan användningen av betalningsrelaterade bootstrappingmetoder och 

starka relationsband inom det affärsmässiga nätverket. Detta eftersom signifikansnivån 

understiger p-värdet. Detta går emot tidigare studier om att ett samband skulle finnas, 

eftersom starka relationsbandet i det affärsmässiga nätverket skulle främjat 

entreprenörerna vid anpassandet av villkor till och från leverantörerna (Jones & 

Jayawarna, 2010; Ludmila & Stanislava, 2015). Däremot antyder Cook's Distance, 0,149, 

i tabellen Residuals statistics att det inte förekommer fel bland variablernas värde inom 

denna grupp, eftersom värdet inte överstiger ett. I annat fall bör värdena i SPSS ses över 

(Pallant, 2013).  

 

Hypotes 3 prövades med antagandet att starka relationsband i det affärsmässiga nätverket 

leder till en ökad användning av kundrelaterade bootstrappingmetoder. 
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Regressionsanalysen för starka relationsband i det affärsmässiga nätverket och 

användningen av de kundrelaterade bootstrappingmetoderna är signifikant. Detta faller i 

linje med Jones och Jayawarnas (2010) studie, att det finns ett samband. Genom ett starkt 

affärsmässigt nätverk borde företaget hunnit anpassa erbjudande till kunden (Ludmila & 

Stanislava, 2015).. 

 

P-värdet är 0,004, vilket är lägre än signifikansnivån på fem procent (Körner & Wahlgren 

2015; Pallant, 2013). Även det kritiska F-värdet visar att regressionen är signifikant. 

Detta värde bör överstiga 4,60 vid en signifikansnivå på fem procent. I detta fall har f-

fördelningen ett värde på 8,733 (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Vidare uppgår 

förklaringsgraden till 5,6 procent. Därmed förklaras 5,6 procent av variationen i de 

kundrelaterade bootstrappingmetoderna av variationen av det starka affärsmässiga 

nätverket (Körner & Wahlgren 2015; Pallant, 2013).  

 
Sambandet mellan de två kvantitativa variablerna illustreras lämpligast i ett 

spridningsdiagram (se bilaga 6). Därtill kan korrelationskoefficienten beräknas, vilket är 

ett mått på styrkan i sambandet. Korrelationen är i detta fall 0,238 och sambandet kan 

således sägas vara relativt svagt (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010; Körner & 

Wahlgren, 2012). Enligt Djurfeldt et al., (2010) är detta en följd av det kurvlinjära 

samband som uppkommit (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). Genom att kvadrera 

variabeln styrkan i det affärsmässiga nätverket och föra in denna nya variabel i den 

ursprungliga regressionsanalysen, erhålls högre förklaringsgrad. Däremot är den 

kvadrerade variabeln inte signifikant och därmed utgår studien utifrån den bivariata 

regressionen (Sundell, 2012). 

 

Hypotes 4 prövades med antagandet att starka relationsband i det affärsmässiga nätverket 

leder till en ökad användning av metoder inom gemensam användning. Regressionen för 

denna hypotes är inte signifikant. Detta går emot Jones och Jayawarna (2010) som 

antyder att starka relationsband inom det affärsmässiga nätverket skulle leda till en ökad 

användning av metoder inom gemensam användning. Ett p-värde på 0,848, indikerar att 

p-värdet överstiger signifikansnivån på 0,05. Förklaringsgraden är 0,000 och därmed 

förklarar de starka relationsbanden inom det affärsmässiga nätverket inte någon variation 
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i metoderna inom gemensam användning. Däremot tyder Cook´s Distance i tabellen 

Residuals statistics att värdena på variablerna inom gruppen stämmer, eftersom värdet 

inte överstiger ett (Pallant, 2013). 

5.4.  Sammanfattning av analys 
Faktoranalysen genomfördes för att dela upp nätverket i ett mindre antal faktorer, vilket 

förenklade utförandet av regressionsanalyserna. Faktoranalysen resulterade i två grupper 

av nätverk: socialt nätverk och affärsmässigt nätverk. Båda grupperna hade hög intern 

konsistens. Regressionsanalyser har utförts för att testa samtliga hypoteser. Hypotes ett 

och tre stödjs, medan hypotes två och fyra förkastas. Följaktligen ökar användningen av 

ägarrelaterade bootstrappingmetoder vid starka relationsband i det sociala nätverket och 

användningen av kundrelaterade bootstrappingmetoder ökar vid starka relationsband i det 

affärsmässiga nätverket (se tabell 5.5). 

