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Förord 

 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss under arbetet med att skriva vår uppsats. Framförallt vill vi 

tacka alla respondenter som tog sig tid att intervjuas och som gjorde vår studie möjlig. Ett 

särskilt tack till Marta Lindvert, vår handledare för hennes råd och kunskaper om ämnet jämte 

processen med att skriva avhandlingen. Slutligen vill vi tacka de som hjälpte oss med 

korrekturläsning av uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna avhandling är att undersöka betydelsen av finansiella bootstrappingmetoder 

för mikrobryggerier i Sveriges landsbygd samt hur de används för att underlätta utveckling och 

överlevnaden för dessa företag. En kvalitativ studie genomfördes genom användning av sju 

semistrukturerade intervjuer med lokala mikrobryggerier. Strukturen i studiens referensram är 

baserad på följande nyckelord: Finansiella gapet, Utmaningar vid uppstart, SMEs, 

Uppstartsföretag, Mikrofinans, Mikrobryggerier och Bootstrapping. Resultaten av vår studie 

visar att tack vare att det finns ett öppet och kreativt klimat i mikrobryggeribranschen så är de 

sociala aspekterna av bootstrapping mest utmärkande för de intervjuade respondenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

The purpose of this thesis is to explore the significance of financial bootstrapping methods for 

microbreweries in rural Sweden and how they are used to facilitate the development and 

survival of the company. A qualitative study was conducted through the use of seven semi 

structured interviews with local microbreweries. The structure of the studies reference frame is 

based on the following keywords: Financial Gap, Liabilities of Newness, SMEs, Startups, 

Microfinance, Microbreweries and Bootstrapping. The results of our study shows that thanks 

to an open and creative climate in the microbrewery branch, that the social aspects of 

bootstrapping were most characteristic with the interviewed respondents. 
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1 Inledning 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Syftet med studiens inledning är att ge läsaren en förberedande bakgrund till ämnet som  

vi ska diskutera i följande kapitel. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.1 Problembakgrund  

 

“Most small businesses face many difficulties in obtaining debt and equity, which are often 

more costly than internal financing, leading the company to use financial bootstrapping  

more frequently”.1 

 

Betydelsen av småskalig livsmedelsproduktion kan inte förbises när det gäller dess betydelse 

för en hållbar utveckling i landsbygden. Bidraget från småskalig livsmedelsproduktion till 

lokalnäringen och i sin tur medverkan till en större regional utveckling studerades i ett 

forskningsprojekt publicerat av det internationella initiativet Gastrocert. Rapporten drar 

slutsatsen att institutionerna borde främja och stödja produktionen av småskalig 

livsmedelsproduktion eftersom matturismen är en snabbt växande industri.2 Centralt för 

initiativet är vikten av att den lokala kunskap och färdigheter borde betraktas som tillgångar 

som regionen skulle kunna exploatera.3 

 

Det som var tongivande i Gastrocertinitiativet och det som är av särskilt intresse för vår studie 

är beskrivningen av de utmaningar som småskaliga livsmedelsproducenter möter på 

landsbygden i Jämtland, Sverige, och på vilka sätt dessa problem hanterades genom ett 

omfattande nätverk och nära samarbete.4 Dessa resultat var en del av en större studie kallad 

Caring for community through crafted beer: Perspectives from northern Sweden. Studien 

fokuserade på relationen mellan turism, kulturarv och lokalt entreprenörskap med ett särskilt 

fokus på tillverkning av hantverksmässig öl (Craft Beers) producerat av regionens 

mikrobryggerier.5 Forskning kring de optimala metoder som bidrar till mikrobryggeriernas 

ekonomiska överlevnad och tillväxt är inte bara av betydelse för själva bryggerierna, utan även 

för den bredare lokalbefolkningen i form av ökad turism som skapar arbetstillfällen samt leder 

till en positiv regional utveckling. 

 

Det finns ett växande intresse för produktion av Craft beers och svenska konsumenter blir 

alltmer intresserade av öl med distinkt smak och egenskaper. För att bemöta denna förändring 

                                                
1 Hårsmar, C. F, Åsheim, N, 2014: s.23 
2 Gastrocert, 2018  
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Skoglund, W & Sjölander-Lindqvist, A, 2018: s.3 
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producerar mikrobryggerierna nya varianter av öl i mindre skala för att tillgodose efterfrågan 

hos allt mer intresserade och kunniga kunder.6 Det verkar vara ett vinnande koncept eftersom 

mikrobryggerier ökade sin marknadsandel kontinuerligt från 1993 till 2015.7   

 

En trend med ökning av antalet mikrobryggerier är ett relativt modernt fenomen. Från svenska 

bryggerier som i slutet av 1700-talet var i hundratal så förändrades läget i början av 1800-talet 

där förändringar i lagen reglerade försäljningen av starköl. Det medförde en dramatisk 

minskning i antalet mikrobryggerier som byttes ut mot färre stora bryggerier. Det är först från 

och med år 2010 som antalet bryggerier exploderade igen till dagens nivå med nästan 400 

svenska bryggerier nu i drift.8   

 

Till följd av ett ökat intresse för craft beers från konsumenternas sida har antalet nystartade 

mikrobryggerier vuxit kraftigt under de senaste åren och är t.o.m. med sveriges snabbaste 

växande bransch. Tillväxten i antal bryggerier gäller i stor utsträckning mikrobryggerier med 

färre än 10 anställda och med relativt låg omsättning.9 Gemensamt med många andra 

mikroföretag har mikrobryggerier överlevnadsproblem i uppstartsfasen. I företagets inledande 

faser finns ofta en diskrepans mellan företagens behov av kapital och det kapital som finns 

tillgängligt.10 Mikrobryggeries ägare har ofta en mycket bättre förståelse för företagets 

tillgångar och resurser som kan utnyttjas inom sitt eget nätverk. Entreprenörer som vill få extern 

finansiering har ofta svårt att formulera denna information vidare till långivaren.11 En möjlig 

lösning till de problem som företaget upplever under uppstartsfasen är användningen av 

finansiella bootstrappingmetoder som innebär en minimal insats från externa finansiärer.12  

 

Tidningen Entreprenör Europa definierar finansiell bootstrapping som ett av de billigaste sätten 

att finansiera ett företag i uppstartsfasen. Metoden medför fördelar som sträcker sig från en 

förstärkt kapitalstruktur inom företaget, till minskade kostnader, samtidigt som 

förutsättningarna inom företaget blir mer attraktiv för externa finansiärer när långsiktiga 

investeringar behövs.13 Betydelsen av att finansiera småföretag genom användning av 

bootstrappingmetoder framhävs av Winborg där han säger att mer empirisk forskning behöver 

utföras för att utveckla befintliga teorier.14 Tidigare studier om finansieringen av 

uppstartsföretag visar vikten av finansiella bootstrappingmetoder, men vi saknar kunskap om 

hur dessa metoder används i flera branscher. Bhides studie om finansiering av techbolag visade 

att bootstrapping är vanligt i uppstartsfasen. I artikeln diskuteras också problemet med att för 

mycket av entreprenörernas tid och energi slösas bort i försöken att få in extern finansiering på 

grund av den tidigare diskuterade diskrepansen mellan långivare och låntagare. Bhide menar 

att entreprenören borde vara mer uppfinningsrik och tänka annorlunda än stora företag när det 

                                                
6 Sveriges Bryggerier, 2018 
7 SCB, 2018 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 Entrepreneur Europe #1, 2018 
11 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.237 
12 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.238 
13 Entrepreneur Europe #2, 2018 
14 Winborg, J, 2000: s.10 
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gäller finansieringen av nya mikroföretag.15 Framgångsrika entreprenören Ron Rudzin säger 

till New York Times att just för att han har varit självfinansierad så har han varit effektiv och 

folk som får externt kapital blir inte lika noggranna för att det är andras pengar.16 Detta fenomen 

diskuteras också av Winborgs forskning som visar vikten av bootstrapping och konstaterar att 

extern finansiering minskas med hjälp av dessa metoder.17   

 

Vi har valt att genomföra vår studie eftersom det finns lite forskning på hur bootstrapping 

relaterar till finansiering av just mikrobryggerier i Sverige. Ämnet är också aktuellt eftersom 

den finansiella överlevnaden av mikrobryggerier bidrar till en positivt hållbar utveckling på 

landsbygden. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka betydelsen av finansiella bootstrappingmetoder som ett sätt 

att underlätta utveckling och överlevnad av nya företag inom ramen för mikrobryggerier på den 

svenska landsbygden. 

 

1.3 Problemformulering 

 

● Vilken betydelse har finansiell bootstrapping i uppstartsfasen av mikrobryggerier? 

● Vilka bootstrappingmetoder används av mikrobryggerier?  

● Hur förändras dessa metoder över tid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Bhide, A, 1992: s.110 
16 New York Times 2018 
17 Winborg, J, 2009: s.71 
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2 Teoretisk referensram 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kapitlets syfte är att fördjupa läsarens förståelse för ämnet och ge en kritisk granskning av 

befintliga teorier jämte problematiken med den ekonomiska uppstarten av mikrobryggerier i 

Sverige. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.1 Uppstartsföretag & SMEs 

2.1.1 Uppstartsföretag 

Enligt Poposka är det grundläggande målet för alla nya företag att erbjuda befintliga produkter 

till nya marknader eller nya produkter till en befintlig marknad. Båda strategierna har som mål 

att skapa ett nytt företag. Studien visar att det är skapandet av nya företag i stället för de 

befintliga som driver fram ekonomisk tillväxt. I sin tur visar teorin att det är entreprenörens roll 

som är central för denna tillväxt. Entreprenörens betydelse i nystartade företag diskuteras vidare 

i artikeln där han tar upp motiv, utmaningar och ekonomiska möjligheter för småföretagare.18  

 

Befintliga teorier uttalar att det finns tre olika typer av nystartade företag: Salary substitute, 

Lifestyle och Entrepreneurial. Poposka argumenterar att i verkligheten befinner sig dessa 

företag oftas i mer än en kategori.19 

 

Salary-substitute startups är när ett mikroföretag startas för att ägaren inte kan hitta något 

arbete. Medan viss inkomst tillhandahålls, saknar ofta ägarna av denna typ av uppstartsföretag 

typiska entreprenöriella egenskaper. Dessa typer av mikroföretag har ofta mindre utvecklade 

affärsstrategier och är mindre innovativa.20 

 

Genom skapandet av Lifestyle startups kan entreprenören göra sina intressen och hobbyer till 

en affärsidé i strävan efter deras dröm. Poposka ger som exempel restauranger som startas av 

företagare med en passion för mat. Medan denna typ av uppstartsföretag inte alltid är lönsam 

erbjuder den företagsägaren förmåner av en annan natur. I Lifestyle startups kan entreprenören 

bättre styra sina arbetsscheman. Detta har fått namnet Control over time. En annan fördel är att 

entreprenörerna är direkt engagerade i ett jobb som speglar deras personliga passion. Denna 

fördel kallas för Fulfillment. Den tredje fördelen är Control over working conditions avser 

möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Här presenterar Poposka exemplet på företag som 

profilerar sig som miljöansvarig har möjlighet att exklusivt köpa in återvunnen utrustning.21 

 

                                                
18 Poposka, K, et al, 2014: s.46 
19 Poposka, K, et al, 2014: s.47 
20 Ibid 
21 Ibid 
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Den tredje kategorin av nystartade företag är Entrepreneurial. Denna typ av företag fokuserar 

på att generera ekonomisk tillväxt genom att skapa nya produkter och innovationer. De drivs 

ofta av företagare som drivs av möjligheten att skapa värde för kunderna och därigenom 

generera vinst. De finansiella motiven som driver entreprenöriella uppstartsföretag gäller i 

första hand den tid som investeras i lönsamma innovativa produkter och entreprenörens önskan 

om ett högre affärsinnehav. Båda används med det yttersta målet att generera rikedom. Det 

andra motivet är inflytande i beslutsprocessen gällande det sätt som vinsten används och är av 

större betydelse.22 

 

