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 Förord 
 
Denna rapport är ett avslutande moment i vår civilekonomutbildning med inriktning mot 
redovisning och styrning. Kursen motsvarar 30 högskolepoäng och har genomförts under 
perioden januari 2014 till juni 2014.  
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Malin Malmström som stöttat oss genom arbetets 
gång. Hon har väglett och återkopplat till vår studie, vilket hjälpt oss att utveckla och 
färdigställa denna rapport. Samtidigt vill vi passa på att tacka våra opponenter som läst arbetet 
och bidragit med värdefulla synpunkter, vilket resulterat i en bättre slutprodukt. 
  
Vi vill även tacka Malmö högskola som bistått med studiematerial och studiens respondenter 
som gjort denna studie möjlig att genomföra. Slutligen vill vi tacka våra familjer som stöttat 
oss under denna tid. 
 
 
Luleå Tekniska Universitet, maj 2014. 
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  
Emelie Bäckström   Madeleine Lundström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Sammanfattning 
 
För att företag ska kunna utvecklas krävs tillgång till resurser. Detta har visat vara ett 
betydande hinder för mindre företag eftersom det inte är lika lätt för dessa att få tillgång till 
riskkapital och långfristiga lån som det är för större företag. På grund av detta måste mindre 
företag finna alternativa lösningar för att möta företagets finansieringsbehov. Ett alternativ är 
finansiell bootstrapping, vilket kan utgöra en viktig nyckelresurs hos företag med 
resursbegränsningar och fungerar därmed som ett substitut till andra 
resursanskaffningsmetoder. I enlighet med den resursbaserade teorin utgör företagens sociala 
samt humana kapital viktiga resurser som kan påverka anskaffningen av resurser via finansiell 
bootstrapping. 
 
Syftet med denna studie är att teoretiskt utveckla och empiriskt testa en modell för finansiell 
bootstrapping genom att beskriva användningen av finansiell bootstrapping och förklara om 
socialt kapital och humankapital kan påverka användningen av de finansiella 
bootstrappingmetoderna inom små och stora städer och i så fall hur de påverkar. För att 
besvara studiens syfte har en webbaserad enkät skickats ut till 1 200 mindre företag placerade 
i små- och storstäder. De 145 besvarade enkäterna från de två olika stadsstorlekarna 
jämfördes därefter mot varandra genom regressionsanalyser.  
 
Sammantaget visar våra resultat att bootstrappingmetoderna ägarfinansiering, minimera 
kundfordringskostnader och finansiering genom bidrag skiljer sig åt i vilken omfattning de 
används beroende om företaget är placerat i storstäder eller småstäder. 
Bootstrappinggrupperna minimera investeringskostnader, resursdelning med andra företag 
samt hålla inne med betalningar används dock i liknande utsträckning, oberoende företagets 
placering. Resultatet visar att det sociala kapitalet är viktigt för att tillhandahålla resurser 
genom finansiell bootstrapping. Studien kan däremot inte finna några tydliga skillnader 
mellan företagens svaga respektive starka band, i företag placerade i små och stora städer och 
användningen av bootstrappingmetoderna. Studien kan inte påvisa samband mellan 
humankapital och användingen av finansiell bootstrapping. 
 
Nyckelord: Finansiell bootstrapping, finansiering, mindre företag, humankapital, 
resursbaserad teori, socialt kapital 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 Abstract 
 
The development of companies relies on the availability of resources. This has proved to be a 
significant barrier for smaller companies because it is harder for them to get access to venture 
capital and long-term loans compared to larger companies. Consequently, smaller companies 
seek alternative solutions to meet financing needs. An alternative is financial bootstrapping, 
which may constitute a key resource in companies with resource limitations, and thus acts as a 
substitute to other resource procurement methods. In accordance with the resource-based 
theory a company´s social and human capital constitutes important resources that can affect 
the acquisition of resources through financial bootstrapping. 
 
The purpose of this study is to theoretically develop and empirically test a model of financial 
bootstrapping by describing the use of financial bootstrapping and explain how social and 
human capital may influence the use of financial bootstrapping methods in small and large 
cities. A web-based questionnaire was sent out to 1 200 small companies located in small and 
large cities. The result from the 145 completed questionnaires from large and small cities 
were then compared against each other by regression analysis. 
 