Tabell 5.5 Sammanfattning av regressionsanalyser 

	  	   Hypotes 1 Hypotes 2 Hypotes 3 Hypotes 4 

Beroende variabel Ägarrelaterade 
bootstrappingmetoder 

Betalningsrelaterade 
bootstrappingmetoder 

Kundrelaterade 
bootstrappingmetoder 

Bootstrappingmetoder 
inom gemensam 

användning 

Oberoende variabel Relationsband i det 
sociala nätverket 

Relationsband i det 
affärsmässiga 

nätverket 

Relationsband i det 
affärsmässiga nätverket 

Relationsband i det 
affärsmässiga nätverket 

β 0,245 -0,002 0,238 0,016 

R 0,245 0,002 0,196 0,016 

R! 0,06 0 0,056 0 

F 9,264* 0,001 8,733* 0,037 

Sig. 0,003* 0,98 0,004* 0,848 
N = 154                                                                                                                                                                                                 
*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001 

 

Det som framkommit utifrån analysen av enkätundersökningen är att de flesta SME 

använder finansiell bootstrapping. Däremot använder de inte bootstrapping i en stor 

utsträckning. Företagen har dessutom ett litet behov av extern finansiering. Utöver detta 

visar t-tester att både de ägarrelaterade bootstrappingmetoderna samt det starka sociala 

nätverket används mer frekvent i den första tillväxtfasen än i fas tre. Utifrån 

enkätundersökningen kan det även påvisas att kundrelaterade- och betalningsrelaterade 

bootstrappingmetoder används mer frekvent i fas fyra än i fas tre. Däremot är det inte 
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statistiskt säkerställt att det starka affärsmässiga nätverket skulle användas med frekvent i 

fas fyra än i fas tre. 

 

6. Diskussion och slutsats 
Detta avslutande kapitel presenterar inledningsvis en sammanfattning. Vidare följer en 

diskussion av analysen med bidrag utifrån den teoretiska referensramen samt hypoteser. I 

uppsatsens avslutande kapitel presenteras även studiens slutsatser. Avslutningsvis lyfts 

implikationer, självkritik samt förslag till framtida forskning fram.  

6.1. Sammanfattning 
Enligt tidigare studier har det framgått att nätverk påverkas av starka relationsband 

(Granovetter, 1973; Landström & Löwegren, 2009), vilket i sin tur påverkar 

användningen av bootstrappingmetoder (Jones & Jayawarna, 2010). Syftet var att 

klargöra om användningen av de ägarrelaterade bootstrappingmetoderna påverkas av det 

starka relationsbandet i det sociala nätverket. Syftet är även att påvisa om användningen 

av betalningsrelaterade- och kundrelaterade bootstrappingmetoder samt metoder inom 

gemensam användning påverkas av starka relationsband i det affärsmässiga nätverket.  

Bivariata regressionsanalyser medförde att hypoteserna kunde prövas. Dessa analyser 

visade att enbart hypotes ett och hypotes tre stödjs. Det vill säga att starka relationsband i 

det sociala nätverket leder till en ökad användning av ägarrelaterade 

bootstrappingmetoder och att starka relationsband i det affärsmässiga nätverket leder till 

en ökad användning av kundrelaterade bootstrappingmetoder (se figur 6.1). 

Figur 6.1 Reviderad modell baserad på signifikanta hypoteser 
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Däremot är sambanden i de båda hypoteserna svaga. Likaså är förklaringsgraden låg, 

vilket beror på att det är fler variabler som påverkar användningen av bootstrapping 

utöver det starka nätverket. Ytterligare en av dessa faktorer är tillväxtfasen. 

Tillväxtcykeln visar att det finns signifikanta skillnader mellan olika 

bootstrappingmetoder och företagets stadium i denna. Både de ägarrelaterade 

bootstrappingmetoderna och starka relationsband i det sociala nätverket används mer 

frekvent i den första tillväxtfasen än i fas tre, där de flesta företag i denna studie befinner 

sig. Utifrån enkätundersökningen kan det påvisas att de kundrelaterade- och 

betalningsrelaterade bootstrappingmetoderna användas mer frekvent i fas fyra än i fas tre. 

