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Tack till 
 

 

Denna studie har genomförts som ett avslutande moment på vår civilekonomutbildning 

med inriktning redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet. Studien motsvarar 

30 högskolepoäng och har genomförts under år 2015 mellan perioden januari till juni.  

 

Inledningsvis vill vi tacka alla respondenter som ställde upp, utan deras deltagande hade 

inte studien varit möjlig att genomföra. Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Malin 

Malmström som på ett engagerat och stöttande sätt har gett oss vägledning under arbetets 

gång. Vi vill även rikta ett tack till Ossi Pesämaa som delat med sig av sin kunskap 

gällande statistikprogrammet SPSS. Vidare vill vi tacka familj och vänner för ett bra stöd 

och förståelse för frånvaron som studien har medfört. Till sist vill vi tacka våra opponenter 

som alla har bidragit med konstruktiv kritik och värdefulla synpunkter.  
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SAMMANFATTNING 
 

Många småföretag upplever idag problem med att erhålla långsiktig extern finansiering. 

Finansiell bootstrapping innebär att småföretag inte förlitar sig på dessa långsiktiga 

externa finansieringar från kreditgivare och/eller nya ägare för att erhålla resurser, utan 

finansieringen av resurserna sker på alternativa sätt. Detta har visat sig ha en stor 

betydelse för småföretagens utveckling och överlevnad. Finansiell bootstrapping 

förekommer i väldigt stor utsträckning bland småföretag och det finns en bred variation 

av metoder att använda sig av. På grund av att finansiell bootstrapping spelar en 

avgörande roll för småföretagen, finns ett intresse för att undersöka vad som påverkar 

besluten gällande detta, vilket kan hjälpa småföretag att fatta mer välgrundade beslut.  

 

Denna studie syftar till att teoretiskt utveckla och empiriskt testa en modell för val av 

finansiell bootstrapping genom att beskriva hur användningen av finansiell bootstrapping 

ser ut i småföretag och pröva hur bakomliggande faktorer påverkar val av 

bootstrappingmetod. Studien har en kvantitativ forskningsmetod med en hypotetisk-

deduktiv ansats där en webbaserad enkät skickades till sammanlagt 1554 småföretag 

inom tillverkningsbranschen. 

 

Studiens resultat visar att när ägaren upplever att företagets finansiella ställning är god 

minskar användningen av den finansiella bootstrappingen totalt sett, där den största 

minskningen sker specifikt för de internt orienterade bootstrappingmetoderna. Val av 

finansiell bootstrappingmetod påverkas även av hur mycket resurser ägaren upplever att 

det finns i omgivningen. Om ägaren upplever att det finns gott om resurser i omgivningen, 

minskar användningen av de internt orienterade bootstrappingmetoderna. Styrkan i 

relationerna inom ägarens sociala nätverk påverkar val av finansiell bootstrappingmetod. 

En starkare relation till kontakterna i det sociala nätverket gör att användningen av de 

socialt orienterade bootstrappingmetoderna används i högre utsträckning. Slutligen finns 

inget stöd för att ägarens tolerans för tvetydighet har någon påverkan på val av finansiell 

bootstrappingmetod. 

 

Nyckelord: Finansiell bootstrapping, bootstrapping, alternativ finansiering, finansiering, 

småföretag 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Today, many small businesses are experiencing problems with obtaining long-term 

external financing. Financial bootstrapping refers to methods used by small businesses to 

obtain resources, without relying on long-term external financing from debtholders and/or 

new owners. Instead financing of resources occur in alternative ways. This has been found 

to have a great importance for the development and survival of small businesses. 

Financial bootstrapping is commonly used among small businesses and there are a wide 

variety of methods to use. Since financial bootstrapping plays a crucial role of SMEs, 

there is an interest to investigate what influences decisions regarding the choice of 

bootstrapping method, which in turn can help small businesses to make more informed 

decisions. 

 

This study aims to theoretically develop and empirically test a model for the selection of 

financial bootstrapping by describing the use of financial bootstrapping in small business 

and test how underlying factors affects the choice of bootstrapping method. The study 

has a quantitative research method with a hypothetical-deductive approach in which a 

web-based survey was sent to a total of 1,554 small businesses in the manufacturing 

industry. 

 

The results showed that when the owner perceives that the company's financial position 

is good, the use of the financial bootstrapping decreases, with the largest decrease 

occurring specifically for the internally oriented bootstrapping methods. Selection of 

financial bootstrapping method is also affected by how much resources the owner 

perceive that there is in the environment. If the owner perceive that there a wide array of 

resources in the environment, the use of the internally oriented bootstrapping methods 

decreases. The strength of the owner's social network affects the choices of financial 

bootstrapping method. A stronger relationship with contacts in the social network leads 

to the socially oriented bootstrapping methods being used to a greater extent. Finally, this 

study could not find support for that the owner's tolerance of ambiguity impact the choice 

of financial bootstrapping method. 

 

Keywords: Financial bootstrapping, bootstrapping, alternative financing, financing, small 

companies 
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1. INLEDNING 
 
I det här kapitlet kommer en bakgrund till studiens problemområde att presenteras och en 

problemdiskussion kommer att bedrivas. Kapitlet avslutas med att studiens syfte presenteras.  

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
 

Småföretag spelar en viktig roll i samhällets ekonomi. Dessa företag bidrar till ekonomisk 

tillväxt och är jobbskapande (Winborg & Landström, 2001). Företagarna (2011) skriver 

att småföretag är ryggraden i den svenska ekonomin och att småföretagen under de 

senaste 20 åren har stått för 9 av 10 nya jobb. Detta gör det viktigt att skapa en miljö där 

småföretag kan fortleva. För att ett småföretag ska kunna fortsätta sin verksamhet, uppnå 

utveckling och en tillväxt behövs resurser, och för att erhålla dessa resurser krävs 

finansiering. Om finansieringen inte erhålls stannar utveckling och tillväxt av (Hughes, 

1996). Flera studier har visat på att det finns problem för småföretag att erhålla långsiktig 

extern finansiering från kreditinstitut (Carter & Van Auken, 2005; Ebben, 2009; Winborg 

& Landström, 2001). Företagarna (2011) skriver att andelen småföretag som upplever det 

svårt att finansiera sin verksamhet uppgår till 26 %. Detta synliggörs även genom en 

undersökning utförd av Tillväxtverket (2015), vilken visade att andelen småföretag som 

under åren 2005 till 2014 ansökt om och beviljats lån och krediter har sjunkit från 38,9 % 

till 24,6 %. Externa finansiella medel är dock inte det enda sättet för småföretag att möta 

sitt finansieringsbehov (Winborg & Landström, 2001). Winborg och Landström (2001) 

menar att småföretag istället kan använda kreativa lösningar för att erhålla dessa 

nödvändiga resurser.  

 

Finansiell bootstrapping innebär att småföretag inte förlitar sig på långsiktiga externa 

finansieringar från kreditgivare och/eller nya ägare för att erhålla resurser, utan 

finansieringen av resurserna sker på alternativa sätt (Winborg & Landström, 2001). 

Studier har visat att finansiell bootstrapping har en stor betydelse för småföretagens 

utveckling (ibid.). Studier gjorda i Massachusetts och norra Irland visar att finansiell 

bootstrapping är vanligt förekommande bland småföretag då omkring 95 % av de 

studerade företagen använder sig av någon form av finansiell bootstrapping (Harrison, 

Mason & Girling, 2004). Det finns en bred variation av finansiella bootstrappingmetoder 

som småföretag kan använda sig av, exempelvis att: låna kapital från ägarens släktingar 

eller vänner, ägaren håller inne sin lön, rutiner används för att skynda på fakturering eller 

att ägarens privata kreditkort används för företagets utgifter (Carter & Van Auken, 2005; 

Winborg & Landström, 2001). 

 

Forskning kring detta ämne har tidigare främst inriktats på att kartlägga vad finansiell 

bootstrapping innebär och fokuserade mer på uppstartsfasen av småföretag (Winborg & 

Landström, 2001). Vidare har forskare bland annat undersökt småföretags användande av 

finansiell bootstrapping fram till mognadsstadiet i småföretagens livscykel, samt om det 

finns några specifika strategier eller bakomliggande motiv till att småföretag använder 

finansiell bootstrapping (Harrison et al., 2004; Winborg & Landström, 2001). Ebben och 

Johnson (2006) visar i deras studie att olika finansiella bootstrappingmetoder används vid 

olika perioder i ett småföretags livscykel. Harrison et al. (2004) menar att skillnaden i 

användningen också beror på företagets storlek, där större företag tenderar att använda 

bootstrapping för produktutveckling, till skillnad från mindre företag som istället ser 

bootstrapping som företagsutvecklande. Ebben (2009) visade att det finns en relation 

mellan ett småföretags finansiella ställning och användningen av finansiell bootstrapping, 
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där finansiellt underpresterande företag visade sig vara mer benägna att använda 

finansiell bootstrapping. Carter och Van Auken (2005), samt Winborg och Landström 

(2001) har undersökt motiven till att småföretag använder sig av finansiell bootstrapping, 

där resultaten av deras studier visade att de vanligaste motiven till att småföretag använder 

sig av bootstrapping var för att reducera risk, brist på kapital, spara tid, samt inte behöva 

extern finansiering. Få studier har fokuserat på de bakomliggande faktorerna till val av 

finansiell bootstrappingmetod. Ebben (2009) skriver att det vore intressant att undersöka 

hur beslutsfattande ser ut gällande val av finansiell bootstrappingmetod och även 

Malmström (2014) menar att vidare forskning inom detta område behövs.  

 

Carter och Van Auken (2005) skriver att det är av intresse att undersöka vad som påverkar 

en ägares beslut, särskilt avseende finansiella resurser, eftersom att det kan hjälpa 

småföretag att fatta mer välgrundade beslut. Det finns olika sätt att möta resursbehovet 

genom finansiell bootstrapping och indikationer finns på att speciella sätt att använda 

bootstrappingen kan ge upphov till en högre tillväxt (Malmström, 2014). Genom att skapa 

kunskap om detta kan mer skräddarsydda lösningar spridas genom utbildning till 

småföretag och dess ägare, vilket skapar förutsättningar för prestation och överlevnad, 

vilket i slutändan bidrar till ekonomisk tillväxt och jobbskapande.  

 

1.2 Syfte 
 

Studie syfte är att teoretiskt utveckla och empiriskt testa en modell för val av finansiell 

bootstrapping genom att beskriva hur småföretag använder finansiell bootstrapping och 

pröva hur interna och externa bakomliggande faktorer påverkar val av 

bootstrappingmetod    
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Kapitlet inleds med en genomgång av tidigare studier inom finansiell bootstrapping. Kapitlet 

fortsätter med att introducera finansiella bootstrappingmetoder. Därefter presenteras de teorier 

och de bakomliggande faktorer som härleds till hypoteser.  

 

2.1 Tidigare studier om finansiell bootstrapping 
 

Enligt Bhide (1992) används bootstrapping främst proaktivt för att ägaren ska behålla 

kontroll och ägande, men även att bootstrapping används som en slags strategi för 

överlevnad. Ebben (2009) skriver dock att företag bootstrappar för överlevnad, snarare 

än proaktivt. Han skriver vidare att företagen oftast inte vet att deras agerande kallas för 

bootstrapping, utan att de endast gör vad som krävs för att överleva (ibid.). Winborg 

(2009) har undersökt bakomliggande motiv till att företag använder bootstrapping. 

Resultaten av hans studie visade att alla hade en avsikt med bootstrappingen och att det 

mest förekommande motivet är lägre kostnader, följt av brist på kapital, samt kul att 

hjälpa andra, och få hjälp. Andra nämnvärda svarsalternativ var: spara tid, inte behöva 

extern finansiering, samt reducera risk (ibid.). Resultatet visar även att bootstrapping inte 

enbart används för överlevnad eftersom att företagarna vanligtvis valde tre anledningar 

var till varför de använde sig av bootstrapping (ibid.). Resultaten från Winborgs studie 

visar en annan bild än Ebben (2009) och Bhide (1992), eftersom de menar att företag 

endast bootstrappar för att överleva. Resultaten visar även att i samband med att ägarens 

erfarenhet ökar så förflyttas fokus från arbete med att reducera kostnader till att proaktivt 

arbeta med riskförebyggande aktiviteter (Winborg, 2009). 

 

Enligt Winborg och Landström (2001) är de vanligaste bootstrappingmetoderna att: köpa 

begagnat istället för nytt, hålla inne ägarens lön, medvetet skjuta upp betalning till 

leverantörer, använda rutiner för att skynda på fakturering, samt låna saker från andra 

företag. Jones och Jayawarna (2010) skriver att den främsta finansieringen av nya företag 

är personliga besparingar, samt lån av familj och vänner. Dobbs och Hamilton (2007) 

menar att företag, för att behålla kontroll och ägande, vill minimera skulderna till 

utomstående aktörer som till exempel banker och investerare. Företag söker alltså 

alternativa sätt att finansiera sin verksamhet och här kan, enligt Jones och Jayawarna 

(2010) det sociala nätverket spela en viktig roll.  
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2.2 Finansiella bootstrappingmetoder 
 

Winborg och Landström (2001) identifierar tre kategorier av finansiell bootstrapping, 

dessa benämns internorienterad, socialorienterad, samt marknadsorienterad 

bootstrapping. Under respektive kategori placeras de finansiella bootstrappingmetoderna 

in, vilka är uppdelade i sex kluster (Ebben & Johnson, 2006; Winborg & Landström, 

2001). Inom varje kluster ingår ett antal av de finansiella bootstrappingmetoder som de 

har identifierat (Carter & Van Auken, 2005; Winborg & Landström, 2001). 

 

2.2.1 Internorienterad bootstrapping 

 

I det internorienterade sättet att förvärva resurser finns fyra kluster där det första klustret, 

ägarfinansierade metoder, exempelvis består av metoderna: helt hålla inne ägarens lön 

eller att använda ägarens privata kreditkort för företagets utgifter (Winborg & Landström, 

2001). Det andra klustret är försena betalningar, vilket exempelvis består av metoderna: 

fördröjer betalningar till leverantörer, eller fördröjer betalningar av mervärdesskatt 

(Carter & Van Auken, 2005; Winborg & Landström, 2001). Ebben och Johnson (2006), 

samt Winborg och Landström (2001) skriver att det tredje klustret är minimering av 

kundfordringar, vilken exempelvis består av metoderna: använder rutiner för att påskynda 

fakturering, använder dröjsmålsränta på kreditfakturor eller att avsluta affärsrelationer 

med sena betalare. Den fjärde, och sista, klustret är minimering av kapital investerat i 

lager, vilken exempelvis består av metoderna: använda metoder för att minimera lager 

eller förhandla fram bästa möjliga villkor med leverantörer (Winborg & Landström, 

2001). 

 

2.2.2 Socialorienterad bootstrapping 

 

Winborg och Landström (2001) skriver att det socialorienterade sättet att säkra behovet 

av resurser kännetecknas av relationsorienterade bootstrappers. För att dessa ska säkra 

behovet av olika nödvändiga resurser använder de nätverk av personliga relationer (ibid.). 