The result show that bootstrapping methods; owner financing, minimizing account receivable, 
and subsidy finance differ in the level of use, depending on whether the company was located 
in small or large cities. Independent of company location remaining methods was used in the 
similar extent. The results present social capital as important to provide resources through 
financial bootstrapping methods. Remaining methods did not show any significant 
correlations between the social capital’s; weak and strong ties and the use of bootstrapping 
methods in companies located in small and large cities. The human capital had no correlation 
with the use of financial bootstrapping, independent of the companies location. 
 
Keywords: Financial bootstrapping, financing, small companies, human capital, resource-
based theory, social capital 
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1. INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet presenteras problemdiskussionen följt av studiens syfte. 
      

1.1 Problemdiskussion 
Entreprenörskap är en viktig och drivande faktor för tillväxt och utveckling för en hållbar 
ekonomisk expansion (Peng 2001; Smallbone & Welter, 2001). Carter, Brush, Greene, 
Gatewood och Hart (2003) menar dock att entreprenörer inte kan bli framgångsrika utan 
tillgång till nödvändiga resurser. Enligt Barney (2001) kategoriseras resurser som; fysiska, 
finansiella, humana och organisatoriska. Lichtenstein och Brush (2001) menar att interna 
resurser inom fö̈retaget skapar högre värde i samband med att de kombineras med andra 
externa resurser. När företag använder olika typer av resurser som utvecklas över tid kan de 
skapa unika konkurrensfördelar och möjligheter för företagen på marknaden (Barney, 1991). 
En av de främsta och mest nödvändiga resurserna för företagande, tillväxt och potential till att 
expandera på vald marknad är finansiellt kapital (Cassar, 2004). Företagsfinansiering och 
resursanskaffningsprocessen är kritisk för de flesta företag i syfte att driva sin verksamhet 
framåt. Winborg (2000) menar att företagens tillgång till extern finansiering beror på 
verksamhetens placering och omgivning. 
      
Tidigare forskning visar att företag är beroende av sitt sociala kapital som består av 
relationella nätverk som kan hjäpa företaget att mobilisera knappa och nödvändiga resurser 
(Adler & Kwon, 2002; Nahapiet & Ghoshal, 1998; Sengupta, 2011). Vidare har företags och 
entreprenörers humankapital varit i fokus i tidigare studier för företags utveckling och 
överlevnad. Humankapitalet kan beskrivas som utmärkande egenskaper som leder till ökad 
produktivitet och innefattar bland annat utbildning, erfarenhet och kreativitet (Becker, 1964; 
Carter et al., 2003).  
      
Enligt Brewer III och Genay (1995) är det inte lika lätt för mindre företag att få tillgång till 
riskkapital och långfristiga lån som det är för större företag. Det finns flertalet anledningar till 
att tillgången av extern finansiering skiljer sig åt. Detta beror dels på att mindre företag anses 
ha högre finansiella och affärsmässiga risker samt få materiella tillgångar att inteckna. Vidare 
menar Hustedde och Pulver (1992) att det kan vara en nackdel för företag som är placerade på 
mer avskilda områden då transaktions- och informationskostnader kan öka med avståndet till 
civilisationen. Mindre företag kan därför anse att det blir dyrt att lösa transaktions- och 
informationsbrister som kan uppstå mellan finansiärer och långivare. Detta leder även till att 
externa finansiärer erbjuder mindre företag kapital i lägre utsträckning eller kapital till högre 
priser (Cassar, 2004). Av dessa anledningar har tidigare studier visat att mindre företag är 
beroende av handelskrediter, bostadslån och informella finansieringskällor som kreditkort, 
personliga besparingar samt lån från vänner och familj (Berger & Udell 1998). Samtidigt 
hävdar Winborg (2000) att den finansiella krisen, år 1990, påverkade de externa 
finansiärernas riskbenägenhet och det blev svårare och mer komplicerat för minde företag att 
säkra sitt kapitalbehov. 
 
