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SAMMANFATTNING 

I Sverige startas många nya företag varje år och allt fler kvinnor blir egenföretagare. I och 

med detta förs debatten att kvinnor generellt har svårare att få tillgång till kredit, 

information och banklån. Ett flertal studier visar att långivarna föredrar att bevilja lån till 

större och mer etablerade företag. Denna studie är en kvalitativ undersökning om fem 

kvinnliga egenföretagare i Östersund som är verksamma inom tjänstebranschen, som fick 

besvara hur de finansierat sina tre första verksamhetsår. Om dessa kvinnor använt sig av 

icke traditionell finansiering, det vill säga bootstrapping som är ett alternativ till att 

minimera och eliminera nödvändiga resurser och kostnader. Det finns fem metoder av 

bootstrapping; fördröjande, ägarfinansierad, minimerad, relationsorienterad och 

bidragsorienterad. Resultatet av studien visade att kvinnorna använt sig av bootstrapping i 

stor utsträckning och att de inte haft några större finansieringsproblem. Vidare visar 

studien att kvinnorna föredrar externt kapital idag samt att de har en positiv framtidssyn 

på företaget. 



ABSTRACT

In Sweden, many new companies started each year and more women become self-

employed. With this pursued the debate about women that generally has more difficult 

getting access to credit, information and bank loans. Several studies show that lenders 

prefer to lend to larger and more established companies. This study is a qualitative survey 

about five female self-employed in Östersund active in the service industry, who was 

asked how they financed their first three years. About these women used the services of 

non-traditional financing, i.e. bootstrapping that as an alternative to minimize and 

eliminate the required resources and costs. There are five methods of bootstrapping; 

detaining, owner financed, minimized, relationship-oriented and contribution-oriented. 

The results of the study showed that the women used bootstrapping in large extent and 

that they did not have any financing problems. Furthermore, the study shows that the 

women prefer external capital today, and they have a positive vision for the future of the 

company. 
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1 INLEDNING 
 

detta avsnitt beskrivs bakgrunden till företags finansieringsproblem och hur viktigt det 

är att finansiera företagets tre första år. I Sverige startas flest företag inom den 

kvinnobaserade tjänstebranschen. Debatten om att kvinnor har svårare att finansiera sin 

verksamhet har pågått en längre tid, men tidigare forskning har visat att kvinnor kräver 

mindre kapital i introduktionsfasen. 

 

1.1 Bakgrund  

I dagens samhälle måste företagen prestera maximalt för att kunna konkurrera på 

marknaden. Globaliseringen gör att det blir allt hårdare för mindre företag att upprätthålla 

sin ekonomi (Schultz & Schultz, 2006). Men globaliseringen har också fört utvecklingen 

framåt i Sverige och nya former av handel har uppstått (Hansson et al., 2007). Det finns 

stora skillnader i företagande mellan länder. Några faktorer som påverkar förhållandena 

för företagaren när de startar ett företag är skatter, arbetsmarknadsreglering, 

kapitalkostnader och kulturella skillnader (Tillväxtverket, 2009b). Synen på 

småföretagande har förändrats under senaste decenniet, i USA märktes det redan under 

1980-talet medan Sverige fick vänta in i 1990-talet. I Sverige startas mellan 30 000 och 

40 000 nya företag varje år och det finns stora förhoppningar till småföretagare och deras 

förmåga att bidra till den ekonomiska tillväxten och näringslivet (Lindholm, 2004; Nutek, 

2006). Den första perioden för nystartade företag är ofta kritisk, studier har visat att en 

säker finansiering under de första tre åren är oerhört viktiga. I Sverige år 2003 var endast 

67 procent av företagen aktiva efter tre år (tillvaxtverket.se). Bland nystartade företag är 

mikroföretag den vanligaste företagsformen i Sverige (Tillväxtverket, 2009a). Trots att 

mikroföretagare har det tufft är de oftast optimistiska inför framtiden och de anser att 

deras företag är lönsamt (Kremel & Lundström, 2007). Mikroföretagare har stort behov 

av nätverk, samarbete och stöd för att kunna överleva (Delmar & Aronsson, 2001). 

 

En rapport från Tillväxtverket (2009a) visade att i Sverige startades de flesta nya 

företagen inom tjänstebranschen. Tjänsteföretag lever på att bygga långsiktiga relationer 

med kunder och kunna erbjuda den bästa servicen för att kunna konkurrera med andra 

tjänsteföretag. Det som skiljer tjänster från produkter är att de konsumeras och 

produceras samtidigt. Utan kunnig, skicklig och motiverad personal som kan ge bra 

service kommer inte företaget att nå bra resultat (Grönroos, 2007). Kunden är alltid i 

centrum i en tjänsteproduktionsprocess och därmed formas tjänsten efter kundens 

önskemål (Edvardsson, 1996). Det är vanligare att kvinnor startar tjänsteföretag och det 

beror på att kvinnor ofta har tidigare erfarenheter från denna bransch (Tillväxtverket, 

2009). 

 

Den företagsgrupp som har svårast att generera egna finansiella medel är småföretagen 

(Ylinenpää, Johansson & Johansson, 2006). En rapport från Nutek (2006) visade att 76 

procent av de nystartade företagen i Sverige finansierar sin verksamhet med eget kapital 

medan 7 procent av företagen finansierades med hjälp från släkt och vänner. Nystartade 

I 
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företag som finansierades med bidrag vid uppstarten uppgick till 7 procent och av 

banklån till 14 procent. Bland företag som styrs av kvinnor är det 16 procent som skulle 

kunna tänka sig att ta in externa delägare och externt kapital (ibid.). Det forskas mer och 

mer om finansiering av småföretag och vilka metoder de ska använda sig av för att öka 

inflödet av finansiella medel. Finansiell bootstrapping är ett relativt nytt begrepp och det 

finns inte mycket forskning om ämnet, vilket har fått en ökad betydelse på senare tid 

(Winborg, 2000). Den första empiriska studien om finansiell bootstrapping i nya och små 

företag genomfördes av Freear, Sohl och Wetzel (1995). Studien visade att de vanligaste 

bootstrappingmetoderna var att minimera sina finansiella belastningar genom att 

förhandla till förmånliga hyresvillkor, skaffa utrustning till låga eller obefintliga 

kostnader. Harrison och Mason (1997) studerade bootstrapping med avseende på 

företagens storlek. De företag som använde sig mest av bootstrappingmetoderna var 

företag med färre än tio anställda, det vill säga mikroföretag. 

 

Debatten om jämställdhet och finansiering har handlat om tillgång till lånefinansiering 

och den rollen som bankerna har (Carter & Rosa, 1998; Coleman, 2000). Redan på 1800-

talet stötte kvinnor på problem i sitt företagande, men vilka problem möter dagens 

kvinnliga egenföretagare?(Bladh, 1991). Förutsättningen att ett företag ska kunna 

etablera sig är att finna medel för sin finansiering, vilket kan vara ett stort problem 

(Garmer & Kyllenius, 2004). Idag föredrar långivarna att en låntagare visar upp god 

lönsamhet, en viss livslängd på företaget samt tillgångar som de kan använda som 

säkerhet (Cole & Wolken, 1995). Fler och fler kvinnor väljer att starta eget företag idag 

jämfört med tidigare (Carter & Allen, 1997; svensktnaringsliv.se). Men jämfört med 

andra länder inom EU är andelen kvinnliga egenföretagare lågt i Sverige, detta kan bero 

på att stor del av tjänstesektorn bedrivs i offentlig regi (Ylinenpää et al., 2006). För att 

starta ett företag behövs det ett startkapital och det kan för många företagare vara svårt att 

få tag på. I en rapport från Nutek (2007) upplevde vissa grupper av företagare och företag 

större problem med att finansiera sitt företag, bland dem visade de sig att kvinnor hade 

något sämre finansieringssituation. Kvinnor har generellt svårare att få tillgångar till 

kredit, service, information och kompetensutveckling (Nutek, 1999).  

 

Flertal studier visar att kvinnor startar företag med mindre resurser, har färre och svagare 

leverantörsrelationer och har sämre kundrelation (Boden & Nucci, 2000; Carter & Allen, 

1997). Men det har också visat sig att kvinnor har mindre behov av extern finansiering 

för att klara behovet av investeringar och genomförande av tillväxtplaner (Nutek, 2007). 

Carter och Rosa gjorde (1998) en studie på 600 brittiska företag som visar att kvinnliga 

företagare kräver mindre kapital vid starten. Kvinnorna var mindre benägna att använda 

bland annat banklån och checkkrediter och var också mindre benägna att utnyttja billigare 

källor i form av förlängda leverantörskrediter. Colman (2000) konstaterade att skillnader i 

tillgång till kredit inte beror på kön utan snarare på företagets storlek, ålder och 

inriktning. Författaren visade även i sin undersökning att långivarna föredrog att låna ut 

till större och mer etablerade företag (ibid.).  

 

En annan rapport som Nutek (2003) gjort tyder på att när väl kvinnor driver företag har 

de inte svårare än männen, men dock är det ett faktum att färre kvinnor väljer att driva 

företag. Kvinnor tenderar av olika skäl vara verksamma i mindre företag och yngre 
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företag med ett litet kapital som kan användas som säkerhet för lån (Colman, 2000; 

Nutek, 2003). Kvinnors affärsidéer är oftast annorlunda från vad finansiärerna är vana vid 

och uppfattas ofta som hobbyföretagare, med inriktning efter utbildning och tidigare 

arbete (Hårde, Sundin & Tillmar, 2007). Bennett och Dann (2000) utförde en kvantitativ 

studie i Australien bland kvinnliga företagare där syftet var att studera kvinnornas 

beteende och egenskaper. Resultatet visade att kvinnorna främst motiverades av 

självständighet, välbefinnande, behov av tillfredställelse och utveckling. Orsakerna till att 

starta eget företag var att få vara sin egen chef, självständig och skapa trivsel med 

ekonomisk vinning (Andersson, 2007; Bennett & Dann, 2000). En annan studie visade att 

kvinnliga egenföretagare var optimistiska med de ekonomiska möjligheterna och hade 

fokus på företagets tillväxt (Byrast & Karami, 2009; Nutek, 2003). 

1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 

Tidigare nämnda studier har visat att problem uppstår när kvinnor finansierar sin 

verksamhet. Det är intressant att undersöka hur fem kvinnliga egenföretagare finansierat 

sin verksamhet under de första tre åren, eftersom finansieringen är oerhört viktigt under 

den tiden. Utifrån denna problemdiskussion skapades fyra frågeställningar.  

 

 Är bootstrapping ett vanligt sätt för kvinnliga egenföretagare att finansiera sin 

verksamhet? 

 

 Hur användes finansiell bootstrapping som finansieringsmetod av de kvinnliga 

egenföretagarna? 

 

 Vilka finansieringsproblem uppstod i introduktionsfasen hos de kvinnliga 

egenföretagarna? 

 

 Om de kvinnliga egenföretagarna skulle vara i behov av finansiering idag, vad 

skulle de föredra? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om fem kvinnliga egenföretagare har finansierat 

sin verksamhet under introduktionsfasen med hjälp av bootstrapping. Ett delsyfte är att 

analysera vilka finansieringsmetoder de använt sig av. 

 

1.4 Avgränsning 

Denna undersökning inriktar sig på tjänstebranschen eftersom den är kvinnodominerad 

och branschen växer mer och mer. Avsikten med denna studie är inte att dra generella 

slutsatser om hur kvinnliga egenföretagare finansierat sina första tre år i verksamheten. 

Utan vi vill få en djupare förståelse för bootstrapping och hur de finansierat sin 

verksamhet. Vi har valt att undersöka mikroföretag med färre än tio anställda eftersom 

det är en vanlig företagsform idag. Vi har valt att begränsa oss geografiskt till centrala 

Östersund, eftersom vi studerar och bor på denna ort. Vi har bortsett från kvinnornas 
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egenskaper och utbildning. Det finns ingen tydlig definition på hur lång 

introduktionsfasen är, men vi har valt att undersöka företagens tre första år. 

 

1.5 Definition 

Enligt EU är definitionen av småföretag företag som har mellan 10 och 49 anställda, de 

ska ha en årlig omsättning som understiger sju miljoner euro (europa.eu). Ett företag med 

färre än tio anställda, vars omsättning inte överstiger två miljoner euro per år definieras 

som ett mikroföretag. En definition som EU uppdaterar hela tiden för att bättre avspegla 

den ekonomiska verkligheten (europa.eu). Fortsättningsvis kommer vi benämna 

mikroföretag som småföretag eftersom Nutek (2003) betecknar småföretag med 0-49 

anställda. 
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1.6 Disposition 

Disposition om hur vår studie kommer att se ut presenteras i figur 1. 

 

 
Figur 1. Disposition. Egenkomponerad 
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2 METOD  
 

etoddelen ger en inblick i de metoder som har använts. Inledningsvis redovisas 

valet av ämne och tillvägagångssättet för studien. Fortsättningsvis beskrivs de 

olika synsätten och förhållningssätten i vetenskaplig forskning. Sedan kommer en 

presentation av metoden som använts och hur studien genomförts. Slutligen redogörs det 

för problem som metoden och källor kan ha medfört och de hanterats. 

 

2.1 Val av ämne  

Vid ett möte med vår handledare kom vi tillsammans fram till vårt ämne, hur kvinnor 

finansierar sina första tre år i företagets verksamhet med utgångspunkt för bootstrapping. 

För att stödja och främja kvinnors företagande på bästa sätt behövs det mer kunskap om 

ämnet. Vi har förstått att kombinationen av att vara kvinna med ett nyetablerat företag i 

dagens samhälle har svårt att finansiera sin verksamhet.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Efter en litteraturgenomgång i det valda ämnet kom vi fram till våra frågeställningar som 

relaterade till syftet. Sedan studerade vi kring ämnet och valde ut olika teorier. Vi 

använde oss av fem djupgående intervjuer för att besvara våra frågor. När den insamlade 

datan var klar analyserades den för att se om verkligheten stämde överens med teorin. 

Därefter kunde vi presentera vårt resultat och utifrån resultatet besvara frågeställningarna. 

