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Abstract 
 

Today it´s difficult for start-ups and young entrepreneurs to obtain capital for their business. 

This is mainly because, for example, banks usually don’t want to issue loans to businesses 

that don’t have any history and because young entrepreneurs don’t have so much experience. 

It´s a huge risk for the bank as it is difficult to know whether the company will be profitable 

or not. In that case, a company can instead use other methods than external financing to get 

started with the business, for example, bootstrapping. This leads to the purpose of this study, 

which is to investigate how young entrepreneurs choose to finance their business both in the 

start-up process and in later stages. What possible obstacles they may encounter and how 

much knowledge they have about entrepreneurship and the various financing opportunities 

that exists. In order to achieve the purpose of this study, we have conducted qualitative 

interviews with five respondents who have started their own business and are 25 y/o or 

younger. 

 

The results of the study showed that among young entrepreneurs it is most common to use 

their own savings or borrow money from family and friends. It shows that young 

entrepreneurs have problem with obtaining external financing, but also that many choose to 

refrain from seeking external financing since they are not entirely sure whether the business 

will be profitable or not. There is also a lack of knowledge among young entrepreneurs, both 

with regard to different financing opportunities but also entrepreneurship in general. 

 

Key words: Young entrepreneurs, financing, financial capital, human capital and difficulties 

for young entrepreneurs. 

 
 



 
 

 

Sammanfattning 
 

Det är idag svårt för nystartade och inte minst unga företagare att få tag i kapital till deras 

verksamhet. Detta beror främst på att, till exempel, banker oftast inte vill ge ut lån till företag 

som inte har någon historik och för att unga företagare inte har så mycket erfarenhet. Det är 

en stor risk för banken då det är svårt att veta om företaget kommer att vara lönsamt. Då kan 

ett företag istället använda sig av andra metoder än extern finansiering för att få igång sin 

verksamhet, till exempel, bootstrapping. Detta leder till studiens syfte som är att undersöka 

hur unga företagare väljer att finansiera sin verksamhet både i startprocessen och i senare 

skede, vilka eventuella hinder som de kan stöta på och hur deras kunskaper om 

finansieringsalternativ ser ut. För att uppnå studiens syfte har vi genomfört kvalitativa 

intervjuer med fem respondenter som har startat ett eget företag och är 25 år eller yngre.  

 

Resultatet från studien visar att bland unga företagare är det vanligast att använda egna 

sparpengar eller låna från familj och vänner. Det visade på att unga har problem med att få 

extern finansiering, men även att många väljer att avstå från att söka extern finansiering då de 

inte är helt säkra på om verksamheten kommer att vara lönsam. Det finns även en brist på 

kunskap hos de unga företagarna, både vad gäller olika finansieringsalternativ men också 

företagande i allmänhet.  

 

Nyckelord: Unga företagare, finansiering, finansiellt kapital, humankapital och svårigheter 

för unga företagare. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
När ett företag ska starta är det viktigt med kapital och det behövs ofta en investering för att få 

igång verksamheten. Det behövs kapital i form av exempelvis lokal, personal och utrustning.1 

Vidare krävs en kontantinsats på 50 000 kr om företaget ska bli ett aktiebolag.2 Det finns en 

rad olika finansieringsalternativ för nyföretagare, några exempel är banklån, Almi 

Företagspartner eller riskkapital. Dock kan det vara svårt för ett nystartat företag att finna 

extern finansiering. Då kan företagen istället använda sig av bootstrapping vilket innebär att, 

till exempel, låna pengar från släkt och vänner, använder familjemedlemmar som arbetskraft 

eller låna maskiner/verktyg.3 

 

Ca 90% av företag idag finansieras genom befintligt kapital eller med intäkter från företaget. 

För små företag kan det även behövas extern finansiering för att finansiera verksamheten, 

dock upplever ca 60 % av de företag som har sökt extern finansiering från, till exempel, 

banker att det är svårt. Behov av extern finansiering är extra viktigt för nystartade företag som 

ännu inte har stora intäkter.4 Dock är många av de företag som startar idag inte i behov av så 

mycket resurser. Det är oftast företag som IT-tjänster, restauranger och hantverkare, och dessa 

kräver inte mycket finansiellt kapital för att kunna starta.5 

 

Ett problem som många nystartade företag har är att finansiärer inte känner till företaget då de 

är nya och ganska okända på marknaden.6 De har begränsat med historik vilket gör att det inte 

finns tillräckligt med information att ge till bankerna. Detta gör att de har mindre chans att få 

extern finansiering från stora banker, och om de får låna pengar blir det oftast till en högre 

ränta. På grund av detta är nystartade företag i stort behov av intern finansiering.7 Detta är ett 

problem som kallas för det finansiella gapet. Att banker inte vill ge ut lån på grund av brist på 

                                                
1 Ho, Y.-P., & Wong, P.-K. (2007). Financing, Regulatory Costs and Entrepreneurial Propensity. Small Business 
Economies.  28. 187-204. 
2 SFS 2005:551. Aktiebolagslagen. 
3 Andrén, N., Eriksson, T., & Hansson, S. (2015). Finansiering. 12:e uppl. Stockholm: Liber AB. s. 151. 
4 Företagarna. Så upplever företagen möjligheterna till finansiering. 2016.  
Tillgänglig:https://www.foretagarna.se/innehallsbank/riks/2016/maj/sa-upplever-foretagen-mojligheterna-till-
finansiering/ [Hämtad 2018-11-20] 
5 Tillväxtanalys. Perspektiv på kapitalförsörjning. 2016.  
Tillgänglig:http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.54ac8ebb15a7e59a2aa2e1f3/1488880352021/Tillvaxtfakta
_webb.pdf 
6 Landström, H. (2003). Småföretaget och kapitalet. Stockholm: SNS. s. 51. 
7 Cassar, G. (2004). The financing of business start-ups. Journal of Business Venturing. 19. 261-283. 
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information om företaget som söker extern finansiering är ett exempel på att det finns ett gap 

från utbudssidan.8 

 

Tillväxtverkets entreprenörskapsbarometer visar att ungdomar är den ålderskategori som är 

mest intresserad av att starta företag. Barometern visar att år 2016 var det hela 66% i 

åldersgruppen 18 - 30 år som skulle kunna tänka sig att bli företagare. Andelen som kan tänka 

sig att bli företagare har dock minskat med 2% från år 2012 till år 2016. Trots att en så stor 

andel ungdomar kan tänka sig starta eget är denna ålderskategori underrepresenterad i 

företagarvärlden. Vidare visar tillväxtverkets entreprenörskapsbarometer på att 

huvudanledningen till att så få unga startar företag är den bristande kunskapen om hur de ska 

göra och vart de hittar den informationen.9  

 

Det finns minst tre skäl till varför det är viktigt att främja ungas företagande. Först och främst 

utgör etableringen på marknaden en stor del av företagandet och denna etablering sker ofta 

bland företagare i unga år. Unga företagare antas också få viktigare erfarenheter som kan vara 

till stor nytta senare i arbetslivet, både som anställd och företagare. Till sist kan ett ökat 

företagande bland unga vara en bra aspekt för att minska arbetslösheten bland ungdomar.10 

 

Att starta ett företag som ung har dock både sina fördelar och nackdelar. Fördelar är att som 

ung är inte ens utgifter lika stora som hos en äldre och det finns inte samma krav på att tjäna 

stora summor pengar vilket innebär att det går att testa olika affärsidéer för att se vilken som 

håller. Nackdelar som ung företagare är att de har mindre erfarenheter från arbetslivet och 

kontaktnätet kan vara mindre men går såklart att anskaffa. Risken finns också att yngre inte 

möts med samma respekt som en äldre hos banker.11 

 

Tidigare forskning visar på hur den begränsade kunskapen om finansieringsalternativ hos 

entreprenörer kan leda till dåliga finansiella beslut.12 Då det finns många olika 

                                                
8 Landström, 2003. s. 29-30.  
9 Tillväxtverket. Framtidens företagare. 2016. 
Tillgänglig:https://tillvaxtverket.se/download/18.4f421ed5158429cdb4d2a953/1479288973208/Entrepren%C3%
B6rsbarometern_2016.pdf [Hämtad 2018-11-20] 
10 Svenskt näringsliv. Företagande bland unga och betydelsen av egen förmögenhet. 2016.  
Tillgänglig:https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/fore
tagande-bland-ungapdf_644173.html/BINARY/F%C3%B6retagande%20bland%20unga.pdf 
11 Björkman, C. Därför ska du starta som ung. 2011. 
Tillgänglig: https://www.driva-eget.se/starta-foretag/darfor-ska-du-starta-som-ung [Hämtad 2018-11-21] 
12 Manigart, S., Seghers, A., & Vanacker, T. (2012). The impact of human and social capital on entrepreneurs’ 
knowledge of finance alternatives. Journal of small business management. 50(1). 63-86. 
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finansieringsmöjligheter kan det kan bidra till svårigheter för den som ska starta företag att ha 

kunskap om alla dessa och veta vad finansiärerna har för krav, ett så kallat kunskapsgap. Det 

är också en orsak till att det finansiella gapet uppstår, men från efterfrågesidan.13 Forskning 

visar också på att entreprenörer med företagsutbildning samt erfarenhet av redovisning och 

ekonomi har bredare kunskaper om olika finansieringsalternativ. Att ha ett stort nätverk i 

finansvärlden är ytterligare positivt förknippat med kunskapen om finansieringsalternativ.14 

 

Det finns mycket forskning kring stora företags finansiering, däremot finns det inte mycket 

forskning om nyföretagares finansiering. Detta beror främst på brist på tillgänglig 

datainformation och att det är få respondenter som vill prata om deras finansiella 

information.15 Vidare är det även brist på forskning som handlar om unga individer, då få 

forskare har fokuserat på ålder.16 Studier som fokuserar på ungdomar är ytterst få och i de 

flesta entreprenörsskapslitteraturer nämns inte ens ordet “ungdom”.17 

 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur unga företagare har finansierat sin verksamhet 

och vilka eventuella hinder som kan uppstå. Syftet är också att undersöka hur unga 

företagares kunskaper om olika finansieringsalternativ ser ut.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

• Hur finansierar unga företagare sin verksamhet, vid start och i senare skede? 

• Vad stöter unga företagare på för hinder vad gäller finansieringen? 

• Hur ser unga företagares kunskaper ut om de olika finansieringsalternativ som finns? 