När det inte finns möjlighet att finansiera företag genom traditionella kapitalkällor menar 
Gibson (1992) och Winborg och Landström (2001) att ett finansiellt gap kan fyllas med hjälp 
av finansiella bootstrappingmetoder. Ett finansiellt gap beskrivs enligt Winborg (2009) som 
de svårigheter som kan uppkomma för mindre företag när de söker extern långsiktig 



 2 

finansiering från banker och andra externa institut i syfte att driva sin verksamhet. Företag 
som använder sig av finansiella bootstrappingmetoder har många fördelar. Kostnaden för 
kapital blir lägre och tillgången till kapital kommer samtidigt kunna kontrolleras och 
begränsas därmed inte på samma vis som vid användning av enbart extern finansiering 
(Brinckmann, Salomo, Gemuenden, 2011). Finansiell bootstrapping definieras bland annat 
som de metoder när företag, utan att använda sig av långsiktig extern finansiering, möter 
företagets finansieringsbehov. Dessa metoder kan exempelvis vara personlig finansiering eller 
att företag går samman med andra organisationer i sina investeringar (Winborg & Landström, 
2001). Finansiell bootstrapping innefattar inte bara företags anskaffning av finansiella medel 
utan även hanteringen av den övergripande resurshanteringen inom företaget (Ebben, 2008). 
Harrison, Mason & Girling (2004) hävdar att finansiella bootstrappingmetoder framförallt är 
viktiga för företag som verkar i miljöer med resursbrist. Vidare menar dem att företag som 
verkligen anstränger sig för att nyttja de resurser som finns att tillgå i sin omgivning har 
egenskaper för att skapa en hållbar ekonomi. Företag som använder sig av finansiella 
bootstrappingmetoder vid resursanskaffningsprocessen kan erhålla större tillgång till andra 
finansieringskällor än externa och därmed kan beroendet av de externa finansieringskällorna 
minska (Patel, Fiet & Sohl, 2011). Vidare hävdar Winborg och Landström (2001) att företag 
som använder sig av vissa bootstrappingmetoder tenderar ge positiv påverkan på dess 
lönsamhet. 
      
Det finns sedan tidigare många studier inom ämnet finansiell bootstrapping, men få där 
hänsyn har tagits till den geografiska placeringen och omgivningen av företaget. En studie 
utförd av Harrison et al (2004) ger grund för att det råder skillnader på nationell och regional 
nivå där finansiella bootstrappingmetoder i två regioner i Storbritannien jämfördes mot 
Massachusetts i USA. I Storbritannien visade resultatet att finansiell bootstrapping är mer 
förekommande i den ena regionen än den andra, men att bägge regionerna totalt sett nyttjar 
finansiella bootstrappingmetoder i mindre utsträckning än Massachusetts. Studien var den 
första att undersöka betydelsen av finansiell boostrapping på regional och internationell nivå. 
Vidare hävdar dem att ytterligare forskning behövs eftersom resultaten inte visade några 
betydande geografiska skillnader vad gäller mönster och nivåer av finansiell bootstrapping. 
Ytterligare systematisk forskning kan enligt Harrison et al (2004) därför fokusera på att 
identifiera i vilken utsträckning som företag nyttjar finansiella bootstrappingmetoder 
beroende på dess geografiska placering, omfattning och art samt faktorer som påverkar dessa 
variationer.  
 
Även Van Auken (2005) hävdar att mindre företag behöver studeras mer, beroende på deras 
geografiska placering och region i förhållande till de finansiella bootstrappingmetodernas 
användning, ägarnas kunskap om finansiella strategier samt den allmänna kunskapen om 
affärsmannaskap eftersom detta ämnesområde är relativt outforskat. Hustedde och Pulver 
(1992) menar att det är viktigt med tillgång till tätbefolkade områden i samband med förvärv 
av externt eget kapital och att detta till och med kan vara en avgörande faktor till framgång. I 
deras studie fann dem att 62 procent av företagen belägna i storstäder lyckades med sitt 
kapital- och resursförvärv framgångsrikt, medan endast 37 procent av företagen utanför 
storstadsområdet lyckades förvärva kapital och resurser. Samtidigt menar dem att det behövs 
mer forskning om varför företag belägna utanför storstadsområden har svårt att skaffa kapital 
och resurser. Vidare menar Landström (2003) att banker och olika kreditinstitut agerar efter 
“kyrktornsprincipen”, vilket innebär att banker främst lånar ut pengar till företag som befinner 
sig inom ett visst avstånd från banken. Detta kan liknas med att bankers utlåning endast sker 
till företag som är synliga från det lokala kyrktornet.  
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Carter et al (2003) visar i deras studie att företags sociala kapital har stor inverkan vid 
resursanskaffning genom finansiell boostrapping. Vidare menar dem att det sociala kapitalet 
utvecklas över tid och att relationer kan hjälpa företagen att hantera sina långsiktiga 
finansieringar. Även företagens samlade humankapital har visat sig vara starkt förknippat med 
företagens framgång och position på marknaden. Tidigare forskning visar att humankapital 
hjälper företag vid anskaffningen av resurser som ofta sker genom olika typer av finansiella 
bootstrappingmetoder (Unger, Rauch, Frese & Rosenbusch, 2011). Chandler och Hanks 
(1998) menar att företag som besitter stora kunskaper och erfarenheter inom företagets 
bransch, kan nyttja marknadens resurser på ett mer kapitalsnålt sätt gentemot de företag som 
inte innehar samma mängd humankapital. 
      