 

2.3 Angreppssätt 

Det finns olika angreppssätt att använda sig av vid en uppsats, den ena är ett deduktivt 

sätt och den andra ett induktivt sätt. Inom samhällsvetenskapliga ämnen används 

vanligtvis induktivt sätt medan naturvetenskapliga ämnen använder deduktivt sätt 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Deduktion innebär att forskaren utvecklar 

antaganden och hypoteser utifrån befintliga teorier, dessa hypoteser ska testas i 

verkligheten. Det bygger på redan tillgänglig kunskap, teorier och antaganden (ibid.). 

Induktiva sättet utgår ifrån författarens upptäckter i verkligheten som sedan sammanförs i 

en teori. Abduktion är ytterligare ett sätt, men en kombination av de två andra, deduktiv 

och induktiv (Olsson & Sörensen, 2007). Vi har inte valt att följa lika strukturerade 

mönster som det deduktiva angreppssättet betonar, utan vi vill få en mer djupgående 

förståelse och det erhålls genom att arbeta efter det induktiva sättet. Därmed har vi använt 

oss av ett abduktivt angreppssätt som är en blandning mellan det induktiva och det 

deduktiva. 

 

Det finns två vanligt förekommande vetenskapliga förhållningssätt inom vetenskap och 

forskning, positivism och hermeneutik. Positivismen formulerar hypoteser och teorier i 

form av matematiska formler, där forskaren studerar forskningsobjektet. Hermeneutiken 

strävar efter att tolka och förstå hur människan upplever sin situation, men att tolkning 

M 
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kan ge resultat av deras handlingar (Thurén, 2007). Tolkningarna bygger på att 

människor förstår andra människor, på ett sätt som inte bara är intellektuellt. En 

hermeneutisk vill förstå inte bara begripa. Vi anser att det hermeneutiska tolkningssättet 

passar studien utifrån vårt syfte. Vi har även tagit beaktning till de osäkerheter en 

tolkning kan påverka forskaren det vill säga värderingarna, förförståelsen och kontexten 

(ibid.). Under det hermeneutiska tolkningssättet finns det olika metodsynsätt, det 

analytiskasynsättet, systemsynsättet och aktörsynsättet. Vi har valt aktörsynsättet, vilket 

utgår från helheten att försöka förstå aktörernas verklighetsbild. Den kan ses som en 

social konstruktion, där varje aktör antas ha en egen unik bild. Aktörsynsättet skiljer sig 

från de andra synsätten, analytiska och system, i avseende att författaren antas påverka 

verkligheten genom samspel med aktörerna. Därför kan bilden förändras kontinuerligt 

och ingen objektiv verklighet existerar. Resultatet blir en beskrivning av de ingående 

aktörernas språk, tolkning och handling (Arbnor & Bjerke, 1994). 

 

2.4 Metodval 

Forskningsdesignen är av en kvalitativ metod, där valet av metod styrdes av studiens 

syfte och frågeställningar. Metoden fungerar bra tillsammans med vår 

problemformulering och syftet för studien, då vi vill förstå kvinnornas finansiering av de 

tre första åren. Den kvalitativa ansatsen är den som används mest när författare gör 

undersökning inom företagsekonomi (Zikmund, 2000). När forskare använder sig av den 

kvalitativa metoden är de intresserad av att ta reda på hur människor upplever sin värld. 

Målet är inte att analysera statistisk data, utan att visa en helhetsbild som ger en djupare 

förståelse och ett bättre sammanhang (Bell, 2006; Holme & Solvang, 1997). Dessutom 

ger en kvalitativ studie flexibilitet. Det är viktigt för författaren att kunna ha möjligheten 

att ändra upplägget under arbetets gång, exempelvis genom att justera frågeställningarna 

(Holme & Solvang, 1997). Studien har tagit hänsyn till riktlinjer när det gäller 

forskningskraven: nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

Denna studie är en fallstudie, syftet till att välja denna typ av forsknings strategi är att få 

djupgående kunskap om det som undersöks med många variabler och ett fåtal 

undersökningsobjekt. Genom att använda sig av en fallstudie får forskaren en mer 

detaljerad och djupare insikt inom ett specifikt område (Saunders et al., 2003). Genom att 

använda sig av en fallstudie tillåter forskaren att behålla en helhetssyn av verkliga 

företeelser (Yin, 1994). Det finns dock nackdelar att göra en fallstudie. Det krävs att 

forskaren samlar in utförligt data gällande det som ska undersökas. Den faktorn har vi 

tagit ställning till när intervjuerna gjordes genom att noga granska intervjuguiden. Något 

annat som kan kritiseras när en fallstudie genomförs är att forskaren kan påverka den 

undersökta situationen (ibid.). Vi har varit noggranna med att det inte ska ske genom att 

inte ställa ledande frågor. 
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2. 5 Val av företag  

Deltagarna i studien bestod av fem kvinnliga egenföretagare som är verksamma i 

Östersunds kommun. Vi utgick från centrala Östersund eftersom vi var medvetna om att 

det finns många kvinnliga egenföretagare belägna där. Vi valde företag med färre än tio 

anställda på grund av att Harrison och Mason (1997) ansåg att finansiell bootstrapping 

används mer i mikroföretag än i företag med fler än tio anställda. Slutligen valdes företag 

inom tjänstebranschen eftersom det anses vara en kvinnodominerad bransch som är starkt 

växande i Sverige (Tillväxtverket, 2009a). När vi kontaktade de utvalda företagen 

kontrollerade vi att de passade in i kategorierna; kvinnlig egenföretagare, verksam i 

Östersund, mikroföretag samt drivit företaget i minst tre år och om de ville delta i 

studien. Sedan arrangerades ett personligt möte med respektive företagare där intervjun 

skedde.  

 

2. 6 Procedur 

Vi valde att göra en semistrukturerad intervju som innebär att forskaren har en mall med 

färdiga frågor som bearbetas vid intervjutillfället. Intervjumallen bestod av 29 

genomarbetade frågor som konstruerades för att spegla vårt syfte. Svaren under intervjun 

var öppna och betoningen låg på den intervjuade som fick utveckla idéer och tala mer 

fritt. Vid intervjuerna förekom följdfrågor vilket är vanligt vid kvalitativa undersökningar 

(Bryman, 1997).  

 

För att om nödvändigt kunna justera tillvägagångssättet och innehållet i intervjun gjordes 

en pilotstudie på en utomstående kvinnlig egenföretagare. Vi ville försäkra oss om att 

våra respondenter skulle förstå intervjufrågorna och att frågorna var relevanta. Dessutom 

att intervjufrågorna var tillräckligt många för att kunna få svar på våra frågeställningar. 

Resultatet visade att intervjun tog cirka en timme och att vi var tvungna att justera om 

frågorna för att det skulle bli mer lätt förståeligt. 

 

Intervjuerna hölls på respondenternas egna arbetsplatser för att de skulle känna sig trygga 

i sin hemmiljö (Kvale, 1997). Före varje vald intervju gjordes en förfrågan om det gick 

bra att spela in intervjun. Vi förklarade att det inspelade materialet endast skulle användas 

till vår c-uppsats. Respondenterna fick valet att vara anonym, men samtliga kvinnor valde 

att delta i undersökningen med respektive namn. Under intervjun antecknade vi båda 

eftersom det gav oss möjligheten att ta del av respondentens svar på ett ordagrant och 

tillförlitligt sätt (Trost, 2005). En av frågorna i intervjuguiden berörde företagets 

livscykel. För att våra respondenter skulle förstå syftet med denna fråga konstruerade vi 

en livscykel på ett A4. Vidare försökte vi vara neutrala samt att inte ställa ledande frågor 

eller kommentera respondenternas svar för att undersökningens resultat skulle bli 

tillförlitlig (Patel & Davidson, 1994). Efter varje intervju sammanställde vi datan direkt 

för att minimera risken att glömma bort något. Därefter skickades en sammanställning av 

intervjuerna per e-post till varje respondent för att se om vi hade uppfattat deras svar på 

ett korrekt sätt (ibid.). 
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2. 7 Datainsamlingsmetod  

Data som samlas in för den specifika undersökningen kallas för primärdata och data som 

finns sedan tidigare kallas sekundärdata (Bell, 2006; Ejvegård, 1996). Den 

datainsamlingsmetod vi använt oss av under undersökningens gång är primärdata, den 

data som samlas in och återges direkt från ursprung. Fördelen med primärdata är att 

informationen samlats in av oss själva och blir då insamlad för ens eget syfte (Saunders et 

al., 2003). Primärdatan samlades in genom intervjuer med fem kvinnliga egenföretagare.  

 

Litteraturen har vi funnit i Mittuniversitetets bibliotek. För att hitta relevanta artiklar har 

vi använt oss av databaserna EBSCOhost, Google scholar, Libris, Diva och Springerlink. 

Sökord som använts var finansiering, finansiell bootstrapping, mikroföretag, 

egenföretagare, livscykeln samt traditionell finansiering. 

 

2. 8 Metodproblem och källkritik 

En eventuell problematik med kvalitativ metod är att intervjupersonen kan ha 

förväntningar på forskaren och i värsta fall anpassa sina svar efter vad som förväntas 

(Holme & Solvang, 1997). Detta har vi givetvis tagit ställning till vid bearbetning av det 

empiriska resultatet. Vi har strävat efter att hitta förstahandsskällor för de teorier som vi 

använt oss av och vi har även sökt efter uppdaterad och aktuell forskning. De äldre verk 

som vi har använt oss av anser vi lämpliga för vårt ämne eftersom teorin inte har 

uppdaterats. Ett annat problem som kan ha påverkat validiteten negativt är att de flesta 

undersökningar om finansiell bootstrapping har gjorts i andra länder. Likaväl att det inte 

gjorts undersökningar om hur väl kvinnor använder sig av finansiell bootstrapping. Detta 

kan bli problem att applicera studiers resultat på det svenska småföretagen och på våra 

undersökta kvinnor. Winborg (2000) anser att finansiell bootstrapping är viktigast under 

företagets första fem år i verksamheten. Trots Winborgs teori har vi valt att undersöka de 

tre första åren eftersom den första perioden för nystartade företag är kritisk.  

2.8.1 Validitet och reliabilitet 

Validiteten är ett mått på hur väl en fråga beskriver det som avses att beskriva (Bell, 

2006). Studien ska avspegla det forskningen avsett att undersöka (Kvale, 1997). Om 

frågan inte är reliabel saknar den också validitet, men en fråga kan ge samma svar vid 

olika tillfällen men inte beskriva vad den är avsedd att beskriva. Vi har noggrant gått 

igenom intervjufrågor samt bett vår handledare och mentor att kontrollera att 

intervjufrågorna mäter vårt syfte (Bell, 2006; Patel & Davidson, 1994). Under första 

kontakten med respondenterna berättade vi bakgrunden till undersökningen så de kunde 

fundera kring ämnet innan de intervjuades. För att öka validiteten skickades 

sammanfattningarna av intervjuerna till respondenterna för att de skulle kontrollera att 

uppgifterna stämde överrens med vad vi hade uppfattat.  

 

När forskaren väljer att samla in information måste informationen granskas för att avgöra 

hur tillförlitlig och giltig den är, den så kallade reliabiliteten (Bell, 2006). Bell (2006) 

menar att reliabilitet är måttet som ska ge samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt 

lika omständigheter. Det går att testa reliabiliteten genom att fråga sig om samma resultat 
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kommer att uppnås igen (Yin, 1994). Vi försökte att öka reliabiliteten i undersökningen 

genom att spela in intervjuerna. Vi anser att samma resultat skulle uppnås igen om andra 

forskare intervjuade samma respondenter. Men vi kan inte säkerhetsställa samma resultat 

om andra forskare intervjuade fem andra kvinnliga egenföretagare. 
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3OTEORETISK REFERENSRAM 

etta kapitel ger en bakgrund och förståelse för de teorier som studien bygger på. 

Först presenteras bakgrunden till företagens finansiella val och därefter följer 

teorier om finansiell bootstrapping. Avslutningsvis tar författarna upp företagens olika 

faser och de problem som kan uppstå som ett nystartat företag. 

 

3.1 De traditionella finansieringsformerna 

3.1.1 Eget Kapital  

Att finansiera företaget med eget kapital innebär att ägarna skjuter till medel eller 

behåller vinsten kvar i företaget. I ett aktiebolag måste det egna kapitalet hela tiden vara 

minst lika stort som det registrerade aktiekapitalet. Vid redovisning kan begreppet eget 

kapital utläsas ur balansräkningen som eget kapital = tillgångar – skulder (Nilsson, 

Isaksson & Martikainen, 2002). Enligt Garmer och Kyllenius (2004) är det viktigt att ha 

eget kapital som finansieringssätt för företagets fortlevnad och stabilitet. Om företaget 

går med förlust under ett år måste detta täckas upp med det egna kapitalet. Finns däremot 

inget eget kapital ska ägare och medlemmar i företaget skjuta till mer kapital för att 

företaget ska kunna överleva (ibid.).  

 

Det egna kapitalet kan i efterhand öka om företaget går med vinst, eftersom den vinst 

som företaget inte delar ut till ägare blir eget kapital. Ökar eget kapital minskas 

efterfrågan av externt kapital vilket leder till ett lönsammare företag. Beroende på vilken 

bolagsform företaget har skiljer sig kapitalets egenskaper åt. Vid enskild näringsidkare, 

handelsbolag och enkla bolag finns stor risk för personlig konkurs, eftersom ägaren själv 

är betalningsskyldig för företagets skulder. Vid aktiebolag är ägaren inte personligt 

ansvarig för företagets skulder, utom den del som ägaren enligt lag skjutit till vid starten 

(Andrén, Eriksson & Hansson, 2003). Utifrån det egna kapitalet ses företagets soliditet, 

som är det egna kapitalets andel av företagets total kapital. Ju högre soliditet företaget har 

desto bättre förmåga har de att överleva på lång sikt, eftersom det har större möjlighet att 

få ett banklån i framtiden (Landström, 1988). 