 

 

 

 

                                                
13 Landström, 2003. s. 14. 
14 Manigart, Seghers & Vanacker., 2012. 
15 Cassar, 2004. 
16 Hickie, J. (2011). The Development of Human Capital in Young Entrepreneurs. Industry and higher 
education. 25(6). 469-481. 
17 Geldhof, G., Porter, T., Weiner, M., Malin, H., Bronk, K., Agans, J., Mueller, M., Damon, W., & Lerner, R. 
(2014). Fostering Youth Entrepreneurship: Preliminary Findings From the Young Entrepreneurs Study. Research 
on adolescence. 24(3). 431–446. 
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1.4 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa oss till unga företagare som driver mikroföretag, är 25 år eller yngre 

och har startat sin verksamhet inom de senaste tre åren. Mikroföretag definieras som ett 

företag med färre än 10 anställda. Det var fem personer som intervjuades, vilka alla är 

verksamma inom service och handel. 
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2. Teori 
 

“Finance is one of the necessary resources required for new ventures to form and 

subsequently operate”18 

 

     2.1 Finansiella gapet 
 
Studier har visat att det finansiella gapet är återkommande när det gäller små företags problem 

med att få extern finansiering och det i sin tur hindrar företagen till utveckling och tillväxt.19 

Finansiella gapet handlar om en utbudssida som är de externa finansiärerna och en 

efterfrågesida som är småföretagen, vilka efterfrågar extern finansiering. Det finansiella gapet 

uppstår när utbudet av extern finansiering är lägre än efterfrågan. Orsaken till att utbudet blir 

mindre än efterfrågan handlar om att finansiärer inte har tillgång till tillräckligt med 

information från de mindre företagen, det gör att de anser att de är en stor risk att finansiera 

dessa. Därför avstår många banker från att investera i småföretag istället för att finansiera och 

ta en högre ränta för den risken. Det kan även bli ett gap på efterfrågesidan, att efterfrågan är 

mindre än utbudet. Detta kan bero på att små företag inte har tillräckligt med information och 

kunskap om de olika finansieringsmöjligheter som finns att tillgå, men kan även bero på att 

småföretag inte vill använda sig av extern finansiering.20 

 

Vidare kan en förklaring till det finansiella gapet vara att det finns en informationsasymmetri 

mellan företagaren och finansiären. Vilket innebär att den ena parten vet mer än den andra 

parten gör. Generellt har företagaren bättre kunskap om sin affärsidé än vad finansiärerna har. 

Denna informationsasymmetri är dock inte alltid negativ för finansiärerna. Nystartade företag 

har ofta en mycket stark affärsidé men desto sämre bild av hur marknaden ser ut. Där kan 

finansiärerna besitta en bättre kunskap om hur branschen ser ut än vad företagaren gör. 

Företagare vet sällan vad som krävs för att uppfylla finansiärernas krav för att kunna erhålla 

extern finansiering. Detta kan följaktligen ses som en förklaring till att det finansiella gapet 

uppstår. Gapet kan även kopplas till hur finansiärerna behandlar småföretagen. Några 

förklaringar kan vara:  

 
                                                
18 Manigart, Seghers & Vanacker., 2012. 
19 Winborg, J., & Landström, H. (2000). Financial bootstrapping in small businesses: examining small business 
managers’ resource acquisition behavior. Journal of business venturing. 16. 235-254. 
20 Landström, 2003. s. 29-30. 
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Risken - Risken är för hög. Tidigare erfarenheter har visat på att många små företag 

avvecklas eller går i konkurs inom kort efter etableringen av företaget. Detta innebär 

att finansiering till små och nystartade företag kan komma att associeras med hög risk 

som kan komma att avskräcka finansiärer till att investera kapital under uppstartsfasen 

hos ett företag.  

Begränsade analysinstrument – Finansiärerna har inte de rätta instrumenten för att 

kunna analysera och hantera små företag. Analysinstrumenten är oftast tillgängliga för 

att analysera större verksamheter. 

Transaktionskostnader och kontrollkostnaderna för höga – I regel kräver mindre 

företag inte lika stora kapitalbelopp. Mindre belopp medför också att den kostnad som 

uppstår i samband med transaktionen blir högre jämfört med kostnader för 

investeringar av större belopp. Vilket gör att det ofta görs större investeringar i större 

företag.21 

 

Det finansiella gapet går inte endast att skylla på finansiärerna utan gapet beror också många 

gånger på företagaren. Exempel på problem utifrån ett företagsperspektiv kan vara:  

 

Brist på kunskap i finansiella frågor - Utbudet av finansiering kommer från många 

olika källor och olika finansiärer, vilket är nödvändigt för en fungerande marknad. Det 

är dock inte lätt för den enskilda företagaren att ha kunskap om de olika 

finansieringsalternativen och vilka krav som ställs för att attrahera finansiärerna.  

Negativ attityd till externt kapital - Tidigare studier har visat att de flesta 

småföretagare har en mycket positiv inställning till användandet av internt genererade 

medel. Däremot har företagare uppvisat en negativ inställning till externa 

finansieringskällor.22 

  

                                                
21 Landström, 2003. s.13. 
22 Ibid. s.13-14. 
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Figur 1. Det finansiella gapet.23 

 

     2.2 Finansiellt kapital  
 
Finansiellt kapital krävs för att ett företag ska kunna starta och därefter utvecklas.24 Även 

småföretag behöver någon form av finansiellt kapital för att starta sin verksamhet, det kan 

behövas till hyra av lokal, utrustning och eventuellt revisor. Det kan vara svårt för småföretag 

att få finansiering från till exempel banker vilket innebär att de istället måste förlita sig på sina 

vänner eller familjemedlemmar.25 Ett nystartat företag använder vanligtvis 

finansieringsmetoder som att skjuta upp sin egen lön eller låna från familj och vänner.26   

 

Det finns två typer av finansiellt kapital, eget kapital och främmande kapital. Den stora 

skillnaden mellan dessa två är att främmande kapital består av lån och ska betalas tillbaka.27 

 

     2.2.1 Eget kapital 
 
Att investera med det egna kapitalet innebär att använda företagets vinster för att expandera 

eller amortera företagets skulder. Detta är ett utmärkt finansieringsalternativ då företaget är 

vinstgivande. När företaget är nystartat är ett annat alternativ att skjuta in egna tillgångar i 

                                                
23 Landström, 2003. s. 14. 
24 Cassar, 2004. 
25 Semrau, T., & Hopp, C. (2016). Complementary or compensatory? A contingency perspective on how 
entrepreneurs’ human and social capital interact in shaping start-up progress. Small business economies. 46(3). 
407-423. 
26 Företagande. Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag - några råd på vägen. 2010. 
Tillgänglig:https://www.foretagande.se/finansieringsmojligheter-for-tillvaxtforetag-nagra-rad-pa-
vagen/?accept_cookies=1 [Hämtad 2018-12-19] 
27 Andrén, Eriksson & Hansson., 2015. s. 66, 107.  
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företaget för att det ska kunna utvecklas. Egen insats i verksamheten kommer leda till större 

engagemang och ansvarstagande då företagaren är allt mer mån om sina egna pengar.28 

 

Det vanligaste är att ett företag finansierar den löpande verksamheten med egna intäkter, det 

är dock vanligare att använda extern finansiering till investeringar. Forskning visar att det är 

företag som har 1-9 anställda (mikroföretag) som använder sig mest av lån från ägare och 

närstående, vilket tyder på att det är svårare att få finansiering för mikroföretagen.29 Dessa 

svårigheter med att hitta finansiering är det som gör att nya företag idag väljer att använda 

egna pengar att finansiera verksamheten med.30  

 

Riskkapitalbolag (Venture Capital) 

 

Riskkapitalbolag har som syfte att få en så hög avkastning som möjligt som de i sin tur kan ge 

till sina ägare. Detta gör de genom att hitta de mest lovande bolagen, med stora 

utvecklingsmöjligheter, och investera i dessa. Riskkapitalister placerar normalt bara i 

aktiebolag eftersom poängen med riskkapitalistens investering är att aktien ska öka i värde.31 

Riskkapitalinvesterare kännetecknas av att de aktivt deltar i sina investeringar. De 

tillhandahåller sålunda inte bara pengar utan försöker också att skapa mervärde i 

investeringarna genom att dela med sig av kontakter samt sin egna kunskap.32 

 

Affärsänglar  

 

Den vanligaste definitionen av ordet “affärsängel” är att en förmögen privatperson investerar 

pengar och tid i ett företag. Oftast går affärsängeln in i företaget i ett tidigt stadium och bidrar 

med kapital, kompetens och kontakter. I regel går privata investerare in mer personligt i 

företaget än någon annan finansiär och är mycket intresserad av att se hur företaget tidigare 

har finansierat verksamheten. Det finns emellertid undantag. Vissa affärsänglar är passiva och 

endast intresserade av att satsa pengar på företag med stor potential, utan något större intresse 

av av att delta i det operativa arbetet. Detta beror främst på att affärsängelns huvudsakliga 

syfte är att alltid tjäna pengar, oavsett arbetslust. Det finns både fördelar och nackdelar med 

                                                
28 Garmer, F., & Kyllenius, M. (2004). Finansiering för små och nystartade företag. Malmö: Liber AB. s. 14, 87. 
29 Företagarna. Småföretagen vill växa - men saknar finansiering. Företagarnas finansieringsrapport 2015. 
2015. Tillgänglig:http://static1.snowfire.io/accounts/11848/files/1146.pdf?t=nnx3gj [Hämtad 2018-12-15] 
30 Företagarna, 2016. 
31 Garmer & Kyllenius, 2004. s. 72.  
32 Landström, 2003. s. 190. 
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att involvera en affärsängel i verksamheten. Nackdelen är att det finns risk för att 

personkemin brister, att affärsängeln och företagaren inte fungerar bra tillsammans. Detta är 

dock väldigt svårt att på förhand veta om personerna inte känner varandra sedan tidigare. 