Däremot är det inte statistiskt säkerställt att de starka relationsbanden i det affärsmässiga 

nätverket skulle användas med frekvent i fas fyra än i fas tre. Utöver dessa faktorer kan 

möjligheten att få hjälp av nätverket vara av betydelse. 

6.2. Diskussion av nätverk och finansiell bootstrapping 
Även om de flesta svenska SME använder finansiell bootstrapping, nyttjas detta inte i den 

grad tidigare studier framlagt. Detta kan bero på att de företag som deltog i studien inte 

har behov av externt kapital. I och med detta behöver dessa företag inte kompensera den 

svårighet som uppkommer vid anskaffandet av extern finansiering med 

”bootstrappingaktiviteter”, vilket ett flertal forskare lyfter fram att SME gör vid behov av 

externt kapital (Jones & Jayawarna, 2010; Ebben & Johnsson, 2006; Landström, 2003; 

Van Auken & Neeley, 1996). Att företagen i denna studie har ett litet behov av extern 

finansiering kan vara en positiv effekt av tidigare använda bootstrappingmetoder (Ebben, 

2009; Jones & Jayawarna, 2010). Dessa metoder kan ha resulterat i att företagen har de 

finansiella resurser som krävs för att bibehålla en god verksamhet (Vanacker et al., 2011).  

Den genomförda regressionsanalysen visar att det finns ett samband mellan användningen 

av de ägarrelaterade bootstrappingmetoderna och de starka relationsbanden i det sociala 

nätverket. Anledningen till att hypotes ett stödjs är att det finns ett positivt samband 

mellan det starka sociala nätverket och möjligheten till att nyttja detta vid behov av 

finansiella resurser, vilket framgick av resultaten i Sperman´s Rank Order Correlation. 

Därmed har det en betydelse om företaget har starka relationsband inom det sociala 

nätverket. Detta eftersom det sociala nätverket, där de ägarrelaterade 
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bootstrappingmetoderna ingår, gynnar entreprenörer i anskaffandet av finansiella resurser 

(Kwon et al., 2013). 

Undersökningen går emot tidigare studier eftersom den visar att de ägarrelaterade 

bootstrappingmetoderna inte används i en stor utsträckning (Jones & Jayawarna, 2010; 

Ebben & Johnsson, 2006; Landström, 2003; Van Auken & Neeley, 1996). Detta 

avvikande resultat kan grundas på att ägarrelaterade bootstrappingmetoder bedöms nyttjas 

av nya entreprenörer (Jones & Jayawarna, 2010; Peltier & Naidu, 2012; Hite & Hesterly, 

2001). Likt detta visar denna studie att de ägarrelaterade bootstrappingmetoderna används 

mer frekvent i fas ett, existence, än de företag som befinner sig i senare faser (se bilaga 7). 

Majoriteten av de företag som deltagit i denna studie befinner sig i fas tre, success. 

Trovärdigheten ökar i denna fas och därmed är det enklare att få lån från banker och 

andra externa finansiärer, eftersom bolaget i denna fas har större säkerhet än tidigare 

(Churchill & Lewis, 1983; Landström, 2003; Vasilescu, 2014). Därmed har företagen inte 

lika stor användning av olika bootstrappingtekniker.  

Lam (2010) menar att de starka sociala relationsbanden, likt de ägarrelaterade 

bootstrappingmetoderna, är betydelsefulla i ett tidigt stadium i företagets utveckling. 

Tillväxtfaserna kan därmed även vara en betydande faktor för att endast ett fåtal 

respondenter har ett starkt socialt nätverk, eftersom detta nätverk främst nyttjas i fas ett.  

Det sociala nätverket minskar över tid till förmån för det affärsmässiga nätverket 

(Ludmila & Stanislava, 2015; Peltier & Naidu, 2012). Regressionsanalysen visar att 

starka relationsband inom det affärsmässiga nätverket leder till högre användning av 

kundrelaterade bootstrappingmetoder. Trots att hypotes tre stödjs är sambandet svagt, 

vilket kan bero på att det inte finns ett positivt samband mellan starka relationsband i det 

affärsmässiga nätverket och möjligheten att få hjälp av detta nätverk vid behov av kapital. 

Dessutom kan detta vara en av orsakerna till att de kundrelaterade 

bootstrappingmetoderna inte används i en stor utsträckning.  