Carter och Van Auken (2005), samt Winborg och Landström (2001) menar att i 

jämförelse med de internt orienterade bootstrappers, är de socialt orienterade 

bootstrappers mer externt orienterade i sin bootstrapping i och med att de använder, och 

utvecklar, personliga relationer som ett medel för resursförvärv. I denna kategori ingår 

klustret gemensam användning, och exempel på bootstrappingmetoder som återfinns i det 

klustret är: låna utrustning från andra företag, samordna inköp tillsammans med andra 

företag eller att äga utrustning tillsammans med andra företag (Carter & Van Auken, 

2005; Winborg & Landström, 2001). 

 

2.2.3 Marknadsorienterad bootstrapping 

 

Winborg och Landström (2001) menar att det marknadsorienterade sättet att säkra 

behovet av resurser representeras av de bidragsfinansierade bootstrappingmetoderna.  

Dessa tar hjälp av statliga institutioner för att säkra behovet av resurser och består av 

metoden: erhåller någon form av bidrag (Carter & Van Auken, 2005; Winborg & 

Landström, 2001). 
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2.3 Finansiell bootstrapping och teorin om planerat beteende 
 

Eftersom finansiell bootstrapping involverar ägares beslut och kreativitet så utgår 

finansiell bootstrapping från ägaren (Lam, 2010). Eftersom den finansiella 

bootstrappingen kan härledas från ägaren till företagen, så torde det vara ägaren som sätts 

i fokus för studien, eftersom att det är dennes handlingar som styr val av 

bootstrappingmetod. Wiklund (1998) skriver att ägaren, i småföretag, har ett direkt och 

avgörande inflytande på företagets handlingar. Den enskilda individens mål påverkar 

företagets strategi (ibid.), eller som Mintzberg uttrycker det "allt kretsar kring ägaren. 

Företagets mål är hans mål, och dess strategi är hans vision av sin plats i 

världen"1 (Mintzberg, 1980, s. 332).  

 

Teorin om planerat beteende2 (härefter TPB) är en teori vars syfte är att förklara och 

förutse mänskliga handlingar i specifika situationer. En central faktor i TPB är individens 

intention till att utföra en viss handling och som en allmän regel gäller att en starkare 

intention till att utföra en viss handling, ger en högre sannolikhet att den utförs (Ajzen, 

1991). Intentionen antas direkt påverka det efterföljande beteendet (Krueger, Reilly, & 

Carsrud, 2000; Lac, Crano, Berger, & Alvaro, 2013). 

 

Eftersom finansiell bootstrapping utgår från ägaren framstår det således som att ägarens 

intentioner kan förklara val av bootstrappingmetod. Coute, McCullough och Reilly 

(1985) menar att situationsspecifika aspekter är användbara till att förklara intentioner. 

Sheth (1974) skriver att förväntade situationer eller händelser kan förstärka eller hämma 

intentionen i handlingen. TPBs syfte är att förklara och förutse handlingar i specifika 

situationer (Ajzen, 1991) och om intentionen ligger som grund för handlingarna, framstår 

det som att situationen ligger till grund för intentionerna eftersom TPB utgår från att 

förklara handlingar i specifika situationer. Ett logiskt resonemang är att en ägare borde 

ha intentionen att använda åtgärder för att ta sitt företag ur en finansiell restriktion om 

situationen innefattar en finansiell restriktion för företaget.  

 

Teorin om planerad beteende tar även upp två andra faktorer som kan påverka 

intentionerna. Den första faktorn benämns subjektiva normer och utgörs av personens 

uppfattning om det sociala trycket att utföra eller att inte utföra beteendet, eller med andra 

ord, individens uppfattning om vilket beteende omgivningen förväntar sig (Hwang, 

Lundberg, Rönnberg, & Smedler, 2005). Den andra faktorn benämns upplevd 

beteendekontroll och utgörs av personens uppfattning om hur lätt eller svårt utförandet 

av beteendet är (Ajzen, 1991). Teorin säger sammanfattningsvis att om de subjektiva 

normerna är positivt inställda till beteendet, samt att individen upplever en hög grad av 

beteendekontroll, inom en specifik situation, kommer individens intention till att utföra 

handlingen att vara hög, vilket då ger en hög sannolikhet att handlingen blir utförd.   

 

  

                                                 
1 ”all revolves around the entrepreneur. Its [the company’s] goals are his goals, its strategy his vision of 

its place in the world” (Mintzberg, 1980, s. 332). 
2 Theory of Planned Behavior 
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2.3.1 Upplevd finansiell ställning 

 

Wiklund (1998) skriver att överlevnad är någonting som företagen prioriterar högt. På 

grund av att överlevnaden prioriteras högt kan möjligtvis en situation som hotar 

överlevnaden av företaget skapa intentioner som leder till handlingar som påverkar både 

frekvensen och val av bootstrappingmetod. Van Auken och Neeley (1996) menar att 

svårigheterna med kapitalanskaffning för småföretag ofta resulterar problem med 

likviditet, och att dessa svårigheter är vanligast under företagens tidiga verksamhetsår. 

Ebben (2009) menar i sin studie, att likviditet och belåningsgrad är ett bra sätt att mäta 

företagens finansiella ställning. Eftersom att dessa mått är tillräckliga för att representera 

ett företags finansiella ställning medför detta att det är möjligt att likställa en dålig 

finansiell ställning med företags tidiga verksamhetsår, eller med andra ord, så finns 

möjligheten att se företagens tidiga verksamhetsår som att befinna sig i en begränsad 

finansiell ställning. Forskning kring företagens livscykel och finansiell bootstrapping har 

visat att användningen av finansiell bootstrapping förändras över tiden, där användningen 

totalt sett verkar minska när företagen blir äldre (Ebben & Johnson, 2006). Eftersom att 

det är möjligt att likställa de tidiga verksamhetsåren med en dålig finansiell ställning och 

den finansiella bootstrappingen minskar över tiden, framstår det som att när företagens 

finansiella ställning upplevs bli bättre, så minskar användningen av finansiell 

bootstrapping eller motsatsvis, ökar när den upplevs som sämre. Detta leder oss fram till 

följande hypotes:   

 

Hypotes 1a: Ju sämre finansiell ställning ägaren upplever att företaget har desto mer 

finansiell bootstrapping används.  

 

Ebben (2009) indikerade att finansiellt underpresterande företag i större utsträckning 

använder sig av internt orienterade bootstrappingmetoder. Forskning kring företagens 

livscykel indikerade att företag i sina tidiga verksamhetsår också använde de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna i större utsträckning, där användandet minskade över 

tiden (Ebben & Johnson, 2006). Att de internt orienterade bootstrappingmetoderna 

används i större utsträckning av både finansiellt underpresterande företag och företag i 

ung ålder ger inte bara ett fortsatt stöd för möjligheten att se företagens tidiga 

verksamhetsår som att befinna sig i en begränsad finansiell ställning. Det framstår även 

som att det inte bara är frekvensen i användandet av bootstrapping som påverkas av vilken 

finansiell ställning ägaren upplever att företaget innehar, utan också vilka 

bootstrappingmetoder som kommer att användas. Malmström (2014) skriver att de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna har den gemensamma karaktären att förbättra 

kassaflödet. Situationen att vara finansiellt begränsad innebär, som tidigare förklarat, 

bland annat en låg likviditet. Om ägaren upplever denna situation kan detta skapa 

intentioner att förbättra kassaflödet, vilket rimligtvis skapar handlingen att använda de 

internt orienterade bootstrappingmetoderna för att hantera denna situation eftersom att 

dessa metoder förbättrar kassaflödet.  

 

Enligt teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991) ger en hög upplevd beteendekontroll en 

större sannolikhet att handlingen utförs. Eftersom att det framstår som att de internt 

orienterade metoderna best lämpar sig för finansiella restriktioner, finns rimligtvis en hög 

beteendekontroll för dessa metoder. Eftersom situationen att vara i finansiell restriktion 

skapar intentionerna att ta sig ur denna och beteendekontroll för de internt orienterade 

bootstrappingmetoderna är hög, framstår det som att när ägaren upplever företagets 

finansiella situation som dålig kommer de internt orienterade bootstrappingmetoderna att 

användas i högre utsträckning.  
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Hypotes 1b: Ju sämre finansiell ställning ägaren upplever att företaget har desto mer av 

de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

2.3.2 Upplevd nivå av resurser i omgivningen 

 

Förutom situationen i sig, de subjektiva normerna och upplevd beteendekontroll menar 

Kreuger et al. (2000) att intentionerna också påverkas av exogena variabler. Eftersom 

finansiell bootstrapping handlar om resursanskaffning (Winborg och Landström, 2001; 

Carter & Van Auken, 2005) blir det därför rimligt att anta att omgivningens frikostighet 

kommer att påverka ägares intentioner gällande användandet av bootstrapping.  

 

Omgivningens frikostighet3 är ett begrepp som innebär knappheten eller överflödet av 

kritiska resurser som en eller flera företag inom en omgivning behöver (Dess & Beard, 

1984; Pfeffer & Salancik, 1978; Randolph & Dess, 1984; Staw & Szwajkowski, 1975; 

Tushman & Anderson, 1986). Aldrich (1979) skriver att det inom en omgivning finns en 

viss nivå av tillgängliga resurser. Resurserna som är tillgängliga inom omgivningen 

påverkar företagens överlevnad och tillväxt (Castrogiovanni, 1991). När resurserna blir 

knappa ökar konkurrensen om dessa resurser (Dess & Beard, 1984; Hambrick, 1983; 

Hofer, 1975; Porter, 1980; Yasai-Ardekani, 1989), detta påverkar beteendet hos 

företagets ägare och anställda (Koberg, 1987; March & Simon, 1958). Beteendet påverkas 

även när det finns ett överflöd av resurser, eftersom att det vid ett överflöd av resurser 

blir relativt lättare för företag att överleva, vilket leder till fler valmöjligheter på grund av 

att företagen inte behöver sträva efter mål som har med överlevnad att göra 

(Castrogiovanni, 1991). Som tidigare nämnt påverkas en ägares beslut av hur denne 

upplever situationen och nödvändigtvis inte den verkliga situationen. Ägares egen 

uppfattning om knappheter eller överflödet av resurser kan vara en avgörande faktor för 

ägares orientering (Chandler & Hanks, 1994). Det finns skillnader i ägarnas uppfattning 

gällande knappheten och överflödet av resurser i omgivningen (Pesämaa, Shoham, Khan 

& Muhammad, 2015).  

 

Castrogiovanni (1991) menar att när nivån av resurser i omgivningen är låg, kommer det 

finnas ett fokus på att överleva och att ägare därför måste agera mer reaktivt. Det skapas 

alltså en situation som kräver reaktivitet. I enlighet med teorin om planerat beteende 

(Ajzen, 1991) skapar rimligtvis denna situation intentioner till att använda de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna eftersom, som Malmström (2014) skriver, dessa är 

associerade med snabba och icke långsiktiga lösningar. På grund av att de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna är förknippade med snabba lösningar framstår det 

även som att beteendekontrollen för dessa är hög, och låg för de socialt orienterade 

metoderna. Detta eftersom situationen av en låg nivå av resurser skapar en tidspress 

eftersom det handlar om överlevnad. De socialt orienterade metoderna är mer externt 

orienterade och används mer aktivt för att utveckla personliga och långsiktiga relationer 

(Winborg och Landström, 2001), vilket gör att dessa rimligtvis inte lämpar sig för att 

möta en mer tidspressad situation, vilket i sin tur leder till en upplevd låg 

beteendekontroll.  

 

  

                                                 
3 Environmental munificence. Fritt översatt, har inte hittat vedertagen svensk översättning. 
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När det finns gott om resurser i omgivningen menar Castrogiovanni (1991) att fokus 

flyttas från överlevnad till att istället utveckla verksamheten. Detta indikerar i enlighet 

med teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991) att situationen förändras och förändrar 

därmed intentionerna. Med den förändrade situationen inriktas intentioner mot 

utveckling, istället för överlevnad, samtidigt som det finns en ökad beteendekontroll att 

använda sig av resurserna från omgivningen. Detta gör att det framstår som att de internt 

orienterade metoderna kommer att användas i lägre utsträckning, vilket leder oss fram till 

följande hypotes: 

 

Hypotes 1c: Ju mer resurser ägaren upplever att det finns i omgivningen, desto mindre 

av de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

2.3.3 Socialt nätverk 

 

Begreppet nätverk avser i stora drag strukturen av relationer som finns mellan individer 

eller kollektiv och roller genom ett eller flera band (Sengupta, 2011). Att sociala nätverk 

är en källa till finansiering är allmänt accepterat inom litteraturen (Lam, 2010). Företagets 

nätverk är inte bara en källa till finansieringen, det underlättar också införskaffandet av 

resurser (Sengupta, 2011). Sociala nätverk är en kanal för utbyte av information och 

resurser som kan förbättra framgång och överlevnad för ägarens företag (Carter, Brush, 

Greene, Gatewood, & Hart, 2003).  Winborg och Landström (2001) visade i sin studie att 

nätverket av personliga relationer används inom finansiell bootstrapping och fungerar 

som ett medel för att säkra användningen av olika resurser som behövs. Även Carter et 

al. (2003) visar att ett företags sociala nätverk har stor betydelse vid resursanskaffning 

genom finansiell bootstrapping.  

 

Som tidigare förklarat säger teorin om planerat beteende att det upplevda sociala trycket, 

eller med andra ord, den sociala normen, påverkar intentionen som i sin tur påverkar 

handlingen (Ajzen, 1991). Även Kreuger et al. (2000) menar att den sociala omgivningen 

hjälper till att bestämma vilka handlingar som kommer att övervägas och senare utföras. 

Winborg och Landström (2001) redogör att metoder med intern karaktär, som innefattar 

att medvetet fördröja betalningar, kan skada relationer. Malmström (2014) menar att 

dessa metoder uppfattas ha en illegitim karaktär. Både Winborg och Landströms (2001) 

samt Malmströms (2014) resonemang gör att det framstår som att normen inom ägares 

sociala nätverk är att inte använda bootstrappingmetoder som innefattar att fördröja 

betalningar. Med avstamp från teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991) påverkar 

rimligtvis denna norm ägarens intention och därmed handling, vilket rimligtvis gör så att 

metoder förenade med att försena betalningar inte kommer användas.  

Engdahl och Larsson (2011) menar att en individ, då denne är beroende av någon annans 

resurser för att kunna tillgodose sina egna behov, befinner sig i en beroendesituation. 

Jenssen och Koenig (2002) skriver vidare att om en ägare behöver resurser i form av 

finansiering och praktisk hjälp är det nödvändigt för ägaren att ha en stark relation till 

kontakten han/hon söker resursen av för att denna ska tillhandahålla sådana resurser. 

Cassar (2004) skriver även att resursanskaffningen underlättas av tillgången till starka 

relationer.  

Upplevd beteendekontroll avspeglar möjligheten att utföra ett beteende, och är därför 

relaterad till den upplevda situationen (Krueger et al., 2000). Upplevd beteendekontroll 

överlappar även Banduras (1986) syn på upplevd förmåga, vilket definieras som 
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möjligheten att utföra ett beteende. Om ägaren upplever styrkan till kontakten i nätverket 

som hög, framstår det både utifrån Jenssen och Koenig (2002) samt Cassar (2004) 

resonemang, att denne även upplever möjligheten att få tillgång till resursen är god. 