2.1.2 SMEs 

I boken Understanding the small bussiness sector definierar Storey små och medelstora företag 

så kallade SMEs (small and medium-sized enterprises). Medelstora företag är de med mellan 

100-499 anställda, småföretag mellan 10-99 och mikroföretag består av företag med färre än 

10 anställda.23  

 

Utmaningar som företaget kan komma att ställas inför när en entreprenör skapar ett nytt bolag 

är enligt Poposka följande: Erfarenhet av att driva små och medelstora företag kan saknas, brist 

på resurser, kunskap om branschen kan saknas, utbildad arbetskraft finns inte tillgänglig, 

kundens kännedom av företagets produkt kan saknas, och att företaget etableras i fel geografisk 

region.24 

 

Utnyttjande av entreprenörens egna resurser är avgörande för att hantera dessa utmaningar och 

till framgången för det växande företaget. Detta sträcker sig från att göra det mesta av sitt 

etablerade nätverk till att få ut hjälp och stöd av vänner och familj. En hel rad metoder kan 

användas här och utvidgas under vår förklaring av finansiell bootstrapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 Poposka, K, et al, 2014: s.48 
23 Storey, D. J, 1998: s.13 
24 Poposka, K, et al, 2014: s.50 
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2.2 Utmaningar vid uppstart 

 

Winborg presenterar teorin om The Liabilities of Newness och diskutera rollen bootstrapping 

har mot de svårigheter och utmaningarna som nystartade företag står inför vilket ofta är brist 

på nätverk och erfarenhet. Utmaningarna gör det svårt att säkerställa resurser från leverantörer 

såsom intressenter, och finansiärer. Dessa utmaningar kan delas upp i interna och externa 

problem, där interna relaterar till problem som oklara roller eller brist på administrativ rutin 

inom företaget. Externa avser problem som befinner sig utanför företagens inflytande, som att 

skaffa utrustning och resurser samt att skapa värdefulla nätverk med finansiärer och 

leverantörer. Studiens syfte var att undersöka effekterna av bootstrapping för uppstartsföretag 

inom svenska företagsinkubatorer som erbjuder förmånliga villkor och råd till de nya företagen 

för att minska The Liabilities of Newness. Resultatet av Winborgs undersökning visade sig att 

småföretagare i företagsinkubatorer inte upplever Liabilities of Newness som problematisk och 

står i konflikt med tidigare forskning. Bootstrapping enligt Winborg verkade hjälpa mer med 

de externa problem som ett företag står inför t.ex. hjälp med resursanskaffning, leverantör och 

finansiering eller hjälp med att hitta billiga lokaler.25  

 

 

2.3 Finansiering av SMEs 

 

En av de ovan nämnda utmaningarna för småföretag är brist på resurser. En aspekt av detta är 

den specifika utmaningen av brist på ekonomiska resurser. SMEs ekonomiska struktur är ofta 

annorlunda än hos större företag. Winborg förklarar att ökade kostnader för banken vid 

hantering av småföretag i sin tur kan leda till att banken avstår från finansiering av potentiellt 

vinstskapande små företag.26 Trots denna potentiella brist på finansiering från bankerna finns 

det enligt Poposka andra källor för extern finansiering som kan utnyttjas av entreprenörer av 

små och medelstora företag. 

 

2.3.1 Kapital från FFFs 

En av de viktigaste kapital källorna i uppstartsfasen är kapital från FFF. Detta avser kapital som 

kommer till företaget från grundarna (Founder), vänner (Friends) och familjen (Family). Denna 

typ av finansiering behöver inte vara rent finansiell och kan ta andra former som billigare hyra 

eller försenad ersättning för investeringar som görs av familj eller vänner. Denna typ av 

finansiering är hur majoriteten av företagen finansieras i uppstartsfasen och ger en tydlig bild 

till framtida investerare om entreprenörernas egen övertygelse om att företaget kommer att 

generera vinst.27 

 

                                                
25 Winborg, J, 2015: s.198 
26 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.237 
27 Poposka, K, et al, 2014: s.51 



 

7 

2.3.2 Affärsänglar 

En stor del av kapitalfinansieringen för europeiska SMEs kommer från affärsänglar varav 

majoriteten är intresserade av finansiering av små och medelstora företag som erbjuder 

innovation inom specifika marknader. I utbyte mot deras investering önskar affärsänglarna 

vanligtvis en del av företagets vinst eller äganderätt. Affärsänglar erbjuder också fördelen att 

ge entreprenören ett bredare nätverk och expertis inom branschen.28 

 

2.3.3 Riskkapitalister 

Denna typ av investerare vill vanligtvis enbart investera i nystartade företag som erbjuder högst 

avkastningsnivåer.29 Detta problem sammanfattades som Poor Fit Theory av Bhide. Enligt 

Bhide försöker riskkapitalister investera i tjänster och produkter som syftar till att tjäna ett 

bredare marknadssegment. Bhide pekar på en tidigare studie som visar att 60 % av 

riskkapitalisternas avkastning kommer från bara 6 % av de nystartade företagen. Enligt Bhide 

är denna önskan att bara investera i det bästa, en dålig passform för de flesta uppstartsföretag 

som producerar eller erbjuder tjänster till nischmarknader.30 

  

2.3.4 Bankfinansiering 

Kommersiella banker kan vara villiga att erbjuda investeringar till små och medelstora företag 

i form av kort eller långfristiga banklån. Denna typ av finansiering erbjuds främst till små och 

medelstora företag som kan visa starka balansräkningar och en historia av återbetalning till 

underleverantör och banker.31 Denna typ av finansiering medför också nackdelar för 

entreprenören. Mossberg och Bergqvists studie om lönsamhet av mikrobryggerier lyfter fram 

problemet att företag som finansierad sig själva med en högre grad lånat kapital bar en större 

risk om ränteläget skulle bli högre.32  

 

Static Trade-off Hypothesis är en finansieringshypotes som visar att det finns en optimal 

kapitalstruktur fördelning mellan att hålla finansieringen inom bolaget kontra att ta in externt 

kapital. Hypotesen uttrycker att en del externt kapital kan optimera för företaget tack vare en 

bättre trade-off för det investerade kapitalet samt en skattesköld dvs. att kostnaderna är 

avdragsgilla. Däremot så gäller detta bara till en viss gräns, därefter uppstår finansiell stress 

dvs. företaget får problem att betala tillbaka till sina finansiärer då kostnaden för att låna blir 

för hög. Hypotesen förutsätter givetvis att företaget har möjlighet att få lån, vilket inte är 

självklart för många småbolag.33  

 

                                                
28 Poposka, K, et al, 2014: s.52 
29 Poposka, K, et al, 2014: s.53 
30 Bhide, A, 1992: s.110 
31 Poposka, K, et al, 2014: s.55 
32 Mossberg, L, Bergqvist, F, 2016: s.40 
33 Myers, S. C, 1984: s.577 



 

8 

Eftersom risken för att småbolag ska misslyckats är större så är bankerna inte lika benägna att 

ge ut lån.34 Det handlar om att utifrån bankens perspektiv ser de tre stora nackdelar med att ge 

ut banklån till småbolag. Om bolaget skulle misslyckas och gå bankrutt så riskerar de att gå 

miste om hela det investerade beloppet. Samtidigt ifall företaget skulle uppnå stor framgång så 

är banken intäkt begränsad, då de bara får in ränteintäkter. Det är oftast en 

informationsasymmetri, dvs. banken har sämre information om bolaget än ägaren.35 

 

 

2.4 Det finansiella gapet 

 

Informationsasymmetrin mellan företaget och den externa finansiären kallas för det finansiella 

gapet.36 Orsaken till att det blir ett finansiellt gap är att ägaren har ett informationsövertag över 

den externa finansiären t.ex. banken eller riskkapitalbolaget. Det kan bero på att det är en 

avancerad produkt eller affärsidé som ägaren inte kan förklara tillräckligt så att de externa 

finansiärerna förstår. Det kan även bero på att ägaren inte vill förklara för att då riskera att utge 

företagshemligheter till potentiella konkurrenter.37 Hårsmar och Åsheim går vidare med orsaker 

för det finansiella gapet, att småföretagaren väljer att inte visa all information för att få in kapital 

av investeraren som möjligtvis inte skulle ha blivit investerat, om investeraren var fullt 

informerad. Det kan även skapa ett överdrivet risktagande för investeraren om investeraren blir 

begränsad till att undersöka bolaget, något som Hårsmar och Åsheim menar ska vara till fördel 

för småföretagaren eller entreprenören. En annan orsak till finansiella gapet är adverse selection 

(snedvridet urval) som skapar en informationsasymmetri, pga. investeraren inte kan skilja 

mellan en talangfull entreprenör som vill få ut det bästa av en möjlighet med stor potential eller 

en sämre entreprenör som söker att få ut så mycket som möjligt av en begränsad idé.38 Det 

finansiella gapet leder till att det blir högre finansiell kostnad för externa finansiärer eftersom 

de behöver lägga tid på att organisera och kontrollera, samt noga undersöka bolaget för att 

minska informationsasymmetri vilket då ökar transaktionskostnader.39 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Storey, D. J, 1998: s.208 
35 Storey, D. J, 1998: s.211 
36 Storey, D. J, 1998: s.205 
37 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.237 
38 Hårsmar, C. F, Åsheim, N, 2014: s.21 
39 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.237 
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2.5 Bootstrapping 

 

Bootstrapping betyder att företaget finner olika kreativa sätt att få in kapital utan att vara 

beroende av externa finansiärer.40 Hårsmar & Åsheim förklarar bootstrapping med olika 

metoder som företaget använder för att säkra de resurser och medel som är nödvändiga för 

företaget, antingen kostnadsfritt eller till en låg kostnad. Det kan t.ex. handla om att fördröja 

betalningar till leverantörer, dela på tillgångar, använda resurser från ägarna eller hitta bra 

villkor mot leverantörer.41 Fördelen med bootstrapping är att företaget är tvungen att själv hitta 

lösningar på oförutsägbara problem utan att behöva hjälp från bankerna.42 I Winborgs studie 

från 2001 om bootstrapping delar han upp olika metodsätt i faktorer och delar in dessa i kluster, 

samt tar upp de vanligaste bootstrappingmetoderna som används av småföretagare i Sverige.43 

 

Den vanligaste metoden visade sig vara att köpa begagnad utrustning istället för ny, 

undersökningen visade att hela 78 % av de undersökta företagen använde sig av denna metod. 