Fördelen med att involvera en affärsängel är att om företaget behöver fortsatt finansiering och 

tidigare haft en välkänd affärsängel i projektet kan företagets anseende öka, vilket underlättar 

relationer med riskkapital och andra finansiärer.33 

 

     2.2.2 Främmande kapital 
 

Banklån 
 

Det som kännetecknar traditionella banklån är att det som regel krävs säkerhet för 

bankfinansiering och att det är fullständiga krav på återbetalning. Detta innebär att banken vill 

ha tillbaka sina pengar oavsett om det går bra eller dåligt för företaget. Innan banken beviljar 

finansiering bedömer de således två faktorer: återbetalningsförmåga och säkerheter.34 

 

Genom att ta ett banklån så ingår företaget ett avtal med banken, banken kräver återbetalning i 

form av amortering och de tar ut en ränta som en betalning för att de lånat ut pengar. Banken 

gör en bedömning av den som söker lånet för att se hur deras återbetalningsförmåga ser ut, de 

tittar främst på företagaren och affärsplanen när de gör denna bedömningen.35 Banken tar 

även hänsyn till låntagarens privatekonomi för att göra en bedömning om 

återbetalningsförmåga, så din privata ekonomi kan avgöra om du har chans att få ett lån.36 De 

behöver också lämna någon form av säkerhet som till exempel bostad. Har företaget ingen 

säkerhet att lämna kan en så kallad borgensman förbinda sig till lånet och det är då den som 

blir betalningsskyldig ifall att låntagaren inte kan betala.37 

 

Tidigare forskning visar att företag som haft behov av finansiering i form av lån/kredit, anser 

att det svåraste hindret för extern finansiering är de höga kraven på säkerhet, som personlig 

borgen. Forskning visar också att många företag upplever att finansiärer saknar förståelse för 

                                                
33 Garmer & Kyllenius, 2004. s. 74. 
34 Ibid. s. 56-60. 
35 Ibid. s. 56-60. 
36 Verksamt. Banklån. 2017. Tillgänglig:https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/banklan  
[Hämtad 2018-12-19] 
37 Garmer & Kyllenius, 2004. s. 56-60.  
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verksamheten och inte gör en rättvisande bedömning.38 Bankerna anser att det är svårt att ge 

ut lån till företag som inte har tillräckligt med historik, därför får småföretag lån till en högre 

ränta. Vilket kan bidra till att företaget blir omotiverad till att ta ett banklån. Många 

småföretag vill heller inte släppa in nya ägare i företaget, då de oftast vill driva sitt företag 

själva.39 

 

Innan ett företag är startat är det svårt att få ett banklån på grund av att banken inte vill ta en 

hög risk genom att ge ut lån till ett företag som inte existerar än. När företaget däremot är 

nystartat kan det gå att få ett banklån, men det är fortfarande svårt. Det vanligaste är dock att 

använda sig av extern finansiering efter att företaget har varit verksam en längre tid för då har 

banken lättare till att göra en bedömning av företaget än när det är nystartat.40 

 

Checkkredit 

 

Rörelsefinansiering är en finansieringsform som är lämplig när det behövs finansiering som 

rör hela verksamheten och inte bara en specifik investering. Den form av rörelsefinansiering 

som banker erbjuder kallas checkräkningskredit. Denna finansiering fungerar på så sätt att 

banken och individen gemensamt bestämmer en summa som kopplas till individens konto. 

Detta betyder i praktiken att tex en checkräkningskredit om 100 000 innebär alltså att saldot 

på kontot kan vara som lägst minus 100 000 kr. Räntan betalas sedan endast på den del av 

krediten som utnyttjas och det kostar mer ju längre tid som krediten utnyttjas. Den främsta 

fördelen med checkräkningskredit är att det går att variera utnyttjandet med hänsyn till 

säsongssvängningar i produktion och försäljning.41 

 

Almi 

 

Almi företagspartner bildades 1994 och är ett statligt ägt aktiebolag som erbjuder lån, 

riskkapital och affärsutveckling till företag som har potential till tillväxt. Genom sina 21 

dotterbolag som finns representerade i varje län erbjuder Almi inte bara lån till nystartade 

                                                
38 Företagarna. Finansiering för tillväxt och jobb. 2018. 
Tillgänglig:https://www.foretagarna.se/contentassets/e24c4443a5db4ac984b8040ee9dbd647/finansiering-for-
tillvaxt-och-jobb---foretagarnas-finansieringsrapport-2018.pdf [Hämtad 2018-12-05] 
39 Företagarna, 2015. 
40 Garmer & Kyllenius, 2004. s. 86-88. 
41Ibid. s. 56-60. 
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företag utan också lån till redan befintliga företag. Almi har lägre krav på säkerhet än en 

kommersiell bank och tar därmed en större risk men de har då en högre ränta istället.42 

 

Låna av familj & vänner   

 

När beloppen inte är så stora är lån från vänner och familj en vanlig finansieringsmetod. 

Fördelen med detta är att det oftast inte förekommer någon ränta och om det förekommer är 

den oftast väldigt låg. Dessutom är återbetalningstiden i regel mycket flexibel. Värt att 

poängtera är dock att lån mellan vänner och familj kan vara ett känsligt ämne och kan komma 

att påverka personliga relationer. För att undvika detta bör det upprättas ett kontrakt med 

villkor för att undvika oönskade tvister.43 Tidigare forskning visar på att familj och vänner blir 

en allt mer viktigare långivare för små och växande företag, men det är inte utan en 

privatekonomisk risk för de inblandade.44 

 

     2.2.3 Starta-eget bidrag 
 
Arbetssökande kan få ett bidrag från arbetsförmedlingen för att kunna starta ett företag. Om 

de anser att personen har bra förutsättningar till att kunna starta ett eget företag och har gjort 

en väl genomförd affärsplan. Det hjälper till i starten av företaget och ges ut i högst sex 

månader. Det finns dock några krav från arbetsförmedlingens sida för att få detta bidrag. Det 

första är att personen ska vara inskriven hos arbetsförmedlingen och ha fyllt 18 år. Det andra 

är att antingen ha någon form av funktionsnedsättning, delta i jobb- och utvecklingsgaranti 

eller vara ung och stå långt ifrån arbetsmarknaden.45 

 

     2.3 Finansiell bootstrapping 
 
Nya företag har oftast stora problem med att få extern finansiering och det är inte bara lån 

som är ett sätt att finansiera sin verksamhet.46 Många småföretagare använder sig av finansiell 

                                                
42 Garmer & Kyllenius, 2004.  s. 20-21. 
43 Expowera. 8 alternativa metoder för att finansiera ditt nya företag. 2018. 
Tillgänglig:https://www.expowera.se/starta-eget-foretag/finansiering/8-finansieringsmojligheter   
[Hämtad 2018-11-21] 
44 Företagarna, 2018. 
45 Arbetsförmedlingen. Faktablad för arbetssökande – Stöd till start av näringsverksamhet. 2018. 
46 Winborg, J. (2000). Financing Small Business – Developing our Understanding of Financial Bootstrapping 
Behavior. Halmstad: ADE-Tryck.  
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bootstrapping. Det innebär att med hjälp av andra metoder än extern finansiering uppfyller 

behovet av resurser som behövs för verksamheten.47  

 

Finansiering är särskilt viktigt för nya företag när startkostnaderna är höga, intäkterna låga 

och kapitalet är svårt att erhålla på grund av uppfattad hög risk. Bootstrapping kan tillåta 

företag att få resurser som passar deras personliga preferenser, främst eftersom tillgångar som 

erhålls med uppstartningsmetoder tenderar att anskaffas mer kostnadseffektivt. 

Bootstrapkällor är i regel lättillgängliga och har oftast färre begränsningar än traditionella 

kapitalkällor, såsom banklån.48 Vanliga bootstrappingmetoder är tex att låna utrustning, köpa 

begagnad utrustning, dela lokal med andra företag eller få arbetskraft från släkt/vänner till en 

lägre lön.49 

 

Tidigare studier har visat på att de vanligaste bootstrappingmetoderna är att dra till sig 

resurser på ett gynnsamt sätt från kunder och leverantörer, samt att bruka resurser som direkt 

eller indirekt tillförs från grunden. Det visade sig att många företag minimerade den 

finansiella belastningen genom att förhandla sig till till exempel förmånliga hyresvillkor, 

skaffa tillgång till hårdvaror till låg eller ingen kostnad samt att få kompetenstillskott under 

marknadspriset. Det framgick också att företag som använder sig av bootstrapping klarade sig 

utan några större summor externt kapital i genomsnitt fem år. Detta visar på att finansiell 

bootstrapping har störst betydelse i företag under den tidiga utvecklingen.50  

 

Bootstrapping kan även delas in i sex olika kategorier som beskriver finansiella bootstrappers. 

Ägarfinansierade bootstrappers är de företag som är i stort behov av resurser från ägaren eller 

familj/vänner. De tillämpar metoder som att låta familj och vänner jobba för en mindre lön 

eller att ägaren avstår från att ta ut en lön, detta för att minska verksamhetens kostnader. 

Minimerande bootstrappers är företag som använder olika metoder för att påskynda 

inbetalningar från kunder, till exempel att de har höga räntor på deras fakturor. 

Relationsorienterade bootstrappers är företag som delar eller lånar utrustning av andra 

företag. Detta gör att företagets kostnader minskar men kan även helt elimineras. Fördröjande 

bootstrappers är de företag som väljer att skjuta på sina utbetalningar, väljer att leasa eller 

köpa begagnad utrustning istället för att köpa ny. Bidragsorienterade bootstrappers är de 
                                                
47 Winborg & Landström, 2000. 
48 Auken, H., & Neely, L. (2012). An examination of small firm bootstrap financing and use of debt. Journal of 
development entrepreneurship. 17(1). 12p. 
49 Landström, 2003. s. 30. 
50 Ibid. s. 32. 
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företag som använder sig av statliga bidrag för att kunna finansiera sin verksamhet.51 Non-

bootstrappers är företag som använder sig av bootstrapping men väldigt lite eller så använder 

de inte bootstrapping alls. Är oftast företag som inte ha något stort behov av att göra stora 

investeringar.52 

 

I Winborgs studie från 2001 om bootstrapping framkommer att den vanligaste 

bootstrappingmetoden var att köpa begagnad utrustning istället för ny, denna metod använde 

hela 78% av de svenska småföretagen sig av. Den näst vanligaste metoden var att förhandla 

fram bästa möjliga villkor med leverantörerna, denna metod använde 74% av företagen sig av. 