Svensson och Ulvenblad (1994) hävdar att mindre företag på landsbygden och i mindre städer 
har starka band mellan varandra och därmed en relativt djup relation, vilket gör att det blir 
enklare för mindre företag att få tillgång till finansiering genom exempelvis bank inom dessa 
områden. Samtidigt menar de att en alltför djup och nära relation mellan bank och företag gör 
att den förstnämnda reducerar sina insikter i företagets negativa ekonomiska information. 
Utifrån ovanstående problemdiskussion ämnar denna studie att utforska bakomliggande 
faktorer till varför bootstrappingmetoderna används som de gör beroende om företaget är 
placerat i en små- eller storstad och kommer därmed fylla ett märkbart gap i nuvarande 
litteratur (se Harrison et al, 2004; Van Auken, 2005). Studien ämnar förklara hur mindre 
företags sociala och humana kapital kan influera användningen av finansiell bootstrapping 
och bidrar därmed till ökad kunskap för hur företagens placering kan påverka möjligheten till 
resursförvärv. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att teoretiskt utveckla och empiriskt testa en modell för finansiell 
bootstrapping genom att beskriva användningen av finansiell bootstrapping och förklara om 
socialt kapital och humankapital kan påverka användningen av de finansiella 
bootstrappingmetoderna i företag placerade i små och stora städer och i så fall hur de 
påverkar.     
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I det andra kapitlet presenteras den teoretiska referensramen, vilken baseras på 
resursbaserad teori samt tidigare forskning kopplat till finansiell bootstrapping. Detta följs 
av tidigare studier inom socialt kapital och humankapital. Baserat på referensramen har ett 
antal hypoteser ställts upp som är ämnade att prövas empiriskt.   
    

2.1 Resursbaserad teori 
Den resursbaserade teorin belyser skillnader mellan företagens förmåga att konkurrera på vald 
marknad, vilka unika konkurrensfördelar i form av resurser som gör att företag står starka i 
konkurrensutsatta miljöer samt kapaciteten som urskiljer de mest framgångsrika mot de som 
konkurreras ut (Barney, 2001). Hur företagens framgång på marknaden ser ut kopplas till den 
faktiska användningen av resurser och tillgångar inom företaget, snarare än andra faktorer 
som exempelvis branschstruktur (Barney, 1991; Dhanaraj & Beamish, 2003; Grant, 1991; 
Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984). Resurser definieras av Grant (1991) och Davidsson (2005) 
som immateriella och materiella tillgångar som skapar värde för företaget samt skapar 
möjlighet att expandera på marknaden. De förstnämnda resurserna kan utgöras av kunskap 
inom ett visst område, expertis, socialt kapital eller relevanta utbildningar. De sistnämnda kan 
exempelvis bestå av maskiner och inventarier.  
   
Barney (1991) urskiljer tre olika kategorier av resurser som kan leda till konkurrensfördelar 
inom företagens specifika bransch. Den första han urskiljer är fysiska kapitalresurser i form 
av utrustning och anläggningar. De andra kallar han organisatoriska kapitalresurser och 
inkluderar företagets formella och informella styrning, planering och struktur. Den tredje är 
personalkapital och innefattar kompetens, intelligens, insikter, socialt kapital och 
humankapital inom företaget. Samtidigt hävdar Barney och Wright (1997) att även om ett 
företag besitter någon eller några av dessa resurser behöver det inte leda till 
konkurrensfördelar. Anledningen är att företag som innehar samma egenskaper av en resurs 
inte kan konkurrera ut det andra företaget, utan resursen utgör istället en konkurrensparitet. 
Således ska företag försöka utveckla egenskaper av företagets resurser som skiljer sig från 
andra företags. Resurser ses som unika när de skapar värde, är sällsynta och svåra att imitera 
(Barney & Wright, 1997). 
      