En annan bootstrappingtmetod som visade sig vara nästan lika vanlig (74 %) var att försöka 

hitta bästa möjliga villkor mot leverantören t.ex. förhandla om pris, leveranstid, leveranssätt, 

risk för varan etc. Sedan var det vanligt att medvetet fördröja betalningar till leverantörer, vilket 

då förbättrar likviditeten kortsiktigt för företaget och spegelvänt hitta tekniker att få in betalning 

snabbare från kunderna. Studien visade också att många företag höll inne med lön till 

företagsledaren44 något som även Tomory visade i sin studie fast som då istället specificerade 

utifrån utländska techbolag.45 Sedan var det även vanligt att låna utrustning från andra företag 

vilket givetvis leder till att företaget på så sätt slipper investera kapital i ny utrustning. Det som 

var minst vanligt var metoden att få in bidrag från den svenska stiftelsen Innovationscentrum, 

där ingen i undersökningen använde sig av den metoden.46 

 

2.5.1 Bootstrapping: Metoder  

Winborg delar in bootstrappingmetoderna i 6 olika faktorer. Owner financing method (1) 

betyder att företaget använder ägarens och närståendes resurser, det kan t.ex. handla om att 

ägaren använder privat kreditkort för företagets utgifter, ägaren struntar i att ta ut sin ersättning 

eller att närstående jobbar under marknadslöner. Minimization of accounts receivable (2) 

betyder att företaget jobbar med att hitta olika tekniker för att få in kundfordringarna snabbare 

och på så sätt förbättrar likviditeten. Joint utilization (3) betyder att företagaren jobbar med att 

låna ut utrustning till andra företag och på så sätt i sin tur får hjälp med att låna utrustning. Det 

kan även var andra typer av resurser som företagare delar med varandra t.ex. samordna köp och 

leverans. Delaying payment (4) betyder att de medvetet fördröjer med betalning till leverantör 

                                                
40 Tomory, E. M, 2011: s.531 
41 Hårsmar, C. F, Åsheim, N, 2014: s.23 
42 Bhide, A, 1992: s.112 
43 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.243 
44 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.243 
45 Tomory, E. M, 2011: s.534-535 
46 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.243 
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eller är medvetet försenade med att ge tillbaka leasing utrustning. Med Minimization of capital 

invested in stock (5) menas att företagaren försöker hålla ned egna investeringar i företaget med 

att försöka hitta bästa möjliga villkor med leverantörer. Den sista faktorn är Subsidy finance (6) 

där företagaren försöker få in olika typer av bidrag från statliga organisationer för att finansiera 

företagets behov. Vilken typ av metod eller faktor som företaget använder beror på vilket 

bootstrapkluster som företagaren tillhör. Det finns fem olika kluster: 

 

Delaying Bootstrappers (använder faktor 4 och 5).  

Private owner finance Bootstrappers (använder faktor 1).  

Minimizing Bootstrappers (använder faktor 2 och 5).  

Relationship-oriented Bootstrappers (använder faktor 3).  

Subsidy oriented Bootstrappers (använder faktor 6).  

 

Även om dessa kluster har huvudfaktorer med metoder som användes mest, så visade studien 

att de flesta kluster hade en blanding av de olika faktorerna. Däremot upptäckte Winborg att de 

som använde faktor joint utilization (3) dvs. jobbar med utlåning och inlåning av utrustning 

sällan använde sig av delaying payment (4) alltså fördröjningar av betalning till leverantörer. 

Winborg drog slutsatsen att om företagaren jobbade med ut och inlåning av utrustning så vill 

inte företagaren fördröja eventuell betalning för att då riskera att tappa förtroende från den 

parten och på så sätt får svårare att låna utrustning i framtiden. 

 

Winborg delar sedan in dessa kluster i tre huvudkluster. Internal mode of resource acquisition 

(a) är att göra resursförvärv internt alltså inom företaget till detta kluster tillhör minimizing 

bootstrappers, delaying bootstrappers och private owner-financed. Social mode of resource 

acquisition (b) är socialt resursförvärv vilket betyder att de använder sitt privata nätverk för att 

dela resurser med varandra till liten eller ingen kostnad vilket kallas för joint utilization. I Social 

mode of resource acquisition finns relationship-oriented bootstrappers. Tredje huvud klustret 

är quasi-market mode of resource acquisition (c) som är resursförvärv genom statliga bidrag 

och tillhör subsidy oriented bootstrappers. 

 

Winborg såg i sin studie att de som tillhörde det första huvudklustret internal mode of resource 

acquisition ofta hade låg vinstmarginal, de hade behov av externt kapital, men svårt att få 

externt lån, restaurang och hotell var vanligt förekommande branscher inom detta huvudkluster.  

Social mode of resource acquisition jobbar mycket utåt med hjälp av ett starkt nätverk och 

kategoriseras av hög vinstmarginal, samt desto lättare att få externt kapital, men att de inte är i 

så stort behov av det, vilket är i motsats till den ovan. För quasi-market mode of resource 

acquisition var det vanligt med snabbt växande verkstadsbolag som har stort behov av externt 

kapital och som generellt sett har låg vinstmarginal. Däremot till skillnad från bootstrappers 

inom internal mode of resource acquisition så har de relativt lätt att få externt lån tack vare att 

de har reala tillgångar som kan fungera som säkerhet för externa investerarna.47 

                                                
47 Winborg, J, Landström, H, 2001: s.249 
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2.5.2 Bootstrapping: Utifrån företagets livscykel 

Ebben och Johnson använde sig av Winborgs faktorer och kluster för att analysera vad olika 

företag använder för olika metoder av bootstrapping beroende på vilket utvecklingsstadium 

företaget befinner sig i. De fann att i takt med företaget utvecklas så minskar användningen av 

Private owner-financed och joint-utilization bootstrapping över tid. Detta beror på att när 

företaget blir större och mer legitimt så blir företaget mindre beroende av egen finansiering, 

samt mindre beroende av att behöva låna utrustning. Undersökningen visade även att 

kundfokuserade metoder inom Minimization of accounts receivable ökar när företaget växer 

vilket Ebben och Johnson anser beror på att företag lär sig att få ett inflytande på kunden eller 

lär sig att söka efter kunder med stora ordrar som båda gör att de har möjlighet att få tidigare 

betalning eller i bästa fall betalning före leverans. Det styrker teorin lärande organisation (eller 

organizational learning)48 vilket syftar på att i och med att en organisation över tid kontinuerligt 

berikar sig med erfarenheter, så kan de dra nytta av dessa för att lära sig att lösa uppgifter.49 

Däremot så minskade delaying bootstrappers över tid vilket Ebben och Johnson menar går emot 

Organizational learning. Det kan bero på att företaget över tid vill få ett bättre förhållande 

gentemot sin leverantör genom att betala i tid och att de då väger upp det annars bättre 

kassaflödet. Ebben och Johnson såg att om företag inte använde vissa bootstrappingmetoder i 

början så var chansen inte så stor att de skulle använda dem vid ett senare skede. Det kan bero 

på att bootstrappingmetoden inte funkar för deras företagsmodell eller att företagare inte känner 

till metoden.50 

 

2.5.3 Bootstrapping i techbolag  

Utbudet på tidigare forskning kring bootstrapping specifikt för mikrobryggerier är högst 

begränsat, däremot finns det flera tidigare artiklar på bootstrapping som är fokuserat på metoden 

inom techbolag. Tidigare forskning inom bootstrapping för techbolag kan vara relaterbart och 

applicerbart för bootstrappingen inom mikrobryggerier. Givetvis finns det skillnader mellan 

dessa branscher, men dessa teorier kan ändå ge en djupare förståelse. Bhides intervjuer med 

100 tech företag visade att mer än 80 % hade finansierat sin verksamhet i uppstartsfasen genom 

att använda personliga besparingar, kreditkort eller genom att omförhandla sitt bolån. Enligt 

Bhide är bootstrappingmetoder i uppstartsfasen vanligast men att de används sällan som metod 

när företaget är etablerat.51 Bhides forskning är vidare utvecklat i Tomorys artikel där han också 

diskuterar vikten av bootstrapping för techbolag. Syftet där var att undersöka hur och vilken 

betydelse de absolut största och mest framgångsrika techbolagen i världen använde sig av 

bootstrapping vid uppstartsfasen. Bolagen det handlade om var Microsoft, Apple, Research in 

Motion Ltd. och Dell. Studien kom fram till det finns bevis att bootstrappingmetoder är ett 

viktigt verktyg för företag i uppstartsfasen, i synnerhet techbolag.52 Samtliga av dessa bolag 

startades i någon av grundarnas hem som t.ex. Apples grundare Steve Jobs och Steve Wozniak 

                                                
48 Ebben, J, Johnson, A, 2006: s.862 
49 Nationalencyklopedin, 2018 
50 Ebben, J, Johnson, A, 2006: s.862 
51 Bhide, A, 1992: s.110 
52 Tomory, E. M, 2011: s.536 
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använde Steve Jobs sovrum som arbetslokal för att sedan flytta lokalen till garaget när det blev 

för trångt. Under uppstartsfasen för dessa techbolag så antingen minskade, fördröjde eller helt 

struntade ägarna i att ta ut sin ersättning för att det skulle finnas kapital i bolaget.53 Bill Gates 

grundare av Microsoft förlitade sig på sitt nätverk av vänner från studietiden på gymnasiet och 

universitetet som kunde bistå med billig arbetskraft under uppstartsfasen, vilket gjorde att 

bolaget förbättrade sina finanser.54 Bill Gates och medgrundaren Paul Allen ville använda sig 

av bootstrapping för att de inte ville ta in externt kapital utan investerade från eget sparande, 

men det kunde de göra för att de inte hade så stort kapitalbehov under uppstartsfasen. “Each of 

us had saved some money. Paul had been paid well at Honeywell, and some of the money I 

invested in our startup came from late night poker games in the dorm. Fortunately, our 

company did not require much funding”.55  

 

2.6 Mikrobryggerier 

 

Svenska mikrobryggerier studeras sällan och det finns få studier om de specifika teorierna 

gällande finansiering och ekonomisk överlevnad inom mikrobryggeribranschen. Mossberg och 

Bergqvists studie från 2014 ger oss en inblick i lönsamheten hos svenska mikrobryggerier. 

Enligt Mossberg och Bergqvist är lönsamheten hos mikrobryggerier av särskild betydelse på 

grund av ölens ekonomiska betydelse inom dryckesindustrin. Mikrobryggeriernas betydelse 

inom denna sektor är också av ökande betydelse, eftersom antalet mikrobryggerier i Sverige 

inte bara ökar i kvantitet, men de ökar också i storlek. Mossberg och Bergqvist diskuterar teorin 

om att större bryggerier huvudsakligen berörs av målet att göra vinst i motsats till 

mikrobryggerier där skapande av öl för kärlekens konst spelar en stor roll.56 Slutsatsen av deras 

studie visar att mikrobryggeriernas ekonomiska lönsamhet i Sverige är negativ, trots att en 

positiv trend kunde visas mellan åren 2013 och 2014.57 

 

En annan teori om vinst inom svenska mikrobryggerier diskuteras i Skoglund & Sjölander-

Lindqvists artikel om de kulturella effekterna av hantverksöl (så kallade Craft Beer) på turism 

i norra Sverige. Här diskuterar författarna en Success beyond profits och konstaterar att det 

traditionella syftet att göra vinst inte är det primära syftet med de studerade mikrobryggerierna. 

Här gavs fördelarna med kulturell, social och ekologisk betydelse som ett alternativ till den mer 

accepterade vinstmodellen.58 Denna alternativa framgångsmodell sitter inom ramen för en 

Kreativ ekonomi. Enligt Skoglund och Sjölander-Lindqvist är den kreativa ekonomin ett 

resultat av ett behov att återuppliva den avindustrialiserade landsbygden. Stimulering till dessa 

områden borde komma i form av tjänster och produkter som bidrar med en kulturellt nytta.59 

                                                
53 Tomory, E. M, 2011: s.536, 531 
54 Tomory, E. M, 2011 s.534-535 
55 Tomory, E. M, 2011: s.533 
56 Mossberg, L, Bergqvist, F, 2016: s.11-12 
57 Mossberg, L, Bergqvist, F, 2016: s.45 
58 Skoglund, W & Sjölander-Lindqvist, A, 2018: s.9 
59 Skoglund, W & Sjölander-Lindqvist, A, 2018: s.4 
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2.7 Teorisammanfattning 

 

Kapitlets teoretiska referensram beskriver olika teorier avseende finansiering av 

mikrobryggerier. Teorin visar att mikroföretag startas av olika skäl, allt från behovet av lön, till 

entreprenörskap eller ett livsstilsval. Utmaningar vid uppstart beskriver svårigheterna 

uppstartsföretag möter som antingen är interna eller externa. Finansiering kan utgöras av 

självfinansiering med hjälp av vänner och familj eller från olika typer av extern finansiering 

som finns tillgängliga för den nya verksamheten. De svårigheter som nya företag står inför för 

att få extern finansiering grundar sig på informationsasymmetri och sammanfattas av teorin om 

det finansiella gapet. Bootstrappingmetoder kan användas som ett sätt att finansiera företaget 

utan extern finansiering. Syftet med att presentera dessa teorier är att få en bättre förståelse i ett 

ämne med begränsad tidigare forskning. 
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3 Metod 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Följande beskrivning visar hur vårt arbete och intervjuerna har genomförts samt en förklaring 

av de metoder som har använts. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.1 Metodval 

3.1.1 Kvalitativ metod genom fallstudie  

En kvalitativ forskningsmetod är det lämpligaste valet för vår studie, eftersom vi är intresserade 

av relevansen och betydelsen av finansiell bootstrapping uttryckt genom åsikter och synpunkter 

av de som bedriver mikrobryggerier snarare än kvantifierbara tal.60 Med ett hermeneutiskt 

tolkningsperspektiv där vi försöker förstå och förklara följderna av de bootstrappingmetoder 

som företaget får nytta av.61 Studien är utförd genom en fallstudie av mikrobryggerier i 

Norrland.62 Detta beslut baseras på vår avsikt att samla in och analysera detaljerad information 

om tillämpningen av finansiella bootstrapping som används av mikrobryggerier i Sveriges 

landsbygd. Fallstudien genomfördes genom en rad semistrukturerade intervjuer och en analys 

av tidigare inspelat material. Användningen av semistrukturerade intervjuer har den extra 

fördelen att vi kan fokusera på specifika frågeställningar som behöver besvaras samtidigt som 

respondenterna har möjlighet att svara både flexibelt och fritt.63    

 

3.1.2 Urval  

Med studiens urval är vi intresserade av bootstrappingmetoder som används av regionala 

mikrobryggerier som för närvarande har en population på cirka 30 företag64 som är i drift i 

Norrland. Från populationen har vi valt att analysera ett urval av sju regionala mikrobryggerier. 