Den låga förklaringsgraden för de kundrelaterade bootstrappingmetoderna har uppkommit 

eftersom användningen av dessa metoder beror på fler variabler än nätverket. En av dessa 

variabler är tillväxtfasen för SME (Churchill & Lewis, 1983). Enligt tester påvisas det att 

de kundrelaterade bootstrappingmetoderna används mer frekvent i fas fyra, take-off, än i 
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fas tre, success. Enligt Ludmila och Stanislava (2015) tar det tid att anpassa företaget efter 

kunden. Därmed har företagen i denna studie eventuellt inte hunnit anpassa sig efter sina 

kunder.  

Undersökningen visar att det varken finns ett signifikant samband mellan användningen 

av betalningsrelaterade bootstrappingmetoder och starka relationsband i det affärsmässiga 

nätverket samt användningen av bootstrappingmetoder inom gemensam användning och 

starka relationsband i det affärsmässiga nätverket. Anledningen till att hypotes två och 

fyra inte stödjs, kan bero på att det inte finns ett positivt samband mellan starka 

relationsband i det affärsmässiga nätverket och möjligheten att nyttja detta nätverk vid 

behov av finansiella resurser. Därmed har det ingen betydelse om företaget har starka 

relationsband inom det affärsmässiga nätverket. Detta eftersom företaget trots detta inte 

kan nyttja det affärsmässiga nätverket, där både de betalningsrelaterade metoderna samt 

metoderna inom gemensam användning ingår, vid behov av finansiella resurser. Detta 

kan även vara en av orsakerna till att dessa bootstrappingmetoder inte används i stor 

utsträckning. 

För att kunna nyttja de betalningsrelaterade bootstrappingmetoderna anses villkor 

anpassas till och från leverantörer, vilket bedöms vara en långsiktig fråga (Ludmila & 

Stanislava, 2015).  En orsak kan därmed vara att företagen inte lyckats tillämpa dessa 

villkor och på så sätt inte kan förknippas med mogna företag, som i sin tur associeras med 

betalningsrelaterade bootstrappingmetoder (Winborg & Landström, 2001). Detta eftersom 

denna typ av metod används mer frekvent av de mogna företagen i fas fyra och att 

majoriteten av företagen befinner sig i fas tre. Att det inte finns ett samband mellan starka 

relationsband i det affärsmässiga nätverket och användningen av metoder inom 

gemensam användning beror inte på tillväxtfasen. Detta eftersom att det inte är statistiskt 

säkerställt att dessa metoder används mer i fas fyra än i fas tre. Däremot skulle de kunna 

bero på att företagen i denna studie har interagerat med andra aktörer inom en annan 

tillväxtfas och därmed inte kan nyttja varandras resurser (Drnovsek et al., 2008; Martins, 

2016; Schweizer, 2013). 

6.3. Slutsats  
Denna studie visar tydligt att nästintill alla svenska SME använder någon form av 

finansiell bootstrapping, där metoden företaget håller inne ägarens lön används mest 
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frekvent. Däremot använder SME inte ”bootstrappingaktiviteter” i en stor omfattning. 

Utifrån studiens kvantitativa forskningsansats kan således en generalisering göras och 

därmed dras slutsatsen att bootstrapping inte är av avgörande vikt för svenska SMEs 

överlevnad. Detta stämmer således inte överens med tidigare studier där SME proaktivt 

förväntas använda finansiell bootstrapping, för att undvika extern finansiering (Ebben & 

Johnsson, 2006). Det kan bero på att företagen i denna studie inte har den kunskap om 

bootstrapping som de bör ha, och därmed inte använder bootstrapping i stor utsträckning.  

Starka relationer inom nätverket bör bidra till att fler bootstrappingmetoder kan nyttjas 

(Jones & Jayawarna, 2010). Däremot befinner sig majoriteten av studiens deltagande 

företag i fas tre inom tillväxtcykeln och har därmed inte den fördel att nyttja 

bootstrappingmetoder i samma utsträckning som de som befinner sig i fas ett och fyra 

(Churchill & Lewis, 1983). Därmed kan det finnas ytterligare alternativa lösningar, 

framför bootstrappingmetoder, som minskar behovet av kapital från externa finansiella 

institut.  