45% valde att hålla inne på VD/ägarens lön under en viss period och 44% valde att medvetet 

fördröja betalningar till leverantörer som bootstrappingmetod. Vidare visade det sig att 44% 

av de svenska småföretagen använde rutiner för att påskynda inbetalningar från kunder och 

42% valde att låna utrustning från andra företag under en viss period. Dessa är några av de 

botstrappingmetoder som svenska småföretag i stor utsträckning använder sig av.53 

 

I en annan studie identifieras också intressanta skillnader i bootstrappingbeteende beroende på 

företagets storlek. Det visade sig att företag med färre än 10 anställda använder sig av 

bootstrapping i större utsträckning än företag med 10 eller fler anställda.54 

 

     2.4 Humankapital  
 
Humankapital är egenskaper som ger individen mer erfarenhet och kunskap, detta fås oftast 

genom utbildning. Detta gör dem mer produktiva och har en högre potential till att utveckla 

verksamheten. De individer som har bra humankapital har mer chans till att nå högre nivåer, 

på grund av bättre självförtroende och mindre oro över risker.55 

 

Utbildning är en av de mest efterforskade komponenterna i humankapitalet och kan ses som 

en källa till kunskap, färdigheter, disciplin, motivering och självförtroende. Vidare kan 

utbildade företagare på ett bättre sätt hantera komplexa problem samtidigt som de är mer 

benägna att etablera nya företag. Arbetslivserfarenhet är en annan nyckelindikator för 

                                                
51 Landström, 2003. s. 36-37. 
52 Winborg & Landström, 2001. 
53 Landström, 2003. s. 34. 
54 Ibid. s. 34. 
55 Felicio, J., Couto, E., & Caiado, J. (2011). Human capital and social capital in entrepreneurs and managers of 
small and medium enterprises. Journal of Business Economics and Management. 13(3). 395-420. 
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humankapital. Det kan hjälpa till med integration och växande kunskap hos individer. Vidare 

kan arbetslivserfarenheter göra det möjligt för individer att anpassa sig till nya situationer 

samt att bli mer produktiva. Tidigare forskning visar också på att arbetslivserfarenheter är 

förknippat med förmågan att bli egenföretagare och starta nya företag.56 Som unga företagare 

har de ännu inte hunnit få så mycket erfarenheter från arbetslivet om företagande, vilket gör 

att unga kanske inte möts med samma respekt som en äldre gör hos bankerna.57  

 

Ett problem som många företagare har är saknad av kunskap när det kommer till finansiella 

frågor. Ett allt större utbud av finansieringskällor innebär fler möjligheter för företagaren, 

men många saknar tyvärr kunskap om dessa. Detta kan vara en faktor som förklarar små 

företags kritiska attityder till extern finansiering.58 

 

Entreprenörer med utbildning inom företagande och erfarenhet av redovisning och ekonomi 

besitter bredare kunskaper om olika finansieringsalternativ. Att ha ett stort nätverk i 

finansvärlden är ytterligare positivt förknippat med kunskapen om finansieringsalternativ.59 

Entreprenörer anses vidare ha en bristande kunskap vad gäller krav och villkor som behöver 

uppfyllas för att kunna få extern finansiering och hur den informationen hittas.60 

 

     2.5 Ungt företagande 
 
Tidigare forskning visar på att det är viktigt att främja och stödja unga som vill starta företag. 

Det främsta skälet till detta är att etableringen på marknaden sker ofta bland företagare i unga 

år. Vidare anses unga företagare få kunskap och erfarenheter som kan vara viktigt att ha med 

sig senare i arbetslivet, oavsett som anställd eller egen företagare. Slutligen kan ett ökat 

företagande bland unga vara en faktor för att minska arbetslösheten i denna ålderskategori.61 

Trots att ungas företagande är ett viktigt ämne finns det mycket lite forskning om det. Detta 

kan främst bero på att forskare inte lägger någon vikt i betydelsen av ålder.62 

 

                                                
56 Ucbasaran, D., Westhead, M., & Wright, M. (2008). Opportunity Identification and Pursuit: Does an 
Entrepreneurs Human Capital Matter?. Small Business Economies. 30. 153-173. 
57 Björkman, 2011. 
58 Landström, 2003. s. 14. 
59 Manigart, Seghers & Vanacker., 2012. 
60 Tucker, J., & Lean, J. (2003). Small Firm Finance and Public Policy. Journal of Small Business and Enterprise 
Development. 10(1). 50-61.  
61 Svenskt näringsliv, 2016. 
62 Hickie, 2011. 
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Tidigare forskning visar på att det råder begränsad tillgång till kapital för unga företagare och 

att finansieringsmöjligheterna för svenska företag har försämrats och utgör ett hinder för 

företagandet i allmänhet. Unga upplever en hel del hinder då de ska starta företag. Bland 

annat är den begränsade tillgången till finansiering det som kan vara en påverkande faktor när 

unga väljer att starta företag.63 Vidare anser unga företagare att det största hindret är att de 

inte har tillräckligt med kunskap om hur de ska göra och vart de ska vända sig för att få 

information.64 Unga företagare ser även ett hinder i att myndigheter och allmänheten har en 

negativ syn på unga som vill starta företag.65 

 

Små företag kan oftast inte fritt välja finansieringsform utan får många gånger nöja sig med 

de former som erbjuds efter företagets förutsättningar. Beroende på vart i livscykeln företaget 

befinner sig, introduktion, tillväxt eller mognad, är finansieringsalternativen olika tillgängliga 

och även olika användbara.66 

 

Tidigare erfarenheter har visat på att många små företag avvecklas eller går i konkurs inom 

kort efter etableringen av företaget. Detta innebär att finansiering till små och nystartade 

företag kan komma att associeras med hög risk som kan komma att avskräcka finansiärer till 

att investera kapital under uppstartsfasen hos ett företag.67 Nystartade företag har i regel också 

brist på ekonomisk historik som till exempel årsredovisningar och balansräkningar att visa 

upp för finansiärer vilket i sin tur leder till större risktagande för finansiärerna. Risken ökar 

även genom att små företag ofta har sämre soliditet och kassaflöde samt färre materiella 

tillgångar att lämna som säkerhet vid till exempel banklån.68 

 

 

 

                                                
63 Svenskt näringsliv, 2016. 
64 Tillväxtverket, 2016. 
65 Tillväxtverket. Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. 2014. 
Tillgänglig:https://tillvaxtverket.se/download/18.a48a52e155169e594d362e/1465389193772/info_0574.pdf 
66 Garmer & Kyllenius., 2004. s. 85. 
67 Landström, 2003. s. 13. 
68 Riksbanken. Finansiell stabilitet. 2005. 
Tillgänglig: http://archive.riksbank.se/Pagefolders/19702/FS_2005_1_sve.pdf 
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3. Metod 
 

     3.1 Val av metod 
 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsansats då vi anser att det passar 

studien syfte bäst. Kvalitativ undersökningsansats innebär att forskaren själv befinner sig i 

den sociala verklighet som undersöks och samtidigt gör datainsamlingar och tolkningar. 

Kvalitativ forskning brukar behandla ord istället för siffror.69 Vi valde att göra kvalitativa 

intervjuer eftersom tillvägagångssättet inte är lika strukturerad som en kvantitativ intervju. 

Genom detta kan vi istället ställa följdfrågor beroende av vad respondenten svarar, lägga till 

nya frågor under intervjuns gång och få intervjun att röra sig i olika riktningar. Då får vi 

istället svar som är fylliga och detaljerade än korta snabba svar.70 

  

     3.2 Datainsamling 
 

Uppsatsen består av både primärdata och sekundärdata. Primärdata innebär att forskarna själv 

samlat på sig ny information genom till exempel enkäter och intervjuer. Vid sekundärdata 

används information som finns tillgängligt och redan är insamlat av någon annan, till 

exempel, böcker, tidningsartiklar, årsredovisningar och information i elektronisk form från 

internet.71 I vårt fall har vi använt oss av intervjuer som primärdata och webbsidor som 

sekundärdata.  

 

De artiklar vi använt oss av har vi hittat på universitetets databaser: business source ultimate 

via EBSCO och Google Scholar. Alla artiklar vi använt oss av är “Peer reviewed”, vilket 

innebär att de är vetenskapligt granskade.  

 

När en kvalitativ fallstudie ska utföras kan forskaren välja vilken grad av struktur som den vill 

ha på intervjun. I välstrukturerade intervjuer bestäms det i förväg vilka frågor som ska ställas 

och den ordning de ska ställas i. Detta liknar en surveyundersökning fast att den är muntlig 

istället. I mindre strukturerade intervjuer är frågorna bestämda i förväg, frågorna och 

ordningen på frågorna kan komma att ändras utefter hur intervjun utvecklas. I ostrukturerade 

                                                
69 Bryman, A. & Bell, E. (2014). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2:a uppl. Stockholm: Liber AB. s. 
390-391. 
70 Ibid. s. 474. 
71 Lundahl, U., & Skärvad P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 3:e uppl. Lund: 
Studentlitteratur. s. 52, 131. 
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intervjuer finns det inga färdiga frågor innan intervjun då forskaren inte vet tillräckligt mycket 

om ämnet. Intervjun går ut på att lära sig mer för att sedan kunna använda det till kommande 

intervjuer. Det är inte ofta som ostrukturerade intervjuer är det enda sättet som används för att 

samla in data, den kombineras ofta med de andra två.72 

 

Intervjuerna i denna studie är mindre strukturerade vilket innebär att frågorna som ställs är 

uppdelade i olika teman, även kallad en intervjuguide. Guiden fungerar som ett hjälpmedel för 

forskaren och frågorna behöver ej ställas i samma ordning som i intervjuguiden. Denna guide 

ger också möjlighet att ställa följdfrågor, vilket ger en djupare information kring ämnet och på 

så sätt även en hög validitet i studien. Den som blir intervjuad har en stor frihet i att utforma 

svaren på sitt sätt.73 

 

Intervjuerna genomfördes med fem respondenter som är verksamma inom service och handel. 

Vi ställde frågorna utifrån vår intervjuguide och ställde därefter följdfrågor beroende på vad 

de svarade. Därefter transkriberades intervjuerna. På grund av att en respondent var tvungen 

att ställa in intervjun fick den istället svara på frågorna via mail, i övrigt genomfördes alla 

intervjuer ansikte mot ansikte. 

 

Intervjuguiden är uppdelad i fyra kategorier: Bakgrundsinformation, humankapital, finansiellt 

kapital samt svårigheter/hinder.  

 

     3.3 Urval 
 

Vi tog kontakt med Nyföretagarcentrum i Östersund och frågade om de ville hjälpa oss att 

kontakta företag då de jobbar som rådgivare och hjälper personer som vill starta företag. De 

gjorde en sökning i sin databas och valde företag, både aktiebolag och enskilda firmor, som 

startat efter 2015-01-01 och personer födda efter 1993-01-01. De fick utifrån det fram 33 

företag som det skickades ut mail till. Det var tre företag som hörde av sig och som vi senare 

intervjuade. Ytterligare två respondenter nåddes genom personliga kontakter. 

 

Vi har valt att göra våra intervjuer på unga företagare, 25 år eller yngre, som nyligen har 

startat ett eget företag. Detta för att det skulle vara intressant att se hur just unga tänker kring 

                                                
72 Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. s. 87-89. 
73 Bryman & Bell, 2014. s.475-476. 
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finansiering då de oftast inte har lika mycket erfarenhet från arbetsliv som äldre. Alla 

respondenter som vi intervjuat lever på sina företag och har det som huvudsaklig 

inkomstkälla. 