Vi har använt oss av ett subjektivt urval, där vi har tagit sikte på att studera mikrobryggerier på 

olika produktionsnivåer, utvecklingsstadier och olika egenskaper som representerar en bredare 

population mikrobryggerier i Sverige.65 

 

 

 

 

                                                
60 Bryman, A, Bell, E, 2011: s.27 
61 Bryman, A, Bell, E, 2011: s.16 
62 Yin, R. K, 2009. 
63 Bryman, A, Bell, E, 2011: s.467 
64 Sveriges Mikrobryggerier 2018 
65 Harboe, T, 2013: s.109 
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3.2 Tillvägagångssätt 

 

3.2.1 Primärdata 

I samarbete med en erfaren forskare vid Mittuniversitetet genomfördes totalt sju semi-

strukturerade intervjuer. Det var löpande kontakt för att bekräfta datum och tid för intervjuerna 

samt för att skicka en kort översikt över vilken typ av frågor som skulle ställas. Intervjuerna 

genomfördes mellan 21/11/2018 och 3/12/2018. Innan varje intervju påbörjades informerades 

alla deltagare om deras etiska rättigheter vad gäller studien och samtycke mottogs från 

respondenten för inspelningen av intervjun. För varje av de semistrukturerade intervjuerna 

följde frågorna samma förutbestämda struktur som intervjuguiden (se bilaga 1). Våra frågor var 

baserade på att få insikt och förståelse om den teoretiska ramen för vår studie. Alla vår egna 

semistrukturerade intervjuer genomfördes på samma sätt där båda uppsatsförfattarna ställde 

frågor och noterade under inspelningen. Primärdatan från de tre tidigare inspelade intervjuerna 

genomfördes av en senior forskare vid universitetet, så det antas att samma etiska överväganden 

följdes. Naturen av deras studie var i regional utveckling och turism av hantverksmässig 

ölproduktion. En del av frågorna i dessa intervjuer visade sig vara i linje med och ge god inblick 

i vår egen studie. 

 

3.2.2 Sekundärdata 

Vårt sekundärdata består av olika artiklar jämte information av mer generell icke-akademisk 

karaktär relaterad till bootstrapping, småföretag och mikrobryggeriernas drift i Sverige samt 

statistisk information från databaser, olika webbplatser och tidningsartiklar. Detaljerad 

information om företagens omsättning, resultat och soliditet kring de enskilda 

mikrobryggeriernas finansiella redovisning hämtades från Allabolags hemsida. Ytterligare 

information om bryggkapacitet gällande ett av de utvalda bryggerierna hämtade vi från en 

tidigare intervju som publicerades i en lokal tidning. Bakgrundsinformation om vilka bryggerier 

som var i drift i norra Sverige och hur många, har vi fått från SCB jämte Sveriges 

Mikrobryggeriernas hemsidor. 

 

 

3.3 Val av studieobjekt och respondenter 

 

Vårt val av studieobjekt har styrts av studiens syfte. Vi har bestämt oss för att fokusera på 

mikrobryggerier dvs. bryggerier med färre än tio anställda. Detta är viktigt eftersom 

bootstrapping handlar om anskaffning av resurser utan hjälp av extern finansiering och är av 

särskild betydelse för mikroföretag med begränsade resurser. Ett annat kriterium för vårt 

studieobjekt är bryggerierna som befinner sig i olika stadium i företagets livscykel eftersom vi 

också är intresserade av hur bootstrapping varierar över tid. Vårt val av respondenter gjordes 

med syftet att få ett brett urval av mikrobryggerier i norra Sverige. Vi valde mikrobryggerier 
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från en rad geografiska platser (fjäll, kust, inland) samt mikrobryggerier som skiljer sig i 

produktionsnivåer, olika stadium i deras livscykel och med olika nivåer av bryggerfarenhet. 

 

 

3.4 Kvalitativ innehållsanalys 

3.4.1 Operationalisering 

Processen av operationalisering är en omdefiniering av studiens problem till en rad variabler 

och fungerar som grunden för de frågor vi har ställt till respondenterna. Dessa variabler härleds 

från vår teoriram och fungerar som ett ramverk för vår egen empiri.66 Ett exempel på hur detta 

fungerade i praktiken skulle vara hur vi försökte svara på problemet av relevansen av 

bootstrapping i mikrobryggeriernas uppstartsfas. De olika teorierna som presenteras i vår 

teoriram användes som variabler till de frågor som vi skulle fråga respondenten. I det här 

exemplet är vi intresserade av hur teorin om vilken uppstartskategori mikrobrybgeriets ägare 

tillhörde och hur det har påverkat deras bootstrappingbeteende. Frågan presenteras på ett sätt 

som kan förstås av icke-akademiker och som undviker behovet att förklara alla olika teoretiska 

kategorier. Den slutliga frågan som ställdes till respondenten var "Vilken anledning hade ni för 

att starta bryggeriet?" 

 

3.4.2 Intensivanalys 

Analysen av våra empiriska data bygger på ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv där vi inte 

bara är intresserade av hur varje mikrobryggerier har svarat, utan också svarets sammanhang. 

Syftet är att få en djupare förståelse och bidra till byggandet av en intensivanalys. Under 

insamlingen av vårt data har det skett en kontinuerlig diskussion och informell analys av den 

information vi har spelat in. När respondenternas svar började att visa ett mönster fattades 

beslutet om att avsluta studieinsamlingsstadiet.67  

Processen med formell dataanalys startade med att alla empiriska data samlades in i en 

falljournal och processen att strukturera informationen började. Vid analys av var och en av 

intervjuerna startade vi vårt arbete med en detaljerad genomläsning av den transkriberade texten 

med syftet att få en helhetsbild och samtidigt göra preliminära anteckningar.68 Därefter kodades 

vi den transkriberade texten med samma nummersystem som användes för variablerna. Genom 

att koda texterna på så sätt kan vi jämföra våra egna data mot befintliga teorier i vår referensram 

samt enkelt gruppera svar med samma kod för att hitta jämförelser mellan mikrobryggerierna.69 

 

 

                                                
66 Harboe, T, 2013: s.101 
67 Merriam, S.B, 2006: s.138 
68 Merriam, S.B, 2006: s.143 
69 Merriam, S.B, 2006: s.145 
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3.5 Tillförlitlighetsdiskussion 

3.5.1 Validitet  

Var och en av de intervjuade mikrobryggerierna har sin egna subjektiva uppfattning om de 

utmaningar som de står inför och lösningar på dessa problem. Därför är giltigheten av denna 

information, när vi utför vår egen empiri, avgörande om våra resultat och slutsatser ska godtas.70 

Den första metoden som vi har använt för att validera våra resultat var genom att skicka kopior 

av vår sammanställda empiri till mikrobryggerierna för deras godkännande. Vi använde oss 

också av etablerade teorier som utgångspunkt för vår intervjuguide så det är inte helt oväntat 

att se att respondenterna svarar på ett antal frågor på samma sätt. Denna samstämmighet i svaren 

ökar validiteten i vår egen studie.  

 

3.5.2 Reliabilitet  

Stabiliteten hos våra kvalitativa data har bibehållits och hanterats under hela studien genom 

detaljerad dokumentation tillsammans med rapportering av alla genomförda stadier. Vi har 

dokumenterat hur mikrobryggerier har valts och kontaktats samt att vi har bifogat en detaljerad 

intervjuguide på slutet av uppsatsen. Syftet med att presentera denna information är för att öka 

chanserna för replikation vid liknande studier som utförs av andra forskare. Det andra sättet på 

vilket vi har ökat reliabiliteten och noggrannheten hos våra transkriberade data var att kritiskt 

granska varandras transkriberingar i syfte att minimera fel. 

 

3.5.3 Generaliserbarhet  

Studiens generaliserbarhet till en större population är inte det primära syftet med vår studie. 

Men genom vår användning av ett subjektivt urval av bryggerier kan våra resultat delvis 

generaliseras till mikrobryggerier som verkar i Sveriges landsbygd.71 Vår primära avsikt är 

därför snarare att presentera läsaren med en thick description dvs. en intensiv och djup 

redovisning av bootstrappingmetoder som används av mikrobryggerier på landsbygden.72  

 

3.5.4 Objektivitet 

Hur väl resultaten kan bekräftas av andra kallas ofta för studiens objektivitet. När vi har utfört 

vår studie har vi strävat efter att agera på ett objektivt sätt mot respondenterna som intervjuas 

och mot det data vi registrerade. Detta innebär att vårt sätt att intervjua och analysera vårt data 

inte förändras på grund av våra egna personliga övertygelser eller värderingar.73  Samtidigt 

måste uppsatsförfattarna vara öppna för möjligheten att få nya insikter och information från de 

intervjuade respondenterna. 

 

                                                
70 Bryman, A, Bell, E, 2011: s.396 
71 Harboe, T, 2013: s.109 
72 Bryman, A, Bell, E, 2011: s.398 
73 Ibid 
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3.5.5 Etisk diskussion 

Som uppsatsförfattare har vi ett etiskt ansvar för att behandla de vi intervjuar samt den 

information vi samlar med hänsyn och respekt. Dessa etiska överväganden kan brytas upp i att 

vi först fått samtycke till deltagande, att inte medföra skada till respondenten, att undvika all 

form av bedrägeri och respektera respondenternas privatliv.74 Under hela intervju- och 

analysprocessen har vi varit eftertänksamma att inte ställa frågor som skulle kunna skada deras 

rykte och respekterat deras integritet om vi kände att respondenten var obekväm att svara. 

Samtycket att intervjuas och bli inspelad gavs alltid och alla respondenter fick chansen att se 

vår sammanställda empiri innan rapporten lämnades in. I alla aspekter av transkriberingen av 

intervjuerna har vi försökt presentera våra resultat så sanningsenligt och nära respondenternas 

svar som möjligt. 