6.4. Implikationer 
Denna studie bidrar till forskning inom området företagsekonomi och ökar 

medvetenheten om bootstrapping, som har kommit att bli ett viktigt element för att 

minska behovet av extern finansiering bland SME. Detta på grund av det finansiella gapet 

som belyser SMEs svårighet att anskaffa externt kapital från banker och andra potentiella 

investerare (Landström, 2003; Winborg, 2000). Därmed är det betydelsefullt att belysa 

detta viktiga fenomen, som inte fått tillräckligt stor uppmärksamhet i tidigare studier 

(Jones & Jayawarna, 2010). 

Tidigare forskning har separerat sociala och affärsmässiga nätverk och därmed finns det 

ingen studie som behandlat båda nätverken tillsammans. Studier angående bootstrapping 

har endast undersökt påverkan av styrkan i det sociala nätverket (Jones & Jayawarna, 

2010). Denna studie sätter sociala och affärsmässiga nätverk i relation till varandra för att 

se hur det starka relationsbandet i dessa nätverk påverkar valet av bootstrappingmetoder. 

Dessa skilda nätverk, likt bootstrappingmetoderna, påverkas av de olika faserna i 

tillväxtcykeln. Även möjligheten till att få hjälp från de olika nätverken påverkar vilken 

metod företaget väljer. Denna studie har därmed bidragit till en förståelse för vid vilken 
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tidpunkt och på vilket sätt SME kan använda sitt starka nätverk. Detta för att kunna nyttja 

bootstrapping och följaktligen kunna effektivisera den interna finansieringen.  

Engagemanget för SME har generellt ökat. Detta för att denna typ av verksamhet leder till 

en minskad arbetslöshet på den svenska marknaden, men även då dessa företag är 

betydelsefulla för ett lands ekonomiska tillväxt och innovativitet (Winborg & Landström, 

2000; Wing, 2010; Ebben & Johnsson, 2006; Soledad, Martínez, Teresa, Picazo, Ángel & 

Martín, 2015; Audretsch, 2012; Schoonjans, Cauwenberge, & Bauwhede, 2013). Deras 

finansiering hade möjligtvis blivit bättre om företagen blev medvetna om alla de olika 

bootstrappingmetoder som finns att tillgå. Att företaget lär sig nyttja olika 

bootstrappingmetoder medför många fördelar (Brush et al., 2006). Är företagen öppna för 

nya förslag inom finansiering kan SME fortsätta att utvecklas och därmed skapa ännu fler 

arbetstillfällen på den svenska marknaden än vad de gör idag. Detta är essentiellt ur både 

akademiska och politiska perspektiv (Jones & Jayawarna, 2010).  

Studiens etiska implikationer behandlar hur korrekt det är att nyttja somliga metoder inom 

bootstrapping, exempelvis att företaget försenar betalning avsiktligt till leverantörer eller 

att företaget anställer familj och vänner till lägsta tillåtna marknadslön.  Detta är tecken 

på att SME inte har tillräckligt med tillgängligt kapital och som i sin tur hämmar 

utvecklingen för SME. Detta kan hindra företagen från att kunna erbjuda rätt arbetsvillkor 

samt skapa en trygg arbetsmiljö för de anställda. Resultaten visar däremot att de företag 

som deltagit i enkätstudien inte nyttjar dessa metoder i högsta möjliga grad, därmed finns 

inga större hinder mot de etiska förhållandena i SME.  

Denna studie har genom en utförd faktoranalys även bidragit med metodologiska 

implikationer. Utifrån denna undersökning har en ny indelning av nätverk tagits fram: 

socialt nätverk och affärsmässigt nätverk. Reliabiliteten i denna indelning av nätverk är 

hög och därmed är grupperna användbara i framtida forskning.  

6.5. Självkritik 
Denna undersökning har fullbordats genom en kvantitativ forskningsansats och är baserad 

på svar från 154 svenska små och medelstora företag. För att kunna skapa en bättre bild 

krävs en betydligt större och mer omfattande studie. Detta genomförande hade dock varit 

alltför tidskrävande och omfattande för en kandidatuppsats.  
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6.6. Förslag till fortsatt samt framtida forskning 
Denna studie baseras på ett aktuellt och relativt outforskat ämne med en kvantitativ 

forskningsansats med ett underlag av 154 respondenter. För att få en djupare förståelse för 

sambandet mellan olika nätverk och valet av bootstrappingmetod, hade en studie kunnat 

genomföras utifrån en kvalitativ forskningsansats. Dessutom skulle forskning kring detta 

ämne kunna utföras genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Därmed hade hypotesprövningen kunnat stärkas ytterligare en grad. Även en större andel 

respondenter hade bidragit till en högre validitet och reliabilitet i studien. Genom den 

kvalitativa ansatsen hade även fler faktorer än nätverket kunnat fångas upp för att förklara 

valet av bootstrappingmetod. På så sätt hade en högre förklaringsgrad eventuellt kunnat 

erhållas. 