Enligt den resursbaserade teorin utgör resurser en viktig källa för att driva och utveckla 
företag. Med fokus på mindre företag, krävs att företagen anförskaffar värdefulla resurser för 
just sin egen verksamhet för att uppnå goda resultat och långsiktig ekonomisk hållbarhet 
(Barney, 1991). Resursbaserad teori avser även hur företagens kapacitet av resurser kan 
utvecklas med hjälp av nätverk och idéer (Barney, 1991; Dhanaraj & Beamish, 2003; Grant, 
1991; Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984). Således, när resurserna är små eller bristande kan 
företagens förmåga, relationer och kunskap kombinera dem på bästa sätt för att mobilisera 
resurser och därmed nå konkurrensfördelar (Baker & Nelson, 2005). Teorin bygger på att 
mindre företag, trots bristfälliga resurser, kan utveckla sina resurser genom att mobilisera dem 
från omgivningen (Barney, 1991). 
 
Ett av grundantagandena vid ett resursbaserat synsätt är att resurser är heterogena mellan 
företagen på marknaden (Barney, 1991). Betydelsen av detta är att oavsett företagens resurser 
till att anförskaffa resurser kan konkurrera på vald marknad och minst uppnå ett nollresultat 
(Peteraf, 1993). Teorin är viktig ur företagens synvinkel eftersom den kan urskilja vilka 
resurser som är värdefulla för att bidra till konkurrensfördelar eller inte (Barney, 1991). Grant 
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(1991) menar att de interna resurserna inom företag kan utgöra grunden för dess strategi och 
att resurserna är nödvändiga för företagens lönsamhet. Vidare hävdar teorin att höga nivåer av 
resursbaserade tillgångar inom företaget, utan marknadsaktivitet, är karaktäristiskt för det 
risktagande företaget tar (Chandler & Hanks, 1994). Inom det resursbaserade synsättet är alla 
resurser viktiga och spelar lika stor roll. Mängden av vardera resurs beror dock på vilket 
behov det enskilda företaget har (Barney, 1991).   
   

2.2 Resursbaserad teori och finansiell bootstrapping 
Resursanskaffning är avgörande för företagsledare och entreprenörer för att företag ska kunna 
överleva och utvecklas. Finansiell bootstrapping kan utgöra en viktig nyckelresurs hos företag 
med resursbegränsningar eller vid implementeringen av vald företagsstrategi. Genom att 
anförskaffa resurser via finansiell bootstrapping kan företagen nå framgång inom tillväxt och 
utveckling utan att använda sig av traditionella marknadsbaserade resursanskaffningsmetoder. 
Med andra ord kan finansiella bootstrappingmetoder användas som ett substitut till andra 
resursanskaffningsmetoder (Van Auken, 2005; Ebben & Johnson, 2006; Winborg och 
Landström, 2001; Harrison et al., 2004). 
 
Tidigare forskning menar att både humankapital och organisatoriska kapitalresurser som 
socialt kapital inom företaget spelar stor roll i vilken utsträckning bootstrappingmetoderna 
används (Barney, 1991; Carter et al, 2003). Det humana och sociala kapitalet kan ses som en 
del av företagens resurser, som i sin tur kan påverka anskaffningen av resurser via finansiell 
bootstrapping (Carter et al 2003; Rauch, Frese & Utsch, 2005). Baker och Nelson (2005) 
framhåller att det finns ett samband mellan företagens resurser och de begränsningar som 
finns i omgivningen. De företag som ser möjligheter att anförskaffa resurser via 
boostrappingmetoder når större tillväxtmöjligheter i miljöer med resursbrist jämfört med de 
företag som inte nyttjar dessa metoder (ibid).   
  

2.3 Finansiell bootstrapping 
Tidigare studier har visat att det finns flertalet definitioner på finansiell bootstrapping. Enligt 
Yazdanfar (2011) definieras finansiell bootstrapping som hanteringen av företagsfinansiering 
med hjälp av liten eller ingen extern finansiering. Enligt Sherman (2005, s. 87) är finansiell 
bootstrapping ”konsten att lära sig göra mer med mindre” och han betonar därmed 
lärandeaspekten inom ämnesområdet. Vidare hävdar Winborg och Landström (2001, s. 247) 
att finansiell bootstrapping handlar om ”användningen av metoder för att tillgodose behovet 
av resurser utan att förlita sig på någon långsiktig extern finansiering från innehavare av 
skuldförbindelser och/eller nya ägare”. Venkataraman (2003) menar att finansiell 
bootstrapping innefattar flertalet metoder för att undgå de negativa aspekterna av begränsade 
resurser, där bristande resurser för verksamheten leder till att ingen lönsamhet i form av 
pengar från kunder kan komma in i företaget. Inspirerad av ovanstående definitioner är denna 
studies definition på finansiell bootstrapping: “Användningen av metoder i syfte att möta 
företagens resursbehov utan att tillgå långsiktig extern finansiering från banker och/eller 
andra kreditinstitut”.  
     