3.1.2 Banklån 

Garmer och Kyllenius (2004) menar att det vanligaste sättet för att finansiera en 

investering är genom banklån. Vid banklån belastas företaget med ränta och 

amorteringar. Innan företaget får ett banklån gör banken en kreditbedömning och 

bedömer företagets återbetalningsförmåga. Enligt lag som reglerar bankernas 

kreditgivning är bankerna tvungna att göra denna bedömning (ibid.). Banken analyserar 

företagets verksamhet genom att titta på dess ekonomi, situationen på marknaden samt en 

del nyckeltal, till exempel likviditet. Banken tittar även på företagsledningen i bolaget för 

att ett förtroende ska kunna skapas (Broomé, Elmér & Nylén, 1995). 

 

D 
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För nystartade bolag saknas historisk information om företagets verksamhet vilket gör det 

svårare att göra ett förtroendegivande intryck hos banken. Garmer och Kyllenius (2004)  

menar att det då är viktigt som nystartat företag att ha klara, strukturerade planer och 

framarbetade budgetar för att övertyga banken om företagets affärsidé. Bruns (2003) 

menar att bankerna ser på marknaden som ett antal olika potentiella kunder och försöker 

risk ta sitt utbud mot de mest lönsamma kunder som ger störst vinst. Författaren säger att 

bankerna ofta minskar sitt utbud mot de kunder som är mindre lönsamma till exempel 

ungdomar, småföretag och företag på landsbygden. Det kan vara svårt för nystartade 

företag och småföretag att få ett banklån om banken bedömer att affärsidén inte är 

tillräckligt bra (ibid.). 

 

En annan bedömningsfaktor vid banklån är vilken typ av säkerhet företaget har. Det är 

därför fördelaktigt om företaget visar upp sin säkerhet för att banken ska våga lämna 

kredit (Broomé et al., 1995). Men det är även viktigt att tänka på att försöka förhandla ner 

säkerheterna för de lån som företaget ansöker om eftersom banken vill motsatsen. 

Exempel på vanliga säkerheter är pantbrev i fast egendom eller företagsinteckning 

(Garmer & Kyllenius, 2004). Garmer och Kyllenius (2004) nämner att företagets status 

har betydelse i kreditbedömningen, till exempel att äldre företag hos banken har högre 

status än nyare företag och gamla kunder högre status än nya kunder. Det kan betyda att 

bankens kreditbedömning blir mindre strikt och att säkerheterna blir helt riskfria. Men 

även kreditgivarens policy har betydelse. Andra bedömningsfaktorer är risken i krediten. 

Bankerna bör också bedöma den totala risken i företaget (Broomé et al., 1995). 

3.1.3 Starta eget-bidrag 

Ett annat sätt för finansiering av företag i introduktionsfasen är att söka starta eget-bidrag 

hos Arbetsförmedlingen. Syftet med starta eget-bidraget är att ge stöd till företrädesvis 

arbetslösa som har förutsättningar för att starta egenverksamhet (ams.se). Den sökande 

måste vara arbetslös eller riskera att bli arbetslös och ska vara arbetssökande på 

Arbetsförmedlingen, samt fyllt 25 år. Personer som är bosatta inom ett stödområde, även 

fast de inte är arbetslösa har också rätt att söka bidrag. Innan den sökande får bidrag ska 

denne beskriva sin affärsidé för Arbetsförmedlingen. Därefter bedöms affärsidén av 

ekonomiskt sakkunniga konsulter för att ta ställning till om den sökande har 

förutsättningar för att bedriva verksamheten samt om övriga villkor är uppfyllda. Starta 

eget-bidraget lämnas normalt ut i maximalt sex månader. Ersättningen som varje person 

är berättigad till är högst 320 kronor per dag. Om den sökande godkänns av konsulterna 

får denne erbjudanden av Arbetsförmedlingen till informationsträffar, rådgivning och 

nyföretagarkurs som en förberedelse och stöd under introduktionsfasen (ibid.). 

3.1.4 Checkräkningskredit  

Checkräkningskredit är ett långfristigt lån med en viss beviljad gräns (Haglundh & 

Nilsson, 2000). Lånet är kopplat till ett bankkonto eller bankgirokonto. Företaget får 

betala en uppläggningsavgift, avgift på beviljad kredit, ränta på utnyttjad kredit och avgift 

för inlösta checkar tillkommer (bokforingstips.se). Checkräkningskredit är en kreditform 

som passar bra för ett företag som är tvingat att finansiera olika delar av sin verksamhet. 

Ett utmärkt finansieringssätt för företag som nyss startat sin verksamhet eftersom intäkter 

och utgifter kan variera kraftigt under lika tidsperioder. Med checkräkningskredit kan 
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låntagaren variera sitt lånebelopp själv. Tillsammans med banken bestäms ett maxbelopp 

som krediten kan uppgå till, som innebär att låntagaren aldrig kan låna mer pengar än det 

maxbeloppet krediten är satt till (Garmer & Kyllenius, 2004).  

3.1.5 Leasing 

Istället för att betala sin utrustning direkt finns alternativ till leasing. En annan 

finansieringsform som innebär att företagaren får sin utrustning direkt och betalar en 

avgift som är fördelad över en viss period. Garmer och Kyllenius (2004) menar på att 

alternativet kan bli relativt dyrt i längden. Därför bör företagaren bedöma hur viktigt det 

är att behålla kapitalet inom företaget eller om det inte lönar sig att köpa utrustningen 

direkt (ibid.).  

 

Exempel på objekt som är vanligt att leasa är fordon, maskiner och datorer. Objektet ägs 

av leasingföretaget och leasetagaren har endast nyttjanderätten. Eftersom det ägs av 

leasingföretaget är det deras ansvar att finansiera objektet till dess fulla värde samt för 

dess säkerhet. Det finns många fördelar med att använda sig av leasing. 

Finansieringsformen leasing gör det enklare att budgetera kostnader eftersom 

leasetagaren vet hur utgifterna ser ut månad efter månad. Då leasingföretaget står som 

ägare, kommer objektet inte påverka balansräkningen eller belasta företagets skuldkonto. 

På långsikt ger det positiv effekt på soliditeten. Genom att välja leasing som 

finansieringsform matchas avskrivningstakten mot värde utvecklingen. Alla 

leasingkostnader är fullt avdragsgiltiga mot rörelsens resultat precis som vanlig hyra i ett 

företags verksamhet. Leasing är ett alternativ till avbetalning och kan användas vid 

finansiering av alla objekt med ett värde på andrahandsmarknaden (Lundén & Svensson, 

2005; swedbank.se). 

 

3.2 De icke traditionella finansieringsformerna 

På grund av svårigheter och kostnader med att ta ett lån är det både nödvändigt och 

önskvärt för småföretag att använda bootstrapping (Ebben & Johnson, 2006). Ett flertal 

studier har visat att många småföretag i huvudsak finansieras genom andra källor än 

institutionella finansiärer, exempelvis med olika bootstrappingmetoder (Winborg, 2000). 

En av studierna som har gjorts visar att 80-95 procent av de undersökta småföretagen 

använder någon form av bootstrapping (Ebben & Johnson, 2006). Finansiell 

bootstrapping kan beskrivas som ett annorlunda finansieringsalternativ för ett företag, 

jämfört med de mer de traditionella finansieringssätten som till exempel banklån och 

riskkapital. Istället för att gå till banken och låna kapital innebär bootstrapping att 

företagaren istället angriper finansieringsproblemet på egen hand med alternativa 

finansieringsmetoder (Freear et al., 1995). Ett av sätten kan vara att företagen samarbetar 

med varandra, det viktigaste är att kunna ge och ta där ingen part ska utnyttjas mer eller 

mindre (Winborg, 2000).  

 

Winborg och Landström (2000) ser finansiell bootstrapping som strävan mot att 

minimera, eller att helt och hållet eliminera behovet av extern finansiering. Författarna 

menar att det finns ett antal olika typer av finansiell bootstrapping, som kan användas 

istället för att lita på långsiktig extern finansiering.  
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Traditionellt sett använder företagen sig av finansiella medel vid resursanskaffning, men 

senare studier visar att många företag har andra beteenden då de har insett att de 

traditionella finansiella medlen inte är den enda utvägen. Idag har företagen hittat 

alternativa lösningar till att finansiera sin verksamhet. Företagen kan lösa behovet av 

resurser till en lägre eller ingen kostnad alls. Detta har uppmärksammats av forskare som 

har observerat att denna typ av finansiering har en viktig betydelse för både nya och 

redan etablerade företag (ibid.). Winborg och Landström (2000) har gjort en studie på 

svenska småföretag, där de har skapat en modell som visar på fem olika grundtyper av 

finansiell bootstrapping. De fem kategorierna av finansiell bootstrapping är; fördröjande 

bootstrapping, ägarfinansierad bootstrapping, minimerad bootstrapping, 

relationsorienterad bootstrapping och bidragsorienterad bootstrapping. 

3.2.1 Fördröjd bootstrapping 

Företagsledare i denna kategori använder sig av metoder för att minimera kapital som 

investerats i lager (Winborg & Landström, 2000). Exempel på användning av dessa 

metoder kan vara att de fördröjer sina utbetalningar. Företaget dröjer medvetet med 

momsbetalningen och använder sig av leasing istället för att köpa ny utrustning, för att på 

detta sätt fördröja betalningstiden. Även att anställa tillfällig personal, deltids- och 

säsongsanställda, kan räknas som fördröjande bootstrapping. Genom att förhandla fram 

de bästa villkoren med sina leverantörer kan företaget hålla nere sina resurser som läggs 

på lager och lagerhållning. Då kan företagsledaren få leverantören att finansiera de 

produkter som lagerhålls (Winborg, 2003). Metoden används av företag i flera olika 

stadier, såväl i nystartade som mogna företag. Företag med fördröjande bootstrapping har 

ofta låg vinstmarginal med finansiella problem och behov av ytterligare kapital. De 

saknar ofta långfristiga banklån och upplever att de har problem att få lån från banken 

(Winborg, 2000). 

3.2.2 Ägarfinansierad bootstrapping 

De företag som använder sig av ägarfinansiering är ofta nystartade företag och befinner 

sig i introduktionsfasen. Metoden innebär att företagets VD måste tillföra resurser direkt 

eller indirekt för företagets överlevnad (Winborg och Landström, 2000). Resurser som 

skapas av marknadsintroduktionen i företaget samt problem som anskaffas genom extern 

finansiering. Winborg och Landström (2000) menar på att företagsägaren kan hålla inne 

på den egna lönen eller ta ut en mindre lön under en viss period, samt att låta släkt och 

vänner arbeta under marknadsnivå för att minska kostnaderna. De företag som använder 

sig av denna metod utnyttjar oftast inte andra bootstrappingmetoder. Typen av företag 

som använder denna metod är ofta småföretag som är nystartade med snabb tillväxt 

(ibid.). Winborg och Landström (2000) menar att dessa företag är i behov av finansiering 

men att de har svårt att få långfristiga lån på banken eftersom de företagen ofta är 

nystartade. 

 

3.2.3 Minimerad bootstrapping 

De företag som använder sig utav minimerad bootstrapping minimerar bundna resurser i 

kundfodringar i form av dröjsmålsränta, korta betalningsvillkor, förskottsbetalning på 
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varor och erbjuda kunder kassarabatt (Winborg & Landström, 2000). Författarna menar 

att företagen bör tänka på att minimera sitt lager. Företagen är ofta verksamma inom 

handel och byggsektorn, ofta med ett stort antal kunder och stort antal transaktioner. En 

förklaring till stor användning av minimerad bootstrapping för att minimera resurser som 

är bundna i kundfodringar (Winborg & Landström, 2000). Företag som utnyttjar denna 

metod befinner sig likväl i små orter som stora städer och är ofta i slutet av tillväxtfasen 

eller i början av mognadsfasen. Företagen brukar visa god lönsamhet med långfristiga 

banklån utan behov av ytterligare finansiering (Winborg, 2000). 

 

3.2.4 Relationsorienterad bootstrapping 

Med relationsorienterad bootstrapping menas att det är den typ av företag som i större 

grad vill använda sig av samarbete med andra företag. Det kan till exempel vara att 

företaget lånar eller delar lokaler, personal eller utrustning med ett annat företag. 

Företagen minimerar då sin användning av fördröjande bootstrapping för att bevara 

relationer. Metoden bygger på ett bra socialt nätverk som är lätt att utnyttja. Andra 

bootstrappingmetoder kan då vara mindre aktuella eftersom de då kan riskera att skada 

relationen (Winborg, 2000). Winborg (2003) menar på att företagen till och med kan 

bygga kompetens utan extra kostnad. Det är sällan företagen fördröjer utbetalningarna om 

de använder sig av denna metod. De flesta företagen som använder sig av 

relationsorienterad bootstrapping befinner sig i mindre städer, ofta inom tillverkning eller 

jordbruk (Winborg & Landström, 2000). Winborg (2000) hävdar att de flesta företagen 

inte har något större behov av ytterligare finansiering, eftersom många företag har en hög 

vinstmarginal och befinner sig i mognadsfasen i företagets livscykel. 

 

3.2.5 Bidragsorienterad bootstrapping  

Företag som använder sig av bidragsorienterad bootstrapping brukar bidragsformer från 

allmänna organisationer. Tyvärr kan andra bootstrappinglösningar förfalla eftersom de 

företag som brukar denna metod använder sig mindre av ägarfinansiering och gemensam 

användning. I en av Winborg och Landströms (2000) studier framkom det att om 

bidragsorienterad bootstrapping användes, var det ofta den huvudsakliga alternativa 

finansieringen. Många av dessa företag är relativt stora som befinner sig på mindre orter 

och med det blir statliga aktörer mer intresserade att erbjuda bidrag till företagen. 

Winborg och Landström (2000) menar på att flertal av dessa företag ofta befinner sig i 

tillväxtfasen men har en relativt låg vinstmarginal. Författarna säger också att de flesta 

företagen har långfristiga lån hos banken. 
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En sammanfattning av ovanstående bootstrappingmetoder i figur 2. 