Ett intressant ämne för framtida forskning är att studera om det finns en koppling mellan 

finansiell bootstrapping och the pecking order theory. Detta genom att få en förståelse om 

en viss bootstrappingmetod föredras framför andra bootstrappingmetoder. Studien skulle 

även kunna förklara varför denna ”hierarkiska ordning” uppkommit eller varför det inte 

uppkommit någon form av detta.  

En annan tänkvärd framtida forskning kan behandla de faktorer som påverkar en 

reducerad användning av bootstrapping. Detta kan möjligtvis bero på att svenska SMEs 

inte känner till finansiell bootstrapping men även att andra alternativa metoder används 

framför bootstrapping, för att i sin tur minska behovet av extern finansiering.  

Avslutningsvis hade de olika nätverken kunnat delas upp i fler nätverk för att visa en mer 

rättvis bild. Exempelvis skulle det affärsmässiga nätverket kunnat delas upp i ett specifikt 

nätverk för kunder, ett för leverantörer och ett för andra företag samt att det sociala 

nätverket skulle kunna fördelas på familj, vänner och bekanta.  
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Bilaga 1 - 32 Bootstrappingmetoder 
1. Buy used equipment instead of new  
2. Borrow equipment from other businesses for shorter periods  
3. Hire personnel for shorter periods instead of permanently employing personnel  
4. Co-ordinate purchases with other businesses  
5. Lease equipment instead of buying  
6. Practice barter instead of buying/selling goods  
7. Offer customers discounts if paying cash  
8. Buy on consignment from supplier/s  
9. Seek out best conditions possible with supplier/s  
10. Deliberately delay payment to supplier/s  
11. Withhold manager’s salary for some  
12. Use manager’s private credit card for business expenses  
13. Obtain capital via manager’s assignments in other businesses  
14. Obtain payment in advance from customers  
15. Raise capital from a factoring company  
16. Obtain loan from relatives/friends  
17. Deliberately delay payment of value-added tax  
18. Obtain subsidy from County Administrative Board  
19. Subsidy from County Labour Board  
20. Obtain subsidy from Swedish National Board for Industrial & Technical 

Development  
21. Obtain subsidy from the foundation Innovationscentrum  
22. Use routines in order to speed up invoicing  
23. Use interest on overdue payment from customers  
24. Cease business relations with customers frequently paying  
25. Offer the same conditions to all customers  
26. Deliberately choose customers who pay quickly  
27. Use routines in order to minimize capital invested in stock  
28. Employ relatives and/or friends at non-market salary  
29. Run the business completely in the home  
30. Share premises with others  
31. Share employees with other businesses  
32. Share equipment with other businesses  

 

(Baserad på: Winborg & Landström, Financial Bootstrapping in small businesses: 

Examining small business managers’ resource acquisition behaviors, p.253, 2000) 
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Bilaga 2 – Grupper inom bootstrapping 

 

(Baserad på: Ebben, Bootstrapping and the financial condition of small firms, p.352, 

2009) 
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Bilaga 3 – Enkät  

Enkätundersökning 

Våra namn är Ida Nilsson och Zehra Sacic. Vi är två studenter på Högskolan i 

Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats inom bank och finans. Vårt examensarbete 

handlar om nätverkets påverkan på valet av bootstrappingmetod i små och medelstora 

företag under olika tillväxtfaser. Bootstrapping kan beskrivas som en samling metoder för 

att minska behovet av lån från banker och investerare. Deltagandet i denna undersökning 

är frivilligt. Alla svar behandlas konfidentiellt. 