 

Vi har dock tagit med en respondent som är 27 år men som startade sitt företag innan 

personen fyllde 25. Vi valde att ta med respondenten då vi tycker att personen hade bra saker 

att säga om just finansiering som är användbart för vårt arbete. 

 

     3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Både validitet och reliabilitet handlar om tillförlitligheten och noggrannheten i mätningarna. 

Validitet handlar om hur mycket studien stämmer överens med verkligheten och visar om 

studien verkligen mäter det som den har till avsikt att mäta. Dvs, är den information som 

samlats in relevant. En studie ska sikta mot att få en så hög validitet som möjligt för att den 

ska bli trovärdig. Reliabilitet mäter hur tillförlitlig en studie är. Det handlar om hur stor 

sannolikhet det är att resultatet bli detsamma ifall studien skulle göras igen på samma sätt.74 

 

Vi har använt oss av en intervjuguide där vi också haft möjlighet till att ställa följdfrågor. De 

frågor vi ställt berör studiens syfte och frågeställning vilket leder till en högre validitet. Att vi 

själva befunnit oss i den sociala verklighet som studerats innebär att vi kunnat uppfatta den 

verkligheten på ett riktigt sätt, vilket i sin tur höjer tillförlitligheten på studien.75 Att våra 

intervjuer genomfördes individuellt och inte i grupp anser vi höjer trovärdigheten i vår studie 

eftersom respondenterna inte blivit påverkade av varandras svar. 

 

     3.5 Etiska aspekter 
 

Vi har informerat respondenterna om syftet med vårt arbete innan intervjun. Respondenterna 

har frivilligt ställt upp på att bli intervjuad och de har fått välja om deras namn får synas eller 

om de vill vara anonyma. Det var en som ville vara anonym och då väljer vi att göra alla 

anonyma i vårt arbete. De insamlade uppgifter vi har fått kommer endast användas för 

studiens syfte, vi kommer således inte lämna ut uppgifter som insamlats för studien till andra 

personer. Vi frågade respondenterna innan intervjun om vi fick spela in, och alla godkände 

detta. 
                                                
74 Merriam, 1994. s. 177, 180. 
75 Bryman och Bell, 2014. s. 403. 
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     3.6 Källkritik 
 

I det här arbetet har vi mestadels använt vetenskapliga artiklar och litteratur men även några 

webbsidor. De vetenskapliga artiklarna anses vara pålitliga då de är publicerade i kända 

tidskrifter. Vi är dock medvetna om att vissa artiklar som vi använt är i äldre upplagor, men 

trots det anser vi att artiklarna innehåller teorier som än idag är aktuella. De webbsidor vi 

använt oss av har vi noggrant granskat och kontrollerat att de är nyligen uppdaterade. Det 

faktum att vi har tre tjänsteföretag och två producerande företag kan leda till att resultatet till 

viss del blir vinklat åt tjänstesektorn.  
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4. Empiri 
 

     4.1 Skönhetssalong 
 

Hon som driver verksamheten är 25 år, hon startade sitt företag för tre år sedan. Hon har en 

enskild firma och håller på med hudvård, massage, spabehandlingar och vaxning. Hon har en 

gymnasieutbildning inom fordonslackering och efter att hon hade startat sin verksamhet har 

hon även skaffat sig utbildning som spa- och vaxterapeut. 

 

Hon använde sig av enbart egna sparpengar för att finansiera sin verksamhet vid start. 

Banklån var ingenting som var aktuellt då hon inte visste säkert hur det skulle gå. Eftersom att 

hon inte har några anställda och att hon köpt mycket utrustning begagnat så kunde hon 

finansiera sin verksamhet till en väldigt låg kostnad. Vidare delar hon även lokal med två 

andra företagare. 

  

“Jag tog väldigt lite åt gången jag var ju delvis föräldraledig så att jag tog en del av 

föräldrapenningen och stoppade in i företaget och så började jag jobba lite smått och så fick 

min lön finansiera starten.” 

 

Hennes hinder när hon skulle få ihop kapital var att hon endast var anställd som vikarie och på 

grund av det hade svårt att spara pengar. Hon såg även ett hinder i att hon under tiden var 

föräldraledig och endast hade föräldrapenning som inkomst.  

  

“Alltså, största hindret var ju att man bara hade deltidsanställningar, bara vikariat. Så att 

det har varit väldigt mycket motgångar men av motgångar så lär man sig väldigt mycket för 

då vet man hur man ska ta det nästa gång.” 

 

Hon hade innan hon startade sitt företag en gymnasial utbildning inom fordonslackering. Ett 

år efter hon startade sin verksamhet utbildade hon sig till spaterapeut med inriktning på 

vaxning. De kunskaper hon har inom företagande har hon enbart fått efter att hon startade sitt 

företag. De finansieringsalternativ som hon visste om är banklån, bidrag från 

arbetsförmedlingen och en privatperson som har investerat i olika företag. 
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“Banklån, bidrag från arbetsförmedlingen och även eget sparande. Jag vet också om en 

privatperson som investerar i olika företag, främst i Åre & Östersund, och tar för det ut en 

viss procent på vinsten.” 

 

Idag finansierar hon sin verksamhet helt med egna medel och har inte några planer på att ta 

något banklån. 

  

“Jag vill inte ta lån. Eftersom man vet ju inte säkert hur det kommer att gå. Det finns ju de 

som satsar fullhjärtat och de ska de ha all cred för men det finns vissa osäkerheter ibland.” 

 

     4.2 Café 
 

Hon är 25 år och driver ett café med två anställda, hon startade sitt företag för två år sedan 

och är enskild firma. Hon valde att starta ett eget företag för att en lokal i närheten dit hon 

flyttat var till salu. Innan detta jobbade hon på ett annat café som anställd. 

 

Hon valde att finansiera verksamheten med hjälp av sina sparade pengar men hade även fått 

en checkkredit hos banken som användes vid starten. Hon tyckte att det var bättre att ta sina 

sparpengar istället för att ta ett lån då hon inte visste säkert om det skulle gå bra. Vidare 

berättar hon även att det är på både gott och ont att hon inte tog något banklån, för då sparade 

hon räntekostnaden men säger att det var svårt att köpa hus och sånt när hon hade satsat alla 

sina egna pengar på företaget. 

 

 “Jag fick ta sparpengar och så tog jag en checkkredit. Jag tog alla mina sparpengar och ja 

nu kör vi.” 

 

När hon skulle starta sin verksamhet tänkte hon söka starta-eget bidraget, men fick det inte då 

de sa att den som söker behöver vara över 25 år och ha provjobbat lite innan. Då hade hon 

redan jobbat på ett annat café i tre år innan hon valde att starta ett eget och hade även en 

treårig utbildning inom livsmedel. När hon skulle söka om en checkkredit var banken tveksam 

då de inte trodde att det skulle gå bra för caféet eftersom den förra ägaren till lokalen inte 

hade haft det så bra, men hon fick ändå en checkkredit. 
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“Eftersom jag inte hade så mycket att sätta emot när jag hade tagit alla pengar jag hade så 

var det väl lite såhär ‘tror du verkligen på det här?’, ‘tror du verkligen att det här ska gå?’. 

Så jag sa att jag tror väl de, ‘men förra ägaren hade väl det inte så bra’. Nä, men jag kan väl 

försöka göra på mitt sätt och se om det går.” 

 

De finansieringsalternativ hon kände till var endast checkkredit och lån. Idag finansierar 

Caféet sin verksamhet med egna medel, alltså de medel som företaget drar in på vinsten. 

  

“Nä, idag har jag inga lån och ingenting utan det rullar på. Och så försöker jag ta ut en liten 

lön men det är svårt ibland när man är liten såhär. Så det får bara gå runt, runt.”  

 

     4.3 Frisörsalong 
 

Hon är 27 år och har en frisörsalong, men var 25 år när hon startade sitt företag. Hon valde att 

starta en egen salong eftersom hon tyckte att de andra frisörsalongerna hon jobbat på innan 

har haft dåliga avtal och även dåliga arbetsgivare. Hon startade sitt företag för lite mer än två 

år sedan och hennes företag är ett aktiebolag. Från början hade hon en anställd men som idag 

är en delägare i bolaget.  

 

Hon hade först tänkt använda starta-eget bidrag från arbetsförmedlingen men fick veta att de 

inte kunde få detta och fick då tänka om och tog banklån istället. Hon lånade pengar till 

aktiekapitalet på 50 000 kr av en familjemedlem och sen togs ett företagslån hos Nordea för 

att kunna renovera salongen innan de öppnade. Först tittade hon på Swedbank, men fick tips 

av en annan företagare att Nordea oftast är bättre och lättare att få ett lån hos och till bättre 

villkor. Den säkerhet som hon behövde lämna till banken var att hon blir personligt ansvarig 

för 50 000, alltså det som hon gick in med i företaget själv. Så hon är nöjd att hon fick ta ett 

banklån, hon fick en bra ränta och säger att det gått ganska snabbt att betala av det. När 

företaget hade startat blev kostnaderna högre än förväntat och hon fick då en checkkredit ifrån 

banken.  

  

“Vi tog ett banklån, ett företagslån. Först så lånade vi pengar till aktiekapitalet från en 

familjemedlem. Så vi lånade privat för aktiekapitalet och sen tog vi ett företagslån. Och efter 

att vi precis öppnat så insåg vi att vi hade mer utgifter än vi trodde, så då fick vi en 

checkkredit på 50 000. Som vi inte använder idag, men den ligger kvar där på kontot.” 
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Hon berättar att det gick lätt och smidigt att låna från banken. De fick först hjälp av nån 

“starta företagshjälp” som hjälpte dem att börja lite med affärsplanen, men sedan fick de 

istället hjälp av en rådgivare på banken. Det enda hindret de stötte på var att de inte fick något 

starta-eget bidrag från arbetsförmedlingen som de hade tänkt att använda från början. De sa 

först att hon var för ung, sen var hon för gammal och sen sa de att hon inte hade varit 

arbetslös tillräckligt länge. 

  

“Jag tyckte det gick bra. Det var lätt, vi fick en rådgivare som vi satt och pratade med och 

gjorde en affärsplan och räknade ut ungefär hur mycket vi trodde att vi skulle kunna tjäna 

varje månad, hur mycket vi skulle kunna tjäna på ett år.” 