Möjligheten att utföra ett visst beteende beror alltså på upplevd beteendekontroll.  

Eftersom situationen innefattar att ägaren är beroende av kontakterna i nätverket för att 

få tillgång till resurser kommer ägarens intentioner, enligt teorin om planerat beteende 

(Ajzen, 1991), att formas efter situationen. Beroendesituationen leder rimligtvis till att de 

socialt orienterade bootstrappingmetoderna kommer att användas i högre utsträckning 

eftersom dessa är mer externt orienterade och används mer aktivt för att utveckla 

personliga relationer jämfört med de internt orienterade bootstrappingmetoderna 

(Winborg & Landström, 2001). En starkare relation ökar den upplevda 

beteendekontrollen och ökar därför möjligheten till att använda de socialt orienterade 

bootstrappingmetoderna, vilket med andra ord betyder att en starkare relation rimligtvis 

leder till en ökad användning av de socialt orienterade bootstrappingmetoderna. Detta 

leder oss till följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Ju starkare relation ägaren har till sina kontakter i sitt sociala nätverk, desto 

mer av de socialt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

2.3.4 Tolerans för tvetydighet 

 

Wee, Lim och Lee (1994) skriver att tvetydighet4 avser situationer som är tveksamma 

eller osäkra. Budner (1962) definierar tolerans av tvetydighet5 som tendensen att uppleva 

sådana situationer som önskvärda, och intolerans av tvetydighet som tendensen att 

uppleva tvetydiga situationer som hotfulla. Wee et al. (1994) menar att en individ som är 

intolerant mot tvetydighet mer sannolikt kommer att reagera på en situation innan denne 

har tillräcklig information om situationen, endast för att han/hon vill komma ur 

situationen. En individ som är tolerant mot tvetydighet kommer istället att se 

tvetydigheten som en slags utmaning och den osäkra situationen skapar istället motivation 

för individen, en hög tolerans innebär också att beslut inte kommer fattas förrän all 

nödvändig information är insamlad, vilket gör att besluten inte blir förhastade (ibid.). 

 

Som tidigare diskuterat i studiens inledning har flera olika studier och insamlad statistik 

visat att det finns problem för småföretag att erhålla långsiktig extern finansiering (Carter 

& Van Auken, 2005; Ebben, 2009; Företagarna, 2011; Tillväxtverket, 2014; Winborg & 

Landström, 2001). Denna problematik leder till en situation som skapar osäkerhet för 

företagen (Winborg & Landström, 2001). Eftersom att dessa företag och deras ägare 

befinner sig i en osäker situation gällande finansieringen, påverkar rimligtvis ägarens 

tolerans för tvetydighet val av finansiell bootstrappingmetod. Som tidigare resonerat 

kommer en ägare med en låg tolerans för tvetydighet att vilja ta sig ur den osäkra 

situationen så snabbt som möjligt och reagerar därför reaktivt på situationen. 

 

Ebbens (2009) studie visade att när ägarna reagerade reaktivt, så användes de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna. Som tidigare nämnt, menar även Malmström (2014) 

att de internt orienterade bootstrappingmetoderna förknippas med snabba lösningar. De 

framstår alltså som att dessa metoder passar en reaktiv situation bäst. I linje med teorin 

om planerat beteende (Ajzen, 1991) leder detta till att beteendekontrollen för de internt 

                                                 
4 Ambiguity 
5 Tolerance of Ambiguity 
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orienterade bootstrappingmetoderna är som högst för de ägare som är intoleranta för 

tvetydiga situationer eftersom att dessa blir mer reaktiva i sina beslut. Detta leder då till 

att intentionerna och därmed handlingen sannolikt kommer att utgöras av att använda 

dessa metoder i större utsträckning när ägaren är intolerant för tvetydighet, vilket leder 

oss fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 3: Ju lägre tolerans för tvetydighet en ägare har, desto mer av de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna används.  

 

2.4 Modell av den teoretiska referensramen 
 

I enlighet med teorin om planerat beteende kan situationen påverka intentioner, som i sin 

tur kan påverka val av bootstrappingmetod. Eftersom ägaren och företaget kan ses som 

ett är det nödvändigtvis inte den verkliga situationen som påverkar val av 

bootstrappingmetod, utan den situationen som ägaren upplever. Den situation som 

förmodas påverka val av bootstrappingmetod utgörs bland annat av vilken finansiell 

situation ägaren upplever att företaget är i. Detta eftersom en situation som innebär att 

företag innehar finansiella restriktioner, skapar intentioner som till stor del består av att 

skapa kassaflöde, vilket bäst skapas av de internt orienterade metoderna. Dessa metoder 

ger därför en hög beteendekontroll, vilket påverkar intentionen och därmed handlingen 

att använda dessa. 

 

Med avstamp från teorin om planerat beteende förmodas även upplevd beteendekontroll, 

subjektiva normer och exogena variabler påverka intentionerna och därmed ägares 

handlingar gällande finansiell bootstrapping. Upplevd nivå av resurser i omgivningen 

förmodas utgöra en exogen variabel som påverkar ägarens intentioner gällande 

bootstrapping eftersom finansiell bootstrapping utgörs av metoder gällande 

resursanskaffning. När nivån av resurser upplevs som hög skapar detta intentioner att 

fokusera på utveckling av företaget istället för att överleva. De internt orienterade 

bootstrappingmetoderna är associerade med reaktivitet och snabba lösningar, vilket är 

nödvändigt i en situation som innefattar överlevnad. När nivån av resurser i omgivningen 

upplevs som hög riktas intentionerna bort från överlevnad samtidigt som 

beteendekontrollen för att använda omgivningens resurser ökar, vilket gör det rimligt att 

anta en minskning i användandet av de internt orienterade bootstrappingmetoderna 

uppstår.  

 

I ägarens sociala nätverk framstår det ur tidigare forskning som att den subjektiva normen 

är att inte använda bootstrappingmetoder som innefattar att fördröja betalningar, vilka 

ingår i de internt orienterade metoderna. I enlighet med teorin om planerat beteende 

förmodas denna subjektiva norm påverka ägares intentioner, vilket gör att dessa metoder 

antas användas i lägre utsträckning. Ägare befinner sig i en beroendesituation gällande 

deras kontakter inom det sociala nätverket, där dessa ägare kan vara beroende av resurser 

som kontakter inom det sociala nätverket tillhandahåller. Detta skapar intentioner att 

upprätthålla en stark relation till dessa eftersom detta underlättar resursanskaffningen. 

När relationen är stark förmodas detta ge en hög nivå av beteendekontroll för de socialt 

orienterade bootstrappingmetoderna eftersom dessa är mer externt orienterade och 

används mer aktivt för att utveckla personliga relationer. En starkare relation leder därför 

rimligtvis till en ökad användning av de socialt orienterade bootstrappingmetoderna.  
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Slutligen förmodas ägares tolerans för tvetydighet påverka användningen av 

bootstrappingmetod. Ägare som har en låg tolerans för tvetydighet agerar snabbare och 

mer reaktivt i osäkra situationer. De internt orienterade metoderna används som snabba, 

reaktiva och icke långsiktiga lösningar. Det är därför rimligt att anta att en låg tolerans 

för tvetydighet skapar en hög beteendekontroll för de internt orienterade 

bootstrappingmetoderna. Det framstår därmed som att ägare med låg tolerans för 

tvetydighet kommer använda de internt orienterade metoderna i högre utsträckning.  

 

För att sammanfatta, skapa en bättre överblick och därmed skapa en högre förståelse för 

den teoretiska referensramen har de faktorer som förmodas påverka val av 

bootstrappingmetod illustrerats i figur 2 nedan.  

 

 

 

Figur 1. Modell av den teoretiska referensramen. 
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3. METOD 
 
I detta kapitel presenteras de val av metod som användes för att uppnå studiens syfte.  Kapitlet 

inleds med en presentation av studiens ansats, metodsynsätt samt urval. Kapitlet avslutas med en 

diskussion rörande studiens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Ansats och metodsynsätt 
 

För att besvara studiens huvudsyfte användes en hypotetisk-deduktiv ansats. Eftersom att 

studien grundades i befintlig teori samt tidigare studier inom ämnet, har vi en förförståelse 

för det som studerats (Holme & Solvang, 1997). Utifrån den teoretiska referensramen 

utformade vi hypoteser om verkligheten vilka sedan prövades genom insamlad empiri 

(Patel & Davidsson, 2011). Med andra ord prövades ägarnas svar genom hypoteser som 

tagits fram baserade på teori och tidigare studier för att på så sätt förstärka, modifiera eller 

försvaga tilltron till teorin (Holme & Solvang, 1997). 

 

Vi anlade ett analytiskt synsätt eftersom att vi ämnade att pröva hur bakomliggande 

faktorer påverkar val av bootstrappingmetod. Detta möjliggjordes genom att det 

analytiska synsättet ser verkligheten som objektiv och mätbar (Arbnor & Bjerke, 1994). 

Vi använde oss av en kvantitativ metod, vilken enligt Holme och Solvang (1997) 

möjliggör att den insamlade informationen kan användas till att göra statistiska 

generaliseringar. Utifrån urvalet gick det därför med en viss säkerhet att generalisera 

resultatet av studien till att gälla alla småföretag inom populationen för 

tillverkningsbranschen (ibid.).  

 

3.2 Litteratursökning 
 

För att finna relevant litteratur till studien användes Luleå Tekniska Universitets databas 

PRIMO samt Google Scholar. Exempel på nyckelord som användes i studien är: 

bootstrapping, financial bootstrapping, alternative resources, entrepreneur(ial), social 

network(s), theory of planned behavior, tolerance for ambiguity, environmental 

munificence. Dessa nyckelord användes som söktermer både enskilt och tillsammans i 

olika kombinationer. Sökningarna skedde främst på engelska eftersom den största delen 

av information kring ämnet är tillgänglig på engelska, men även den svenska varianten 

av söktermerna användes. Efter att vi hittat en relevant artikel gick vi även igenom 

referenslistan i denna för att finna ytterligare relevanta artiklar och litteratur. För tillgång 

till litteratur nyttjade vi även biblioteket vid Luleå Tekniska Universitetet.  

 

3.3 Datainsamling 
 

Studien grundar sig i en tvärsnittsdesign i vilken informationen samlades in via en 

webbaserad enkät (Bryman & Bell, 2013). Enkäten konstruerades och skickades ut via 

programmet EvaSys. Datainsamlingen bedrevs under två veckor och ett påminnelsemejl 

skickades ut fyra dagar efter det första mailet. Bryman och Bell (2013) menar att ett 

påminnelsemejl bör skickas ut för att uppnå en högre svarsfrekvens. I enkätens 

introduktionsbrev beskrev vi vikten av ägarens medverkan i undersökningen, vilket enligt 

Bryman och Bell (2013) kan öka svarsfrekvensen. För att ytterligare höja svarsfrekvensen 

garanterade vi även ägarnas anonymitet (ibid.). Introduktionsbrevet innehöll även våra 

kontaktuppgifter ifall någon skulle ha frågor eller synpunkter angående innehållet i 
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enkäten, eller ville ta del av studiens slutresultat. Efter introduktionsbrevet uppmanades 

ägaren att följa en länk för att delta i undersökningen.  

 

3.4 Urval 
 

Ekonomifakta (2015) skriver att det svenska företagandet nästan uteslutande består av 

små- och medelstora företag. Kategorin småföretag består till 74 % av enmansföretag, 

22,4 % mikroföretag, samt 3 % småföretag (ibid.). Vi har valt att avgränsa oss till 

mikroföretag, vilket enligt EU:s definition är företag med 1-9 stycken anställda, samt en 

omsättning eller balansomslutning under 2 miljoner euro (Tillväxtverket, 2015). Vi gör 

denna avgränsning eftersom vi vill undersöka finansiell bootstrapping i sin helhet. 

Enmansföretag, det vill säga företag med 0 anställda, gör att en begränsning i användandet 

av bootstrapping uppkommer eftersom vissa bootstrappingmetoder är associerade med 

anställda. Mikroföretagen valdes framför småföretag eftersom detta möjliggjorde att 

studiens resultat kunde generaliseras över en relativt större grupp. Ytterligare en 

anledning till att mikroföretag valdes var att fler personer involveras i ledningen av 

företaget när antalet anställda är 10-20 stycken (Wiklund, 1998). När fler personer blir 

involverade i ledningen av företaget kan det vara så att en person inte är tillräcklig för att 

ge en fullständig bild av företaget.  Eftersom enkäterna riktade sig till en person valdes 

därmed mikroföretag för att vi skulle erhålla ett resultat som stämde väl överens med den 

verkliga bilden av företaget. Behovet av resurser är större i tillverkningsbranschen jämfört 

med behovet hos exempelvis detaljhandeln (Holmes & Kent, 1991) och av den 

anledningen avgränsade vi oss till tillverkningsbranschen.  

 

Vi utgick från ett stratifierat urval, vilket innebär att populationen delas in i två grupper, 

även kallat strata (Arbnor & Bjerke, 1994). Det första stratumet bestod av företag som är 

bedömda att befinna sig i finansiell restriktion utifrån branschnyckeltalen för 

tillverkningsbranschen, vilka är framtagna av SCB (2015). Det andra stratumet bestod av 

resterande företag som inte befinner sig i finansiell restriktion. Anledningen till denna 

stratifiering var att kunna göra en bedömning om ägarens uppfattning av den finansiella 

ställningen skiljde sig från den verkliga ställningen. Inom varje strata tillämpades sedan 

ett obundet slumpmässigt urval, i vilket alla enheter i populationen har samma chans att 

komma med i urvalet (Holme & Solvang, 1997).  

 

Kriterierna för att befinna sig i finansiell restriktion utgjordes av tre nyckeltal där den 

undre kvartilen inom tillverkningsbranschen för respektive nyckeltal fungerade som 

brytgräns för att befinna sig i finansiell restriktion. Det första kriteriet utgjordes av ett 

likviditetstest6(för formel se fotnot7). Detta nyckeltal visar likviditet i kronor som finns 

att tillgå för varje krona av kortfristig skuld vilket signalerar företagets förmåga att betala 

kortfristiga skulder och visar därför på om företaget har restriktioner i sin likviditet 

(Eljelly, 2004; Näringsdepartementet, 1994). För företag som har en kassalikviditet som 

understiger 1 är detta en tydlig varningssignal eftersom företaget inte har nog med 

likviditet för att betala sina nuvarande kortfristiga skulder. För att komplettera detta med 

en mer långsiktig dimension utgjordes det andra kriteriet av soliditet. Detta på grund av 

att soliditeten indikerar ett företags finansiella stabilitet, samt hur mycket förlust ett 

företag kan motstå (Näringsdepartementet, 1994) och därför också deras framtida 

överlevnad. En låg soliditet kan enligt Näringsdepartementet (1994) även vara ett uttryck 

                                                 
6 acid-test ratio 

7 
(Omsättningstillgångar – Lager)

Kortfristiga skulder
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för finansiell risk. Soliditet och kassalikviditet är även de främst använda nyckeltalen vid 

kreditbedömning, vilket banker gör när de ska bedöma ett företags ekonomiska situation 

(Andersson, 2001; Svedin, 1992).  