 

3.5.6 Källkritik 

Slutligen en diskussion om eventuella metodologiska problem som kan påverka resultaten av 

studien negativt och hur vi motarbetade dessa problem. På grund av vår primärdata och dess 

kvalitativa egenskaper är många av de svar vi fått subjektiva åsikter och antaganden. Vi 

minimerade det problemet genom att begränsa frågorna till specifika termer och presenterade 

dem på ett språk som var lätt att förstå. Det kan även finnas inkonsekvenser i våra egna 

intervjutekniker. Frågorna kan ha blivit presenterade i en annan ordning eller vi kan ha 

obestridligen betonat vikten av vissa frågor över andra. Det finns också potential att vår egen 

personliga partiskhet mot hantverksöl och mikrobryggerier också kan har påverkat resultatet av 

intervjun. Ibland har vi varit alltför glada att träffa ett bryggeri som möjligen kan leda till att 

respondenten inte vill svika. 

 

Vi har strävat efter att hantera all brist på insyn i hur intervjuerna genomfördes genom att 

presentera så detaljerad redogörelse av de åtgärder som vidtagits som möjligt. Slutligen 

genomfördes ett antal intervjuer som telefonintervjuer. Detta kan ha lett till att vi inte kunde 

läsa av kroppsspråk och svaren inte är så detaljerade som vi möjligtvis hade fått om de 

intervjuats personligen. Sekundärdata med hänvisning till mängden mikrobryggerier i drift i 

norra Sverige erhölls från Sveriges Mikrobryggeriernas hemsida och kan inte bekräftas. 

Osäkerheten i antalet aktiva mikrobryggerier i norra Sverige påverkar inte resultatet av studien 

på något sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
74 Bryman, A, Bell, E, 2011: s.128 
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4 Empiri  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedan följer en sammanställning av de intervjuer vi har genomfört samt en kort presentation 

av de mikrobryggerier som ingår i studien. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.1 Allmän information om undersökta bryggerier 

4.1.1 Svartbergets Fjällbryggeri 

Svartbergets är en familjeägd bryggeripub som ligger halvvägs upp på Åreskutan. De säljer 

främst sin öl till sina restauranggäster, men säljer även till andra restauranger samt har nyligen 

börjat sälja till Systembolaget. Bryggeriet brygger ca 500 liter per gång och siktar på att i år 

producera 25 000 liter öl. Bryggeriet är nystartat sedan ungefär ett år tillbaka, men restaurangen 

har funnits sedan 80-talet.  Restaurangen hade 2017 en omsättning på 9 195 000 kr, en soliditet 

på 2,79 % och ett resultat efter finansnetto 62 000 kr.75 Vi intervjuade VD och delägare Philip 

Hafstad som är ansvarig för bryggning och det administrativa i företaget.  

 

4.1.2 Dykes Brewery 

Dykes Brewery är ett bryggeri som drivs av en far och son på ön Alnön som ligger utanför 

Sundsvall. De säljer till Systembolaget, samt till restauranger och pubar i Sundsvall. För 2017 

hade de en omsättning på 274 000 kr, resultat efter finansnetto 77 000 kr och en soliditet på 

30,96 %.76 Intervjurespondent var Robert Dykes som är delägare samt ansvarig för det 

administrativa och marknadsföringen av företaget. Dykes brewery producerar ungefär 15 000 

liter öl per år. 

 

4.1.3 Orsholms Brygghus 

Orsholms brygghus är beläget i skidorten Lofsdalen som ligger i Härjedalen. Bryggeriet ägs till 

25 % av skidanläggningen, 25 % av krogägaren i skidbacken i Lofsdalen och till 50 % av 

grundaren och bryggmästaren Jens Orsholm. Jens Orsholm producerar 1000 liter per gång och 

producerade förra året 10 000 liter, men siktar på att i år producera 20 000 liter öl. Orsholms 

brygghus omsatt 450 000 kr och hade ett resultat efter finansnetto på 356 000 kr, samt en 

soliditet på 3,1 % för 2017.77 Intervju respondenten var Jens Orsholm som själv driver 

bryggeriet. 

                                                
75 Alla bolag 2018  
76 Alla bolag 2018 
77 Alla bolag 2018 
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4.1.4 Härjedalens Bryggeriaktiebolag 

Härjedalens Bryggeriaktiebolag (Härjebrygg) grundades av fyra vänner i en fjällby vid namn 

Tännäs i västra Härjedalen. De levererar öl till restauranger och Systembolaget.78 För 2017 hade 

de en Omsättning på 2 247 000 kr med ett resultat efter finansnetto på -287 000 kr och en 

soliditet 14,63 %.79 Det säljer ca 40 000 liter öl per år. Intervju respondenten var Pär Rahmqvist 

som är bryggmästare på bryggeriet. 

 

4.1.5 Bakgården i Revsund 

Bakgården i Revsund är en gårdsrestaurang, ett bageri och ett bryggeri beläget i byn Revsund 

som ligger i Jämtland. De säljer sin öl till sina restauranggäster, till deras ölprovningar samt till 

Systembolaget i Bräcke. Det är ett par som äger Bakgården i Revsund och de producerar 200 

liter öl per gång och 5000 liter per år. Intervjurespondenterna var paret som driver bryggeriet 

Gustav Hylén och Kerstin Hylén.   

 

4.1.6 Östersundsbryggerier 

Östersundsbryggerier AB ombildades 2018, de slog ihop gamla varumärket Jemtehed & Brande 

med det nya som heter Östersunds Nya Ångbryggeri. Jemtehed & Brande är mer experimentell 

i sin natur, medan Östersunds Nya Ångbryggeri är fokuserad på att leverera klassisk traditionell 

öl. Bryggeriet är beläget i Brunflo som ligger i Östersunds kommun.80 De levererar till 

Systembolaget och restauranger i Jämtland. För 2017 hade de en omsättning på 974 000 kr, 

soliditet på 52,27 % och 380 000 kr i resultat efter finansnetto.81 Bryggeriet producerar 20 000 

liter öl per år.82 Vi intervjuade Love Brande som är en av de tre delägarna och VD för bolaget.  

 

4.1.7 Ottsjö Brygghus 

Ottsjö Brygghus är beläget i Ottsjö som ligger ca tre mil söder om Åre. De är två ägare och tre 

anställda i företaget.  De bedriver både café, restaurang och bryggeri. Ottsjö brygghus levererar 

öl till Systembolaget, närliggande restauranger och till deras egna restauranggäster. De brygger 

200 liter öl per gång. För 2017 hade de en omsättning på 362 000 kr, resultat efter finansnetto 

på 71 000 kr, vinstmarginal 22,38% och en soliditet på 30,59 %.83 Intervjurespondent var Sofia 

Kapla som är delägare i bolaget.  

 

 

                                                
78 Härjebrygg.se 2018 
79 Alla bolag 2018 
80 Östersund Bryggerier AB 2018 
81 Alla bolag 2018 
82 Pernevill, A. K, 2018: s.20 
83 Alla bolag 2018 

http://www.janhylen.se/
http://www.janhylen.se/
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4.2 Sammanställning av intervjuer 

 

4.2.1 Uppstartsfasen 

Bakgården i Revsund, Dykes Brewery och Ottsjö Brygghus angav alla strävan efter en viss typ 

av livsstil som en av de främsta anledningarna till att starta sitt mikrobryggeri. Många av 

respondenterna önskade att leva i en vacker del av Sverige kombinerat med att kunna generera 

en inkomst från något yrke de hade en passion för som anledning till att skapa ett mikrobryggeri. 

Som Sofia Kapla av Ottsjö Brygghus sa “Det är en kombination av livsstil för att vi vill kunna 

bo och leva här och jobba här”. Det fanns ofta en entreprenöriell aspekt till skapandet av sitt 

mikrobryggeri och respondenterna var medvetna om det växande konsumentintresset för 

hantverksöl. Härjebryggs respondent Pär Rahmqvist sa “Vi såg att det börjar explodera med 

mikrobryggerier i övriga Sverige då kan vi inte missa det och skulle bara ångra om vi inte 

skulle satsa”. Beroende på mikrobryggeriernas särdrag var entreprenörsandan med ägaren från 

början eller som ett resultat av att försörja sig i landsbygden. Pär Rahmqvist från Härjebrygg 

påpekade också vikten av en entreprenörsanda i början av ett mikrobryggeri. “Han var riktig 

entrepreneur super duktig att bygga företaget. Och det har man förstått när man har berättat 

är det många som har varit med på det samma sak att det behövs någon som är driftiga och 

våga saker i början”.  

 

Den entreprenöriella aspekten att starta mikrobryggeri spelade en stor roll i skapandet av 

Svartbergets Fjällbryggeri då det byggdes i anslutning och skulle fungera som huvudleverantör 

till den familjeägda restaurangen. Östersundsbryggerier respondent, Love Brande, gav en annan 

anledning till att skapa mikrobryggeriet och betraktat det som "Det är en väldigt avancerad 

hobby!" Ägarna kör verksamheten vid sidan av sina egna personliga karriärer. Ett annat viktigt 

övervägande och skäl för att starta ett mikrobryggeri var att kunna arbeta med personer du gillar 

och vill spendera tid med och spelar en viktig roll i ägarstrukturen hos mikrobryggerierna som 

studerats. Många av företagen startade som satsningar mellan vänner eller familjemedlemmar. 

Robert Dykes från Dykes Brewery pratade om att arbeta och brygga med sin pappa förklarade 

att “We were keen to do business together because we know each other's strengths and 

weaknesses”. 

 

Mikrobryggerierna upplevde olika svårighetsgrader beroende på entreprenörernas och 

företagets förutsättningar. Östersundsbryggerier, Ottsjö Brygghus, Bakgården i Revsund och 

Härjebrygg beskriver alla de tidskrävande svårigheter att få certifiering från olika myndigheter 

när mikrobryggeriet startade. Allt från att först få bryggningstillstånd till att ölets kvalitet 

certifieras och t.o.m. att ölets namn jämte flaskornas etiketter ska godkännas. Att leverera öl till 

ett bredare utbud av kunder från ett bryggeri i Norrland upplevdes ofta som ett problem för 

många då Systembolagets centrala depå ligger nere i Örebro. Som Bakgården i Revsunds ägare 

Gustav Hylén säger “Om jag ska sälja öl till hela Sverige så måste jag skicka ner det till Örebro 

och stå för frakten. Det är inte särskilt lönsamt”. Många av de studerade mikrobryggerierna 

var i en lycklig position att ha en potentiell kundbas på plats redan när verksamheten startades. 
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Svartberget som nämnts tidigare startades i anslutning till familjens restaurang och får en större 

marginal på den öl som bryggeriet producerar.  

 

Respondenterna började sitt mikrobryggeri med olika nivåer av bryggkunskap. Ottsjö Brygghus 

ägare Sofia Kapla svarade att de startade verksamheten utan någon bryggerfarenhet, Jens 

Orsholm från Orsholms Bryggeri hade en utbildning i mikrobiologi och Dykes Brewery ägare 

Dick Dyke startade verksamheten med över 30 år bryggerfarenhet på amatörnivå. Ett vanligt 

problem för flertalet mikrobryggerier var att skala upp ölproduktionen till en större nivå. Som 

Robert Dykes förklarade “When we scaled the recipe my dad had been doing for 30 or 40 years 

and you move from a 25 liter batch to a 200 litre batch things change”. 

 

Mikrobryggerierna hade olika åsikter om användningen av extern finansiering när företaget 

startades. En vanlig ambition bland respondenterna var att hålla användningen av extern 

finansiering till ett minimum. Som Robert Dykes sa “We never want to be in a position where 

we are dependent on credit institutions or external shareholders that flips the balance” medan 

andra mikrobryggerier såg det som en oundviklig nödvändighet. Ny utrustning för småskalig 

produktion kan köpas relativt billigt, men när bolaget börjar producera i större kvantitet blir 

extern finansiering allt viktigare. En intressant åsikt från Gustav Hylén från Bakgården i 

Revsunds ifrågasätter mikrobryggeriernas klokhet i att låna då kostnader blir alltför stora. 

“Intressant att fundera över om det blev som man har tänkt på, att drömmen blir till vardag 

och om man köper ny utrustning hela tiden så får man inte råd till att leva. Det blir ohållbart”. 