 

1. Vad är företagets genomsnittliga årliga omsättning de tre senaste åren?                    

__________________SEK 

 

2. Hur många anställda har företaget idag? 

__________________anställda 

 

3.  I vilket stadie befinner sig företaget idag?  

Nedan finner ni fem utvecklingsfaser gällande små och medelstora företag. Läs igenom 

samtliga beskrivningar och sätt sedan ett kryss på den beskrivning, enligt din åsikt, som 

stämmer överens med företagets nuvarande situation. Vänligen välj endast ett alternativ. 

� Företaget är i uppstartsfasen. Denna fas kännetecknas av en enkel form där ägaren 

sköter de väsentliga sysslorna, eftersom att företagets främsta strategi är att 

överleva. Företaget försöker hitta och behålla kunder samtidigt som det försöker 

finna effektiva sätt att producera sin tjänst/produkt. 

� Företaget har en enkel men fungerande verksamhet i denna fas. Företaget har 

tillräckligt med kunder och kan tillfredsställa dessa. 

� Verksamheten är både stabil och lönsam och företaget har uppnått en ekonomisk 

hälsa som betryggar företagets framgång på marknaden. Företaget har i denna fas 

ett val mellan att expandera eller bibehålla en stabil och lönsam verksamhet.  
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� I denna fas är bolaget både växande och komplext. Företaget möter nu 

ekonomiska och administrativa utmaningar för att kunna utvecklas till ett stort 

företag.  

� I denna fas stärker och styr företaget de finansiella vinsterna som väcks av snabb 

tillväxt. Här är budgetering och strategisk planering i fokus, eftersom företag i 

denna fas har tillräckligt med resurser. I denna fas har företaget nått en hög 

utvecklingsnivå samt tagit stora marknadsandelar.  

� Vet ej i vilken fas företaget befinner sig i.  

 

4. I vilken utsträckning anser du att företaget är i behov utav externt kapital från 

banken? 

Inget behov                       Stort behov 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Vilka bootstrappingmetoder använder företaget sig av? 

Bootstrapping är en kombination av metoder som minimerar det totala kapitalkravet, 

förbättrar kassaflödet samt nyttjar personliga finansieringskällor. Bootstrapping innebär 

således att företaget använder alternativa metoder för att finansiera sin verksamhet istället 

för att använda sig av bank och andra externa aktörer vid finansiering. Vänligen ta 

ställning till användningen av följande bootstrappingmetoder på en skala 1-7 (1: Inte alls 

till 7: I stor utsträckning). 

Företaget håller inne ägarens lön 

Inte alls           I stor utsträckning 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget använder ägarens personliga kreditkort för verksamhetens räkning 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget skaffar kapital genom att ägaren arbetar för andra företag vid sidan om det egna 

företaget 
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1 2 3 4 5 6 7 

Företaget anställer familj till lägsta tillåtna marknadslön 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget anställer vänner till lägsta tillåtna marknadslön 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget lånar kapital av ägarens familj  

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget lånar kapital av ägarens vänner 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget driver verksamheten i hemmet istället för att hyra/köpa en lokal 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget byter väsentliga resurser med andra företag  

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget delar lokaler med andra företag 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget delar anställda med andra företag 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget delar utrustning gällande verksamheten med andra företag 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget förhandlar längre betalningsvillkor med leverantörer 

1 2 3 4 5 6 7  

Företaget försenar betalningar avsiktligt till leverantörer  

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget hyr utrustning istället för att köpa 

1 2 3 4 5 6 7 
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Företaget erbjuder rabatter vid förskottsbetalning från kunder 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget erhåller förskottsbetalning från kunder 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget använder metoder för att påskynda fakturering till kunder 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget använder dröjsmålsränta vid försenade betalningar av kunder 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget upphör verksamhet med kunder som betalar sent  

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget väljer kunder som betalar snabbt 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget använder sig av en annan metod/metoder, mitt företag använder:  

________________________________________________________ 

 

6. Sociala och affärsmässiga nätverk 

Det sociala nätverket och det affärsmässiga nätverket skiljs åt. Det sociala nätverket 

omfattar relationer med familj och vänner och, medan affärsmässiga nätverk består av 

ömsesidigt nätverkande mellan affärsmässiga verksamheter (leverantörer, kunder och 

andra företag). Nedan följer påståenden som berör företagets sociala och affärsmässiga 

nätverkande. Vänligen ta ställning till följande påståenden på en skala 1-7.   