 

Det tredje, och sista, kriteriet bestod av räntabilitet på totalt kapital. Detta mått kommer 

användas eftersom det mäter hur effektivt resurserna har använts för att skapa vinst och 

fungerar bra till att göra en jämförelse inom en bransch (Carlsson, 2004). Eftersom att 

detta nyckeltal tar hänsyn till kapitalomsättningshastigheten, det vill säga, effekten av 

relationen mellan omsättningen och de totala tillgångarna har tillsammans med 

vinstmarginalen, så fångas också en bättre finansiell bild upp. Branschens undre kvartil 

för de tre nyckeltalen är framtagna av SCB (2015) och ger sammanfattningsvis dessa 

värden för att ett företag ska klassificeras som att de innehar finansiell restriktion: 

 

 

 Kassalikviditet < 0,87 

 Soliditet < 23 % 

 Räntabilitet på totalt kapital < -1,8 % 

 

 

För att ett företag ska klassificeras som att de innehar finansiell restriktion måste alla tre 

nyckeltal vara under den första kvartilen samtidigt. Efter att ha utfört en sökning med 

hjälp av dessa kriterier i databasen Mediearkivet har ett urval om 574 stycken företag 

tagits fram för vilka bedöms inneha finansiella restriktioner och 4147 stycken för de 

övriga företagen. De övriga företagen genererades genom att vi använde den undre 

kvartilen som nedre gräns, samt den övre kvartilen som övre gräns. Därefter användes 

slumpfunktionen i Excel för att få fram vilka företag som kommer att inkluderas i 

utskicket. 

 

3.5 Enkätens utformning 
 

Den slutgiltiga enkäten innehöll 100 stycken frågor och inleddes med ett antal personliga 

faktafrågor, där ägaren fick ange information som till exempel ålder, kön, utbildning 

(Bryman & Bell, 2013). Enkäten fortsatte med ett antal attitydfrågor (beskrivs närmare i 

avsnitt 3.5.1 och 3.5.2). För svarsalternativen användes en sjugradig Likert-skala. 

Enkäten avslutades med ett antal påståendefrågor där ägaren fick ta ställning till hur starkt 

han/hon instämmer med, eller tar avstånd från, varje påstående (beskrivs närmare i avsnitt 

3.5.1 och 3.5.2). För svarsalternativen användes en sjugradig Likert-skala. 

 

För att minimera enkättrötthet användes frågor som var korta och koncisa, samt att vi 

undvek att använda fackmannamässigt språk (Bryman & Bell, 2005). Till största del 

användes frågor som testats empiriskt genom tidigare studier vilket ökar vår tilltro till att 

vi har mätt det vi avsåg att mäta. Att studien tillämpade en webbaserad enkät innebär även 

att ägarnas svar inte har kunnat påverkas genom våra åsikter och värderingar, eftersom 

att vi inte var närvarande när ägarna svarade på enkäten. 

 

Intern konsistens är en metod som används när flera frågor tillsammans ska mäta en 

variabel. I studien har vi använt minst tre frågor för att mäta varje oberoende variabel, 

vilket underlättar för att få stabilitet i mätningen av variabler (Malmström, 2007). 

Cronbach alpha (α) är ett reliabilitetstest som mäter den interna konsistensen.  
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3.5.1 Beroende variabler 

 

För att mäta vilka bootstrappingmetoder som ägare använde sig av användes de 

bootstrappingmetoder som härstammar från studier av Winborg och Landström (2001), 

samt Carter och Van Auken (2005). I enkäten listades 29 stycken bootstrappingmetoder 

och ägaren fick ange i vilken utsträckning han/hon använde sig av metoden. 

Bedömningen skedde utifrån en sjugradig Likert-skala där 1 = ’inte alls’, och 7 = ’mycket 

ofta’. (Se fråga 2.1 – 2.29, Bilaga 1) 

 

3.5.2 Oberoende variabler 

 

För att mäta styrkan i relationerna inom ägarens sociala nätverk användes 44 stycken 

frågor som grundar sig i studien av Carter et al. (2003), samt avhandlingen av Wiklund 

(1998). Ägaren fick ange hur viktiga de upplevde att kontakterna i nätverket var för deras 

företag, samt hur ofta de interagerade med dessa när de skulle fatta beslut rörande 

affärsfrågor. Ägaren fick även ange i vilken utsträckning de värdesätter relationerna med 

olika kontakterna i nätverket. Slutligen fick ägaren svara på ett antal frågor som rörde 

dennes tolerans för tvetydighet (se fråga 3.1 – 6.11, Bilaga 1). 

 

För att mäta hur ägaren upplevde företagets finansiella situation användes frågor som 

grundar sig i avhandlingar av Wiklund (1998), samt Westerberg (1998). Ägaren fick ta 

ställning till huruvida de upplevde att företaget behövde mer kapital för att fungera utan 

hinder, och även om de upplevde att företaget behövde mer kapital för att utvecklas enligt 

ägarens planer. Vidare fick ägaren ange om de upplevde att företagets ekonomiska 

ställning, samt företagets försäljningsutveckling, varit tillfredställande eller 

otillfredsställande de senaste tre åren. Ägaren fick även ta ställning till huruvida de 

upplevde att sin egen lön och finansiella utdelning varit tillfredställande eller 

otillfredsställande de senaste tre åren. (se fråga 7.1 - 7.7, Bilaga 1) Ägaren fick även ta 

ställning till ett antal frågor som jämförde hur de upplevde sitt företags ställning gentemot 

sina viktigaste konkurrenters ställning. Dessa frågor berörde vinster, säljutveckling, 

likviditet, samt marknadsvärde. (se fråga 8.1 – 8.6, Bilaga 1)  

 

Frågorna gällande tolerans för tvetydighet grundar sig i en studie av Budner (1962), samt 

en avhandling av Davidsson (1989). Ägaren fick till exempel ta ställning till följande 

påståenden: ’Det finns egentligen inget sådant som ett problem som inte kan lösas’, ’Ett 

bra jobb är ett där det som ska göras och hur det ska göras alltid är tydligt’, samt ’Det är 

roligare att ta itu med ett komplicerat problem än att lösa ett enkelt’. Dessa påståenden 

mättes genom en sjugradig Likert-skala där 1 = ’stämmer inte alls’, och 7 = ’stämmer helt 

och hållet’. (se fråga 9.1 – 9.8, Bilaga 1) 

 

3.5.3 Kontrollvariabler 

 

Ett antal kontrollvariabler som vanligtvis används i studier inom finansiell bootstrapping 

användes, exempelvis ägarens ålder, kön, utbildning och erfarenhet. Ägarens utbildning 

och erfarenhet mäts genom frågor vilka grundar sig i avhandlingen av Wiklund (1998). 

Dessa frågor berör antal år som ägaren arbetat inom branschen, antal år han/hon arbetat 

som VD, samt vilken avklarad utbildningsnivå ägaren har. (Se fråga 1.1 – 1.6, Bilaga 1). 

Eftersom inga fler personuppgifter förekom, värnades ägarnas integritet.  
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3.7 Analysmetod 
 

För att kontrollera om det fanns några skillnader mellan de två stratumen innehållandes 

företag med finansiella restriktioner och företag med normal finansiell ställning, utfördes 

inledningsvis ANOVA-tester på det insamlade materialet. För att identifiera mönster 

bland de 29 stycken bootstrappingmetoder som användes i enkätundersökningen gjordes 

faktoranalyser med roterad komponentanalys vilket, enligt Foster (2001), är en i 

allmänhet lämplig metod att använda. Hair, Black, Babin och Andersson (2010) skriver 

att en faktoranalys visar hur ett lägre antal faktorer kan förklara samma sak som ett större 

antal variabler. Faktoranalysen strukturerar alltså ett komplext material i och med att den 

grupperar variabler som mäter samma sak och slår ihop dessa till faktorer (ibid.). I 

enlighet med Kaisers kriterium så togs faktorer med egenvärde8 understigande 1 bort, 

vilket även Hair et al. (2010) förespråkar. Kline (1994) rekommenderar att köra analysen 

med en rotation. För att minimera korsladdningar så användes rotationsmetoden varimax 

på den ursprungliga faktorlösningen. Genom faktoranalysen togs variabler med 

faktorladdningar understigande 0,4 bort, och dessa togs inte heller med i fortsatta 

analyser. Detta eftersom en laddning på minst 0,4 är frekvent tagen som meningsfull när 

en faktor tolkas (Floyd & Widaman, 1995; Foster, 2001; Hair et al., 2010). För att mäta 

den interna reliabiliteten mellan variablerna i respektive faktor utfördes Cronbach alpha 

tester. Enligt Hair et al. (2010) är ett Cronbach alpha från 0,6 och uppåt acceptabelt (för 

värden, se Bilaga 6, 7, 8, samt tabell 7). En klusteranalys utfördes sedan på faktorerna.  

 

På samma sätt som för bootstrappingmetoderna genomfördes en faktoranalys med roterad 

komponentanalys för de oberoende variablerna. En varimax rotation användes och 

variabler som hade faktorladdningar understigande 0,4 och utifrån faktoranalysen togs 

faktorer med egenvärde understigande 1 bort. För att kontrollera styrkan i korrelationen 

mellan de oberoende variablerna och därigenom hantera multikollinearitet, så upprättades 

Pearsons korrelationsmatris. Koefficienten (Pearsons r) visar styrkan och riktningen i 

sambandet mellan variablerna, där 0 är inget samband alls och 1/-1 är ett perfekt samband 

(för värden, se avsnitt 4.4) (Bryman, 2011).  

 

För att testa de upprättade hypoteserna användes multipla regressionsanalyser (Y = b1x1 

+ b2x2 + a). Tre olika beroende variabler användes (Y1 = Kluster 1, Y2 = Kluster 2, Y3 = 

Kluster 1 + Kluster 2). Inledningsvis utfördes regressioner där enbart kontrollvariablerna 

ställdes mot de olika beroende variablerna i en så kallad basmodell. Vidare utfördes 

regressionsanalyser där den oberoende variabeln (x) testades mot de beroende variablerna 

med kontroll för kontrollvariablerna. Resultaten från regressionsanalyserna 

sammanställdes sedan i tabeller. 

 

  

                                                 
8 Eigenvalue 
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3.8 Metodproblem 
 

Enligt Holme och Solvang (1997) förekommer det alltid någon form av bortfall vid 

enkätundersökningar, och de menar att intresset ligger i att ta reda på anledningen till 

bortfallet. På grund av det stora antalet företag och en begränsad tidsperiod kunde en 

fullständig bortfallsanalys inte genomföras. I ett försök att finna några bakomliggande 

anledningar skedde telefonkontakt samt mejlkonversationer med en del av företagen. De 

bakomliggande anledningarna som identifierats är att: ägaren inte hade tid att medverka, 

ägaren vill inte medverka, enkäten har inte nått fram till ägaren, samt att de inom företaget 

har som princip att inte klicka på okända länkar i mejl.  

 

Ett problem med enkäter är att det inte går att veta vem som svarar på enkäten, eftersom 

att denna person befinner sig på en helt annan plats (Bryman & Bell, 2013). Vi har försökt 

att hantera detta problem genom att i introduktionsbrevet skriva att undersökningen riktar 

sig till ägaren. De inledande frågorna i enkäten är även formulerade på ett sådant sätt att 

det framgår att enkäten är riktad till ägaren, exempelvis genom frågan Antal år jag arbetat 

som VD.  

 

Ytterligare ett problem var att hitta mejladresser till ägaren, eftersom att de adresser som 

oftast hittades på företagens hemsidor var direkt till företaget. Vi insåg att detta skulle 

sänka svarsfrekvensen, och därför utökades urvalsstorleken för att uppnå ett acceptabelt 

antal svar.  

 

Ett problem som uppkom efter datainsamlingen var att vi endast uppnådde 27 svar i ett 

av stratumen. Detta innebar att vi inte kunde genomföra analyser för att se om det fanns 

någon skillnad mellan verklig och upplevd situation. ANOVA analyser utfördes på 

stratumen och eftersom att dessa analyser enbart visade marginella skillnader valde vi att 

behandla stratumen som ett homogent urval, där faktoranalyser och regressionsanalyser 

genomfördes på det hopslagna urvalet. 
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4. EMPIRI 
 
I det här kapitlet presenteras det insamlade materialet från enkätundersökningen. Kapitlet inleds 

med deskriptiv statistik för kontrollvariablerna, de oberoende variablerna, samt de beroende 

variablerna. Därefter presenteras faktoranalyser och klusteranalyser för de beroende och de 

oberoende variablerna. Kapitlet avslutas med att resultaten av regressionsanalyserna redovisas. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

Den webbaserade enkäten skickades ut till sammanlagt 1554 företag, varav 333 i det 

första stratumet, som innehöll företag som klassificeras som företag i finansiell 

restriktion. I det andra stratumet skickades 1221 enkäter ut. I det första stratumet 

besvarades enkäten av 27 stycken företag, och i det andra stratumet svarade 120 stycken 

företag. Sammanlagt besvarades enkäten av 147 stycken företag, vilket gör att 

svarsfrekvensen uppgick till 9,5 procent. 

 

4.1.1 ANOVA-test 

 

Eftersom att svarsfrekvensen i stratumet innehållandes företag med finansiella 

restriktioner var så pass låg utförde vi ANOVA-tester på det insamlade materialet. 

Eftersom att det endast fanns marginella skillnader väljer vi att behandla stratumen som 

ett homogent urval.  

 

4.1.2 Deskriptiv statistik för kontrollvariabler 

 

Enkätundersökningen visade att 79,6 % av ägarna är män och 20,4 % är kvinnor. 

Utbildningsnivån var fördelad så att 11,6 % har grundskola som högsta utbildning, 46,9 

% gymnasium och 41,5 % universitet/högskola.  Genomsnittsåldern för ägarna är 52,8 år 

där den yngsta personen är 29 år och den äldsta 73 år. Dessa har i genomsnitt arbetat 23 

år inom tillverkningsbranschen där den lägsta erfarenheten är 1 år och den högsta är 56 

år. Av dessa år har ägarna arbetat genomsnittligt 13,5 år som VD, intervallet i denna 

kategori varierar mellan 0 år till 46 år. Det äldsta företaget grundades år 1898 och det 

yngsta år 2013, den genomsnittliga företagsåldern är 22 år. 

 

4.1.3 Deskriptiv statistik för oberoende variabler 

 

På frågan som ställdes om ägaren anser att företaget behöver mer kapital för att fungera 

utan hinder svarade 45,6 % en sjua av skalan ett till sju. Medelvärdet för svaren i denna 

fråga är 5,12 och standardavvikelsen 2,19. Medelvärdet över alla frågor för hur ägaren 

upplever företagets finansiella ställning är 4,61 med en standardavvikelse på 1,44 (se 

tabell 1). Detta indikerar på att ägarna anser att mer kapital behövs trots att deras 

finansiella ställning inte upplevs som dålig.  

 

Tabell 1. Upplevd finansiell ställning 

 

Medelvärde 4,61 

Median 4,86 

Standardavvikelse 1,44 
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Medelvärdet gällande alla frågor som rör hur ägaren upplever företagets ställning i 

relation till de viktigaste konkurrenterna är 3,97 med en standardavvikelse på 1,00 (se 

tabell 2). Detta ger en indikation på att dessa upplever att konkurrensen som varken hög 

eller låg.  