 

 

Bootstrappkategorier 

 

Bootstrappingmetoder 

som används 

 

 

Karaktärer hos företag 

 

Fördröjande 

 

Försenade betalningar 

Minimera lager 

 

Låg vinstmarginal 

Mogna/ Omogna företag 

Extra finansiellt behov 

Inga långfristiga banklån 

 

 

Ägarfinansierad 

 

Ägarfinansiering 

  

 

Låg vinstmarginal 

Omogna företag 

Extra finansiellt behov 

Inga långfristiga banklån 

 

 

Minimering 

 

Minimera kundfodringar 

Minimera lager 

 

Låg vinstmarginal 

Mogna/ Växande företag 

Inget behov av extra 

finansiering 

Långfristiga banklån 

 

 

Relationsorienterad 

 

Gemensam användning 

 

Hög vinstmarginal 

Mogna företag 

Inget behov av extra 

finansiering 

Långfristiga banklån 

 

 

Bidragsorienterad 

 

Bidragsfinansierad 

 

Låg vinstmarginal 

Växande företag 

Extra finansiellt behov 

Långfristigt banklån 

 

 

Figur 2. Olika grupper av bootstrappingmetoder. (Winborg, 2000. s 140). 

 

3.2.6 Fördelar och Nackdelar med finansiell bootstrapping 

En fördel med att använda olika metoder av finansiell bootstrapping är att företaget 

minimerar den finansiella belastningen och därmed betraktas som mindre riskfyllt. Det är 

en fördel för företag som befinner sig i introduktionsfasen och är i behov av pengar 

eftersom de kan använda andras resurser till en låg kostnad (Winborg, 2003). Ägaren av 

företaget har även en fördel genom att kunna avstå från att ta in nytt ägarkapital och 

behålla kontrollen och utveckla sitt företag efter egna behov och villkor (Winborg, 2000). 

Dessutom har företaget möjlighet att lägga fokus på det centrala i verksamheten eftersom 

de inte behöver lägga ner tid och energi på att söka extra finansiärer. Tiden kan istället 

disponeras på att lösa företagets resursbehov och försöka nå specifika resurser som inte 
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kan köpas för pengar (ibid.). Företaget blir då bättre på att använda sitt sociala nätverk för 

att komma åt resurser som de annars kunde ha missat, vilket leder till att företaget ökar 

sina konkurrensfördelar. En annan fördel med bootstrappingmetoder är att företaget inte 

behöver ta in nya ägare, vilket kan göra inverkan på kontrollen över företaget (Winborg, 

2003). 

 

En svårighet kan vara att hitta lämpliga resurser. När företaget väl får tillgång till olika 

resurser från andra företag kan det ibland vara oklart vad som krävs i motprestation. 

Detta problem uppkommer inte vid traditionell finansiering där allt är tydligt formulerat 

(Winborg, 2003). Dessutom kan det vara svårt att kontrollera resurserna eftersom de inte 

ägs av företaget. Resurserna kan försvinna helt plötsligt och då kan företaget hamna i 

känsligt läge (Winborg, 2000). Winborg (2000) menar även att finansiell bootstrapping 

även bygger på socialt nätverk och att företaget bör utnyttja relationerna på rätt sätt. Det 

är viktigt att inte missbruka den med att exempelvis ensidigt utnyttja motparten, vilket 

kan ske när givandet och tagandet är svårt att beräkna och omvandla till siffror. Vidare 

menar författaren att det är viktigt att tänka på att hålla en jämn balansgång mellan hur 

mycket som utnyttjas av någon annan och samtidigt låta andra utnyttja det egna 

företagets resurser. En annan nackdel är att företagets utvecklingstakt kan begränsas 

medan konkurrenter med kapital utvecklas i snabbare takt (Winborg, 2003).  

 

Enligt en studie utförd av Winborg (2000) visade det sig att de sex mest använda 

bootstrappingmetoderna är: 

1. Köpa begagnad utrustning istället för ny.  

2. Förhandla fram bästa möjliga villkor med leverantörer. 

3. Hålla inne ägarens lön för en tid. 

4. Medvetet fördröja betalningar till leverantörer. 

5. Låna utrustning från andra företag. 

6. Använda rutiner för att skynda på inbetalningar från kunder. 

 

Resultatet från Winborgs (2000) undersökning visade att de företag som lyckats bäst med 

finansiell bootstrapping var lokaliserade på mindre orter och främst inom 

tillverkningsbranschen. Undersökningen visade också att företag som använder sig av 

bootstrapping hade en högre lönsamhet än de företag som inte löste deras resursbehov 

med hjälp av någon av dessa metoder. 

 

De minst använda bootstrappingmetoderna enligt Winborg (2000), enligt samma 

undersökning var: 

1. Nyttja bidrag  

2. Använda sig av indrivningsbolag. 

3. Dela personal med andra företag. 

4. Dela utrustning med andra företag. 

5. Använda hemmet som lokal/kontor. 

6. Medvetet fördröja betalningar av skattemoms. 
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3.3 Företagets livscykel 

När småföretag förändrar sitt finansiella behov skapas en finansiell livscykel (Berger & 

Udell, 1998). Livscykeln visar vad som krävs för att ett företag i respektive fas ska kunna 

nå en framgångsrik utveckling, då de olika faserna ställer olika krav på företaget. 

Churchill och Lewis (1983) hävdar att vid nystarten av företaget är de små och unga 

medan de blir äldre och större när de förflyttar sig genom livscykelns faser. Det finns 

företag som använder sig av finansiell bootstrapping i liten utsträckning eller i ingen 

utsträckning alls. Det är inte alla småföretag som är i behov av stora investeringar i 

utrustning eller lager. Företagen som inte har det behovet kan finansiera sin verksamhet 

med externt kapital (Winborg & Landström, 1997). Pettersson (2006) säger att kundens 

behov är att uppskatta värdet av produkten eller produktens kvot av värde. Det finns fyra 

faser i ett företags livscykel; introduktions-, tillväxt-, mognads- och nedgångsfasen 

(Berger, 1998). Se figur 3 för företagets livscykel. 

 
Figur 3. Företagets livscykel. (Pettersson, 2006. s.148) 

3.3.1 Introduktionsfasen  

I introduktionsfasen utvecklas en affärsidé, här ska produkterna utvecklas och marknaden 

identifieras. Affärsrisken är mycket hög i denna fas eftersom företagets framtid är osäker, 

de vet inte om affärsidén är genomslagskraftig (Berger & Udell, 1998). Det är viktigt för 

företaget att ha god kontakt med deras kunder (Churchill & Lewis, 1983). Författarna 

menar att kundbehovet minskar när företaget etablerat sig mer på marknaden. Enligt 

Berger och Udell (1998) måste små och nystartade företag i introduktionsfasen förlita sig 

på eget kapital eller krediter från leverantörer. Författarna menar att småföretag sällan får 

fördelen att låna via bank eller ta kredit innan de når ett stabilt skede i produktionen. I 

introduktionsfasen är omsättningen väldigt låg och det finns en stor risk att företaget 

stupar eller går med stora förluster. Därför är det många finansiärer som inte vågar ta 

risken att investera i ett nystartat företag (ibid.).  



TEORETISK REFERENSRAM 
 

24 

 

3.3.2 Tillväxtfasen 

Vid tillväxtfasen får företaget en starkare tillväxt och har möjlighet att gå med vinst. Men 

för att företaget ska expandera behöver det kapital och det kan vara lämpligt att 

börsnoteras. Det är först när företaget genererar inkomst som det kan lämna en säkerhet 

till bank eller andra kreditgivare och det blir lättare för företaget att erhålla lån eller kredit 

(Berger & Udell, 1998). Churchill och Lewis (1983) menar att företagets ägare inte är 

intresserad av att skjuta till ytterligare eget kapital. Företaget och ägaren börjar i senare 

skede att skiljas åt, ägaren har inte längre lika stor kontroll över alla delar i företaget och 

därför inte beredd att offra lika mycket (ibid.). Här försöker småföretagen i allmänhet att 

använda sig av finansiella bootstrappingmetoder för att nå bästa villkor till leverantörer 

och medvetet försena utbetalningarna till leverantörerna (Winborg & Landström, 1997). 

3.3.3 Mognadsfasen 

Berger och Udell (1998) menar att när företag befinner sig i mognadsfasen har det funnit 

en balans mellan tillväxt och vinst. Företaget kan då finansiera investeringar med hjälp av 

interna medel. Företagets försäljning stabiliseras tillsammans med deras mål som blir 

tydligare och mer effektivt. Vid detta skede har företaget möjlighet att ge utdelning till 

sina eventuella aktieägare (ibid.) 

3.3.4 Nedgångsfasen  

Det finns en risk att företaget hamnar i nedgångsfasen om deras produktion minskar eller 

stagnerar (Berger & Udell, 1998). Författarna anser att det bästa alternativet för 

aktieägarna i en nedgångsfas är att finansieringen bör bestå av lån. Det kan dock innebära 

en högre ränta eftersom företaget får svårare att få ett lån beviljat. Banklånet kommer att 

behövas för att täcka upp eventuella skulder (ibid.). 

 

3.4 Det finansiella gapet 

Redan på 1930-talet fanns finansieringsproblem för småföretag. Debatten kring det 

finansiella gapet är inte ett nytt ämne (Landström, 2003). Orsaken till att ett finansiellt 

gap uppstår kan vara att företagaren och finansiären inte har tillräckligt med kunskap om 

varandra och förstår inte varandras situationer, såkallad informationsasymmetri. Fler 

anledningar till att gapet uppstår är att risken anses vara för hög och att många 

småföretag avvecklas eller går i konkurs relativt snart efter etablering. Problemet uppstår 

mest bland nystartade företag. Informationsasymmetri är inte alltid till finansiärens 

nackdel. En lösning kan vara om företaget får med sig en väletablerad finansiär som kan 

bidra med att öka legitimiteten för att investera i företaget (ibid.). Finansiärer och 

företagare måste överbrygga informationsasymmetrin för att kunna utvecklas (Berggren, 

Olofsson & Silver, 2000). 

 

Företag som befinner sig i introduktionsfasen får problem när finansiärer ska utvärdera 

företaget och deras kreditvärdighet (Landström, 2003). Landström (2003) menar att 

finansiärerna upplever att nystartade företag kan innebära stor risk, en risk som de inte är 

beredd att hantera. Problemet kan vara att finansiärerna inte har tillräcklig information, 

kompetens eller verktyg för att analysera små nystartade företag eftersom de oftast 
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finansierar stora och etablerade företag. Småföretag kräver mindre kapital medan 

kostnaden för transaktionen och uppföljningen kan bli förhållandevis stor.  

 

Det har genomförts ett flertal studier där forskare funnit att bankfinansiering är en av de 

vanligaste och viktigaste kapitalkällorna för småföretag (Olofsson & Berggren, 1998). 

Landström och Winborg (1995) menar på att de flesta småföretag klarar sig bra med 

begränsad bankkredit och att de ofta kan ha en negativ attityd till externt kapital eftersom 

de föredrar interna medel. En studie av Myers (1984) visar att om småföretagaren 

behöver mer kapital än de interna medlen väljer de lånekapital framför externt kapital och 

kortfristigt lånekapital framför långfristigt lånekapital. Andra förklaringar till det 

finansiella gapet kan finnas hos företagarna själva (Landström, 2003). Författaren menar 

att företagarna har brist på kunskap i finansiella frågor, men det är inte lätt för den 

enskilde att ha kunskap om alla olika finansieringsmöjligheter som finns (ibid.). 

 

3.5 Pecking-order teorin 

Myers och Maljuf (1984) har konstruerat en modell, den så kallade pecking-order teorin. 

Teorin baseras på att företagen kommer först att välja internt genererade medel, sedan 

olika låneformer eller hybridformer som är en blandning av lån och eget kapital och sist 

kommer de att välja nytt eget kapital (Berggren, 2003). Det har gjorts många studier om 

pecking-order teorin, som säger att det är en stark negativ relation mellan lönsamhet och 

skulder. Ju lägre vinst och kassaflöde ett företag har under en given tid, desto högre är 

skuldsättningsgraden. Om företaget ökar sitt interna kassaflöde kommer det att använda 

överskottet i första hand till att betala skulder, istället för återköp av aktier. Om företaget 

istället tar in extern finansiering kommer företaget att välja det säkraste alternativet först. 

Detta betyder att skuldsättning som till exempel banklån föredras innan nya ägare släpps 

in i form av aktieemittering, som resulterar i nytt eget kapital för företaget (Myers, 2001). 

 

Företag som är verksamma på en perfekt marknad och har mer information än andra 

finansiärer, en såkallad informationsasymmetri (Myers & Maljuf, 1984). Asymmetrisk 

information påverkar valet mellan intern och extern finansiering (Allen, Brealey & 

Myers, 2006). De finansieringsbeslut som företagsledningar fattar är ett direkt resultat av 

den informationsasymmetri som råder mellan företag och dess finansiärer (Myers & 

Maljuf, 1984). 

 

Resultaten från en studie tyder på att små och medelstora företag i Sverige 

har en ekonomisk hierarkiordning. De interna genererande medlen är viktigast för 

småföretagen, följt av banklån och nytt kapital från externa partners. Små och medelstora 

företag väljer att söka extern finansiering genom att försöka följa pecking-order teorin 

(Berggren et al., 2000). Anledningen till att företagen föredrar eget genererat kapital är 

den asymmetriska informationen (Allen et al., 2006). De vill därför inte lämna ägande till 

utomstående finansiärer utan istället behålla sin självständighet (Garmer & Kyllenius, 

2004). Ett stort behov av självständighet innebär att företagen drar sig för att använda sig 

av banklån eller riskkapital och de föredrar istället korta krediter som vid till exempel 

leverantörsfinansiering (Berggren, 2003). 
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4 RESULTAT 

 
nder följande kapitel har författarna sammanställt de fem intervjuerna med de 

kvinnliga egenföretagarna. En beskrivning av företaget, företagets finansiering 

och därefter hur företagen har använt sig av de olika bootstrappingmetoderna.  
 

4.1 Dolcevita of Jämtland 

”Om det här är lågkonjunktur, så får den gärna fortsätta”  

Malin Bergman 

 

Brunkullans Friskvård är en skönhetssalong som finns beläget i centrala Östersund och 

ägs av Malin Bergman, 34 år. Verksamheten startades 1996 och registrerades då som 

enskild firma. Malin berättar att hon funderar på att göra om företaget till ett aktiebolag 

men av bekvämligheter har det dock inte blivit av ännu. När Malin blev färdigutbildad 

hälsopedagog, 1996, valde hon att starta eget eftersom det var svårt att få tag i ett arbete 

och branschen var rätt ny på den tiden. Det var inte det enda syftet till att hon startade 

företaget, hon ville även skapa ett vinstdrivande företag. Under åren som Malin haft sitt 

företag har hon gått olika utbildningar för att utveckla sig mer inom SPA och hälsa. I 

början av verksamheten hade hon ingen egen salong utan hyrde in sig hos olika företag. 