 

Vid behov av finansiella resurser kan företaget ta hjälp av familj  

Stämmer inte alls       Stämmer mycket väl                             

1 2 3 4 5  6 7 
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Vid behov av finansiella resurser kan företaget ta hjälp av vänner 

Stämmer inte alls       Stämmer mycket väl                             

1 2 3 4 5  6 7 

Vid behov av finansiella resurser kan företaget ta hjälp av vänners vänner 

Stämmer inte alls       Stämmer mycket väl                             

1 2 3 4 5  6 7 

Vid behov av finansiella resurser kan företaget ta hjälp av sina kunder 

Stämmer inte alls       Stämmer mycket väl 

1 2 3 4 5 6 7 

Vid behov av finansiella resurser kan företaget ta hjälp av sina leverantörer  

Stämmer inte alls       Stämmer mycket väl 

1 2 3 4 5 6 7 

Vid behov av finansiella resurser kan företaget ta hjälp andra företag 

Stämmer inte alls       Stämmer mycket väl 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Starka och Svaga relationsband i nätverket  

Det tas hänsyn till starka och svaga relationsband i ett nätverk. Starka relationsband byggs 

upp genom förtroende som skapas under en längre tid. Motsatsen till detta är de svaga 

relationsband var i det inte har skapats ett starkt förtroende.  Vänligen ta ställning till 

följande påståenden på en skala 1-7.   

Företaget har starka relationsband till familj 

Stämmer inte alls     Stämmer mycket väl 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget har starka relationsband till vänner  

Stämmer inte alls     Stämmer mycket väl 
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1 2 3 4 5 6 7 

Företaget har starka relationsband till vänners vänner  

Stämmer inte alls     Stämmer mycket väl 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget har starka relationsband till sina kunder 

Stämmer inte alls    Stämmer mycket väl 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget har starka relationsband till sina leverantörer  

Stämmer inte alls    Stämmer mycket väl 

1 2 3 4 5 6 7 

Företaget har starka relationsband till andra företag 

Stämmer inte alls    Stämmer mycket väl 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Hur lång tid tar det enligt dig att skapa starka relationsband inom affärsmässiga 

nätverk? Ange svar i antal år. 

________________år 

 

9. Hur länge har företaget varit verksamt? Ange svar i antal år. 

________________år  

 

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna i vår enkät! 

 

Vid frågor, funderingar eller önskat utskick av resultat, kontakta oss: 

Ida Nilsson: Nilssonida93@gmail.com 

Zehra Sacic: Zehra.Sacic@gmail.com  
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Bilaga 4 – Nyhetsbrev  
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Bilaga 5 – Facebook-inlägg 
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Bilaga 6 – Statisktiska beräkningar i Spss 
 

 

Histogram för sociala band  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Histogram för affärsmässiga band 
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Plotdiagram för ägarrelaterade bootstrappingmetoder och styrkan i det sociala nätverk 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Plotdiagram för kundrelaterade bootstrappingmetoder och styrkan i  det affärsmässiga 

nätverket 
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Scree Plot för nätverk 
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Bilaga 7 – T-test 

Ägarrelaterade bootstrappingmetoder  
  Medelvärde Sig. 
Fas 1 - Existence  32,6 0,0 
Fas 3 - Success 12,2 0,003 
  

  Betalningsrelaterade bootstrappingmetoder 
  Medelvärde Sig. 
Fas 4 - Take-off 6,4 0,004 
Fas 3 - Success 4,4 0,077 
Kundrelaterade bootstrappingmetoder 
  Medelvärde Sig. 
Fas 4 - Take-off 12,3 0,052 
Fas 3 - Success 10,7 0,966 
Metoder inom gemensam användning 
  Medelvärde Sig. 
Fas 4 - Take-off 4 0,759 
Fas 3 - Success 3,5 0,091 
Tabellen visar hur de olika bootstrappingmetoderna hänger ihop med tillväxtfaserna efter 
genomförda t-tester. 

 

Socialt nätverk     
  Medelvärde Sig. 
Fas 1 - Existence  1,03 0,01 
Fas 3 - Success -0,042 0,66 
  

  Affärsmässigt nätverk 
   Medelvärde Sig. 

Fas 4 - Take-off 0,02 0,898 
Fas 3 - Success 0,05 0,607 
Tabellen visar hur de olika nätverken hänger ihop med tillväxtfaserna efter genomförda t-
tester 