 

 

Tabell 2. Upplevd nivå av resurser i omgivningen 

 

Medelvärde 3,97 

Median 4,00 

Standardavvikelse 1,00 

 

 

Medelvärdet för alla frågor gällande ägares tolerans för tvetydighet är 4,34 med en 

standardavvikelse på 1,10 (se tabell 3), vilket indikerar på att ägarna varken har en hög 

eller låg tolerans för tvetydighet.  

 

 

Tabell 3. Tolerans för tvetydighet 

 

Medelvärde 4,34 

Median 4,25 

Standardavvikelse 1,10 

 

 

Medelvärdet för alla frågor för respektive kontakt inom ägarens sociala nätverk gällande 

styrkan i relationerna hade ett medelvärde på 3,46 med en standardavvikelse på 1,02 (se 

tabell 4). Detta indikerar på ägarna generellt upplevde att de varken hade en låg eller hög 

styrka i relationerna till sina kontakter inom det sociala nätverket.  

 

 

Tabell 4. Upplevd styrka i relationer 

 

Medelvärde 3,46 

Median 3,44 

Standardavvikelse 1,02 
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4.1.4 Deskriptiv statistik beroende variabler 

 

Resultaten visar att 100 procent, det vill säga alla företag använde någon form av 

finansiell bootstrappingmetod. I enkäten fick respondenterna ange i vilket utsträckning 

de använt de olika bootstrappingmetoderna, där ytterligheterna var: inte alls, till: mycket 

ofta. Bootstrappingmetoderna att köpa begagnad utrustning/maskiner istället för ny, 

använda fastställda rutiner för att påskynda utskick av fakturor till kund och hållit inne 

delar av ägarens lön hade de högsta medelvärdena på 3,86, 3,69 respektive 3,63. 

Bootstrappingmetoderna att medvetet fördröja betalning av mervärdesskatt, dela 

anställda med andra företag och låta släkt/vänner arbeta inom företaget till en lön som 

understiger marknadsmässig nivå hade de lägsta medelvärdena på 1,29, 1,43 respektive 

1,57. (se tabell 5 nedan) 

 

 

Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelser för bootstrappingmetoderna. 

  Medelvärde Standardavvikelse 

Köpt begagnad utrustning/maskiner istället för ny 3.86 2,98 

Använder fastställda rutiner för att påskynda utskick av fakturor till kund 3.69 2,33 

Hållit inne delar av ägarens lön  3.63 2,12 

Arbetar aktivt med att minimera lagrets storlek 3.35 1,97 

Lämnat kredit till kunder 3.31 2,21 

Delfakturerat kund under pågående jobb 2.66 1,85 

Hållit inne hela ägarens lön 2.61 1,97 

Hyrt utrustning/maskiner via ett leasingbolag 2.61 1,96 

Använder räntefakturor med dröjsmålsränta för att påskynda sena betalningar från kunder 2.54 1,92 

Använt ägarens privata besparingar för företagets utgifter 2.52 1,90 

Avbryter affärsrelationen med ett företag som regelbundet betalar för sent 2.35 1,69 

Bedriver sin verksamhet i hemmet 2.22 1,95 

Erhållit någon form av bidrag 2.22 1,54 

Anställt personal med projektanställning istället för tillsvidareanställning 2.02 1,69 

Gjort inköp tillsammans med andra företag 1.99 1,57 

Bytt varor/tjänster med andra företag 1.93 1,36 

Medvetet fördröjt utbetalningar till leverantörer 1.80 1,44 

Delar lokal med andra företag 1.68 1,60 

Lånat kapital från ägarens släkt/vänner 1.67 1,42 

Avtalat med leverantör om att vänta med betalning tills företaget själv sålt varorna 1.57 1,17 

Låter släkt/vänner arbeta inom företaget till en lön som understiger marknadsmässig nivå 1.57 1,21 

Delar anställda med andra företag 1.43 1,25 

Medvetet fördröjt betalningen av mervärdesskatt 1.29 0,97 

 

 

  



 

 21 

 

4.2 Faktoranalys och klusteranalys bootstrappingmetoder 
 

Faktoranalysen för bootstrappingmetoderna resulterade i 8 faktorer innehållandes totalt 

23 stycken bootstrappingmetoder med en kumulativ förklaringsgrad på 63,85 % (se 

Bilaga 2). En klusteranalys utfördes sedan på faktorerna, detta resulterade i två kluster av 

bootstrappingmetoder som visas i tabell 6 nedan. 

 

 

Tabell 6. Kluster av bootstrappingmetoder 

Kluster 1 Kluster 2 

Hållit inne hela ägarens lön Hyrt utrustning/maskiner via ett leasingbolag 

Hållit inne delar av ägarens lön 
Gjort inköp tillsammans med andra företag (t.ex. 

för att nå bättre villkor) 

Bedriver sin verksamhet i hemmet Köpt begagnad utrustning/maskiner istället för ny 

Använt ägarens privata besparingar för företagets 

utgifter 
Bytt varor/tjänster med andra företag 

Lånat kapital från ägarens släkt/vänner Lämnat kredit till kunder 

Låter släkt/vänner arbeta inom företaget till en lön 

som understiger marknadsmässig nivå 
Delfakturerat kund under pågående jobb 

Medvetet fördröjt utbetalningar till leverantörer 
Använder fastställda rutiner för att påskynda 

utskick av fakturor till kund 

Medvetet fördröjt betalningen av mervärdesskatt 
Använder räntefakturor med dröjsmålsränta för att 

påskynda sena betalningar från kunder 

Anställt personal med projektanställning istället för 

tillsvidareanställning 
Arbetar aktivt med att minimera lagrets storlek 

Avtalat med leverantör om att vänta med betalning 

tills företaget själv sålt varorna 

Avbryter affärsrelationen med ett företag som 

regelbundet betalar för sent 

Erhållit någon form av bidrag  

Delar lokal med andra företag  

Delar anställda med andra företag  

 

 

Vi kan se att kluster 1 till största del består av bootstrappingmetoder som är kopplade till 

ägaren, där även metoder som har fördröjande karaktär hamnar till största del. Winborg 

och Landström (2001) menar att dessa hör till en mer intern form av finansiering. På 

grund av att kluster 1 domineras av internt orienterade bootstrappingmetoder har vi valt 

att kalla kluster 1 för ”Interna bootstrappingmetoder”. I kluster 2 kan vi se ett mönster 

eftersom att bootstrappingmetoderna tillhörandes detta kluster till största del bygger på 

relationer. Eftersom kluster 2 domineras av en social karaktär kallar vi detta kluster för 

”Sociala bootstrappingmetoder”. 
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4.3 Faktoranalys oberoende variabler 
 

För frågorna gällande den upplevda ekonomiska ställningen resulterade faktoranalysen i 

totalt en faktor. Ingen av de sju frågorna hade faktorladdningar understigande 0,4 och 

faktorn hade ett egenvärde bestående av 4,118. Cronbach alpha testet för variablerna i 

denna faktor visade 0,876. För de sex frågorna gällande ställningen i relation till 

konkurrenterna resulterade faktoranalysen även här i en faktor. I denna analys fanns en 

fråga som hade en faktorladdning som understeg 0,4. Denna fråga sorterades bort och 

bestod av ”Hur uppfattar du antalet viktiga konkurrenter?”. Efter justeringen hade faktorn 

ett egenvärde bestående av 2,218 och uppvisade ett Cronbach alpha på 0,677. För de åtta 

frågorna gällande ägarens tolerans för tvetydighet resulterade faktoranalysen i en faktor. 

Faktoranalysen visade att fyra av de åtta frågorna hade faktorladdningar som understeg 

0,4. Dessa frågor sorterades bort och bestod av ”Det finns egentligen inget sådant problem 

som inte kan lösas”, ”Det är roligare att ta itu med ett komplicerat problem än att lösa ett 

enkelt”, ”I det långa loppet är det möjligt att få mer gjort genom att angripa små, enkla 

problem snarare än stora och komplicerade sådana” och ”Många av våra viktigaste beslut 

är baserade på otillräcklig information”. När dessa frågor var bortsorterade hade faktorn 

ett egenvärde på 1,723 och uppvisade ett Cronbach alpha på 0,550.  

 

För de 44 frågorna gällande hur ägaren upplever styrkan i relationer till kontakterna i det 

sociala nätverket resulterade faktoranalysen i nio faktorer (se Tabell 7 nedan).  

Variablerna som laddade högt mot samma faktor tillhörde samma kontakttyp, vilket också 

gjorde att de nio faktorerna kunde klassificeras efter kontakttyp. Frågorna för kunder och 

leverantörer sorterades bort eftersom dessa laddade oberoende av varandra på olika 

faktorer.  
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Tabell 7. Roterad explorativ faktoranalys 

 

 
Component (α) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

3.8 Styrelse (exkl. familj) ,865         

α =0,930 
4.8 Styrelse (exkl. familj) ,845         

5.8 Styrelse (exkl. familj) ,851         

6.8 Styrelse (exkl. familj) ,802         

3.10 Advokater  ,812        

α =0,884 
4.10 Advokater  ,863        

5.10 Advokater  ,806        

6.10 Advokater  ,763        

3.9 Konsulter/rådgivare   ,587       

α =0,909 
4.9 Konsulter/rådgivare   ,789       

5.9 Konsulter/rådgivare   ,751       

6.9 Konsulter/rådgivare   ,826       

3.5 Anställda    ,785      

α = 0,867 
4.5 Anställda    ,719      

5.5 Anställda    ,857      

6.5 Anställda    ,851      

3.6 Make/maka     ,909     

α =0,878 
4.6 Make/maka     ,880     

5.6 Make/maka     ,694     

6.6 Make/maka     ,830     

3.11 Andra företagsledare      ,835    

α =0,872 
4.11 Andra företagsledare      ,839    

5.11 Andra företagsledare      ,806    

6.11 Andra företagsledare      ,704    

3.2 Bankkontakter       ,865   

α =0,851 
4.2 Bankkontakter       ,728   

5.2 Bankkontakter       ,841   

6.2 Bankkontakter       ,637   

3.7 Andra familjemedlemmar/ släktingar        ,824  

α =0,830 
4.7 Andra familjemedlemmar/ släktingar        ,888  

5.7 Andra familjemedlemmar/ släktingar        ,605  

6.7 Andra familjemedlemmar/ släktingar        ,826  

3.1 Auktoriserad revisor         ,622 

α =0,818 
4.1 Auktoriserad revisor         ,692 

5.1 Auktoriserad revisor         ,811 

6.1 Auktoriserad revisor         ,829 
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4.4 Pearsons korrelationsmatris 
 

De fetmarkerade koefficienterna visar sambandet mellan de olika oberoende variablerna.  

Resultatet av Pearsons korrelations-test visade ingen anmärkningsvärd korrelation mellan 

de oberoende variablerna (se tabell 8). Detta ger en indikation på att variablerna är 

separerade från varandra, vilket betyder att dessa inte mäter samma sak (förväntad hög 

diskriminant validitet).  

 

 

Tabell 8. Pearsons korrelationsmatris 

  Kluster 1 Kluster 2 

Kluster 1 

och 

Kluster 2 

Socialt 

nätverk 

Tolerans för 

tvetydighet 

Upplevd 

finansiell 

situation 

Upplevd 

nivå av 

resurser i 

omgivningen 

Kluster 1 1       

Kluster 2 0,18* 1      

Kluster 1 och 

Kluster 2 
0,75** 0,79** 1     

Socialt nätverk 0,15 0,36** 0,34** 1    

Tolerans för 

tvetydighet 
-0,12 -0,00 -0,08 -0,03 1   

Upplevd finansiell 

situation 
-0,52** -0,25** -0,49** -0,3** 0,00 1  

Upplevd nivå av 

resurser i 

omgivningen 

-0,33** -0,13 -0,3** 0,05 -0,08 0,38** 1 

* Korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed).  

** Korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-tailed).  

 

 

4.5 Resultat av regressionsanalyser 
 

Nedan presenteras resultaten av regressionsanalyserna. Resultaten presenteras i samma 

ordning som i den teoretiska referensramen.  

 

4.5.1 Upplevd finansiell ställning 

 

Hypotes 1a: Ju sämre finansiell ställning ägaren upplever att företaget har desto mer 

finansiell bootstrapping används.  

 

För att testa de upprättade hypoteserna för upplevd finansiell ställning användes 3 olika 

beroende variabler (Y1 = Kluster 1, Y2 = Kluster 2, Y3 = Kluster 1 + Kluster 2). 

Inledningsvis utfördes regressioner där enbart kontrollvariablerna ställdes mot de olika 

beroende variablerna, vilket representeras av modell 1 i tabell 9. Vidare utfördes 

regressionsanalyser där den oberoende variabeln (X = upplevd finansiell ställning) 

testades mot de beroende variablerna med kontroll för kontrollvariablerna, vilket 

representeras av modell 2 för respektive beroende variabel. Resultaten visar att den 

oberoende variabeln upplevd finansiell ställning har en stor och negativt påverkan (p < 

0,001) på den beroende variabeln Kluster 1 + 2. När den oberoende variabeln upplevd 

finansiell ställning inkluderas i regressionsanalysen ger detta en markant ökning i 

adjusted R2 från 0,032 till 0,243 (se tabell 9). Hypotes 1a förutspådde att upplevd 
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finansiell ställning skulle ha en negativ påverkan på användningen av finansiell 

bootstrapping. Vi finner stöd för hypotes 1a eftersom resultatet visar att upplevd finansiell 

ställning signifikant påverkar bootstrappingmetoderna i kluster 1 och 2 negativt. Eller 

med andra ord, ju sämre finansiell ställning ägaren upplever att företaget har desto mer 

finansiell bootstrapping används. 

  

Hypotes 1b: Ju sämre finansiell ställning ägaren upplever att företaget har desto mer av 

de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

För att undersöka om det fanns någon skillnad i hur den upplevda finansiella ställningen 

påverkar bootstrappingmetoderna i de olika klustren, så utfördes regressionsanalyser mot 

de två klustren oberoende av varandra. Resultatet visar att den oberoende variabeln, 

upplevd finansiell ställning, har en negativ påverkan på både kluster 1 och 2 enskilt, där 

den största negativa påverkan (p < 0,001) föreligger mellan upplevd finansiell ställning 

och kluster 1. Hypotes 1b förutspådde att den största negativa påverkan skulle föreligga 

mellan den upplevda finansiella ställningen och de internt orienterade 

bootstrappingmetoderna. På grund av att kluster 1 främst innehåller dessa metoder och 

den oberoende variabeln har den största och mest signifikanta påverkan i negativ riktning 

på kluster 1, finner vi stöd för hypotes 1b. Vilket innebär att, ju sämre finansiell ställning 

ägaren upplever att företaget har desto mer av de internt orienterade 

bootstrappingmetoderna används. 