 

Respondenternas erfarenheter av att söka extern finansiering i form av banklån skilde sig från 

ett mikrobryggeri till nästa. Östersundsbryggerier rapporterade inga speciella problem eftersom 

bolaget hade god likviditet och hade varit i drift några år innan de sökte finansiering medan 

Svartbergets Fjällbryggeri finansierades genom kapital från familjens restaurang. Orsholms 

Brygghus och Ottsjö Brygghus fick banklån men upplevde vissa svårigheter att få lån, som 

Sofia Kapla från Ottsjö Brygghus förklarade. “Det var väldigt svårt att få lån då men vi 

lyckades ändå få låna, inga jättesummor för vi började i så liten skala, men vi fick ändå ett lån 

hos Swedbank för att kunna köpa in själva bryggeriutrustningen, bryggverk och jästunnor”.     

 

4.2.2 Bootstrapping     

Vår empiri visar att fem av sju bryggerier inte tog ut marknadsmässig lön eller ingen lön alls, 

för att kunna leva har de vid uppstartsfasen levt på bl.a. deltidsjobb, levt på sin partner, använt 

komptid för att jobba på bryggeriet eller använt pensionsfonder. Orsholm bryggeri sa “jag har 

andra jobb också, är konstnär också lite extra, men just nu lever jag mest på pensionsfonderna 

för att överleva”. Svartberget och Bakgården i Revsund tog ut marknadsmässig lön eftersom 

de båda ägde en restaurang innan de startade respektive bryggeri. 

 

Dykes brewery är vad vi kan utläsa det enda bryggeriet som jobbar hårt med att hitta olika 

metoder för att få in kundfordringarna snabbare och på så sätt förbättra likviditeten. Robert 

Dykes sa “as soon as we deliver we try to push out the invoices. We have a setup today where 

I take care of all the administration so as soon as my dad confirms an order delivered I get in 
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touch with the receiving party so we try to keep high liquidity in the company at all times”. 

Tvärtemot ser Ottsjö brygghus det bara som en fördel att få in kundfordringar senare för att de 

då sprider ut inbetalningarna så att de får bättre likviditet under lågsäsong. Svartberget sa att de 

gav vanliga standardiserade 30 dagars betaltid till sina kunder. 

 

Det var ingen i undersökning som uppgav att de medvetet betalade fakturorna för sent, däremot 

så drog Orsholms bryggeriet medvetet ut på tiden för att skicka sina leveranser till 

Systembolaget för att det skulle bli en större leverans per tillfälle och på så sätt minska andel 

av fraktkostnad i leveransen. “Så jag håller på ölen ett par veckor tills det kommit en ordentlig 

order och det är de inte så glada över.“ 

 

Undersökningen visade att i stort sett alla bryggerierna köpte nya maskiner redan i 

uppstartsfasen, med bara ett fåtal eller inga alls maskiner köpt begagnat. Det var olika orsaker 

till detta, men den vanligast var att det helt enkelt inte fanns att få tag på så mycket utrustning 

då det är en relativt ung, men het bransch. Ottsjö brygghus: “Det var svårt att få tag på 

begagnad utrustning i början då det var många bryggerier som startade och det vi ville ha 

fanns inte att få tag i begagnat”. Svartberget köpte all utrustning ny då de är en brewpub 

(bryggeripub) så det mesta av ölen går direkt från bryggmaskninen till fatöls tapparna. Så de 

behövde inte investera så mycket i maskiner för produkten. Svartberget: “Nej vi köpte den helt 

ny utrustning, Vi köpte ganska billiga nya grejer i och med att vi var en bar behövde vi inte 

investera i någon slags paketeringsutrustning”. Dykes brewery köpte ny utrustning för att de 

var oroliga att de skulle bli något problem med ölen för att de initialt saknade kunskap om hur 

de skulle ta hand om begagnad utrustning. “When we started we invested in new equipment 

because it was our first commercial brewery and we didn't want to take the chance with getting 

sub-par equipment which might infect the beer or not give us what we wanted”.  

 

Majoriteten i vår undersökning lade ingen större energi på att hitta bästa möjliga villkor, Ottsjö 

Brygghus lade tid för att hitta en bra leverantör men det utifrån ett ekologiskt perspektiv och 

inte utifrån att få ner kostnaderna. Dykes brewery tyckte alternativkostnaden blev för stor och 

valde att inte lägga ner för mycket tid på det. “I can't say we have talked to 10 different vendors 

as that would take too much time. At the end of the day what matters is the amount of time you 

have spent on something. It's a sense of is what I am doing worth it.” 

 

Empirin visade ingen som lånade maskiner och utrustning av andra, vilket Sofia Kapla från 

Ottsjö brygghus förklarade att de beror på avstånden och att maskinerna är stationära “Det är 

så långa avstånd i Jämtland och den utrustning man behöver är ju stationär ofta då bryggverk 

och jästankar är så stora”. 

  

Empirin visar att majoriteten av bryggerier som deltog i undersökningen fick något typ av 

bidrag. Bland annat fick Ottsjö brygghus landsbygdsstöd från länsstyrelsen, 

Östersundsbryggerier fick utvecklingsstöd och Orsholms bryggerier fick investeringsbidrag. 

Två som inte tog bidrag var Dykes brewery och Svartberget fjällbryggeri. Svartberget tog inget 

för att de sa att de inte kunde “ I och med att vi tillhör restaurangen så kan vi inte det för rent 

tekniskt sett är vi då inte nystartade”. Dykes brewery hade undersökt möjligheten att ansöka 
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om bidrag. Dykes tog inte bidrag för att de ställdes höga krav för både tillväxtbidrag och 

kommunala bidrag och de ville inte riskera att få avslag på något för att sedan behöva betala 

tillbaka. Dykes: “I went through the admin of seeking subsidiaries and looking at the different 

forms like tillväxtbidrag and communal subsidies but the problem was that it always came with 

some type of clause like if you don't perform to these lines then you have to pay back and they 

weren't risks we were willing to take at the time.” 

 

För Östersundsbryggerier betydde bidraget mycket förutom kapitalet de fick in så gjorde 

bidraget det lättare att attrahera externt kapital. Östersundsbryggerier: ” ja det hjälpte för att de 

[tillväxtverket i form av utvecklingsstöd] trodde på iden och då fick vi med dem andra [banken 

och riskkapitalbolaget Almi], sedan bidraget är helt nödvändigt annars behöver vi få in mer 

kapital”. Bidraget var även viktigt för Orsholms bryggerier där ägaren funderade först på att ha 

bryggeriet i Stockholm istället för på landsbygden “Inga investeringsbidrag i Stockholm, men 

i Lofsdalen är det och dessa investeringsbidrag krävs för frakter, frakterna äter upp mycket av 

de ekonomiska fördelarna Lofsdalen”.  

 

För att minska dessa fraktkostnader hade majoriteten av bryggerierna i empirin ett samarbete 

med andra bryggerier med samkörning av leverans. Orsholms bryggeri: “Ja vi brukar beställa 

ihop t.ex. beställer en hel lastbil ihop, sedan pratar vi om vi ska kunna sam distribuera köra 

varandras öl, vi har kollat på några lösningar”. Östersundsbryggerier har också samarbetat 

med samkörning och även gjort en samarbets öl med ett annat bryggeri: “vi har gjort enstaka 

samarbets öl med andra bryggerier sedan har vi tagit större volymen beställningar och delat 

på fraktkostnaderna och även köpt glas ihop. Frakten blir den stora kostnaden när handlar om 

små volymer.” 

  

Det finns många samarbeten både med leverantörer och andra bryggerier. Bakgården i Revsund 

förklarar hur detta görs möjligt tack vare ett öppet klimat inom branschen. “Det är en öppen 

kultur med öl väldigt lätt att få hjälp med t.ex. recept, t.o.m. från kommersiella bolag, vilket har 

att göra med att det är svårt att brygga likadan öl från en plats till en annan, så bryggerierna 

behöver inte ha några stora hemligheter för varandra. Det är så många aspekter som gör 

smaken. Det är en generös och experimenterande kultur, En bra sammanhållning på t.ex. 

mässor.” Orsholms bryggeri går också in på det när han pratar om hur han har fått hjälp från 

lokalkonkurrenten Jämtlands bryggeri. Orsholm: “Jag har fått mycket hjälp i början av 

Jämtland bryggeriet det var t.o.m. så att jag blev erbjuden att fota deras recept. De har som 

sagt hjälpt mig i början vilket gjorde att frakten blev mycket lägre.” Jens Orsholm går vidare 

in på att mikrobryggerierna inte riktigt är konkurrenter eftersom de tillsammans kan ta andelar 

från de stora bryggerierna “90 % av all öl som köps är storskalig lager från de stora 

bryggerierna så andelarna tas av dem och inte av varandra” [mellan mikrobryggerierna]. 

 

Något som undersökningen visade var att det var vanligt med ett samarbete mellan bryggeriet 

och restauranger. Som t.ex. Bakgården i Revsund hade ett samarbete med Jazzköket som 

passade bra ihop med deras öl produkter vars namn hade koppling till Jazzartister. 

Östersundsbryggerier hade också ett samarbete med Jazzköket där de kom bra överens med 

personalen så att de fungerar mer som kollegor än bara kunder, de blev ambassadörer för deras 
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öl och kunde marknadsföra ölen för restauranggästerna. Östersundsbryggerier hade även ett 

samarbete med Artut som sålde deras öl som husets öl. VD på Östersundsbryggerier såg deras 

samarbete med restauranger som den viktigaste delen “Det viktigaste har varit samarbetet med 

restauranger, för det spelar ingen roll hur mycket man kan få ner frakten på, eftersom det 

handlar om försäljningen som är viktigast i slutändan.” 

 

Empirin visade även andra typer av samarbeten med lokala företag i bygden bl.a. Orsholms 

bryggeri där skidanläggningen och fjällkrogen i Lofsdalen är delägare till bryggeriet. Ottsjös 

brygghus har nära samarbete med den lokala turistbyrån, Härjebrygg har ett samarbete med 

Myskoxcentrum tack vare att de skänker 15 % av deras vinst till Myskoxecentrum som jobbar 

för att bevara myskoxarna. “Myskoxkalvningen till Myskoxcentrum utgår härifrån bryggeriet 

så då hjälper vi varandra, de har 5 000 till 6000 besökare om året som vi får in här i butiken.” 

  

De flesta mikrobryggerier i undersökningen hade en kontakt i deras nätverk som kunde hjälpa 

till med produktdesign för ett rabatterat pris. Det var ofta via vänner, bekanta eller familj t.ex. 

Philip Hafstad från Svartberget bryggeri tog hjälp av sin svåger “Det är min svåger som gör 

det. Han har en egen designbyrå och ja vi får rabatt på det”.  

 

4.2.3 Förändring över tid    

Som nämns i 4.2.2 så började Dykes brewery med att köpa all utrustning ny, men över tid allt 

eftersom de fick mer kunskap så kunde de sälja av den nya utrustningen och köpa begagnad 

utrustning. De undersöker dock den begagnade utrustningen noga innan de köper. Dykes 

brewery: “We made some large investments in new equipment but as time has gone by we have 

sold off some of the new equipment and we are quiet educated and have a good understanding 

of how second hand equipment can be used. So as we have grown we have invested in second 

hand equipment but have always wanted to see the equipment prior to purchase and we want a 

track record of how it has been used and a sense of whether we really need it.” 

 

Dykes brewery har över tid allt eftersom deras bryggeri har vuxit fått större fördelar gentemot 

sina leverantörer och kan då kräva mer av dem. “Our purchasing costs have gone up but the 

yield is always higher so as we grown we can always put pressure on the suppliers so instead 

of buying a crate of hops we can buy a pallet and when dealing with these suppliers they are 

interested in supplying in volume.” 