Malin har haft sitt företag både i Östersund och i Stockholm, därför menar hon att 

företagets livscykel har varierat mycket från det att hon startade företaget. Men idag anser 

hon att företaget är stabilt och befinner sig i mognadsfasen. År 2006 öppnade 

Brunkullans friskvård en skönhetssalong med namnet Dolcevita of Jämtland i Östersund 

med inriktning SPA och hälsa. Verksamheten har även startat en skola med 

yrkesutbildning som heter Dolcevita SPA school. 

 
Innan Malin startade företaget gjorde hon en marknadsplan och marknadsundersökning 

tillsammans med ett annat företag. Malin finansierade starten av företaget med eget 

kapital, det enda hon började med var en skrivare, dator och en massagebänk. Den vinst 

som företaget gjorde användes för att Malin skulle utveckla sig ännu mer inom SPA och 

hälsa. Hon anser att det inte har funnits några nackdelar till finansiering av eget kapital. 

Fördelarna är att hon inte har några stora lån som hon är tvungen att betala tillbaka. 

Däremot menar hon att om företaget skulle vara i behov av kapital idag för att 

exempelvis behöva köpa en ny utrustning, skulle hon definitivt gå till banken för att 

ansöka om lån. Vidare säger Malin att hon inte skulle vända sig till släkt och vänner för 

att be om lån. 

 

Nedan presenteras vilka bootstrappingmetoder som Dolcevita of Jämtland har använt sig 

av under de första tre åren i verksamheten. Bootstrappingmetoderna är indelat i fem olika 

kategorier. 

 

Fördröjande bootstrapping  
Malin har inte medvetet dröjt med betalningen till någon leverantör. Hon menar att det 

inte var för den finansiella delens skull, utan mer för att hon var missnöjd över en vara 

U 
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eller produkt. Annars har Malin aldrig dröjt med sina betalningar utan betalar så snart 

som möjligt. När Malin startade sitt företag hyrde hon in sig till olika företag, därför 

behövde hon själv inte köpa eller leasa några inventarier. När hon sedan öppnade en egen 

salong hade hon redan skapat tillräckligt med kapital för att kunna köpa inventarierna i 

nyskick. Malin har idag två stycken anställda på 75 procent och använder sig även utav 

timanställda vilket hon gjort en längre tid. 

 

Ägarfinansierad bootstrapping  
Malin har finansierat sin verksamhet med eget kapital och med hjälp av starta eget-bidrag 

i sex månader. Den investering som hon gjort under åren, exempelvis ny salong och 

utbildning till sig själv, har hon finansierat med hjälp av vinstmedel. Hon har inte ansökt 

om lån hos banken eller någon annan finansiär. Det har hänt ett antal gånger att Malin 

inte kunnat ta ut den lön som hon velat, det vill säga lön över marknadsnivå, vilket hon 

dock gör i dagsläget. Tidigare har hennes syster varit anställd hos henne med en normal 

lön. Vidare säger hon att en nära vän har utfört mindre arbetsuppgifter och då inte behövt 

betala ut lön till denne. 
 

Minimerad bootstrapping  

Malin tar emot både kontanter, kreditbetalning och skickar fakturor. Hon föredrar 

kreditbetalning och fakturering eftersom likvida medel medför en stor risk och mer 

administrering. Vid fakturering används betalningsvillkor på 30 dagar. Vidare säger hon 

att de kunder som beställer under 1000 kr får 10 dagars betalningsvillkor. Malin använder 

inte något indrivningsbolag vid sent betalda fakturor. Hon anser att den kostnaden skulle 

gå jämnt ut med antal obetalda fakturor. Vid obetald faktura skickas en påminnelse till 

kunden medan dröjsmålsränta läggs på efter andra påminnelsen. Vidare berättar Malin att 

när det gäller Dolcevita SPA school tar hon betalt i förskott eftersom hon inte vill ligga 

ute med finansiella medel för utbildningen. 

 

Relationsorienterad bootstrapping  

När Malin startade sitt företag samarbetade hon med andra företag genom att hyra in sig i 

deras lokaler och fick även låna massagebänk av dem. Hon menar själv att det var ett bra 

sätt att starta sin verksamhet på eftersom det redan fanns en kundkrets i byggnaden och 

hon behövde då inte ansöka om tillstånd bland annat. Däremot fanns det ingen möjlighet 

att bestämma sina egna arbetstider eller inredning av rummet. Idag samarbetar hon inte 

med andra företag, vare sig lokal eller gemensamma inköp. Vidare berättar Malin att hon 

har möjlighet att köpa vissa produkter till ett förmånligare pris genom branschförbundets 

hemsida. 

 

Bidragsorienterad bootstrapping 

Malin fick starta eget-bidrag i sex månader när hon startade sitt företag. På den tiden, 

1996, fick egenföretagare egentligen bara tre månader starta eget-bidrag, men just då var 

det speciellt för kvinnor som ville starta eget företag. 
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4.2 Hårkonsten AB 

”Tjänsteföretag; bra att leva drägligt, svårt att bli rik på” 

 Pia Deimo 

 

Hårkonsten AB är en frisörsalong som finns beläget i centrala Östersund och ägs av Pia 

Deimo, 52 år. Företaget startades år 1978 som enskild firma och 1986 registrerades 

företaget till aktiebolag. Pia startade sin verksamhet direkt efter att hon gått klart som 

lärling. Syftet att vara egenföretagare är att få vara självständig, hon menar att hon ville 

göra det på hennes sätt. Det viktiga för henne var att företaget skulle gå runt. Under åren 

som Pia haft företaget har hon även gått olika kurser för att utveckla sig som 

egenföretagare och specialiserat sig inom delar av frisöryrket. Idag arbetar företaget med 

allt inom hårvård, klippning, färgning samt permanentning. Hon har även specialiserat sig 

inom peruker, exempelvis kan cancersjuka personer vända sig till henne för att få en 

peruk som liknar sitt egna hår. Under åren har företaget haft svängningar i livscykeln, 

men idag befinner sig företag i mognadsfasen. Pia berättar att hon har många trogna 

kunder, men hennes mål är att trappa ner för att kanske kunna lämna över till sin dotter. 

 

När Pia startade sitt företag tog hon ett banklån för att köpa sin första salong. På den tiden 

fanns det inget som hette starta eget-bidrag. Hon fick möjligheten att låna startkapital av 

en nära släkting under den första tiden. Hon tog även ett banklån några år senare för att 

renovera salongen, men lånet betalades av relativt snabbt. Pia menar att det inte fanns 

några hinder att ta banklån på den tiden och tror inte att det skulle vara problem att få 

banklån idag men hon föredrar att använda checkkredit istället. Om Pia var i behov av 

kapital idag skulle hon jämföra mellan att låna av sina leverantörer eller av banken. Hon 

berättar vidare att lågkonjunkturen inte har påverkat hennes företag anmärkningsvärt, 

men det kan bero på att hon inte höjt priserna på produkterna trots att leverantörerna gjort 

det. Hennes omsättning har sjunkit något men hon hoppas och tror att omsättningen 

kommer att öka i fortsättningen trots den hårda konkurrensen i Östersund.  

 
Nedan presenteras vilka bootstrappingmetoder som Hårkonsten har använt sig av under 

de tre första åren i verksamheten. Bootstrappingmetoderna är indelade i fem olika 

kategorier. 

 
Fördröjande bootstrapping 

Det har hänt att Pia dröjt med att betala en faktura till leverantören på grund av brist på 

likvida medel orsakad av exempelvis dålig försäljning under en viss månad. Däremot har 

hon aldrig betalat in momsen sent, det tycker Pia är en viktig betalning. Idag betalar Pia 

sina fakturor på betalningsdagen, en av anledningarna är räntan. Hårkonsten har inte 

behövt anställa tillfällig personal eller säsonganställda. I dag har företaget en 

heltidsanställd och två anställda på 75 procent som mest har hon haft sex anställda. Pia 

har varken hyrt eller leasat någon utrustning till sin salong. I den första salongen hon 

köpte 1978 följde det med utrustning, som hon sedan bytte ut under åren.  
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Ägarfinansierad bootstrapping 
När Pia startade sin verksamhet tog hon ett banklån för att köpa sin första salong. Hon 

fick även låna ett startkapital av en nära släkting. Pia berättar att hon även tog ett till lån 

efter några år för att renovera upp sin salong, men lånet betalades av relativt snabbt. Idag 

har Pia inga lån alls till varken banken eller släkt och vänner. Vidare berättar Pia att hon 

inte upplevde något negativt i sitt sätt att finansiera företaget i inledningen. Hon har 

någon enstaka gång hållit inne med sin egen lön eller endast tagit ut en lön under 

marknadsnivå. Pia menar att hon tyckte hennes anställda var viktigare än henne själv. En 

nära släkting har hjälpt henne med bokföringen under den första tiden. Men hjälpen hon 

fick gjordes inte för att minska kostnaden utan mer för att få hjälp med den ekonomiska 

delen i företaget. Idag arbetar även hennes dotter i företaget och har en lön enligt 

marknadsnivå. 

 
Minimerad bootstrapping 

Hårkonsten har både privat- och företagskunder. Pia föredrar kreditkort framför kontanter 

eftersom det är mindre risk och en mindre kostnad. Vidare menar Pia att det är relativt 

dyrt att banka likvida medel idag och anser att fördelen med kreditkort är att pengarna går 

in i företaget redan nästa dag. Förskottsbetalning är något som förekommer i företaget. 

Speciellt vid specialbeställning av produkter som inte går att skicka tillbaka till 

leverantören, exempelvis hårförlängning. Pia ger 20 dagars betalningsvillkor till sina 

företagskunder eftersom hon tycker att 10 dagar är för kort tid. De gånger en kund betalar 

sent skickas en påminnelse med extra avgift, men hon menar att det är väldigt sällan det 

händer.  

 
Relationsorienterad bootstrapping 

Pia har aldrig haft ett samarbete med något annat företag, vare sig det gäller att dela 

utrustning eller göra gemensamma inköp för att minska några kostnader. Hon använder 

sig inte av byteshandel, utan köper hellre nytt istället för begagnat eftersom det ser 

fräschare ut för kundernas del. Idag delas salongen med ett annat företag som är inom 

samma bransch. Vidare berättar hon att den nya salongen som företaget befinner sig i 

renoverades av hennes hyresvärd vilket relaterade en högre hyra.  

 

Bidragsorienterad bootstrapping 
Hårkonsten har fått utbildningsbidrag, genom Mål 4. Det är ett EU-bidrag för främjande 

av kompetensutvecklingen av anställda i företag, som de kan få i samband med 

strukturomvandling och förändring i verksamheten. Vidare berättar Pia att företaget fick 

kämpa för att få ett sådant bidrag och att företaget fick betala en stor del själv för att det 

skulle genomföras. 
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4.3 Fristilen AB 

”Omsättningen kommer att öka ännu mera, eftersom människor tar sig mer tid att ta hand om sig själv” 

Frida Stein 

 
Fristilen är ett träningscenter som ligger i centrala Östersund. Företaget startade år 2006 

av tre kvinnor, men idag är de Frida Stein och Stina Bergsten som ägare. Intervjun hölls 

endast med Frida Stein, 30 år. Företaget registrerades som ett aktiebolag redan från 

starten, vilket var ett villkor från kvinnornas familjer. Själva anser de att aktiebolag är en 

trygghet, dessutom mer gynnsamt för dem och företaget. Frida började arbeta direkt efter 

grundskolan inom friskvårdbranschen. Hon har gått kurser för att bli styrkeinstruktör, 

yogainstruktör och grupptränare. Fristilen erbjuder gruppträning av olika varianter i form 

av yoga, spinning, aerobic klasser samt gymverksamhet. Syftet med att starta 

verksamheten var att Frida och Stina ville testa och se om de skulle klara av att vara egna 

företagare. Tanken var också att de skulle kunna försörja sig på företaget och samtidigt 

kunde vara självständiga. Kvinnorna anser att företaget befinner i sluttampen på 

tillväxtfasen och nära in i mognadsfasen av företagets livscykel.  

När kvinnorna startade Fristilen var tanken att de skulle ta ett banklån. Frida berättar hur 

svårt de hade att få kontakt med banken när de skulle ansöka om lån. Kvinnorna fick 

uppfattningen att bankerna inte läste deras affärsidé. Frida tror att de först blev nekade för 

att det var unga och oerfarna. En av kvinnornas familjemedlemmar hjälpte dem med att 

få kontakt med dennes bank för ett möte. Tillslut beviljades ett banklån med hjälp av 

kvinnornas familjemedlem som borgenär, ett lån som de fortfarande betalar av. Hon 

berättar vidare att de haft bra stöd från deras familjer som har hjälpt dem att finansiera 

deras verksamhet. Kvinnorna fick även starta eget-bidrag i sex månader, vilket de själva 

tyckte gav mycket hjälp. Idag skulle kvinnorna välja banken eller leasing om de var i 

behov av pengar. De skulle inte ta hjälp av släkt och vänner som de gjorde vid starten. 

Att ta in en extra delägare igen skulle de inte föredra, eftersom de startade med en tredje 

delägare. Frida menar att det skapas för många olika viljor och kan vara svårt att 

kompromissa. Vidare berättar Frida att de inte gjorde något dåligt val av finansiering när 

de startade verksamheten men att de kanske skulle välja att leasa mer utrustning istället 

för att köpa utrustning med hjälp av banklånet. Frida berättar att lågkonjunkturen inte har 

drabbat företagets omsättning som andra företag, lågkonjunkturen har varit bra för dem. 

Hon tror att de beror på att människor vill ta hand om sig själv mer under en finanskris. 

Kvinnorna har en stark framtidstro på deras företag och de tror och hoppas att 

omsättningen kommer öka ännu mer trots den hårda konkurrensen i Östersund. 