 

 

Tabell 9. Regressionsanalys - Upplevd finansiell ställning 

Beroende variabel Kluster 1 Kluster 2 Kluster 1 och 2 

 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 

Kontrollvariabler       

1. Kön VD -0,010 0,063 -0,188* -0,156 -0,133 -0,066 

2. Ålder VD 0,067 0,099 -0,164 -0,150 -0,069 -0,039 

3. Utbildning 0,087 0,037 0,007 -0,014 0,059 0,014 

4. Branscherfarenhet -0,192 -0,136 -0,181 -0,156 -0,242* -0,191* 

5. År som VD 0,057 0,084 0,133 0,146 0,125 0,151 

6. Företagets ålder -0,203* -0,180* 0,109 0,119 -0,053 -0,033 

       

Oberoende variabel       

11. Upplevd finansiell 

ställning 
 -0,510***  -0,224**  -0,470*** 

R2 0,081 0,326 0,091 0,138 0,072 0,279 

Adjusted R2 0,042 0,292 0,052 0,095 0,032 0,243 

Intercept/konstant 1,918 2,937 4,091 4,572 3,004 3,754 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05 

 

 

4.5.2 Upplevd nivå av resurser i omgivningen 

 

Hypotes 1c: Ju mer resurser ägaren upplever att det finns i omgivningen, desto mindre 

av de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

På samma sätt som föregående hypoteser så utfördes regressionsanalyser för de tre 

beroende variablerna och den oberoende variabeln, som i detta fall utgörs av ägarens 

upplevda nivå av resurser i omgivningen, med kontroll för kontrollvariablerna. Resultatet 

visar att ägarens upplevda nivå av resurser i omgivningen har en signifikant (p < 0,001) 

och negativ påverkan på både kluster 1 och 2 sammanslaget, vilket indikerar att 

användningen av den finansiella bootstrappingen generellt sett minskar när ägaren 
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upplever en högre nivå av resurser i omgivningen. Den största negativa påverkan, 

signifikant till p < 0,001, finns mellan ägarens upplevda nivå av resurser i omgivningen 

och kluster 1. När denna oberoende variabel tillförs i modellen ger detta en ökning i 

adjusted R2 från 0,042 till 0,150 (se tabell 10). Detta indikerar på att när ägaren upplever 

en högre nivå av resurser i omgivningen, kommer specifikt bootstrappingmetoderna i 

kluster 1 att användas i lägre utsträckning. Eftersom kluster 1 till största del innehåller de 

internt orienterade bootstrappingmetoderna och påverkas signifikant i negativ riktning av 

den oberoende variabeln, finner vi stöd för hypotes 1c. Detta eftersom hypotes 1c 

förutspådde att ju mer resurser ägaren upplever att det finns i omgivningen, desto mindre 

av de internt orienterade bootstrappingmetoderna används.  

 

Tabell 10. Regressionsanalys - Upplevd nivå av resurser i omgivningen 

Beroende variabel Kluster 1 Kluster 2 Kluster 1 och 2 

 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 

Kontrollvariabler       

1. Kön VD -0,010 0,043 -0,188* -0,171* -0,133 -0,088 

2. Ålder VD 0,067 0,077 -0,164 -0,161 -0,069 -0,060 

3. Utbildning 0,087 0,071 0,007 0,002 0,059 0,046 

4. Branscherfarenhet -0,192 -0,190 -0,181 -0,180 -0,242* -0,240* 

5. År som VD 0,057 0,060 0,133 0,135 0,125 0,129 

6. Företagets ålder -0,203* -0,195* 0,109 0,112 -0,053 -0,047 

       

Oberoende variabel       

12. Upplevd nivå av 

resurser i omgivningen 
 -0,335***  -0,109  -0,283*** 

R2 0,081 0,190 0,091 0,103 0,072 0,150 

Adjusted R2 0,042 0,150 0,052 0,058 0,032 0,107 

Intercept/konstant 1,918 2,859 4,091 4,420 3,004 3,640 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05 

 

 

4.5.3 Socialt nätverk 

 

Hypotes 2: Ju starkare relation ägaren har till sina kontakter i sitt sociala nätverk, desto 

mer av de socialt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

För att undersöka hur styrkan i relationerna till kontakterna i ägarens sociala nätverk 

påverkar valet av bootstrappingmetod gjordes regressionsanalyser för varje kontakt, med 

kontroll för kontrollvariablerna. Eftersom nio stycken olika kontakter tagits med i 

undersökningen, resulterade detta också i nio stycken regressioner för de tre respektive 

beroende variablerna. Dessa regressionsanalyser visade att det endast fanns en positivt 

och signifikant (p < 0,05) påverkan när kluster 1 användes som beroende variabel. Denna 

påverkan förelåg av ägarens styrka i relationen till andra familjemedlemmar/släktingar på 

kluster 1. Det vill säga, ju starkare relation ägare har till familjemedlemmar/släktingar, 

desto mer av de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. I de resterande 

regressionsanalyserna med kluster 1 som beroende variabel förelåg endast svag och 

insignifikant påverkan. När istället kluster 2 användes som beroende variabel hittades 

signifikant och positiv påverkan av styrkan i relationer till de samtliga nio kontakterna på 

kluster 2, där signifikansnivån varierade mellan p < 0,001 och p < 0,05 (Se bilaga 3, 4 

och 5). Det vill säga, ju starkare relation ägaren har mot en enskild kontakt i sitt sociala 

nätverk, desto mer av de socialt orienterade bootstrappingmetoderna används mot denne 

kontakt. 
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När de nio olika kontakttyperna lades ihop till en oberoende variabel och sattes in i 

modellen ökade adjusted R2 från 0,052 till 0,226 (se tabell 11). Resultatet av 

regressionsanalysen visade även att det förelåg en starkt och positiv påverkan, signifikant 

till p < 0,001, av styrkan i relationer på kluster 2. Detta indikerar på att en starkare relation 

till de samtliga nio kontakterna också leder till en högre användning av de finansiella 

bootstrappingmetoderna i kluster 2. Eftersom kluster 2 till stor del innehåller de socialt 

orienterade bootstrappingmetoderna och kluster 1 innehåller de metoder som kan förstöra 

förtroendet i en relation, samt att den oberoende variabeln har en signifikant påverkan i 

positiv riktning på kluster 2, finner vi stöd för hypotes 2. 

 

Tabell 11. Regressionsanalys - Socialt nätverk 

Beroende variabel Kluster 1 Kluster 2 Kluster 1 och 2 

 Modell 1 Modell 4 Modell 1 Modell 4 Modell 1 Modell 4 

Kontrollvariabler       

1. Kön VD -0,010 -0,021 -0,188* -0,237** -0,133 -0,172* 

2. Ålder VD 0,067 0,058 -0,164 -0,201* -0,069 -0,099 

3. Utbildning 0,087 0,089 0,007 0,016 0,059 0,066 

4. Branscherfarenhet -0,192 -0,176 -0,181 -0,111 -0,242* -0,185 

5. År som VD 0,057 0,073 0,133 0,210* 0,125 0,188 

6. Företagets ålder -0,203* -0,204* 0,109 0,105 -0,053 -0,056 

       

Oberoende variabel       

14. Socialt nätverk  0,096  0,434***  0,353*** 

R2 0,081 0,089 0,091 0,263 0,072 0,185 

Adjusted R2 0,042 0,044 0,052 0,226 0,032 0,144 

Intercept/konstant 1,918 1,650 4,091 2,778 3,004 2,214 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05 

 

 

4.5.4 Tolerans för tvetydighet 

 

Hypotes 3: Ju lägre tolerans för tvetydighet en ägare har, desto mer av de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna används.  

 

På samma sätt som tidigare sattes den oberoende variabeln, som i det här fallet utgörs av 

ägarens tolerans för tvetydighet, in i modellen med kontroll för kontrollvariablerna. Den 

oberoende variabeln testades mot de tre olika beroende variablerna. Resultatet visar att 

när den oberoende variabeln tillförs modellen, så ges ingen ökning i adjusted R2 för 

kluster 1 och en marginell ökning för kluster 2 från 0,091 till 0,092 (se tabell 12). I 

resultatet av de tre regressionerna som utfördes hittades ingen signifikant påverkan. 

Hypotesen förutsåg att ju lägre tolerans för tvetydighet ägaren har, desto mer av de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna kommer att användas. Eftersom den oberoende 

variabeln inte kan påvisa någon påverkan, saknas det stöd för hypotes 3.  
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Tabell 12. Regressionsanalys - Tolerans för tvetydighet 

Beroende variabel Kluster 1 Kluster 2 Kluster 1 och 2 

 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 

Kontrollvariabler       

1. Kön VD -0,010 -0,008 -0,188* -0,191* -0,133 -0,134 

2. Ålder VD 0,067 0,066 -0,164 -0,163 -0,069 -0,069 

3. Utbildning 0,087 0,085 0,007 0,010 0,059 0,060 

4. Branscherfarenhet -0,192 -0,187 -0,181 -0,189 -0,242* -0,244* 

5. År som VD 0,057 0,056 0,133 0,134 0,125 0,125 

6. Företagets ålder -0,203* -0,199* 0,109 0,103 -0,053 -0,055 

       

Oberoende variabel       

13. Tolerans för 
tvetydighet 

 -0,015  0,026  0,009 

R2 0,081 0,081 0,091 0,092 0,072 0,072 

Adjusted R2 0,042 0,035 0,052 0,046 0,032 0,025 

Intercept/konstant 1,918 1,960 4,091 4,012 3,004 2,986 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05 
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Analysen inleds med en diskussion utifrån resultatet av den deskriptiva 

statistiken och därefter följer en diskussion utifrån genomförda regressionsanalyser.  
 

Resultaten visade att alla företag i studien använde någon form av bootstrappingmetod. 

Detta är i linje med Harrison et al. (2004) som menar att användningen av bootstrapping 

förekommer i väldigt stor utsträckning bland småföretag. Bootstrappingmetoderna: köpa 

begagnad(e) utrustning/maskiner istället för ny(a), använda fastställda rutiner för att 

påskynda utskick av fakturor till kund, samt hållit inne delar av ägarens lön användes 

mest frekvent. Detta stämmer överens med Winborg och Landströms (2001) studie som 

visade att dessa metoder är bland de metoder som används mest frekvent. Metoden dela 

anställda med andra företag är en av de bootstrappingmetoder som används i lägst 

utsträckning. Även detta stämmer överens med Winborg och Landströms (2001) studie 

som visade att bootstrappingmetoden att dela anställda med andra företag är en av de som 

används i lägst utsträckning.  

 

5.1 Upplevd finansiell ställning 
 

Hypotes 1a: Ju sämre finansiell ställning ägaren upplever att företaget har desto mer 

finansiell bootstrapping används.  

 

Resultaten visar att när ägaren upplever att företagets finansiella ställning är god, så 

minskar användningen av finansiell bootstrapping totalt sett. Finansiell bootstrapping 

används som en källa till finansiering (Harrison et al., 2004). Om behovet av finansiering 

minskar så kommer bootstrappingen sannolikt inte att användas i samma utsträckning. 

Om ägaren anser att företaget innehar en bra finansiell ställning kan det möjligtvis vara 

så att ägaren anser att finansiering inte är nödvändigt i samma utsträckning eftersom 

företaget genom egen kraft genererar så pass bra vinst och lönsamhet. Att ägaren upplever 

en bra finansiell ställning borde därför kunna leda till ett upplevt minskat behov av 

finansiering och därför en minskad användning av finansiell bootstrapping. Detta stöds 

av Winborg (2009) som i sin studie visade att en av de främsta anledningarna till att 

företag bootstrappar var på grund av brist på kapital. Med en upplevd bra finansiell 

ställning upplevs möjligtvis inte denna brist på kapital, vilket leder till att finansiell 

bootstrapping användas i lägre utsträckning. Genom detta resonemang och genom 

studiens resultat, som visade att hur ägaren upplever den finansiella situationen har en 

signifikant påverkan på finansiell bootstrapping, kan vi se att ägarens handlingar gällande 

finansiell bootstrapping verkar grundas i den finansiella situation som denne upplever. 

Vilket stödjs av teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991), som säger att situationen är 

det som skapar intentionerna som sedan leder till en viss handling. Detta stöds ytterligare 

av Coute et al. (1985) som menar att situationsspecifika aspekter är användbara till att 

förklara intentioner och Lac et al. (2013) som framhäver att intentionerna antas direkt 

påverka det efterföljande beteendet.  

 

Vidare kan vi se att det är hur ägaren upplever den finansiella situationen som har en 

signifikant påverkan och nödvändigtvis inte den verkliga situationen. Detta faller i linje 

med både Wiklunds (1998) resonemang att småföretagens strategi kan härledas direkt 

från ägaren, men också Van Auken (2005) som menade att ägarens uppfattning om 

situationen är det som motiverar beslut.  
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Hypotes 1b: Ju sämre finansiell ställning ägaren upplever att företaget har desto mer av 

de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

Som hypotesen förutspådde visade resultaten att ju sämre ägaren upplever företagets 

finansiella situation desto mer av de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

Anledningen till varför denna hypotes stämmer kan som förutspått bero på att de internt 

orienterade metoderna verkar lämpa sig bättre för att bemöta en sämre finansiell ställning. 

Vi finner stöd för detta resonemang eftersom Malmström (2014) skriver att de internt 

orienterade metoderna har den gemensamma karaktären att förbättra kassaflödet, vilket 

företag i sämre finansiell ställning är i behov av, och Winborg och Landström (2001) som 

visade att de internt orienterade metoderna användes i högre utsträckning när akuta 

finansiella problem uppstår. Även Ebben och Johnson (2006) framhävde i sin studie att 

företag i uppstartsfasen, som då naturligt har en sämre finansiell ställning, använde sig av 

de internt orienterade bootstrappingmetoderna i högre utsträckning. Situationen skapar 

intentionerna att ta sig ur den finansiella restriktionen, eftersom de internt orienterade 

metoderna lämpar sig bäst för att lösa en situation som innebär finansiell restriktion har 

dessa en hög beteendekontroll, vilket gör att användningen av dessa metoder ökar. Detta 

är i enlighet med teorin om planerat beteende som säger att en hög beteendekontroll i en 

specifik situation påverkar intentionerna och ger en högre sannolikhet att handlingen 

kommer utföras (Ajzen, 1991).  

 

5.2 Upplevd nivå av resurser i omgivningen 
 

Hypotes 1c: Ju mer resurser ägaren upplever att det finns i omgivningen, desto mindre 

av de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

Resultaten från den insamlade empirin visade att användningen av den finansiella 

bootstrappingen generellt sett minskade när ägarna upplevde att det fanns mycket resurser 

i omgivningen. Eftersom nivån av resurser i omgivningen är en exogen variabel indikerar 

resultatet på att exogena variabler kan ha en påverkan på ägares intentioner gällande 

finansiell bootstrapping och därmed användning. Detta stöds av Kreuger et al. (2000) som 

menar att exogena variabler påverkar intentionerna och därmed handlingen men även 

(Ajzen, 1987), som även han menar att exogena variabler har en påverkan på 

intentionerna.  