 

Hon hade en 3-årig gymnasieutbildning med inriktning på frisör innan hon startade sin 

verksamhet. Vidare anser hon inte att hon hade någon erfarenhet av företagande innan 

förutom de få ekonomilektionerna hon hade i gymnasiet. Hon kände endast till banklån och 

starta-eget bidrag när hon startade sitt företag och hon har inte fått några nya kunskaper om 

andra finansieringsalternativ. Hon nämner att hon tyckte att banklån var den enklaste 

lösningen eftersom de inte fick något starta-eget bidrag och hon visste inte om några andra 

alternativ. Att hon inte hade några tidigare erfarenheter från företagande var ingenting som 

banken påpekade när hon sökte lån. 

 

“Men jag kan ju tycka att när man går i skolan och inriktar sig på ett yrke som har mycket 

med företagande att göra, kanske man borde införa mera ekonomi och företagande i skolan, 

så att man vet från början.” 

 

Idag behövs ingen extern finansiering, utan företag går runt på endast eget kapital. De har 

dock kvar checkkrediten ifall den skulle behövas någon gång.  

  

“Med pengar som vi tjänar. Vi betalar bara av vårt banklån och checkkrediten använder vi 

inte utan den ligger bara där. Det rullar på av sig självt.” 
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     4.4 Web & Media 
  

Han som driver Web & Media är 23 år och startade sitt företag för ett år sedan. Han jobbar 

med web och grafisk design där hans huvudsyssla är att skapa hemsidor men gör även olika 

typer av grafisk design tex loggor, informationsblad, broschyrer, affischer med mera. Han har 

en treårig gymnasieutbildning inom media på estetprogrammet och även en treårig utbildning 

inom Media som han läste i London. När han sedan flyttade hem och skulle söka jobb var det 

inget företag inom hans område som behövde personal och därför valde han att starta ett eget 

företag. 

 

Han behövde endast en dator för att kunna starta sin verksamhet och behövde därför inget 

finansiellt kapital vid starten. Han ansökte dock om starta-eget bidrag från arbetsförmedlingen 

för att få hjälp i början, vilket han fick. Ett rådgivningsföretag berättade att det fanns 

möjlighet att låna pengar för att få igång verksamheten men det var ingenting som var 

aktuellt. 

  

“Det enda som jag egentligen behöver för att kunna driva min verksamhet är en dator vilket 

jag redan hade sedan mina studier så jag behövde inte någon finansiering för att kunna 

starta. Däremot så använde jag mig av arbetsförmedlingens starta eget bidrag de första 6 

månaderna för att hjälpa mig i början.” 

 

Eftersom att han inte använde sig av någonting annat än starta-eget bidraget från 

arbetsförmedlingen, samt att han inte behövde någonting annat än en dator för att driva sin 

verksamhet upplevde han inte några hinder när han skulle starta verksamheten.  

 

“Jag hade ju ingen riktig finansiering men jag använde starta eget bidraget för att det fanns 

tillgängligt och för att det var ganska skönt, även om det inte var mycket i månaden så var det 

någonting, vilket är skönt att ha när man precis har startat och inte har något kundregister.” 

 

Innan han startade verksamheten hade han en treårig gymnasieutbildning inom Media och 

pluggade sedan tre år på Ravensbourne University i London inom samma område. De 

erfarenheter han har inom företagande kommer från när han pluggade i London, där de 

agerade som underleverantörer när de jobbade med ett projekt. De finansieringsalternativ han 

kände till var olika stipendier som kan sökas för att få finansiering till företaget och banklån. 
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“Jag vet att det finns massa olika stipendier som man kan söka och när jag var på väg att 

starta företaget så tänkte att jag skulle söka några stipendier men alla jag hittade som jag var 

kvalificerad för var så otroligt jobbiga och krångliga att söka så jag struntade i det. Sen 

berättade de för mig på nyföretagarcentrum att det fanns möjlighet att låna pengar för att 

starta/få igång verksamheten men det var aldrig aktuellt för mig.” 

 

Idag väljer han att finansiera sin verksamhet med vinsten som företaget gör, alltså det egna 

kapitalet och någon extern finansiering har aldrig varit aktuellt för honom. 

  

“Idag är mitt företag självförsörjande. Jag har dels en hel del jobb som jag drar in själv, sen 

anställer Koning & Smith (en reklambyrå i Östersund) mig för web jobb till kunder de har 

vilket har vidgad min kundkrets väldigt mycket.” 

 

     4.5 Restaurang & Pizzeria 
 

Han är 25 år och startade sin pizzeria, som är ett aktiebolag, för tre år sedan när han var 22 år. 

Han håller nu på att utöka sin verksamhet med att börja sälja fryst pizza i butiker. Just nu är 

det fyra anställda inklusive han själv. Ett eget företag var något han ville ha för att kunna göra 

saker själv på hans eget sätt då företag han jobbat på innan inte har varit öppna för nya 

förslag. 

 

När han skulle finansiera sin verksamhet hade han endast 50 000 kr i egna pengar, vilket 

behövdes till aktiekapital då han skulle starta ett aktiebolag. Sedan behövde han även pengar 

till att kunna betala för lokalen och renovering av den då den var i gammalt skick. Tanken var 

att han skulle försöka få banklån men efter att ha besökt alla banker visade det sig att han inte 

skulle få något lån från banken. Han gav dock inte upp, efter det kom han och säljaren av 

lokalen överens om att han skulle få betala lokalen på avbetalning istället för att betala hela 

summan på en gång. Det gjorde att han fick igång sin verksamhet ändå utan bankens hjälp. 

Men han behövde ändå mer kapital än de 50 000 han hade själv och fick då låna pengar av 

några kompisar. Han säger dock att ett banklån i början hade varit till stor hjälp så han hade 

kunnat renovera lokalen på en gång. Eftersom han inte fick något banklån vid starten fick 

renoveringen vänta tills han hade fått igång verksamheten och fått in mer pengar i företaget, 

så efter ca två år hade han tillräckligt med pengar till en renovering. Men han är å andra sidan 
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nöjd med att han inte fick något banklån, då han menar på att det gjorde att han kämpade ännu 

mer med att få igång verksamheten. Han fick även mycket hjälp av sin bror i början i form av 

arbetskraft. 

 

“Jag fick låna från kompisar och lite runt omkring. Sen när jag var på banken, jag har varit 

på många banker, överallt liksom. De sa alltid nej.”  

 

Största hindret var ekonomi och okunskap om avtal. Han fick heller inte något lån från 

banken och kunde på så vis inte betala hela summan till lokalen på en gång. Han hade då inga 

möjligheter till att kunna renovera då inredningen var i gammalt skick och fick därför vänta 

med renovering i två år tills han hade fått ihop pengar i företaget. På några av bankerna som 

han pratade med fick han inte ens någon tid för ett möte. Han upplevde att många banker inte 

ställde upp när han behövde det som mest. Vissa av hans vänner var också tveksamma till att 

låna ut pengar, men efter att han hade haft företaget ett tag då fick han mer förtroende av sina 

vänner och de kunde låna ut pengar.  

  

“Jag vet inte om de sa det för min ålder eller de flesta vill ju att man måste ha haft företag 

innan och jag hade inte det. Jag hade bra inkomst, jag jobbade alltid. Men de ville inte.” 

 

Han började jobba redan vid åtta års ålder för att kunna försörja sig själv och sin familj, då 

han berättar att de alltid haft det tufft ekonomiskt. Han har sen en treårig gymnasieutbildning 

inom handels och administration, därifrån har han ändå lite kunskap om företagande. Banklån 

och Almi var de finansieringsalternativ som han kände till. Han visste även om ett bidrag som 

gick att ansöka om, någonting med EU-förening trodde han att det hette.  

 

“Det finns ju hur många som helst, som hjälper till. Men jag har inte så mycket förtroende för 

dem. Från början är allting liksom, de kan prata om det, man kan få det, göra det. Men när 

det kommer till verklighet då är det noll.” 

 

Efter att pizzeriaägaren startat sin verksamhet tog han ut en väldigt liten lön som endast täcke 

hans egna utgifter för att spara pengar i företaget. Idag finansieras verksamheten helt med 

egna medel, han har inte behövt någon extern finansiering till varken renovering eller ny 

utrustning då han gjort dessa investeringar med befintligt kapital. Respondenten tröttnade på 

bankerna som i början inte gav honom något lån, så idag när han gör en investering väntar han 
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tills företagets ekonomi tillåter det. Respondenten har dock försökt att söka ett bidrag för att 

kunna utöka sin verksamhet när han kom på idéen att han ville börja göra fryst pizza att sälja i 

butiker. Det handlade om att få bidrag till ett frysrum, vacuumförpackare, ugn och diverse 

som behövdes till att göra pizzan. Men det slutade med att han inte fick något bidrag och fick 

istället vänta tills han hade tillräckligt med pengar att kunna investera i den utrustning han 

behövde själv.  

 

“Innan jag sökte då var allting, ‘Ja det ska gå, självklart’. ‘Det är ju nåt nytt och du har ju 

redan företag’. Jag uppfyllde alla deras krav. Så jag sökte, men jag får besked att jag inte 

får.” 
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4.6 Sammanfattning av empiri 
 
 
 

Skönhetssalong Café Frisörsalong Web & 
Media 

Restaurang 
& Pizzeria 

Ålder 25 år 25 år 27 år 23 år 25 år 

Verksam 3 år 2 år 2 år 1 år 3 år 

Finansiering 
vid start 

Egna 
sparpengar 

Egna 
sparpengar 
och 
checkkredit. 

Lån från familj, 
banklån och 
checkkredit. 

Starta-eget 
bidrag 

Egna 
sparpengar 
och lån från 
vänner. 

Hinder Endast anställd 
som vikarie. 

Banken var 
tveksam om 
verksamheten 
skulle gå bra 
när hon sökte 
checkkredit. 

Fick inget starta-
eget bidrag från 
arbetsförmedlingen. 

Inga Fick inget 
lån från 
banken. 

Kunskap Ingen erfarenhet 
av företagande 
sen innan. 
Kände till 
banklån, starta-
eget bidrag och 
affärsängel. 

Ingen 
erfarenhet av 
företagande 
sen innan. 
Kände till 
checkkredit 
och banklån.  

Inte någon 
erfarenhet av 
företagande. Kände 
till banklån, starta-
eget bidrag och 
checkkredit. 

Ingen 
erfarenhet 
av 
företagande. 
Kände till 
banklån och 
olika 
stipendier. 

Ingen annan 
erfarenhet 
av 
företagande. 
Kände till 
Almi och 
banklån. 