Nedan presenteras vilka bootstrappingmetoder som Fristilen har använt sig av under de 

tre första åren i verksamheten. Bootstrappingmetoderna är indelade i fem olika 

kategorier. 

Fördröjandeobootstrapping 
Frida berättar att Fristilen aldrig dröjt med att betala till deras leverantörer, eftersom de 

aldrig haft några stora problem med likviditeten. De betalar alla räkningar på slutdatumet 

för att få så mycket ränta som möjligt. När de startade företaget leasade de mycket av 
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utrustningen, samt köpte in begagnad utrustning från konkursbon. Vidare berättar Frida 

hur de i starten förhandlade mycket med olika hyresvärdar för att få ner kostnaden av 

lokalen. Tillslut hittade de en lokal och lyckades få hyresfritt första halvåret. Företaget 

har idag inga heltidsanställda förutom sig själva. De har valt att anställa personal per 

timme och har idag 24 stycken, vilket uppskattningsvis blir till en heltids- och en 

halvtidstjänst.  

Ägarfinansierad0bootstrapping 
Kvinnorna ansökte om lån från bank för att finansiera sin verksamhet. Frida berättar även 

att deras familjer har köpt andelar i deras aktiebolag. Eftersom kvinnorna startade 

företaget som ett aktiebolag har de egentligen aldrig behövt hålla inne med den egna 

lönen. Men däremot har de hänt någon enstaka gång att kvinnorna inte tagit ut en full lön. 

Frida berättar också att de varken lånat från släkt och vänner eller anställt någon till en 

lön under marknadsnivå. De har däremot fått hjälp någon enstaka gång av deras släkt och 

vänner med mindre arbetsuppgifter. 

Minimeradobootstrapping 
Fristilen använder sig i stor utsträckning av autogiro som betalningssätt från deras 

kunder, det vill säga automatisk månadsdragning från kundens konto en månad i förskott. 

Frida berättar att det kan förekomma missade betalningar vid autogiro, exempelvis att 

kunden inte har täckning på sitt konto. Om en kund är försenad med att betala skickas en 

påminnelse ut i första hand. I vissa fall går det så långt att företaget måste använda sig av 

ett inkassobolag för att driva in pengarna. Inkassobolaget tar 3 procent av beloppet samt 

att Fristilen betalar en liten summa varje månad för att vara kund hos dem. Till 

företagskunder skickas faktura med 10 dagars betalningsvillkor. Företaget använder sig 

av samma metoder till företagskunderna, om de är sena med betalningen. Frida menar att 

de tycker inkassobolaget är en bra lösning eftersom pengarna kommer in snabbare och 

dessutom är det inte tidskrävande från deras sida. 

Relationsorienterad0bootstrapping 
Frida berättar att företaget använder sig av samarbete med en läkarinstitution, men det är 

det enda samarbete de använder sig av med andra företag. De byter varken varor eller 

tjänster med andra företag. Frida menar att de tycker att de är svårt att veta vad företagen 

eller personen kommer kräva tillbaka eftersom det är svårt att värdera en tjänst eller 

produkt.  

Bidragsorienterad Bootstrapping 
Kvinnorna fick starta eget-bidrag i sex månader från Almi när de startade sitt företag. 
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4.4 Stålhandske Produktion AB 

”Organisationen är som ett fotbollslag; styrelsen vaktar kassan och VD:n är framför och styr 

spelarna. Säljarna är de som gör mål” 

 Maud Stålhandske. 

 

Företaget Stålhandske Produktion är ett aktiebolag som startades 2006 och är verksam i 

Östersund. Maud Stålhandske som är 33 år, ägare för företaget som registrerades 2007. 

Maud är utbildad till musikalartist, innan hon startade sitt företag arbetade hon som 

assistent till en producent och följde med på turné som skådespelare och artist. Företaget 

är aktivt inom artist, event, nöjesproduktion samt café, konferens och kultur. Stålhandske 

Produktion har idag tre enheter under sig, Eventbokaren, Café Tingshuset och den sista 

enheten Fest, Bal och Bröllop. Dessutom har Maud haft en musikal, Ann-Margret och 

jag, som pågick under 2008 i Östersund men som tyvärr gick i konkurs. De två enheterna 

Café Tingshuset och Fest, Bal och Bröllop är relativt nytt i Mauds företag därför kommer 

det inte att tas upp i studien. Eventbokaren är ett samlat forum på webben som ska hjälpa 

kunder att hitta en bra lösning på event. Kunden kan hitta allt från artister till lokaler för 

sin tänkta fest. Maud startade företaget för att själv styra över sitt arbete och sin fritid. 

Hon vill tjäna bra pengar på det som hon tycker är roligt. Utifrån företagets livscykel 

anser hon att företaget inte började i introduktionsfasen utan i början av tillväxtfasen. Då 

Maud arbetar med nya projekt hela tiden anser hon att företaget aldrig kommer till någon 

mognadsfas utan pendlar mellan introduktions- och tillväxtfasen. Maud vill egentligen 

inte komma till mognadsfasen eftersom hon hela tiden söker efter nya utmaningar. 

 
När Maud startade Stålhandske Produktion lånade hon startkapital av en familjemedlem, 

hon fick även starta eget-bidrag från arbetsförmedlingen. Maud satsade inte på någon 

lokal i början utan arbetade hemma och skapade Eventbokaren. Hon arbetade hårt för att 

få ihop ett kapital och ville ha möjligheten att kunna expandera. Idag är hon glad att hon 

inte tog lån i början av sin verksamhet, men däremot skulle hon vilja ta ett lån idag 

eftersom det har varit en hård tid genom finanskrisen. Dock har hon inte lyckats få lån 

från varken banken eller Almi. Maud skulle absolut kunna tänka sig att ta ett privatlån för 

att finansiera sin verksamhet, däremot kan hon inte tänka sig att låna från släkt och 

vänner. Att ta in en delägare i företaget är Maud tveksam till, hon menar på att då skulle 

hon tappa sin kraft med att få styra som hon själv vill. 

 

Nedan presenteras vilka bootstrappingmetoder som Stålhandske Produktion har använt 

sig av under de första tre åren i verksamheten. Bootstrappingmetoderna är indelat i fem 

olika kategorier. 

 
Fördröjande bootstrapping  

Maud använder en leasad bil i företaget för att det är praktiskt men även för finansiella 

skäl, annan utrustning som kontorsmöbler är begagnade. Det enda som har investerats 

nytt är teknikanläggningen som används genom Eventbokaren. Maud har aldrig medvetet 

dröjt med betalningar till vare sig leverantörer eller för skattemomsen. Har det varit kris 

någon gång har hon kontaktat leverantören för att lägga upp en avbetalningsplan. 

Företaget handhåller inget lager, vilket inte är vanligt i den branschen hon arbetar inom.  
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Ägarfinansierad bootstrapping  

Maud arbetade sig fram med privata medel tillsammans med ett lån från en 

familjemedlem när hon startade företaget. Under de senare åren har hon inte tagit några 

andra lån utan använt de likvida medlen som finns i företaget. Musikalen, Ann Margaret 

och jag, fick många sponsorer därför behövde hon inte lägga in några egna finansiella 

medel. Idag har hon försökt att få lån från banken men tyvärr inte fått ansökningarna 

beviljade. Hon tror att det är så för många företagare på grund av finanskrisen. Vidare 

menar hon att hon är beredd att ta ett privatlån för att finansiera sitt företag. Maud skulle 

satsa allt för att inte företaget skulle gå i konkurs. Under de åren som företaget varit 

verksam har det hänt ett antal gånger att hon inte tagit ut någon lön alls eller endast att 

hon klarat sig. Maud har haft en nära vän som hjälpt henne med mindre arbetsuppgifter. 

Det hela slutade med att hennes nära vän blev heltidsanställd på Stålhandske Produktion 

med en lön över marknadsnivå. 

 
Minimerad bootstrapping  

Stålhandske Produktion använder sig i stor utsträckning av fakturering och ingen 

kontantbetalning. Vid fakturering använder de sig av 10 dagar betalningsvillor till sina 

kunder och använder ofta kreditupplysning på kunder som känns osäkra. Vidare berättar 

Maud att hon skickar en påminnelse till de kunder som betalar försent.  Företaget 

använder inte indrivningsbolag utan skickar fakturan direkt till kronofogden om den inte 

betalas, men det sker inte förrän efter tre utskick av påminnelser. Hon säger att det kan ta 

maximalt en månad innan fakturan hamnar hos kronofogden. Vidare menar hon att det är 

viktigt att få betalt innan ett evenemang sker, eftersom då minimeras risken att inte få 

betalt av kunden. 

 
Relationsorienterad bootstrapping  

I början av Mauds verksamhet arbetade hon hemifrån, numera har hon en kontorslokal 

inne i centrala Östersund. Företaget har aldrig använt sig av något samarbete med andra 

företag. En av anledningarna är att företaget inte har något lager och det inte förekommit 

några gemensamma inköp med liknande företag. Vidare berättar Maud att hon aldrig 

använt sig av byteshandel med andra företag eller lånat ut sina anställda till andra företag.  

 
Bidragsorienterad bootstrapping  

Maud fick starta eget-bidrag i sex månader från arbetsförmedlingen när hon startade sin 

verksamhet. Idag skulle hon föredragit någon form av bidrag efter sin debut med 

musikalen Ann-Margret och jag, eftersom perioden var hård efter konkursen. 
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4.5 Yoga Shala 
”Bor man i Östersund måste man vara entreprenör för att få ett arbete” 

Ann Arnesson. 

 
Yoga Shala är en yogastudio, som ligger i Östersund. Ann Arnesson startade företaget år 

2004 som en enskild firma. Idag har hon en delägare, Katharina Odén och registrerat 

företaget till ett aktiebolag. Ann som är 40 år är i grunden Yogalärare med filkandidat 

examen i Internationella relationer språk, en examen i marknadsföring samt gått en kurs 

på Sportscience på Mittuniversitetet. Hon har tidigare arbetet som projektledare, 

produktchef och reseledare. Därför är hon van att driva projekt vilket är en av hennes 

starka sidor. När Ann startade sitt företag var syftet att hon skulle få styra själv och få 

vara självständig. Första tanken var inte att kunna leva på yogan, utan yogan var mer till 

för henne själv. Idag har företaget fler olika yogaklasser och även behandlingar från 

klassisk massage till akupunktur. Ann anser att de befinner sig i tillväxtfasen i företagets 

livscykel men att organisationen och personalen börjar komma i mognadsfasen. Vidare 

menar hon att företag har gått upp och ner längs livscykelns kurva.  

 
Ann arbetade deltid på en skola och var hemma med barnen när hon startade företaget 

som till en början var en hobby som sedan växte. Lönen hon fick investerade hon i Yoga 

Shala. Eftersom Ann arbetade deltid, 40 procent, fick hon endast 60 procent starta eget-

bidrag. I början av sin verksamhet hyrde hon in sig hos olika aktörer som Landstinget, 

Medborgarskolan och på olika gym i Östersund. Det var inte förrän 2009 som Ann 

ansökte om lån hos banken. Hon berättar vidare att det inte var några problem att få lånet 

beviljat, dessutom har hon nästan betalat av det idag. Ann berättar även att hon försökt 

ansöka om ytterligare bidrag idag från exempelvis allmänna organisationer men dock inte 

lyckats. Idag anser hon att nackdelen med ett arbete på sidan om vid starten relaterade till 

ett mindre bidrag och dessutom mindre tid till sitt företag. Om Yoga Shala skulle vara 

behov av kapital idag skulle hon kunna tänka sig att låna av banken igen. Hon ser heller 

inget negativt med att ta in en eller två delägare till i företaget. Men hon skulle inte vända 

sig till släkt och vänner. Vidare har Ann en stark framtidstro och tror att omsättningen 

kommer öka trots den hårda konkurrensen i Östersund, men den största konkurrensen är 

människornas tid. 

 

Nedan presenteras vilka bootstrappingmetoder som Yoga Shala har använt sig av under 

de tre första åren i verksamheten. Bootstrappingmetoderna är indelade i fem olika 

kategorier. 

 

Fördröjande bootstrapping  
Ann har inte medvetet dröjt med betalningar av moms eller leverantörsfakturor under de 

åren som hon haft sitt företag, utan betalat in fakturorna i slutet av månaden. Vidare 

berättar Ann att hon inte tar hand om ekonomin idag, utan lämnat över ansvaret till en 

anställd ekonom. Leasing har inte förekommit i företaget, istället har Yoga Shala köpt in 

nytt. Hon berättar även att hon tagit en del saker hemifrån. Ann använder sig inte av 

någon tillfällig- eller säsongspersonal. Däremot har företaget en praktikant som arbetar 

halvtid men i vanliga fall räcker det med hennes två halvtidsanställda.  



RESULTAT 
 

35 

 

 

Ägarfinansierad bootstrapping  
I början av verksamheten använde Ann sina egna besparingar för att finansiera 

verksamheten, det var under den tiden som företaget var enskild firma. Då hände det även 

att hon tog ut mindre lön eller ingen lön alls. Idag har Ann ett lån från banken men det är 

väldigt litet som snart betalats av. Hon har aldrig använt sig av släkt och vänner eller 

anställt någon för en lön under marknadsnivå.  

 
Minimerad bootstrapping  

Yoga Shala har både privat- och företag som kunder. Ann berättar att kunderna ska betala 

innan kursen börjar och hon föredrar kreditkort framför kontanter. Hon anser att 

hanteringen av kontanter medför problem som ger en stor kostnad, dessutom tycker hon 

att det är gammalmodigt. Dock finns det kunder som inte alltid betalar innan kursens start 

vilket medför en risk för företaget. Hon menar att det är svårt att hålla reda på om de har 

betalat eller inte. Till företagskunderna skickas faktura med 10 dagars betalningsvillkor, 

eftersom hon vill att pengarna ska komma in snabbare i företaget. Vidare berättar hon att 

hon inte kontrollerar inbetalningarna kontinuerligt, utan gör det efter 30 dagar. 