 

Som hypotesen förutspådde visade resultaten att den upplevda nivån av resurser i 

omgivningen hade en signifikant och negativ påverkan på de internt orienterade 

bootstrappingmetoderna. Detta betyder att ju mer resurser ägaren upplever att det finns i 

omgivningen, desto mindre av de internt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

När det finns lite resurser i omgivningen skapar detta en situation där ägaren måste agera 

mer reaktivt eftersom företagets överlevnad kan hotas (Castrogiovanni, 1991). Som 

tidigare resonerat och som stödjs av teorin om planerat beteende ligger situationen till 

grund för handlingarna (Ajzen, 1991). Situationen skapar ett mer reaktivt handlande där 

de internt orienterade bootstrappingmetoderna då används i högre utsträckning eftersom 

dessa är mer reaktiva till sin natur, de skapar kassaflöde snabbt och möjliggör därför att 

finansiering kan ske snabbare. Vi finner stöd för detta eftersom Ebbens (2009) studie 

framhävde att när finansiell bootstrapping används reaktivt, så används de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna i störst utsträckning. Även Malmström (2014) 

associerar de interna metoderna med snabba lösningar.  Som tidigare resonerat och som 

även faller i linje med teorin om planerat beteende (Kreuger et al., 2000), leder detta till 
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att en högre beteendekontroll för de internt orienterade bootstrappingmetoderna, vilket då 

påverkar intentionerna och gör så att de internt orienterade metoderna används i högre 

utsträckning när ägaren upplever att nivån av resurser i omgivningen är låg.  

 

När nivån av resurserna i omgivningen upplevs som hög förändras situationen och 

därmed intentionerna, vilket stödjs av teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991) som 

säger att situationen ligger till grund för intentionerna. Vidare stöd finner vi av 

Castrogiovanni (1991) som menar att när det finns mycket resurser i omgivningen, blir 

överlevnad inte längre målet, och att fokus istället skiftas mot att utveckla företaget, även 

detta stödjer att situationen ändrar intentionerna. Situationen med en upplevd hög nivå av 

resurser i omgivningen innefattar dels att intentionerna är riktade mot utveckling istället 

för överlevnad och dels att beteendekontrollen för att använda omgivningens resurser 

ökar. Denna situation gör att de internt orienterade bootstrappingmetoderna inte längre 

behöver användas i samma utsträckning eftersom dessa inte längre är ensamma om att ha 

en hög beteendekontroll. Den höga beteendekontrollen för att använda resurserna i 

omgivningen förklarar även resultatet att finansiell bootstrapping minskar totalt sett. 

Detta eftersom det då finns möjlighet att substituera den finansiella bootstrappingen med 

resurser från omgivningen. Vi finner stöd för detta genom teorin om planerat beteende 

som menar att sannolikheten för att en handling kommer utföras är stor om 

beteendekontrollen i en specifik situation är hög (Ajzen, 1991).  

 

5.3 Socialt nätverk 
 

Hypotes 2: Ju starkare relation ägaren har till sina kontakter i sitt sociala nätverk, desto 

mer av de socialt orienterade bootstrappingmetoderna används. 

 

Resultaten från empirin visade inledningsvis att de fördröjande bootstrappingmetoderna 

hade låga medelvärden, vilket indikerar på att dessa metoder används av ägarna i låg 

utsträckning. Som tidigare resonerat framstår det som att det finns en subjektiv norm inom 

ägares sociala nätverk att inte använda dessa metoder vilket påverkar ägarnas intentioner 

och därmed handling. Att detta är den subjektiva normen stöds av Winborg och 

Landström (2001), som menar att dessa fördröjande bootstrappingmetoder kan förstöra 

relationer mellan ägare och kontakter i dennes sociala nätverk. Även Malmström (2014) 

menar att dessa bootstrappingmetoder anses ha en illegitim karaktär. Av resultatet 

framstår det som att denna subjektiva norm har påverkat ägarnas handlingar gällande 

användningen av bootsrapping eftersom användningen av de fördröjande 

bootstrappingmetoderna visade sig så pass låg. Detta faller i linje med teorin om planerat 

beteende som framhäver att det sociala trycket om att utföra eller inte utföra en handling 

påverkar sannolikheten att handlingen utförs (Ajzen, 1991). Även Kreuger et al. (2000) 

menar att den sociala omgivningen hjälper till att bestämma vilka handlingar som 

kommer att övervägas och senare utföras. 

 

Vidare visade resultaten att styrkan i relationen hade en positivt och signifikant påverkan 

på de socialt orienterade bootstrappingmetoderna. Detta innebär att ju starkare relation 

ägaren har till sina kontakter, desto mer av de socialt orienterade bootstrappingmetoderna 

kommer att användas, vilket stämmer överens med den upprättade hypotesen. När ägare 

är beroende av resurser som kan tillhandahållas av kontakterna inom dennes sociala 

nätverk skapas en situation där ägaren är beroende av kontakterna för att få tillgång till 

resurserna. Denna situation skapar intentionerna att upprätthålla en stark relation till dessa 

kontakter för att få i slutändan få tillgång till dessa resurser. Detta faller i linje med 

Engdahl och Larsson (2011), som menar att när en individ är beroende av någon annans 
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resurser skapas en beroendesituation för denne individ. Resonemanget faller även i linje 

med Cassar (2004) samt Koenig (2002) som båda menar att resursanskaffningen 

underlättas av tillgången till starka relationer. I denna beroendesituation har de socialt 

orienterade bootstrappingmetoderna en hög beteendekontroll eftersom dessa är mer 

externt orienterade och används mer aktivt för att utveckla personliga relationer. Eftersom 

situationen skapar intentionerna att använda mer socialt orienterade metoder och styrkan 

i relationerna ger en högre beteendekontroll, ger detta en förklaring till det uppkomna 

resultatet. Även detta faller i linje med teorin om planerat beteende som framhäver att 

intentionerna formas av situationen och en hög beteendekontroll inom den specifika 

situationen ger en högre sannolikhet för att handlingen kommer att utföras (Ajzen, 1991). 

 

5.4 Tolerans för tvetydighet 
 

Hypotes 3: Ju lägre tolerans för tvetydighet en ägare har, desto mer av de internt 

orienterade bootstrappingmetoderna används.  

 

Resultaten visade att ägarens tolerans för tvetydighet inte hade någon påverkan på varken 

de internt orienterade metoderna eller de socialt orienterade metoderna. På samma sätt 

som tidigare togs det i beaktning att de internt orienterade metoderna verkar vara 

sammankopplade med reaktivitet. Eftersom en låg tolerans för tvetydighet gör att mer 

reaktiva beslut fattas (Wee et al., 1994), var därför antagandet att toleransen för 

tvetydighet, i enlighet med teorin om planerat beteende (Ajzen, 1991), skulle ge en högre 

beteendekontroll för de internt orienterade metoderna och därför ett högre användande.  

 

Förklaringen till varför toleransnivån inte hade någon påverkan kan möjligtvis bero på att 

ägare till småföretag har en generellt hög tolerans för tvetydighet och blir därför inte 

påverkade att agera snabbt och reaktivt i osäkra situationer, vilket då innebär att 

beteendekontroll för de internt orienterade metoderna inte kommer på att påverkas och 

därmed inte heller användandet. Detta resonemang faller i linje med Sexton och Bowman 

(1985), samt Begley och Boyd (1987) som lade fram empiriska bevis på att en hög 

tolerans för tvetydighet var en unik komponent i personligheten för ägare av småföretag. 

Detta är dock något som studien inte behandlar, utan kan fungera som en möjlig förklaring 

till varför ingen påverkan kunde hittas.  
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6. SLUTSATSER 
 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. Slutsatserna bygger på de resultat som framkommit 

ur analysen. Kapitlet avslutas med att studiens bidrag och förslag till vidare forskning 

presenteras.  

 

Sammanfattande slutsatser som kan dras av studien är att alla småföretag använder någon 

form av finansiell bootstrapping, där metoden köpa begagnad(e) utrustning/maskiner 

istället för ny(a), använda fastställda rutiner för att påskynda utskick av fakturor till kund 

och hålla inne delar av ägares lön är metoder som används mest frekvent. Denna studie 

visar också att hur ägaren upplever den finansiella situationen påverkar val av 

bootstrappingmetod. När ägaren upplever att företagets finansiella ställning är god 

minskar användningen av den finansiella bootstrappingen totalt sett, där den största 

minskningen sker specifikt av de internt orienterade bootstrappingmetoderna. Val av 

finansiell bootstrappingmetod påverkas även av hur mycket resurser ägaren upplever att 

det finns i omgivningen. Om ägaren upplever att det finns gott om resurser i omgivningen, 

så minskar användningen av de internt orienterade bootstrappingmetoderna. Styrkan i 

relationerna inom ägarens sociala nätverk påverkar val av finansiell bootstrappingmetod. 

En starkare relation till kontakterna i det sociala nätverket gör att användningen av de 

socialt orienterade bootstrappingmetoderna används i högre utsträckning. Det finns inget 

stöd för att ägarens tolerans för tvetydighet har någon påverkan på val av finansiell 

bootstrappingmetod. På grund av detta har studiens analysmodell reviderats, där 

sambandet har tagits bort från modellen (se figur 3). 

 
Figur 2. Reviderad analysmodell. 
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6.1 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 
 

Studiens resultat bidrar med kunskap om vad som ligger till grund för småföretagares 

beslut gällande den finansiella bootstrappingen, där ägaren har visat sig ha en betydande 

roll för den finansiella bootstrappingen. Bidraget är viktigt eftersom finansiering genom 

bootstrapping antingen kan komplettera eller substituera traditionella källor till kapital 

och är en bidragande faktor för företagens överlevnad.  En bättre och mer komplett 

information om kapitalanskaffning kan därför hjälpa ägare till småföretag att utveckla 

mer genomgående och välgrundade strategier för finansiering. Den här studien har 

ytterligare utvecklat vår förståelse kring finansiell bootstrapping i småföretag, och ger 

både lärare och studenter något att bygga vidare på. Samhällsutveckling och ekonomisk 

utveckling sker inte längre genom stora industrier, utan genom egenföretagande. Om vi 

strävar efter att uppmuntra samhällsutveckling och ekonomisk utveckling genom att 

främja nya företag, behövs en bättre förståelse för denna process. 

 

Ägaren och dennes upplevda situation har i denna studie visat sig ha en stor påverkan på 

finansiell bootstrapping. Ägarens upplevda situation behöver dock inte stämma överens 

med den verkliga situationen, där en skillnad mellan dessa kan skapa problem för 

företagen. En intressant fråga som då kan ha betydelse för framtida forskning och 

företagande är om, och i så fall hur mycket, ägarens uppfattning om situationerna skiljer 

sig från de verkliga situationerna. 

 

Fortsatt forskning inom ämnet hade också kunnat behandla vilken betydelse ägaren i 

större företag har på den finansiella bootstrappingen. Eftersom att vi har avgränsat oss till 

tillverkningsbranschen kan även fortsatt forskning närmare studera om det finns andra 

betydande bakomliggande faktorer beroende på branschtillhörighet. I den här studien har 

vi genomför en enkätundersökning, detta skulle dock kunna kompletteras med ett antal 

intervjuer för att få en mer nyanserad uppfattning för vad som påverkar val av 

bootstrappingmetod.  
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BILAGA 1 - Enkät 
 

Jag är:                        Man □               Kvinna □ 

Min ålder:               ____ 

 

Min utbildning:             

Grundskola □  

Gymnasium □ 

Universitet/högskola □ 

 

Antal år jag arbetat inom nuvarande bransch: ____ 
Antal år jag arbetat som VD:  ____ 
 

Vilket år grundades företaget ____ 

 

 

 

Indikera i vilket utsträckning företaget: (Kryssa i en ruta på varje rad!) 

2.1 Hållit inne hela ägarens lön Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.2 Hållit inne delar av ägarens 

lön (t.ex. tagit ut lön under 

marknadsmässig nivå) 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.3 Använt ägarens privata 

besparingar för företagets 

utgifter 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.4 Använt ägarens privata 

kreditkort för företagets utgifter 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.5 Lånat kapital från ägarens 

släkt/vänner 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.6 Erhållit förskottsbetalning 

från kunder 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.7 Erbjudit kunder kassarabatt Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.8 Lånat utrustning / maskiner 

från andra företag 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.9 Hyrt utrustning / maskiner 

via ett leasingbolag 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.10 Köpt begagnad utrustning / 

maskiner istället för ny 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.11 Gjort inköp tillsammans 

med andra företag (t.ex. för att 

nå bättre villkor) 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.12 Bytt varor/tjänster med 

andra företag 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.13 Medvetet fördröjt 

utbetalningar till leverantörer 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.14 Medvetet fördröjt 

betalningen av mervärdesskatt 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 
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2.15 Anställt personal med 

projektanställning istället för 

tillsvidareanställning 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.16 Avtalat med leverantör om 

att vänta med betalning tills 

företaget själv sålt varorna 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.17 Försökt nå bästa möjliga 

kreditvillkor med leverantörer 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.18 Erhållit någon form av 

bidrag 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.19 Delfakturerat kund under 

pågående jobb 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.20 Lämnar kredit till sina 

kunder 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.21 Använder fastställda rutiner 

för att påskynda utskick av 

fakturor till kund 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.22 Delar lokal med andra 

företag 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.23 Delar anställda med andra 

företag 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.24 Arbetar aktivt med att 

minimera lagrets storlek 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.25 Låter släkt/vänner arbeta 

inom företaget till en lön som 

understiger marknadsmässig 

nivå 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.26 Bedriver sin verksamhet i 

hemmet 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.27 Använder räntefakturor 

med dröjsmålsränta 

för att påskynda sena betalningar 

från kunder 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.28 Avbryter affärsrelationen 

med ett företag som regelbundet 

betalar för sent 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 

2.29 Lämnar samma 

kreditvillkor till samtliga kunder 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Mycket ofta 
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Nätverk 
 

Indikera hur viktiga du anser att dessa kontakter är när du ska fatta beslut rörande 

affärsfrågor. Kryssa i en ruta på varje rad! 

3.1 Auktoriserad revisor Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.2 Bankkontakter Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.3 Kunder Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.4 Leverantörer Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.5 Anställda Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.6 Make/maka Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.7 Andra 

familjemedlemmar / 

släktingar 

Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.8 Styrelse (exkl. familj) Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.9 Finansiella konsulter / 

rådgivare 
Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.10 Advokater Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

3.11 Andra företagsledare Inte alls viktig □  □  □  □  □  □  □ Mycket viktig 

 

Indikera hur ofta du anser att du interagerar med dessa kontakter när du ska fatta 

beslut rörande affärsfrågor. Kryssa i en ruta på varje rad! 

4.1 Auktoriserad revisor Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.2 Bankkontakter Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.3 Kunder Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.4 Leverantörer Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.5 Anställda Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.6 Make/maka Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.7 Andra 

familjemedlemmar / 

släktingar 

Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.8 Styrelse (exkl. familj) Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.9 Finansiella konsulter / 

rådgivare 
Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.10 Advokater Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 

4.11 Andra företagsledare Inte alls  □  □  □  □  □  □  □ Väldigt ofta 
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Indikera hur du värdesätter relationen till dessa kontakter. Kryssa i en ruta på 

varje rad! 

5.1 Auktoriserad revisor Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.2 Bankkontakter Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.3 Kunder Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.4 Leverantörer Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.5 Anställda Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.6 Make/maka Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.7 Andra 

familjemedlemmar / 

släktingar 

Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.8 Styrelse (exkl. familj) Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.9 Finansiella konsulter / 

rådgivare 
Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.10 Advokater Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

5.11 Andra företagsledare Inte alls □  □  □  □  □  □  □ Väldigt högt 

 

Tag ställning till påståendet: ”Dessa kontakter är jag beroende av för att hålla igång 

verksamheten”. Kryssa i en ruta på varje rad! 