Finansiering 
idag 

Eget kapital Eget kapital Eget kapital Eget kapital Eget kapital  

Figur 2. Sammanfattning av empiri. 
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5. Analys 
 

     5.1 Finansiellt kapital 
 

     5.1.1 Finansiering vid start 
 
Alla personer som intervjuats är unga företagare som på olika sätt försökt lösa sin finansiering 

av verksamheten. De finansieringsalternativ som använts är banklån, checkkredit, starta-eget 

bidrag från arbetsförmedlingen, lån från familj/vänner och egna sparpengar. Det vanligaste 

finansieringsalternativet för dessa unga företagare var att använda sig av egna sparpengar. 

Nya företag idag väljer oftast att använda sig av egna pengar till att finansiera sin 

verksamhet.76 Två av fem respondenter sökte banklån vid start av verksamheten men det var 

bara en som fick. 

 

I uppstartsfasen är det svårt att få banklån77, men det visade sig att en av våra respondenter 

har fått ett banklån och till förmånliga villkor. Det var endast frisören som hade tagit ett 

banklån för att finansiera starten, hon tyckte att det var den enklaste lösningen och att det gick 

lätt och smidigt. Den säkerhet som hon behövde lämna var att hon själv blir 

betalningsansvarig för 50 000 kr. Bankerna kräver någon form av säkerhet för att kunna ge ut 

lån.78 Vidare fick hon ingen högre ränta än normalt trots att bankerna i regel kan ta en högre 

ränta av nystartade företag som anses ha en högre risk än redan etablerade företag79 

Följaktligen innebär detta att trots att det är svårt för nystartade företag att få finansiering från 

externa finansiärer har en av våra respondenter ändå fått ta ett banklån till att starta upp 

hennes företag.  

 

Pizzeriaägaren sökte även han lån från flera olika banker och hade önskat att få ett banklån 

men han upplevde att det var väldigt svårt då alla banker han var på nekade honom, vissa gav 

honom inte ens en tid för ett möte. Detta skulle kunna bero på att många banker anser att det 

                                                
76 Företagarna, 2016. 
77 Garmer & Kyllenius, 2004. s. 86-88. 
78 Ibid. s. 56-60. 
79 Företagarna, 2015. 
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är svårt att bevilja banklån till företag som inte har tillräckligt med historik.80 Detta visar på 

att det finns ett gap från utbudssidan.81 

 

Både Skönhetssalongen och Caféet använde egna sparpengar för att få igång sin verksamhet, 

eget kapital är det som är enklast att använda innan verksamheten har kommit igång. Vidare 

tog skönhetssalongen ut en väldigt liten lön i början av processen, vilket fick finansiera 

hennes startprocess under de första två åren. Detta visar på att det även finns ett gap från 

efterfrågesidan, att företag inte ens vill använda extern finansiering.82 De två respondenterna 

säger att de inte ville ta ett banklån på grund av att det är svårt att veta hur det kommer att gå 

för företaget. Även Pizzabagaren använde sina sparade pengar till aktiekapitalet på 50 000 

han behövde för att kunna starta sitt företag.  

 

Två av respondenterna, Pizzeriaägaren och frisören lånade även en del av sitt startkapital av 

familj och vänner. Då det kan vara svårt för småföretag att få finansiering från banker innebär 

det att de istället måste förlita sig på sina familjemedlemmar eller vänner83, vilket är en 

väldigt vanlig finansieringsmetod för nystartade företag.84  

 

Den enda av våra respondenter som använde sig av starta-eget-bidrag var Web & Media. 

Eftersom att han inte hade några större kostnader behövde han inte mycket finansiering men 

de kostnader han hade valde han att finansiera med starta-eget-bidrag som han fick under de 

sex första månaderna. Som längst kan en som startar ett nytt företag få starta-eget-bidrag i sex 

månader.85 

 

Sammanfattningsvis kan vi från våra intervjuer se att övervägande av respondenterna använde 

sina sparade pengar för att kunna starta upp sina företag. Den enda som inte använde sparade 

pengar var Web & Media, som inte behövde något kapital alls på grund av att han redan hade 

allt han behövde innan han startade sitt företag.  

 

                                                
80 Företagarna, 2015. 
81 Landström, 2003. s. 29-30. 
82 Ibid. s. 29-30. 
83 Semrau & Hopp, 2016. 
84 Företagande, 2010. 
85 Arbetsförmedlingen, 2018. 



 
 

 31 

     5.1.2 Bootstrapping 
 

Det visade sig att majoriteten av våra respondenter använder sig av någon typ av 

bootstrapping. Bootstrapping har som störst betydelse när ett företag är i den tidiga 

utvecklingen.86 

 

Som tidigare nämnts är finansiering särskilt viktigt för nya företag när startkostnaderna är 

höga, intäkterna låga och kapitalet är svårt att erhålla på grund av uppfattad hög risk.87 I detta 

skede kan bootstrappingmetoder vara till nytta. Ägarfinansierade bootstrappers är de företag 

som är i stort behov av resurser från ägaren eller familj/vänner, de har familj eller vänner som 

arbetar till en låg lön eller låter ägaren avstå från lön för att minska verksamhetens 

kostnader.88 Caféägaren, skönhetssalongen och Pizzeriaägaren har under startprocessen tagit 

ut en låg lön för att kunna satsa så stort kapital som möjligt i företaget. Pizzeriaägaren fick 

även väldigt mycket hjälp av sin bror i början, detta i form av arbetskraft. När han skulle köpa 

upp företaget hade han turen att kunna betala av månadsvis till personen som sålde företaget, 

istället för att betala allt på en gång med banklån. När han efter någon månad hade kommit 

igång med verksamheten kunde han även låna från kompisar. 

 

Fördröjande bootstrappers är företag som väljer att skjuta på sina utbetalningar, väljer att 

leasa eller köpa begagnad utrustning istället för att köpa ny.89 Skönhetssalongen köpte all 

utrustning hon behövde begagnat vilket innebär att hon kunde finansiera sin verksamhet till en 

väldigt låg kostnad. Vidare hade hon en väldigt stor lokal men eftersom att hon delade den 

med två andra företagare kunde hon få ner hyran. Att dela lokal med andra är även det en typ 

av bootstrapping.90 

 

När Web & Media startade sitt företag fick han de första sex månaderna starta-eget bidrag 

från arbetsförmedlingen. Att använda bidrag för att finansiera sin verksamhet kallas 

bidragsorienterad bootstrapping.91 

  

                                                
86 Landström, 2003. s. 32. 
87 Auken, & Neely, 2012. 
88 Landström, 2003. s. 36-37. 
89 Ibid. s. 36-37. 
90 Ibid. s. 30. 
91 Ibid. s. 36. 
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     5.1.3 Finansiering idag 
 

Vad gäller finansiering idag ser vi ett liknande mönster bland alla respondenter. Ingen av 

respondenterna har tagit nya lån eller använder någon annan finansieringsmetod utan alla 

finansierar verksamheten löpande med vinsten som företagen gör. Det vanligaste är att ett 

företag finansierar den löpande verksamheten med egna intäkter.92 Både Web & Media och 

skönhetssalongen nämner att något banklån är och har inte varit aktuellt. Frisören har även 

kvar sin checkkredit ifall att det skulle behövas någon gång framöver. 

 

Ett finansiellt gap från efterfrågesidan kan uppstå på grund av att företagaren inte vill ta 

banklån.93 Två av respondenterna, skönhetssalongen och caféägaren sa att de har varit 

försiktig med att ta lån eftersom att de inte säkert vet hur verksamheten kommer att gå. 

Pizzerian vill heller inte ta något banklån på grund av att de i början nekade honom. Idag gör 

han endast investeringar om företagets ekonomi tillåter det. 

 

Extern finansiering är lättare att få efter att ett företag har varit verksam en längre tid, 

eftersom det då är lättare för banken att göra en bedömning av företaget än när det är 

nystartat.94 Ingen av respondenterna har tagit något banklån efter att företaget startat och det 

är därför svårt att säga om det är enklare för dem att kunna ta ett banklån idag än när de 

startade.  

 

     5.2 Utmaningar 
 

När det kommer till utmaningar för de olika respondenterna kan vi inte se några större likheter 

utan alla upplevde att de hade olika hinder, allt från bristande kunskap till svårigheter att få 

lån.  

 

Skönhetssalongens hinder när hon skulle få ihop kapital var att hon endast var anställd som 

vikarie och på grund av det hade svårt att spara pengar. Hon såg även ett hinder i att hon 

under tiden var föräldraledig och endast hade föräldrapenning, vilket också gjorde att det tog 

lång tid att kunna spara ihop det kapital hon behövde. Både Frisören och Caféet sökte 

arbetsförmedlingens starta-eget bidrag men ingen av dem fick något bidrag, den ena hade fått 
                                                
92 Företagarna, 2015. 
93 Landström, 2003. s. 29-30. 
94 Garmer & Kyllenius, 2004. s. 86-88. 
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till svar att den som söker skulle vara över 25 år och den andra fick till svar att hon först var 

för ung och sen för gammal. För att kunna söka bidraget ska personen ha fyllt 18 år samt vara 

arbetssökande.95 

 

När caféet skulle ansöka om checkkredit var banken tveksam och trodde inte att det skulle gå 

bra för henne, men hon fick ändå ta en checkkredit. Detta kan bero på att finansiären saknar 

förståelse för verksamheten96 eller att banker inte vill låna till företag som inte har någon 

historik.97 

 

Tidigare forskning har visat att ett stort hinder för unga företagare är finansieringen.98 

Pizzerians största hinder var just finansieringen eftersom han inte fick något lån från banken 

trots att han hade en stadig inkomst. Om en individ har en god privatekonomi ökar även deras 

chanser till att få banklån.99 Ytterligare ett problem han stötte på hade och göra med ett bidrag 

han sökte för att kunna utöka sin verksamhet efter att han kommit på iden att göra fryst pizza, 

för att sedan sälja vidare till butiker. Han fick inget bidrag utan var tvungen att vänta tills han 

hade tillräckligt med pengar för att själv kunna investera i den utrustning han behövde.  

 

I motsats till de andra respondenterna upplevde Web & Media inga hinder alls, vilket främst 

beror på att han inte behövde någon finansiering för att starta sitt företag.  