 

Relationsorienterad bootstrapping 
I början av sin verksamhet arbetade Ann som konsult och samarbetade med olika företag 

som hon hyrde in sig hos. Idag byter Ann inga tjänster med andra företag eller använder 

sig av något samarbete med liknande företag. Däremot tycker hon att det gav en stor 

fördel att samarbeta med andra företag i början och att det var ett bra sätt att finansiera 

sin verksamhet på. Det positiva var att hon fick ett nytt nätverk som hon haft användning 

av i sin verksamhet, vilket hon själv ser som en stor fördel. 

 

Bidragsorienterad bootstrapping 
Ann fick starta eget-bidrag av arbetsförmedlingen vid introduktionsfasen. Eftersom hon 

arbetade deltid på en skola fick hon endast 60 procent i bidrag. Vidare menar hon att det 

är ingenting som hon skulle ha gjort idag om hon fick göra om det. Hon skulle istället 

satsa enbart på företaget istället för att arbeta deltid. 
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5 ANALYS 

 
följande kapitel ställs studiens resultat mot de teorier som har valts ut. Författarna 

analyserar hur väl kvinnorna finansierat sina första verksamhetsår. Vidare beskrivs 

hur kvinnorna använt sig av de fem bootstrappingmetoderna med hjälp av en 

egenkomponerad figur. Här kommer även studiens syfte att besvaras.  

 
Ett av syftena med att samtliga kvinnor startade sin verksamhet var att få vara 

självständiga, känslan att vara oberoende och att inte behöva vara delaktig i en hierarki 

som anställd. Den teorin hävdar bland annat Andersson (2007), att det är ett vanligt syfte 

bland nyblivna företagare. Samtliga deltagare tror att omsättningen kommer att stiga, 

vilket överensstämmer med Byrast och Karami (2009) som hävdar att den kvinnliga 

egenföretagaren är optimistisk med de ekonomiska resultaten. Undersökningen visade att 

de fem kvinnorna har inriktat verksamheten efter sin utbildning, tidigare arbete och sin 

hobby, något som stöds av författarna Hårde et al. (2007). 

 

5.1 Företagens finansiering 

I undersökningen av de fem kvinnliga egenföretagarna visades det inte vara några större 

problem att finansiera företaget. Garmer och Kyllenius (2004) menar att företag har svårt 

att etablera sig eftersom de inte finner medel för sin finansiering. Alla fem kvinnorna 

använde sig i någon form av främmande kapital när det startade sin verksamhet. Fristilen 

och Hårkonsten använde sig av banklån och de tre andra kvinnorna använde sig även av 

eget kapital. Det bekräftar teorin som Carter och Allen (1997) anser, att kvinnor har 

mindre behov av mindre kapital eftersom de är mindre benägna att använda banklån. 

Fristilen tog ett banklån med hjälp av sin familj eftersom de uppstod ett finansiellt gap 

mellan banken och företaget. Banken hade inte tillräckligt med kunskap om kvinnorna 

som företagare. Kvinnorna vände sig till en annan väletablerad finansiär som kunde bidra 

med att öka deras legitimitet till banken och fick sedan ansökan godkänd, vilket 

Landström (2003) rekommenderar. Stålhandske Produktion ansökte om banklån i senare 

skede i introduktionsfasen men fick dessvärre inget lån, ett alternativ för henne var att 

söka bidrag från allmänna organisationer. Likaväl som Yoga Shala sökt bidrag från 

allmänna organisationer. Men ingen av de två kvinnorna fick bidrag beviljat. 

 

Samtliga kvinnor som undersöktes skulle vända sig till banken idag för att ansöka om lån 

om de skulle vara i behov av kapital. Teorin som Myers och Maljuf (1984) beskriver, att 

företag väljer i första hand internt medel vilket är en motsägelse för vår studie. En fördel 

med att använda bootstrappingmetoder är att företaget inte behöver ta in nya ägare, vilket 

kan göra inverkan på kontrollen över företaget (Winborg, 2003), vilket fyra av de 

undersökta kvinnorna instämmer med.  

 

I 
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5.2 Fördröjande bootstrapping 

Två av de fem kvinnliga egenföretagarna som vi undersökte har inte medvetet dröjt med 

att betala till leverantören. Dolcevita of Jämtland, Hårkonsten och Stålhandske 

Produktion har medvetet fördröjt betalningar till leverantör men endast någon enstaka 

gång. Kvinnorna har olika orsaker till detta. Stålhandske Produktion kontaktade sina 

leverantörer för att förhandla om en avbetalningsplan. Enligt Winborg (2000) använder 

nystartade företag sig av fördröjande bootstrapp genom att förhandla fram de bästa 

villkoren med sina leverantörer. Dolcevita of Jämtland försökte också förhandla med sina 

leverantörer genom att reklamera varan eftersom hon inte fick vad hon blivit lovad. 

Hårkonsten fördröjde sina betalningar någon gång på grund av likvida problem. Winborg 

(2000) menar på att företag som använder sig av fördröjande bootstrapping ofta har 

finansiella problem. Orsaken till att de andra kvinnorna inte använt sig av metoden är att 

det aldrig hamnat i en sådan situation där de haft finansiella problem. Winborg (2000) 

säger att företag ofta saknar långfristiga banklån. Dessa kvinnor har långfristiga banklån 

vilket stämmer väldigt bra med vad Winborg (2000) säger. 

 

Ingen av de fem kvinnostyrda företagen som undersöktes har medvetet dröjt med att 

betala in momsen till skatteverket. Det kan bero på att alla dessa kvinnor anser att det är 

ytterst viktigt att betala in momsen i tid eftersom det även kan drabba dem med höga 

avgifter och räntekostnader. 

 

Endast två av de kvinnliga företagen som undersökts har någon gång leasat utrustning 

istället för att köpa nytt. Orsaken till att kvinnorna på Fristilen leasade istället för att köpa 

nytt var på grund av att det skulle bli för dyrt för dem att köpa utrustning till gymmet. 

Denna teori stämmer väl med Freear et al. (1995) studie där det visade sig att det 

vanligaste bootstrappingmetoden var att minimera sina finansiella belastningar genom att 

skaffa utrustning till låg eller ingen kostnad alls. Winborg och Landström (2000) menar 

att leasing är ett sätt att fördröja sina utbetalningar. Stålhandske Produktion leasar sin bil 

och det anser hon själv att det har både med finansiella orsaker som bekvämligheter. 

Orsaken till att Yoga Shala aldrig leasat till sitt företag beror på att i hennes bransch 

används det ett fåtal och relativt kapitalsnåla inventarier. Det kan även vara en förklaring 

till att inte Dolcevita of Jämtland och Hårkonsten leasat utrustning till sina salonger. 

 

Att anställa personal under kortare tid istället för tillsvidare är det ingen av de intervjuade 

kvinnorna som har utnyttjat för att fördröja sina utbetalningar med. Orsaken till detta 

beror på att företagen vi undersökt är inte säsongsbetonade företag. Men däremot föredrar 

kvinnorna timanställd personal i sitt företag snarare än heltidsanställda. Winborg och 

Landström (2000) ger exempel på att även extra- eller deltidspersonal är en metod att 

minimera kapitalet. 

 

5.3 Ägarfinansierad bootstrapping 

Fyra av de fem kvinnliga egenföretagarna som vi undersökte har tillfört egna medel. 

Dolcevita of Jämtland, Yoga Shala och Stålhandske Produktion har arbetat sig uppåt med 

att få igång sitt företag utan att ansöka om banklån i starten. Både Dolcevita of Jämtland 
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och Stålhandske Produktion började direkt med sin verksamhet utan annat arbete på 

sidan, medan Yoga Shala arbetade deltid på annat håll för att kontrollera intresset hos 

intressenterna. Winborg och Landström (2000) menar att många nystartade företag tillför 

egna medel i starten medan Ylinenpää et al. (2006) menar att småföretagare är den 

företagsgrupp som har svårast att tillföra egna medel. Winborg och Landström (2000) 

berättar också att många nystartade småföretag som är i behov av finansiering har ofta 

svårt att få långfristiga lån från banken. Hårkonsten och kvinnorna på Fristilen startade 

sina företag med lån från banken. Däremot tillförde kvinnorna på Fristilen egna medel 

vid starten men har sedan aldrig behövt hålla inne med sina löner eller tagit ut lön under 

marknadsnivå. Det kan bero på att de tog ett relativt stort lån från banken och registrerade 

företaget direkt till aktiebolag och då använt sig av aktiekapitalet. Hårkonsten 

registrerade inte sitt företag till aktiebolag förrän några år senare. Vidare framgår det i 

undersökningen att det endast är Dolcevita of Jämtland och Stålhandske Produktion som 

inte tagit något långfristigt lån från banken. Dolcevita of Jämtland har aldrig behövt 

ansöka om lån från banken, men däremot vill Stålhandske Produktion få lån från banken 

idag men har svårt att få ett godkännande. Ebben och Johnson (2006) rekommenderar 

småföretag att använda sig av bootstrapping eftersom det är både svårt och kostsamt att ta 

lån. 

 

De tre kvinnorna som tillförde egna medel började sin verksamhet i hemmet och arbetade 

som konsulter under en tid. Idag har alla kvinnorna en egen lokal för deras verksamhet. 

Kvinnorna från Fristilen samt Hårkonsten startade sin verksamhet direkt i en lokal och de 

var även de som ansökte om banklån vid starten. Det visar att den största kostnaden för 

att starta eget företag är själva lokalen. Större delen av kvinnorna klarade sig bra med 

egna medel tills att de skaffade en lokal och började expandera. Det stöder Winborg och 

Landströms (2000) metod av ägarfinansierad bootstrapping som innebär att företagets 

ägare måste tillföra resurser direkt eller indirekt. 

 

Undersökningen visade att två av de fem kvinnorna har lånat kapital från släkt i starten av 

deras verksamhet, Hårkonsten och Stålhandske Produktion. Ingen av de fem kvinnliga 

företagarna har någonsin lånat kapital från vänner. Ett av företagen, Fristilen, har släkt 

som gått in med andelar i aktiebolaget för att höja upp företagets aktier. Idag säger 

samtliga kvinnor att de inte skulle låna från varken släkt och vänner om de skulle behöva 

kapital. Undersökningen visar att Dolcevita of Jämtland är den enda av de fem kvinnorna 

som klarat sig helt på egen hand och arbetat sig uppåt utan lån från varken bank eller 

släkt. 

 

Det är bara en av kvinnorna som inte tagit hjälp av släkt och vänner som arbetat utan 

ersättning. Yoga Shala har klarat sig själv under företaget levnadsår, medan de andra 

kvinnorna menar att de haft släkt och vänner som ställt upp med mindre arbetsuppgifter. 

Stålhandske Produktion skapade en heltidstjänst åt en nära vän efter att denne arbetat 

utan ersättning. Winborg och Landström (2000) menar på att företagarna kan låta släkt 

och vänner arbeta utan ersättning för att minska sina kostnader i verksamheten. 
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5.4 Minimerad bootstrapping 

Utifrån vår undersökning verkar det inte vara viktigt bland de fem kvinnorna att använda 

sig av dröjsmålsränta. Yoga Shala menar på att hennes faktureringskunder betalar i tid 

därför skickar hon aldrig några påminnelser. Fristilen använder sig av autogiro som 

betalningsmedel för sina kunder och de som inte betalar autogiro får en påminnelse, vi 

fick dock inget svar på om de använder sig av dröjsmålsränta. Orsaken kan vara att 

Fristilen använder sig av ett indrivningsbolag som sedan lägger på en extra avgift. 

Stålhandske Produktion skickar sina kunder direkt till kronofogden om de inte betalar 

fakturan efter det att hon skickat ut en påminnelse. Vidare berättar Stålhandske 

Produktion att de skickar tre påminnelser innan ärendet går vidare till kronofogden. De 

enda kvinnorna som använder sig av dröjsmålsränta är Hårkonsten och Dolcevita of 

Jämtland. Men Hårkonsten menar på att hon sällan skickar fakturor och därför blir det 

nästan inga påminnelser. Det är svårt att avgöra om det är viktigt för nystartade företag 

att använda sig av dröjsmålsränta för att minimera resurser bundna i kundfodringar enligt 

Winborg och Landström (2000). 

 

Under vår undersökning bland kvinnorna använder tre utav företagen 10 dagars 

betalningsvillkor för att snabba på faktureringen. Dolcevita of Jämtland använder i 

vanliga fall 30 dagars betalningsvillkor om det inte är en ny kund till henne. Hårkonsten 

däremot använder sig utav 20 dagar, själv tycker hon 10 dagar är alldeles för kort. För de 

tre andra kvinnliga företagarna är det en självklarhet att använda sig av 10 dagars 

betalningsvillkor för att påskynda faktureringen. Orsaken till detta är att ingen vill riskera 

att skada en affärsrelation, precis som Churchill och Lewis (1983) hävdar att det är 

viktigt för företaget att ha en god kundrelation, speciellt i introduktionsfasen av företagets 

livscykel. Dessutom kan det vara svårt för små nystartade företag att förhandla när de 

försöker slå sig in på marknaden. Winborg och Landström (2000) resonerar att 

användning av korta betalningsvillkor är vanligt bland småföretag.  

 

Att erhålla förskottsbetalning från kunder verkar vara viktigt för våra kvinnliga 

egenföretagare. Det kan bero på att företagaren har erfarenhet inom respektive bransch. 

Både Yoga Shala och Fristilen som arbetar inom samma bransch, friskvård, använder sig 

av förskottsbetalning. Hårkonsten använder sig av förskottsbetalning till specialbeställda 

produkter, exempelvis specialgjorda peruker. Detta visar på att Hårkonsten har erfarenhet 

inom hennes bransch. Stålhandske Produktion tar alltid ut förskottsbetalning, men det 

behöver inte vara hela beloppet. Kunden har även möjlighet att delbetala men hela 

fakturan ska vara betald innan själva eventet. Dolcevita of Jämtland använder 

förskottsbetalning för alla utbildningar som hålls på Dolcevita SPA school. Med andra 

ord är det vanligt att ta förskottsbetalning från kunder bland småföretagare på mindre 

orter för att minimera resurser bundna i kundfodringar (Winborg & Landström, 2000). 