6.1 Auktoriserad 

revisor 
Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 

Stämmer helt 

och hållet 

6.2 Bankkontakter Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

6.3 Kunder Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

6.4 Leverantörer Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

6.5 Anställda Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

6.6 Make/maka Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

6.7 Andra 

familjemedlemmar / 

släktingar 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

6.8 Styrelse (exkl. 

familj) 
Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 

Stämmer helt 

och hållet 

6.9 Finansiella 

konsulter / rådgivare 
Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 

Stämmer helt 

och hållet 

6.10 Advokater Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

6.11 Andra 

företagsledare 
Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 

Stämmer helt 

och hållet 
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Ekonomi 

 
7.1 Anser du att företaget behöver mer kapital för att verksamheten ska fungera utan 

hinder (t.ex. bibehålla nuvarande produktionsnivå, eller undvika 

betalningssvårigheter) 

Nej, inte alls □  □  □  □  □  □  □ Ja, till stor del 
7.2 Anser du att företaget behöver mer kapital för att verksamheten ska kunna 

utvecklas enligt dina planer (t.ex. expandera som du planerat) 
Nej, inte alls □  □  □  □  □  □  □ Ja, till stor del 

7.3 Hur anser du att företagets nuvarande finansiella ställning är? 

Inte alls bra □  □  □  □  □  □  □ Mycket bra 

 
7.4 Hur anser du att din egen lön och finansiella utdelning varit under de senaste tre 

åren? 

Väldigt otillfredsställande □  □  □  □  □  □  □ Väldigt tillfredställande 

7.5 Hur anser du att företagets lönsamhet har varit under de senaste tre åren? 
Väldigt otillfredsställande □  □  □  □  □  □  □ Väldigt tillfredställande 

7.6 Hur anser du att företagets försäljningsutveckling har under de senaste tre åren? 
Väldigt otillfredsställande □  □  □  □  □  □  □ Väldigt tillfredställande 

7.7 Om ditt företag behöver pengar till en viktig investering, hur tror du att företagets 

möjligheter att få extern finansiering ser ut idag? 

Väldigt lätt □  □  □  □  □  □  □ Väldigt svårt 

 

Konkurrens 
 

8.1 Uppfattar du att företagets vinst större eller mindre än dina viktigaste 

konkurrenters vinster? 

Mycket lägre □  □  □  □  □  □  □ Mycket högre 

8.2 Uppfattar du att företagets säljutveckling varit mer positiv eller negativ än dina 

viktigaste konkurrenters säljutveckling? 

Mycket lägre □  □  □  □  □  □  □ Mycket högre 

8.3 Uppfattar du att företagets likviditet varit mer positiv eller negativ än dina 

viktigaste konkurrenters likviditet? 

Mycket lägre □  □  □  □  □  □  □ Mycket högre 

8.4 Uppfattar du att marknadsvärdet på ditt företag ökat mer eller mindre än dina 

viktigaste konkurrenters marknadsvärde? 
Mycket lägre □  □  □  □  □  □  □ Mycket högre 

8.5 Hur uppfattar du antalet viktiga konkurrenter? 

Väldigt få □  □  □  □  □  □  □ Väldigt många 

8.6 Hur stor marknadsandel uppfattar du att företaget innehar? 

Väldigt liten □  □  □  □  □  □  □ Väldigt stor 
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Tolerans för tvetydighet 
 

9.1 Ta ställning till påståendet: "Jag är alltid försiktig och tar inte några stora risker 

rörande verksamheten" 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ Stämmer helt och hållet 

9.2 Ta ställning till påståendet: "Jag skulle hellre chansa och ta en förlust, än att 

efteråt inse att jag missade en bra affär." 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ Stämmer helt och hållet 

 

9.3 Det finns egentligen 

inget sådant som ett 

problem som inte kan 

lösas 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

9.4 Ett bra jobb är ett 

där det som ska göras 

och hur det ska göras 

alltid är tydligt. 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

9.5 Det är roligare att ta 

itu med ett komplicerat 

problem än att lösa ett 

enkelt. 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

9.6 I det långa loppet är 

det möjligt att få mer 

gjort genom att angripa 

små, enkla problem 

snarare än stora och 

komplicerade sådana. 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

9.7 Vad vi är vana vid 

är alltid att föredra 

framför det som är 

obekant. 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 

9.8 Många av våra 

viktigaste beslut är 

baserade på otillräcklig 

information. 

Stämmer inte alls □  □  □  □  □  □  □ 
Stämmer helt 

och hållet 
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BILAGA 2 - Cronbach alpha, faktorladdning, medelvärde 

samt standardavvikelse för de beroende variablerna. 
 

Finansiell bootstrappingmetod Faktor F.laddning Medelv. S.avvikelse 

Hållit inne hela ägarens lön Faktor 1 0,772 2.61 1,97 

Hållit inne delar av ägarens lön  (Cronbach alpha = 0,71) 0,810 3.63 2,12 

Bedriver sin verksamhet i hemmet  0,698 2.22 1,95 

Använt ägarens privata besparingar för företagets 

utgifter 
Faktor 2 0,622 2.52 1,90 

Lånat kapital från ägarens släkt/vänner (Cronbach alpha = 0,682) 0,751 1.67 1,42 

Låter släkt/vänner arbeta inom företaget till en lön som 
understiger marknadsmässig nivå 

 0,689 1.57 1,21 

Hyrt utrustning/maskiner via ett leasingbolag Faktor 3 0,750 2.61 1,96 

Gjort inköp tillsammans med andra företag (Cronbach alpha = 0,497) 0,649 1.99 1,57 

Köpt begagnad utrustning/maskiner istället för ny  0,533 3.86 1,98 

Bytt varor/tjänster med andra företag 
Lämnat kredit till kunder 

Faktor 4 
(Cronbach alpha = 0,272) 

0,795 
0,540 

1.93 
3.31 

1,36 
2,21 

Medvetet fördröjt utbetalningar till leverantörer Faktor 5 0,761 1.80 1,44 

Medvetet fördröjt betalningen av mervärdesskatt (Cronbach alpha = 0,708) 0,798 1.29 0,97 

Anställt personal med projektanställning istället för 

tillsvidareanställning 
 0,592 2.02 1,69 

Avtalat med leverantör om att vänta med betalning tills 

företaget själv sålt varorna 
 0,677 1.57 1,17 

Erhållit någon form av bidrag  0,488 2.22 1,54 

Delfakturerat kund under pågående jobb Faktor 6 0,611 2.66 1,85 

Använder fastställda rutiner för att påskynda utskick av 
fakturor till kund 

(Cronbach alpha = 0,476) 0,689 3.69 2,33 

Använder räntefakturor med dröjsmålsränta för att 
påskynda sena betalningar från kunder 

 0,707 2.54 1,92 

Delar lokal med andra företag Faktor 7 0,674 1.68 1,60 

Delar anställda med andra företag (Cronbach alpha = 0,669) 0,813 1.43 1,25 

Arbetar aktivt med att minimera lagrets storlek Faktor 8 0,596 3.35 1,97 

Avbryter affärsrelationen med ett företag som 

regelbundet betalar för sent 
(Cronbach alpha = 0,398) 0,795 2.35 1,69 

Kumulativ förklaringsgrad: 63:85% 
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BILAGA 3 – Regressionsanalys Kluster 1 
 

 
Regressionsanalys 
Beroende variabel: Kluster 1 

 

 
Modell 

1 

Modell 

6 

Modell 

7 

Modell 

8 

Modell 

9 

Modell 

10 

Modell 

11 

Modell 

12 

Modell 

13 

Modell 

14 

Kontrollvariabler           

1. Kön VD -0,010 -0,010 -0,014 -0,005 -0,044 -0,007 0,009 -0,010 -0,013 0,001 

2. Ålder VD 0,067 0,066 0,067 0,068 0,050 0,065 0,053 0,066 0,043 0,064 

3. Utbildning 0,087 0,087 0,088 0,084 0,090 0,090 0,066 0,083 0,078 0,086 

4. Branscherfarenhet -0,192 -0,192 -0,191 -0,194 -0,181 -0,184 -0,176 -0,187 -0,171 -0,193 

5. År som VD 0,057 0,058 0,059 0,055 0,079 0,059 0,074 0,057 0,091 0,053 

6. Företagets ålder -0,203* -0,203* -0,200* -0,204* -0,213* -0,203* -0,220* -0,206* -0,206* -0,205* 

           

Oberoende variabler           

1. Revisor  0,014         

2. Bankkontakter   0,034        

3. Make/Maka    -0,015       

4. Andra 

familjemedlemmar/Släktingar 
    0,184*      

5. Styrelse (exkl. familj)      0,037     

6. Advokater       0,111    

7. Andra företagsledare        0,041   

8. Finansiella konsulter         0,174*  

9. Anställda          -0,068 

R2 0,081 0,081 0,082 0,081 0,336 0,082 0,092 0,083 0,109 0,085 

Adjusted R2 0,042 0,035 0,036 0,035 0,068 0,036 0,046 0,036 0,065 0,039 

Intercept/konstant 1,918 1,889 1,853 1,942 1,758 1,841 1,832 1,859 1,770 2,097 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05  
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BILAGA 4 – Regressionsanalys Kluster 2 
 

 
Regressionsanalys 

Beroende variabel: Kluster 2 
 

 
Modell 

1 

Modell 

6 

Modell 

7 

Modell 

8 

Modell 

9 

Modell 

10 

Modell 

11 

Modell 

12 

Modell 

13 

Modell 

14 

Kontrollvariabler           

1. Kön VD -0,188* -0,186* -0,219** -0,255** -0,222** -0,172* -0,160 -0,187* -0,192* -0,241** 

2. Ålder VD -0,164 -0,168 -0,161 -0,181 -0,180 -0,173 -0,184 -0,167 -0,199* -0,152 

3. Utbildning 0,007 0,013 0,016 0,043 0,011 0,025 -0,024 -0,030 -0,005 0,013 

4. Branscherfarenhet -0,181 -0,183 -0,177 -0,153 -0,170 -0,133 -0,157 -0,137 -0,149 -0,172 

5. År som VD 0,133 0,155 0,154 0,156 0,156 0,151 0,159 0,142 0,185 0,153 

6. Företagets ålder 0,109 0,111 0,131 0,129 0,098 0,106 0,084 0,083 0,104 0,120 

           

Oberoende variabler           

1. Revisor  0,187*         

2. Bankkontakter   0,266***        

3. Make/Maka    0,208*       

4. Andra 

familjemedlemmar/Släkt. 
    0,182*      

5. Styrelse (exkl. familj)      0,230**     

6. Advokater       0,167*    

7. Andra företagsledare        0,374***   

8. Finansiella konsulter         0,259**  

9. Anställda          0,339*** 

R2 0,091 0,126 0,159 0,126 0,123 0,142 0,116 0,227 0,155 0,201 

Adjusted R2 0,052 0,082 0,117 0,082 0,079 0,099 0,072 0,188 0,112 0,161 

Intercept/konstant 4,091 3,659 3,534 3,730 3,919 3,576 3,950 3,507 3,851 3,125 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05  
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BILAGA 5 - Regressionsanalys Kluster 1 och Kluster 2 
 

 
Regressionsanalys 
Beroende variabel: Kluster 1 och Kluster 2 

 

 Modell 1 Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9 
Modell 

10 
Modell 11 Modell 12 Modell 13 

Modell 

14 

Kontrollvariabler           
1. Kön VD -0,133 -0,132 -0,156 -0,175 -0,177* -0,120 -0,102 -0,133 -0,137 -0,162 

2. Ålder VD -0,069 -0,072 -0,067 -0,080 -0,091 -0,076 -0,091 -0,071 -0,108 -0,063 

3. Utbildning 0,059 0,063 0,065 0,082 0,064 0,073 0,025 0,032 0,046 0,062 
4. Branscherfarenhet -0,242* -0,243* -0,239* -0,224* -0,227* -0,205 -0,216* -0,209* -0,208* -0,237* 

5. År som VD 0,125 0,141 0,141 0,139 0,155 0,139 0,154 0,132 0,181 0,136 

6. Företagets ålder -0,053 -0,052 -0,037 -0,041 -0,067 -0,055 -0,081 -0,073 -0,059 -0,047 
           

Oberoende variabler           

1. Revisor  0,135         
2.  Bankkontakter   0,201*        

3. Make/Maka    0,131       

4. Andra 
familjemedlemmar/Släkt. 

    0,238**      

5. Styrelse (exkl. familj)      0,179*     

6. Advokater       0,182*    
7. Andra företagsledare        0,278***   

8. Finansiella konsulter         0,283***  

9. Anställda          0,186* 

R2 0,072 0,090 0,111 0,086 0,125 0,102 0,101 0,147 0,148 0,105 

Adjusted R2 0,032 0,044 0,066 0,040 0,081 0,057 0,056 0,104 0,105 0,060 

Intercept/konstant 3,004 2,774 2,693 2,836 2,838 2,708 2,891 2,683 2,810 2,611 

***p < 0,001; **p < 0,01; *p < 0,05  
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BILAGA 6 – Cronbach alpha och faktoranalys för upplevd 

finansiell ställning 
 

  
Component 

1 

7.1 Anser du att företaget behöver mer kapital för att verksamheten ska fungera utan hinder 

(t.ex. bibehålla nuvarande produktionsnivå, eller undvika betalningssvårigheter) 
,845 

7.2 Anser du att företaget behöver mer kapital för att verksamheten ska kunna utvecklas 

enligt dina planer (t.ex. expandera som du planerat) 
,734 

7.3 Hur anser du att företagets nuvarande finansiella ställning är? ,895 

7.4 Om ditt företag behöver pengar till en viktig investering, hur tror du att företagets 

möjligheter att få extern finansiering ser ut idag? 
,677 

7.5 Hur anser du att din egen lön och finansiella utdelning har varit under de senaste tre 

åren? 
,780 

7.6 Hur anser du att företagets lönsamhet har varit under de senaste tre åren? ,819 

7.7 Hur anser du att företagets försäljningsutveckling har varit under de senaste tre åren? ,570 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

b. α = 0,876 
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BILAGA 7 - Cronbach alpha och faktoranalys för upplevd 

nivå av resurser i omgivningen 
 

  
Component 

1 

8.2 Hur stor marknadsandel uppfattar du att företaget innehar? ,541 

8.3 Hur uppfattar du företagets vinst jämfört med dina viktigaste konkurrenters vinster? ,661 

8.4 Hur uppfattar du företagets säljutveckling jämfört med dina viktigaste konkurrenters 

säljutveckling? 
,635 

8.5 Hur uppfattar du företagets likviditet jämfört med dina viktigaste konkurrenters 

likviditet? 
,697 

8.6 Hur uppfattar du företagets marknadsvärde jämfört med dina viktigaste konkurrenters 

marknadsvärden? 
,774 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

b. α = 0,677 
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BILAGA 8 - Cronbach alpha och faktoranalys för tolerans för 

tvetydighet 
 

  
Component 

1 

9.1 Jag är alltid försiktig och tar inte några stora risker rörande verksamheten ,777 

9.2 Jag skulle hellre chansa och ta en förlust, än att efteråt inse att jag missade en bra 

affär 
,645 

9.4 Ett bra jobb är ett där det som ska göras och hur det ska göras alltid är tydligt ,650 

9.7 Vad vi är vana vid är alltid att föredra framför det som är obekant ,531 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

b. α = 0,550 

 

 