 

Lön till ägarna har förändrats för några i undersökning som Härjebryggs lön till ägare “ jag tog 

ut lön först i år så det har varit några år utan”. Detta gällde även för Ottsjö brygghus som 

under de första tre åren inte tog ut någon lön och har inte förrän i år tagit ut lön från bolaget. 

Respondenternas användning av extern finansiering har också förändrats över 

mikrobryggeriernas livscykel. Svartbergets Fjällbryggeri finansierades i början av familjens 

närliggande restaurang, men framtida expansion kommer att ske i form av banklån. På frågan 

om huruvida deras syn på att söka extern finansiering hade förändrats svarade Philip Hafstad 

"Nej det skulle jag inte säga, utan det beror på att det kommer krävas så mycket kapital att det 

kommer att behövas banklån". Ottsjö Brygghus rapporterade att de hade fått ytterligare banklån 
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från Swedbank när bryggeriet hade vuxit. Östersundsbryggerier startade verksamheten med 

relativt små banklån och checkkredit. År 2016 när mikrobryggeriet senare behövde investera i 

en fyllningsmaskin från Tyskland erhölls ett större banklån. Bolagets senaste och hittills största 

investering i ett nytt bryggverk finansierades delvis av Handelsbanken och delvis av Almi. 
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5 Analys  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Med analysen jämför vi vår empiri med studiens referensram. Vi letar efter gemensamma 

nämnare samt skillnader för att senare kunna dra en slutsatser.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.1 Analys av uppstartsfasen 

 

Många omständigheter är på spel i uppstartsfasen hos mikrobryggerier vilket påverkar vikten 

och behovet av finansiell bootstrapping för att hjälpa verksamheten att överleva under denna 

avgörande period i mikrobryggeriernas livscykel. Anledningarna till att starta, ägarens 

entreprenöriella bakgrund, personliga nätverk och tillgängligheten av extern finansiering 

påverkar alla graden av vilka bootstrappingmetoder som kommer att användas i framtiden. 

Poposkas teorier anger att orsakerna till att småföretag börjar som Salary-substitute, Lifestyle 

och Entrepreneurial, och våra respondenter gav ofta samma typ av anledning. Empirin visar att 

det ofta är en kombination av dessa faktorer som ledde till skapandet av de mikrobryggerier vi 

studerade. Detta uttrycks när Ottsjö Brygghus säger "Det är en kombination av livsstil för att 

vi vill kunna bo och leva här och jobba här". Ofta kan ett livsstilsval som ger fördelar med att 

kunna kontrollera arbetsförhållandena, kombinerat med en entreprenörsanda eller i mindre 

utsträckning ett behov av att skapa arbetsmöjligheter i landsbygden sammanfatta de svar vi har 

fått. Dessa resultat stöder också Poposkas egna teorier att småföretag ofta befinner sig i mer än 

en kategori. Östersundsbryggerier var ett intressant resultat genom att de betraktade 

mikrobryggeriet som en avancerad hobby. Enligt Poposkas definition skulle skapandet av ett 

företag baserat på att göra en hobby till en affärsidé normalt placera bryggeriet fast i kategorin 

Lifestyle. När det gäller Östersundsbryggerier har var och en av ägarna en heltidskarriär och 

bryggeriet drivs på sidan. Så det är tvivelaktigt om detta mikrobryggeri passar in fullständigt 

med Poposkas olika definitioner. 

 

Behovet av finansiell bootstrapping som svar på de utmaningar som mikrobryggerierna står 

inför i uppstartsfasen bestäms till stor del av företagens förutsättningar eller begränsningar. 

Poposkas teorier beskriver dessa utmaningar som: brist på resurser, brist på erfarenhet att driva 

företag, brist på branschkunskap, kunder som inte vet om produkten och företaget befinner sig 

på fel plats. Empirin visar att majoriteten av mikrobryggerier inte upplever resursanskaffning 

som ett stort problem. Många mikrobryggerier började brygga hantverksöl i små kvantiteter 

och sitt beroende av resurser växer organiskt med efterfrågan. Bryggningsutrustning jämte 

ingredienser som behövs för att brygga kan enkelt beställas, och köpas billigt i mindre 

kvantiteter. Majoriteten av de intervjuade respondenterna hade någon form av bakgrund med 

småföretag som kaféer eller andra små lantbruksföretag, så att en brist på erfarenhet med att 

bedriva små företag rapporterades inte vara ett problem. Teorin om att nya mikrobryggerier står 

inför utmaningar med brist på branschkunskap kan delvis bekräftas och beror på företagets 

tidigare bryggerfarenhet. 
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Mikrobryggerier som saknar branscherfarenhet kunde bemöta detta problem genom att 

nätverka med andra bryggerier som Ottsjö Brygghus gjorde eller genom att anpassa tidigare 

erfarenhet och utbildning från en annan bransch som med Orsholms Bryggeri. Ett specifikt 

problem för bryggerier i Sverige är att utanför den lokala marknaden är det enda sättet att 

marknadsföra sin öl genom produktens närvaro på Systembolagets hemsida. Problemet löstes 

av majoriteten av respondenterna genom att bygga på lokala nätverk med lokala restauranger 

oavsett om de sålde till Systembolaget eller inte. Studien visar att majoriteten av 

mikrobryggerierna ser sin geografiska plats som en tillgång snarare än en utmaning. Detta gäller 

särskilt för Svartbergets Fjällbryggeri som ligger intill den familjeägda restaurangen vid 

Åreskutan. Dessa resultat stöder också våra resultat att de flesta mikrobryggerierna startades 

som kombination av en livsstilsval. 

   

Vår empiriska data stöder Winborgs teorier om Liabilities of Newness och visar att 

bootstrapping bland respondenterna används mer för att bemöta externa utmaningar eller när 

det handlar om kapitalbrist än att hantera interna problem som uppstår genom brist i 

administrativ rutin. Vår empiri visar också att några av de externa problemen som 

presenterades, t.ex. svårighet att få certifiering eller att företaget skulle behöva leverera till 

Systembolagets centrala depå i södra Sverige var oundvikliga och kan inte hjälpas av 

bootstrapping. 

 

Mikroföretag kräver finansiering i uppstartsfasen och i frånvaron av banklån eller andra källor 

av extern finansiering ökar företagets behov av finansiell bootstrapping. Detta behov av 

självfinansiering kan vara på grund av nödvändighet, men kan också vara ett medvetet val och 

är beroende av mikrobryggeriernas bakgrundspecifika egenskaper. Förutom extern finansiering 

från banker listar teorin andra källor som affärsänglar och riskkapitalister inklusive Almi. Vår 

empiri visar att majoriteten av respondenterna i stor utsträckning självfinansierat 

mikrobryggerierna i tidiga skeden med kapital från FFFs och med endast minimalt kapital som 

kom från bankfinansiering. Anledningen till detta var ofta en ambition att hålla extern 

finansiering till ett minimum och att externa parter inte skulle få kontroll över företagets 

beslutsfattande. Den Static Trade-off Hypothesis där företaget söker en hög nivå av extern 

finansiering för att få en skattesköld verkar inte ha använts av någon av våra respondenter. Inget 

av de studerade mikrobryggerierna rapporterades ha fått hjälp från affärsänglar eller 

riskkapitalister i uppstartsfasen och när extern finansiering behövts var det i form av små 

banklån och checkkredit. 

        

Vår empiri visar att mikrobryggerierna upplevde blandade erfarenheter vid sökandet av ett 

banklån. Respondenterna med en bakgrund att driva småföretag eller de som hade god likviditet 

rapporterade inget särskilt problem, medan andra respondenter svarade att de har haft 

svårigheter när de söker extern finansiering. Detta bekräftar teorin om att det finansiella gapet 

delvis påverkar ett antal mikrobryggeri i landsbygden men att problemet inte är oöverkomligt. 

De som drabbades fick ofta små lån som har hjälpt företaget att börja med småskalig 

produktion. Den lilla summa beviljat banklån ökar vikten av att använda sig av bootstrapping 

för att hjälpa mikrobryggeriet att växa. 
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5.2 Analys av bootstrapping 

 

Undersökningen visade att i stort sett alla bryggerierna köpte nya maskiner redan i 

uppstartsfasen, med bara ett fåtal eller inga alls maskiner köpt begagnat, vilket är tvärtemot vad 

Winborgs undersökning visar, där det var den vanligaste bootstrappingmetoden. Orsaken till 

detta ser vi är branschrelaterad då bryggeribranschen är en både ung och het bransch, vilket 

leder till stor efterfrågan på utrustning, men inte så stort utbud. Sofia Kapla från Ottsjö brygghus 

sa “Det var svårt att få tag på begagnad utrustning i början då det var många bryggerier som 

startade och det vi ville ha fanns inte att få tag i begagnat”. Sedan fanns det fler 

branschrelaterade orsaker t.ex. Dykes brewery som inte vill riskera infektion i ölen och därför 

valde att köpa nytt. 

 

Att använda bidrag för att finansiera verksamheten benämner Winborg som subsidy finance 

bootstrappers inom huvudkluster quasi-market mode of resource acquisition. I Winborgs 

undersökning var det ovanligt att söka bidrag t.ex. att söka bidrag av innovationscentrum var 

det ingen som gjorde, vår empiri gav ett annat resultat med majoritet av respondenterna hade 

ansökt och fått bidrag.  Orsaken till den stora skillnaden kan delvis bero på hur mikrobryggeriet 

är lokaliserade, då vissa bidrag endast går att få tack vare att mikrobryggerierna ligger på 

landsbygden. Däremot sättet som Winborg kategoriserar företag inom quasi-market mode of 

resource acquisition som ofta snabbt växande verkstadsbolag och som har stort behov av 

externt kapital med relativt lätt att få externt lån, stämmer bra överens med vår empiri. Då 

förutom att samtliga är verkstadsbolag så hade i stort sett alla bryggerier möjlighet att få banklån 

vissa t.o.m. i uppstartsfasen. Sedan kan det utläsas att quasi-market mode of resource 

acquisition har haft en stor betydelse för mikrobryggerierna och har hjälpt bryggerier som 

Östersundsbryggerier att tack vare bidraget dragit till sig andra investerare, Orsholms bryggeri 

förklarar det som direkt nödvändigt för att kunna tackla de höga fraktkostnaderna.  

 

Internal mode of resource acquisition som innefattar delaying bootstrappers, minimizing 

bootstrappers och private owner-financed bootstrappers kan vi finna i olika grad i vår 

undersökning. Delaying bootstrappers som i stort innefattar medveten försening av betalning 

hade vi inga exempel på däremot så levererade Orsholms Byrgghus medvetet försenat till 

Systembolaget för att det skulle bli större leverans per order. Det var i stort sett ingen som såg 

någon nytta i minimization of capital invested in the stock. Dykes Brewery förklarade att när 

det gäller att hitta leverantör med bästa villkor var det inte värt att lägga någon större tid på det. 

“I can't say we have talked to 10 different vendors as that would take to much time. At the end 

of the day what matters is the amount of time you have spent on something. It's a sense of is 

what I am doing worth it.”  

 

Metoder för att få in kundfordringar snabbare var inte heller vanligt i undersökningen 

Svartberget sa att de ger sina kunder vanliga 30 dagars betalningstid. Ottsjö Brygghus såg det 

inte som en nackdel att få betalningar av kundfordringar lite senare då de bara sprider ut 

inbetalningarna till lågsäsongen. Dykes Brewery har däremot jobbat mycket med att snabbt få 

ut fakturor till kunder så fort som de har levererat. Private owner-financed bootstrappers vilket 
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är att ägaren använder sina egna eller närståendes resurser som t.ex. jobba utan marknadsmässig 

lön vilket 5 av 7 gjorde i vår empiri. Detta var även vanligt i Winborgs undersökning och såväl 

Tomorys studie vilken dock är specificerad utifrån utländska techbolag. Undantaget var 

Svartberget och Bakgården i Revsund, där gemensam nämnare var att de båda drev en 

restaurang innan de startade, vilket gör att de kunde ta från restaurangens kassaflöde som lön. 