 

Ingen av de undersökta företagen har avbrutit kontakten med kunderna för att de betalat 

sent, det kan bero på företagens geografiska placering. Samtliga företag befinner sig på 

en mindre ort och därför blir det svårare att avbryta en relation. En annan orsak är att de 

inte hanterar fakturering i lika stor utsträckning som kort eller kontant betalning. Det är 

endast Stålhandske Produktion som använder sig av fakturering i större utsträckning än 
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kort eller kontant. Kvinnorna föredrar helst kort eftersom det minimerar 

administrationskostnaden.  

 

5.5 Relationsorienterad bootstrapping 

Det har visat sig att det är mindre viktigt för företag att dela lokal med andra företag. 

Endast två av de fem kvinnliga egenföretagare vi undersökt delade lokal med andra 

företag i början av deras introduktionsfas. Winborg (2000) menar på att företag som 

använder sig av relationsorienterad bootstrapping skapar ett större socialt nätverk. Yoga 

Shala menar på att det var positivt att dela lokal i början av sin verksamhet eftersom hon 

har stor användning av det sociala närverket idag. Dolcevita of Jämtland ansåg att det var 

positivt att dela lokal i början av sin verksamhet eftersom hon minskade sina kostnader. 

Undersökningen visar en motsägelse till Delmar och Aronssons (2001) resonemang att 

företag har ett stort behov av socialt nätverk.  

 

Bara en utav de fem kvinnliga företagarna har lånat utrustning under kortare period. 

Dolcevita of Jämtland lånade massagebänk i början av sin verksamhet när hon även 

delade lokal med andra företag. När företag använder sig av relationsorienterad 

bootstrapping, till exempel att låna utrustning menar Winborg (2000) att företag ofta 

minimerar användning av fördröjande bootstrapping för att bevara relationerna. Denna 

teori stämmer väl in på Dolcevita of Jämtland eftersom hon inte använde sig av 

fördröjande bootstrapping under introduktionsfasen. Orsaken till att de andra kvinnorna 

aldrig lånat utrustning kan vara att det inte förekommer i tjänstebranschen (Winborg & 

Landström, 2000).  

 

Enligt vår undersökning har ingen av de undersökta företagen använt sig av gemensamma 

inköp tillsammans med andra eller likvärdiga företag. Kvinnorna menar på att kostnaden 

är densamma vare sig de köper in produkter gemensamt med andra företag eller beställer 

åt sig själv. Fristilen är det enda företaget som samarbetar med ett annat företag. En 

anledning till att kvinnorna inte samarbetar med andra företag är att det kan vara svårt att 

hitta en balans mellan att ge och ta för att ingen part ska utnyttjas mer eller mindre 

(Winborg, 2000). 

 

Tre av företagen vi undersökt har köpt begagnad utrustning istället för ny i början av sin 

verksamhet. Den vanligaste metoden för att minimera sina finansiella belastningar är att 

anskaffa sig utrustning till låg eller ingen kostnad alls (Freear et al., 1995). Stålhandske 

Produktion har bara köpt begagnade möbler till sitt kontor, medan Fristilen köpte en del 

av deras utrustning begagnat. Det ingick begagnad utrustning när Hårkonsten köpte sin 

första salong, vilket byttes ut relativt snabbt. Orsaken till att de andra inte köpt begagnad 

utrustning kan vara att de har inventarier som syns utåt för kunden. 

 

5.6 Bidragsorienterad bootstrapping 

Samtliga företag har erhållit någon form av bidrag under sin tid i företaget. Det vanligaste 

bidraget kvinnorna erhållit är starta eget-bidrag som de fått under de första sex 



ANALYS 
 

41 

 

månaderna. Det framgår att Hårkonsten är det enda företag som inte fått starta eget-

bidrag. Orsaken kan vara att hon startade sin verksamhet redan år 1978 och på den tiden 

fanns det inget starta eget-bidrag. Hårkonsten berättar att de har erhållit ett 

kompetensutvecklingsbidrag för att utveckla personalen i företaget. Enligt Winborg och 

Landström (2000) menar att företag som använder sig av metoden bidragsorienterad 

bootstrapping brukar bidragsformer från allmänna organisationer oftast under 

tillväxtfasen i företagets livscykel. Det visar sig i vår undersökning att det inte är vanligt 

att få bidrag under tillväxtfasen. Stålhandske Produktion och Yoga Shala berättade att de 

försökt ansöka om att få bidrag från allmänna organisationer men fått avslag. Orsaken 

kan vara att undersökningar som Winborg och Landström (2000) gjort visar att de företag 

som oftast använder sig av bidragsorienterad bootstrapping är relativt stora och befinner 

sig på mindre orter. 
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I teoriavsnittet presenterades Winborg (2000) sex mest och minst använda 

bootstrappingmetoder. Vi har utifrån hans teori komponerat en egen figur med de 

metoder som kvinnorna från undersökningen använt sig av i hög utsträckning, se figur 4. 

 
 

Mest använda metoderna 

 

Bootstrappingmetod 

 

 

Företag som använder 

metoden  

 

1. Använt sig av förskottsbetalning av någon 

form 

 

 

 

 

2. Hålla inne ägarens lön för en tid. 

 

 

Minimerad 

 

 

 

 

 

Ägarfinansierad  

 

Dolcevita of Jämtland 

Hårkonsten 

Fristilen  

Stålhandske Produktion  

Yoga Shala 

 

Dolcevita of Jämtland 

Hårkonsten 

Stålhandske Produktion  

Yoga Shala 

 

3. Tillfört egna medel vid starten Ägarfinansierad Dolcevita of Jämtland 

Fristilen  

Stålhandske Produktion  

Yoga Shala 

4. Använda rutiner för att skynda på inbetalningar 

från kunder. 

 

 

 5. Medvetet fördröja betalningar till leverantörer. 

 

 

Minimerad  

 

 

 

Fördröjande 

 

Fristilen  

Stålhandske Produktion  

Yoga Shala  

 

Dolcevita of Jämtland  

Hårkonsten  

Stålhandske Produktion 

 

6. Köpa begagnad utrustning istället för ny.  

 

 

 

 

 

Relationsorienterad Hårkonsten 

Fristilen  

Stålhandske Produktion 

 

Figur 4. De sex mest använda bootstrappingmetoderna bland de undersökta kvinnorna. 

Egenkomponerad  

 

Utifrån undersökningen har det framkommit att samtliga företag använt sig av någon 

bootstrappingmetod under introduktionsfasen. Figuren ovan visar att den mest 

förekommande metoden av finansiell bootstrapping är den minimerade. I denna metod 

återfinns alla företag och de använder sig av metoden i stor utsträckning genom att bruka 

förskottsbetalning av någon form. Den andra metoden som de fem kvinnorna använt sig 

mycket av är ägarfinansierad bootstrapping. Under ägarfinansierad bootstrapping har näst 

intill alla kvinnor tillfört egna medel vid starten av verksamheten, en vanlig metod för 

nystartade företag vilket har framgått från en rapport av Nutek (2006). Den minst 

använda bootstrappingmetod är den bidragsorienterade. Då endast Hårkonsten har fått 
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bidrag under tillväxtfasen och inte under den undersökta fasen, introduktionsfasen. Vilket 

som Winborg (2000) instämmer med att bidragsorienterad metod förekommer oftast 

under tillväxtfasen.  
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6 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

avslutande kapitel presenteras slutsatserna som författarna kommit fram till. En 

sammanställning som tydliggör i vilken utsträckning kvinnorna använder sig av 

finansiell bootstrapping. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier i ämnet. 

 

6.1 Slutsats och diskussion 

Vår undersökning har visat att finansiell bootstrapping är en vanlig förekommande 

finansieringsmetod bland de fem kvinnliga egenföretagarna i introduktionsfasen. Den 

metod som kvinnorna använt sig i högsta grad av är förskottsbetalning, det vill säga 

minimerad bootstrapping. En vanlig metod som används i tjänstebranschen, eftersom 

ägarna vill minimera risken att inte få betalt för sin utförda tjänst. Den mest 

förekommande bootstrappingmetoden bland kvinnorna är ägarfinansierad. Att hålla inne 

med den egna lönen verkar vara en vanlig metod för företag som är i introduktionsfasen 

och ännu inte registrerat sig som ett aktiebolag. Den minst förekommande metoden av 

finansiell bootstrapping är bidragsorienterad. Det verkar vara mer vanligt bland större 

företag på mindre orter och kanske mer originella företag som befinner sig i tillväxtfasen.  

 

Vi anser att resultatet av figur 4 i analysen skulle bli annorlunda om vi hade undersökt 

fem kvinnliga egenföretagare som är verksamma i en annan bransch. Metoden 

förskottsbetalning skulle troligtvis inte vara den vanligaste hos andra branscher eftersom 

kunderna ofta betalar vid leverans eller vid disk. Men däremot anser vi att nystartade 

företag troligen använder sig mycket av att hålla inne sin egen lön under 

introduktionsfasen. Bland de fem företag som undersökts bedömer vi att Stålhandske 

Produktion har haft det tuffast under sin introduktionsfas. Hon har varken fått lån från 

bank eller bidrag som hon sökt från allmänna organisationer. Har även varit med om en 

konkurs med musikalen Ann-Margret och jag och den enda kvinnan som drabbats av 

finanskrisen. För att kvinnliga egenföretagare i småföretag ska kunna konkurrera på den 

hårda marknaden bör de använda sig av bootstrapping som ett finansieringsalternativ. 

 

Det har visat sig från undersökningen att det är vanligt bland kvinnor att starta företag 

efter sin hobby. Detta är något som finansiärer inte är vana vid, därför kan det ha varit 

svårt för en del av kvinnorna att få beviljat lån hos bank eller andra långivare. En annan 

anledningarna till avslag är att de varit oerfarna och unga. Kvinnorna som undersökts har 

lyckats med deras företag trots att de inte alla gånger tagit hjälp av externt kapital och det 

beror mycket på att alla kvinnorna är företagsamma, självständiga och har stort behov att 

få vara sin egen chef. Anmärkningsvärt är att ingen av dessa kvinnor har någon negativ 

inställning till externt kapital och detta beteende är avvikande från pecking-order teorin. 

Om kvinnorna skulle vara i behov av kapital idag väljer samtliga att ta banklån i första 

hand framför internt kapital. Av resultatet kan vi även konstatera att samtliga kvinnor har 

en stark framtidssyn på företaget och höga förhoppningar om expandering. Slutligen 

anser vi att samhället och finansiärerna måste ta sitt ansvar och bli bättre på att stödja 

kvinnors affärsidéer. Det kan medföra fler kvinnliga egenföretagare i framtiden vilket 

kommer generera en ökning av den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

I 
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6.2 Förslag till fortsatta studier 

Det främsta bidraget med vår studie är att vi har visat att finansiell bootstrapping 

förekommer i relativt stor utsträckning bland de fem kvinnliga egenföretagarna i 

introduktionsfasen. Med den här uppsatsen har vi belyst kvinnors finansieringssituation 

och finansieringsval, vilket är ett område det inte har forskats så mycket om. Det kan vara 

intressant att forska vidare med en större undersökning, genom att genomföra en 

kvantitativ studie över hela landet bland kvinnliga egenföretagare. Det skulle även vara 

intressant att se om det finns ett samband mellan olika branscher. 
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BILAGA 1. 

Intervjuguiden 

Bakgrund för företaget 

1. Ägare, ägarstrukturen ut, antal ägare?  

2. Ålder 

3. Vilket år startade företaget (dvs. vilket år registrerades företaget)? 

4. Bransch? 

5. Företagets bolagsform? 

6. Hur många anställda hade Ni i företaget under introduktionsfasen och hur många 

har Ni idag?  

7. Erfarenhet:  

– utbildning 

      – tidigare arbete, position 

 

Företaget  
8. Vad var syftet med att starta verksamheten? (T ex. tillväxt, livnäring, vinstsyfte) 

9. Berätta om företagets verksamhet och hur Ni ser på framtiden 

 

Introduktions fasen 

10. Hur finansierade Ni företaget de första tre åren? Tog Ni reda på vilka 

finansieringsmöjligheter som fanns? 

11. Vilka för och nackdelar fanns med det finansieringsalternativ som Ni använde? 

 
Företagsmässiga kontakter 

12. Samarbetade Ni med andra företag/privatpersoner under de första tre åren? (Tex. 

att byta varor eller tjänster) 

13. Vilka för och nackdelar fanns det med att samarbeta med andra 

företag/privatpersoner? 

14. Delade Ni utrustning, verktyg, lokaler eller personal med andra företag?  

15. Förekom det gemensamma inköp mellan ditt och andra företag?  

16. Valde Ni att köpa begagnad utrustning istället för att köpa ny?  

 

Finansiering 

17. Har företaget långfristiga lån, hos banken eller hos någon annan långivare? (T ex. 

släkt, vänner, Almi, nya delägare) 

18. Har ni erhållit någon form av bidrag? (T ex. Almi, Nutek, kommun) 

19. Förekommer det att ni använde privata besparingar för att täcka företagets 

kostnader? 

20. Händer det att Ni som ägare undviker att ta ut lön ur företaget?  

21. Använde Ni släkt och vänner som arbetade till låga löner eller gratis?  

22. Vilket föredrar Ni, kreditbetalning eller kontant från era kunder? 

23. Hur ställer Ni er till kunder som betalar för sent?  

24. Dröjde ni avsiktligt med betalning till leverantörerna? 

25. Använder Ni förskottsbetalning som en finansieringsmetod? 
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26. Använder Ni kortare betalningsvillkor för att medvetat skynda på 

inbetalningarna? 

 
Livscykeln 

27. Om företaget var i behov av kapital idag, vilken sorts finansiering skulle Ni då 

kunna tänka er? (T ex. vänner, släkt, delägare/externa ägare (aktier), banklån, 

egna besparingar)  

28. Vid vilken fas i ert företags livscykel anser Ni att ni befinner er idag? (T ex. 

introduktion, tillväxt eller mognad)  

29. Hur har företaget förändrats under de olika faserna? 

 

Till slut har ni något extra att tillägga intervjun? 
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BILAGA 2. 

Företagets livscykel 

Vi ritade upp företagets livscykel och tog med oss för att visa våra respondenter. 

 

 
 