 

     5.3 Humankapital 
 

Humankapitalet är också ett hinder för många unga då de oftast inte har tillräckligt med 

kunskap.100 När det kommer till humankapitalet ser vi likheter mellan respondenterna. Alla 

har gått klart gymnasiet men inte många gick en linje där de fick lära sig om företagande och 

vad det innebär. Vad vi också kan se från våra intervjuer är att det saknas kunskap om att 

starta företag. Detta kan främst bero på att respondenterna är unga och ännu inte har så 

mycket erfarenhet av varken företagande eller arbetslivet i allmänhet. Detta kan i sin tur göra 

att bankerna är osäkra på att ge ut lån till dessa.101  

                                                
95 Arbetsförmedlingen, 2018. 
96 Företagarna, 2018. 
97 Företagarna, 2015. 
98 Svenskt näringsliv, 2016. 
99 Verksamt, 2017. 
100 Tillväxtverket, 2016. 
101 Björkman, 2011. 
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Den enda som hade kunskap om företagande var pizzabagaren som på gymnasiet gick en 

utbildning som behandlade handels och administration, vilket han själv anser att han tagit med 

sig vissa kunskaper från. Tidigare studier visade på att utbildning var den mest undersökta 

komponenten när det kommer till humankapital.102 Det har även visats att kunskap och 

erfarenhet främst kan fås genom just utbildning.103 Tre av respondenter har studerat det de 

faktiskt jobbar med, frisören har läst på frisörlinjen, caféägaren har läst en 

livsmedelsutbildning och Web & Media har läst Web Media på Ravensbourne University i 

London. Skönhetssalongen har en gymnasial utbildning som fordonslackerare och nämnde att 

hon inte har någon tidigare erfarenhet av ekonomi, vilket innebär att allt hon lärt sig inom 

ekonomi, främst vad gäller bokföring, har hon lärt sig själv. 

 

En annan grundläggande del som respondenterna hade gemensamt var att de inte kände till så 

många finansieringsalternativ. De flesta kände till banklån och starta-eget-bidrag från 

arbetsförmedlingen. Pizzabagaren kände även till Almi, caféägaren kände till 

checkräkningskredit och Web & Media hade hört talats om olika stipendier som kan sökas. 

Detta tyder på att det inte finns så mycket kunskap om finansiering bland unga, och även detta 

bidrar till ett gap från efterfrågesidan.104 Spaterapeuten kände som de övriga respondenterna 

till banklån, bidrag från arbetsförmedlingen samt en privatperson (affärsängel) som investerar 

i olika företag.  

 

Entreprenörer med företagsutbildning samt erfarenhet av redovisning och ekonomi har i regel 

också bredare kunskaper om olika finansieringsalternativ.105 Övervägande av våra 

respondenter hade inte denna typ av utbildning eller erfarenheten av ekonomi, vilket kan 

förklara deras bristande kunskaper om olika finansieringsalternativ. Att ha ett stort nätverk i 

finansvärlden är ytterligare positivt förknippat med kunskapen om olika 

finansieringsalternativ.106 Om vi förutsätter att dessa nätverk är något som byggs upp under en 

längre tid och som en ung företagare kanske inte har kan vi anta att även detta kan förklara 

respondenternas bristande kunskaper om olika finansieringsalternativ.  

 

                                                
102 Ucbasaran, Westhead, & Wright., 2008. 
103 Felicio, Couto, & Caiado., 2011. 
104 Landström, 2003. s. 29-30. 
105 Manigart, Seghers & Vanacker., 2012. 
106 Ibid. 
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6. Diskussion och slutsats 
 

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur unga företagare har finansierat sin verksamhet, 

vilka eventuella hinder de har stött på och om deras kunskaper om finansieringsalternativ. 

Varför detta är intressant är för att det visat sig att det är svårare för nystartade företag, och 

inte minst för unga företagare att få extern finansiering från banker. Detta beror främst på att 

banker inte vill ta en stor risk genom att investera i ett företag som ännu inte existerar och inte 

har någon historik. De viktigaste skälen till att främja ungas företagande är att unga företagare 

antas få viktiga erfarenheter som kan vara till stor nytta senare i arbetslivet samt att ett ökat 

företagande bland unga kan minska arbetslösheten i denna ålderskategori. Att främja ungas 

företagande anses också viktigt på grund av att etableringen på marknaden utgör en stor del av 

företagandet och denna etablering sker ofta bland företagare i unga år. Trots detta är det ändå 

svårt för unga företagare att finansiera sitt företag idag.  

 

Varför just unga företagare var intressant är för att det inte finns mycket forskat om dem samt 

att unga företagare inte har lika mycket erfarenhet. För att genomföra vår studie användes en 

kvalitativ metod. Med hjälp av teori och resultat har vi kommit fram till att unga företagare 

har problem med att få extern finansiering samt att många väljer att avstå från extern 

finansiering på grund av att de är osäkra på om verksamheten kommer att vara lönsam. De 

vanligaste finansieringsalternativen under startprocessen bland våra respondenter var egna 

sparpengar och lån från familj eller vänner. Det var endast en av våra respondenter som 

använt sig av banklån. De oftast avgörande faktorerna för att erhålla bankfinansiering är att 

man har en bra affärsidé samt att man kan erbjuda en betryggande säkerhet för banken. 

Anledningen till några av våra respondenters svårigheter att få banklån tror vi ligger i att de 

var så pass unga och därför inte kunde uppvisa en trygghet för banken.  

 

Företagen går idag så pass bra att de kan överleva på sina egna vinster och vi tror att det 

faktum att de inte har stort behov av extern finansiering kan komma att påverka deras 

uppfattningar och preferenser vad gäller olika finansieringsformer. Genom vår undersökning 

kan vi se att våra respondenter idag föredrar eget genererat kapital framför andra 

finansieringsformer.   

 

Några av våra respondenter har även använt diverse bootstrappingmetoder för att försöka 

minska sina kostnader, detta är ett bra alternativ om man ska starta ett företag som ung och 
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inte kan få tag i extern finansiering. Vi tror att många företag inte tänker på att många saker 

de gör inom verksamheten kan klassas som bootstrapping.  

 

 Majoriteten av dessa unga företagare har upplevt hinder vid finansiering av verksamheten, 

både de som sökt och de som inte sökt extern finansiering. De hinder som de stött på varierar 

mellan dem, alltifrån att de blivit nekade banklån till att banken var tveksam till 

verksamheten. Det visade sig att dessa unga företagare inte hade så mycket kunskap om olika 

finansieringsalternativ, utan det var banklån som de flesta kände till. Gemensamt för våra 

respondenter var också att det inte var någon av dem som hade några tidigare erfarenheter av 

företagande, vilket för oss inte var så överraskande eftersom alla ännu är väldigt unga. 

 

Dessa unga företagare som vi intervjuat driver alla idag lönsamma företag och skapar 

därigenom sysselsättning för sig själva och sina anställda. Detta visar på hur viktigt det är att 

ge dem stöd och förutsättningar till att starta och utveckla företag. Vilket tyder på att det 

borde vara enklare för unga företagare att få extern finansiering. Att hjälpa unga företagare till 

att starta eget företag bidrar till att minska arbetslösheten bland dem. 

 

Förslag till vidare studier 
 

Den litteratur och forskning som idag finns om finansiering inriktar sig till stor del på större 

företag. Därför är det viktigt att vidare forskning kring mindre företag görs. Det är också 

angeläget att forska vidare om ungas företagande eftersom att det även där råder bristande 

forskning. Företagare är medvetna om att finansiering är nödvändigt för verksamheten, men 

mer forskning krävs om hur finansieringsmetoderna på bästa sätt ska användas i 

verksamheten. Till exempel vilken metod som fungerar i respektive bransch eller vad som 

fungerar bäst beroende på vilken fas företaget befinner sig i. Ytterligare en aspekt som vore 

intressant att forska vidare om är hur användningen av finansieringsmetoderna påverkar 

företaget och vilka konsekvenser det medför, både negativa och positiva. I vidare studier 

skulle även fler respondenter kunna intervjuas för att få ett starkare resultat, eftersom vi i 

denna studie endast intervjuat fem unga företagare. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide 
 

Syftet med det här arbetet är att vi vill undersöka hur unga företagare har valt att finansiera sin 

verksamhet och varför de just valde det alternativet och om det var något som påverkade det 

valet. Eftersom det som småföretagare är svårt att få tag på finansiering, och inte minst för 

unga företagare. Därför vill vi veta hur unga företagare som är 25 år eller yngre har löst 

finansieringen när de startade sitt företag och om de stötte på några hinder på vägen. Är deras 

tankar kring finansiering annorlunda idag och löser de idag finansieringen på annat sätt. Vi 

vill även undersöka om de vet om vilka olika finansieringsalternativ som finns att välja 

mellan när man ska starta ett företag.  

 

Här nedan har vi listat frågor som ska användas under intervjun för att få svar på vår 

frågeställning. Några huvudfrågor som de kommer att bli följdfrågor på beroende på vad 

respondenten svarar och ordningen på frågorna är inte fast utan de kan komma att ändras 

under intervjuns gång. 

 

Berätta om lite om dig själv och vilken typ av verksamhet du driver. 

 

Namn, ålder, om företaget, varför de valde att starta ett eget företag. 

 

Hur finansierade ni er verksamhet och varför valde du just det alternativet?  

 

Detta är huvudfrågan i intervjun, för att få veta hur unga företagare har valt att finansiera 

sin verksamhet, genom banklån, almi el liknande, eget sparande, bootstrapping såsom lån av 

pengar och arbetskraft från familj/vänner, lånat utrustning eller köpt begagnad utrustning 

etc. Kan något speciellt ha påverkat deras val av finansiering? Är de nöjda med vilket 

alternativ de valde? 

 

Stötte ni på några hinder när ni skulle söka finansiering?  
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Med den här frågan vill vi veta om det har varit lätt eller svårt för företagaren att skaffa 

kapital till sin verksamhet. Upplever unga företagare som teorin säger att det är svårt för 

småföretag och inte minst unga att få finansiering. 

 

Vilken utbildning hade du när du startade ditt företag? 

 

Denna fråga ställer vi för att se om erfarenheter från arbetsliv/utbildning hade någon 

betydelse när de skulle söka banklån, om de sökte banklån. Unga som startar företag har 

oftast inte så mycket erfarenhet från arbetslivet och många banker anser att det inte är lönt 

att investera då de har en osäker framtid. 

 

Hur finansierar du ditt företag idag? 

 

Hur har företagen valt att finansiera sin verksamhet idag, detta för att se om de har ändrat 

sin finansiering. Är det fortfarande lätt/svårt? Har de idag har fått banklån då verksamheten 

har blivit större? eller klarar de sig på eget kapital? 

 

Vad känner ni till för typ av finansieringsalternativ?  

 

Vad känner unga företagare till för olika typer av finansieringsalternativ, hade det någon 

betydelse när de skulle starta sitt företag? Visste de inte om alla olika alternativ som finns? 

Känner de till fler alternativ idag än då de startade sin verksamhet?  

 

Övrigt som respondenten vill lägga till? 

 

Andra reflektioner som respondenten vill lägga till. 

 

 