De två respondenterna som ägde en restaurang var de enda i vår empiri som inte använde 

‘Internal mode of resource acquisition’ vilket går emot Winborgs kategorisering att de som 

använder är typiskt sett restauranger.   

 

´Social mode of resource acquisition’ vilket är att genom socialt nätverk få ner kostnader eller 

anskaffa sig resurser ser vi att alla i vår undersökning använde sig av i olika utsträckning. Det 

öppna, samarbetsvilliga klimatet som Gustav från Bakgården i Revsund pratar om med att 

bryggerier hjälper varandra, ökar möjligheten att Winborgs ‘Social mode of resource 

acquisition’ kan förekomma. Ett exempel på det är Jämtlandsbryggiet som hjälpte Orsholms 

Brygghus med frakten. Det öppna klimatet kan bero på att mikrobryggerierna inte ser varandra 

som riktiga konkurrenter eftersom de tillsammans kan ta andelar från de stora bryggerierna. 

Detta klimat kan också vara en effekt av den alternativa vinstmodelen som är del av den kreativa 

ekonomin, som Skoglund och Sjölander-Lindqvist tar upp i deras studie. Det handlar om att 

mikrobryggerierna inte enbart ser på den monetära vinsten för företaget utan även ser de 

kulturella, sociala och ekologiska fördelarna som hantverksöl kan bidra till regionen. 

Majoriteten av mikrobryggerierna samkör varandras leveranser, alltså beställer samtidigt, vilket 

får ner fraktkostnaderna, Östersundsbryggerier har haft samarbetsöl med andra och Orsholms 

Brygghus har planer på att de och ett annat mikrobryggeri ska distribuera varandras öl. Det var 

vanligt att bryggerierna fick billigare pris på designen på deras produkter tack vare att de känner 

en illustratör eller formgivare t.ex. Svartberget fick rabatt på designen av deras produkt 

eftersom deras svåger var grafiker. 

 

Social mode of resource acquisition kan utläsas vara av störst betydelse för mikrobryggerierna, 

dels för samarbetet som bryggerierna har med restaurangerna och dels för samarbetet som 

bryggerierna har med varandra.  Orsholms Brygghus såg fraktkostnaderna som ett stort problem 

och dessa minskas tack vare samkörning dvs. social bootstrapping. Östersundsbryggerier såg 

den sociala delen med samarbete med restauranger som den absolut viktigaste 

bootstrappingmetoden “Det viktigaste har varit samarbetet med restauranger, för det spelar 

ingen roll hur mycket man kan få ner frakten på, eftersom det handlar om försäljningen som är 

viktigast i slutändan”. 
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5.3 Analys av förändring över tid 

 

Mikrobryggeriernas användning av extern finansiering har förändrats under företagets 

livscykel. När företagen och vinsten har vuxit så har ägarna kunnat erhålla utökade banklån 

eller som för Östersundsbryggerier som erhållit medel från riskkapitalbolaget Almi Invest. 

Dessa resultat lägger vikt vid Ebben och Johnsons teori om att private owner financing minskar 

med tiden. Dykes Brewery sätt att använda tekniken minimization of capital invested in the 

stock har ökat över tid i takt med att företaget har växt så har företagets inflytande över 

leverantörer blivit större. Det eftersom då de har kunnat beställa större mängder vilket styrker 

det som Ebben och Jonson kom fram till i deras forskning. Härjedalens bryggeri och Ottsjö 

Brygghus tog tidigare inte ut någon lön men har nu börjat att ta ut lön från bryggeriet vilket 

styrker Ebben och Johnsons teori att Private owner-financed bootstrappers minskar över tid i 

takt med att företaget växer. 
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6 Slutdiskussion 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avslutningvis följer en diskussion om våra slutsatser samt våra förslag till vidare forskning i 

ämnet bootstrapping.    

 

 

6.1 Slutsatser och diskussion 

 

Respondenternas anledningar till att starta företag ligger i linje med Poposkas teorier om 

anledningen till att starta, vilket är Salary-substitute, Lifestyle och Entrepreneurial. Vår egen 

empiri visar att det ofta är en kombination av dessa faktorer som ledde till skapandet av 

mikrobryggerierna. Anledningen till varför de startade påverkas av vad de har för synsätt, 

erfarenheter och förutsättningar vilket i sin tur ligger till grund för vilken betydelse som 

finansiell bootstrapping har i uppstartsfasen för mikrobryggerierna. Majoriteten av 

respondenterna upplevde inte det finansiella gapet som ett stort problem, de flesta kunde få 

banklån i tidigt skede om de ville, trots det så valde majoriteten att till stor del självfinansiera 

företaget. 

 

De mikrobryggerier som saknade branscherfarenhet kunde bemöta sina problem genom att 

nätverka med andra bryggerier och på så sätt fylla kunskapsluckor med hjälp av mer erfarna 

bryggare. Denna metod är vad vi kan utläsa ingen metod som uppkommit i Winborgs 

bootstrappingforskning. Däremot skulle den passa väl in i kategorin av social bootstrapping 

(Social mode of resource acquisition) eftersom det är en social resursanskaffning. Det sociala 

och öppna klimatet som föreligger i branschen något som bl.a. Bakgården i Revsund är inne på 

och Orsholms Bryggeri, gör att många metoder som används av mikrobryggerierna är social 

boostrappingen (Social mode of resource acquisition). Det handlar om allt ifrån utbyte av 

erfarenheter och kunskap, till samkörningar av leveranser och distribution mellan bryggerierna. 

Andra sociala bootstrappingmetoder är att göra samarbetsöl tillsammans med andra bryggerier 

eller skapa samarbeten med restauranger.  

 

Social boostrapping har enligt vår empiri haft en stor betydelse vid uppstartsfasen, det har 

förutom som nämns ovan hjälpt styrka upp där de har saknats erfarenhet, den har hjälpt att 

genom samkörning av varor och råvaror fått ned fraktkostnaden för bryggerierna. Det har även 

stärkt varumärket och fått ut ölen till konsumenterna genom ett nära samarbete med 

restauranger som har visat upp och marknadsfört deras produkter. Den sociala boostrappingen 

har förändrats över tid med djupare samarbeten och nya sätt att tillsammans få ned kostnaderna 

t.ex. Orsholms bryggeri som har senare planer på att inte bara beställa med andra bryggerier 

utan även distribuera varandras öl.  

 

Internal mode of resource acquisition dvs. intern bootstrapping var inte vanligt förekommande 

i vår empiri gällande metoder som handlar om att sätta press på leverantörer eller kunder för att 
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få en bättre likviditet. Undantaget var Dykes brewery som dels skickade ut fakturor snabbt för 

att få in kundfordringarna och dels i takt med att de växte kunde de beställda större volymer så 

kunde de sätta press på leverantörer, vilket styrker Ebben och Johnsons teori. Däremot metoden 

att inte ta ut marknadsmässig lön till ägarna användes av majoritet från vår empiri. Den var av 

stor betydelse för mikrobryggerierna Ottsjö Brygghus sa att det inte gick att ut lön de första 

åren. Allt eftersom vissa bryggerier fick bättre ekonomi så har de kunnat ta ut lön till ägarna, 

detta gällde både för Ottsjö Brygghus och Härjedalens bryggeri. Östersundsbryggerier tar 

fortfarande inte ut lön till ägarna, men över tid de har vuxit har de kunnat fördela om 

kapitalstrukturen så att de har en större del investerat av externa finansiärer vilket styrker Ebben 

och Johnsons teori om att private owner-financed bootstrappers minskar över tid i takt med att 

företaget växer. 

 

Den bidragsrelaterade bootstrappingmetoden som benämns quasi-market mode of resource 

acquisition används av majoriteten i vår empiri vilket är i motsats till Winborgs empiri där 

bidragsrelaterade bootstrapping var mycket ovanligt. Orsaken till detta kan bero på hur 

mikrobryggerierna är lokaliserade då vissa av bidragen är kopplade till landsbygden. Den 

bootstrappingmetoden har varit av stor betydelse för många av bryggerierna. Orsholms bryggeri 

förklarar det som direkt nödvändigt för att kunna tackla de höga fraktkostnaderna och 

Östersundsbryggerier kunde tack vare bidraget attrahera externa finansiärer. 

Sammanfattningsvis så används både intern, social och bidragsrelaterade bootstrapping av 

mikrobryggerierna, således så är samtliga av metoderna av betydelse för dem, men den sociala 

bootstrapping har varit mest signifikativt för mikrobryggeri branschen. Den har gjorts möjlig 

tack vare ett öppet och inbjudande klimat som råder bland mikrobryggerierna. I studiens 

inledning tar Gastrocert initiativet upp vikten av småskalig livsmedelsproduktion för en hållbar 

utveckling på landsbygden. Att de ekonomiska metoderna för mikrobryggerier kan bidra till att 

inte bara företagen växer sig starkare, utan att hela regionen får en starkare utveckling, tack 

vare att mikrobryggeriernas tillväxt kan leda till ökad turism och arbetstillfällen. Vår studie 

visar att finansiell bootstrapping och speciellt den sociala aspekten har möjlighet att bli en 

påbyggnad till dessa ekonomiska metoder som används för att skapa den positiva utvecklingen 

för landsbygden. 

 

6.2 Förslag till vidare studier 

 

Vi upptäckte när mikrobryggerierna växte så förändrades även bootstrappingmetoderna för 

flera av dem, så en fråga vi skulle ställa är hur bootstrappingen har förändrats för de stora 

bryggerier allt eftersom de har vuxit från mikrobryggeri till stort bryggeri eller från stort 

bryggeri till globalt bryggeri. Sedan skulle vi vilja bygga vidare utifrån en intervju från 

Orsholms bryggeri. Jens Orsholm från Orsholms bryggeri sa: “90 % av all öl som köps är 

storskalig lager från de stora bryggerier, så andelarna tas av dem och inte av varandra”. Kan 

bootstrappingmetoder göra att mikrobryggerierna kan ta andelar från de stora bryggerierna eller 

krävs det något annat? Vi skulle vilja se vidare forskning utifrån den vinkeln. Vi skulle även 

vilja se vidare forskning med bootstrapping utifrån en kvantitativ ansats likt Winborg fast utan 

företagsinkubatorer och gärna komplettera med några av de sociala bootstrappingmetoderna 

som har kommit fram ur vår undersökning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 

Uppstartsfasen: Här är vi intresserade av början på företagets existens, vad de 

hade för utmaningar och vad gjorde de för att tackla dessa. Vi vill även gå in på 

kapitalstrukturen, ville de ha banklån och om ja, kunde de få det från banken. 

 

1. Historien bakom den nystartade företaget? 

 

2. Vilken anledning hade ni för att starta bryggeriet?  

 

3. Vilken förutsättningar eller begränsningar hade företaget från början?  

 

4. Har ni haft några utmaningar och svårigheter under startup fasen?  

 

5. Finns det några av ovan som är specifikt för landsbygden? 

 

6. Hur har ni valt att tackla dessa?  

 

7. Hur pass kapitalintensivt är det att starta upp och driva ett mikrobryggeri? 

 

8. Hur såg ni på användning av externt kapital? 

 

9. Hur såg ni på finansieringsformerna inom företaget?  

 

10. Har det förändrats över tid? 

 

 

Djupgående Bootstrapping: Här är vi intresserade av vilka metoder har använts 

för resursanskaffning, vilken metod har haft störst effekt och om metoder har 

förändrats över tid. 

 

11. I vilken utsträckning använde företaget intern finansiering som en metod för att 

finansiera uppstarten? 

 

12. Vilka kreativa lösningar använde företaget för resursanskaffning? 

 

13. Hur pass effektiva har dessa metoder varit, vilken har varit mest betydelsefull? 

 

14. Har metoder för resursanskaffning förändrat med tiden? 