Winborg och Landström (2001) hävdar att det går att identifiera sex olika grupper av 
finansiella bootstrappingmetoder. Dessa är följande: 
 

• Ägarfinansiering  
• Minimera investeringskostnader  
• Minimera kundfordringskostnader  
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• Hålla inne med betalningar  
• Resursdelning med andra företag  
• Finansiering genom bidrag (subventionsbaserade resurser)  

        
Vidare menar Winborg och Landström (2001) att de olika grupperna av finansiell 
bootstrapping representerar tre olika förvärvsstrategier, eftersom de orienterar resursförvärv 
på olika sätt. Dessa är internorienterade, socialt orienterade samt marknadsorienterade.  
Förvärv genom internorienterade resurser innebär att företagen använder 
bootstrappingmetoder som finns att tillgå inom företaget. Dessa består av 
bootstrappinggrupperna ägarfinansiering, minimera kundfordringskostnader samt hålla inne 
med betalningar. Den socialorienterade förvärvsstrategin innebär att företagen förvärvar 
resurser genom sina personliga relationer. Detta gör det möjligt för företag att, utan finansiell 
kostnad, låna och absorbera resurser. Den socialt orienterade förvärvsmetoden består av 
bootstrappinggrupperna resursdelning med andra företag och minimera investeringskostnader. 
Bootstrappinggruppen finansiering genom bidrag utgörs av den marknadsorienterade 
resursstrategin och innebär att företagen säkrar resursbehovet genom att använda bidrag från 
statliga institutioner. Winborg och Landströms (2001) studie visar även att finansiell 
bootstrapping är ett relativt vanligt sätt att anförskaffa resurser när begränsningar i 
kapitalmarknaden uppstår för mindre företag. Detta eftersom att nio av tio företag som ingick 
i studien använt sig av finansiella bootstrappingmetoder i någon form, en eller flera gånger.  
 
Tidigare forskning inom området finansiell bootstrapping hävdar att utan finansieringskällor 
som lån från kreditinstitut och banker så spelar företagarens eller entreprenörens förmåga och 
egenskaper att införskaffa finansiering till verksamheten stor roll (Thorne, 1989). Carter och 
Van Auken (2005) har genom deras studie funnit bakomliggande orsaker till varför vissa 
finansiella bootstrappingmetoder används eller inte. Vidare kunde de identifiera tre faktorer 
till ägarnas möjligheter och begränsningar vid resursanskaffningsprocessen; risk, förmåga och 
ansträngning. Studien visade att alla metoder av finansiell bootstrapping är viktiga för företag 
som driver sin verksamhet med högt risktagande. Samtidigt kopplas företagsledarnas förmåga 
och kapacitet ihop med graden av användningen av metoderna. Företag som upplever 
företagsklimatet som riskfyllt jämfört med andra företag har generellt ägare med högre 
förmågor och bidrar med högre ansträngning att använda sig av finansiell bootstrapping. 
Förhållandet mellan risk och omgivningens resurser beror främst på företagens uppfattning 
om verkligheten, vilka möjligheter och begränsningar som finns.  
 
Ett flertal tidigare empiriska studier visar att finansiella bootstrappingmetoder fungerar som 
substitut till extern långsiktig finansiering som exempelvis lån och krediter. Detta berör 
särskilt mindre företag då resurserna ofta är knappa (Van Auken, 2005; Ebben & Johnson, 
2006). Olika typer av företag och företagsledare använder sig av olika bootstrappingmetoder 
(Winborg & Landström, 2001). Vilka bootstrappingmetoder som används vid 
resursanskaffningsprocessen har visat sig ha betydelse av den regionala omgivningen och 
dess nätverksstruktur (Winborg & Landström, 2001). Däremot har det visat sig att om 
företaget verkar i miljöer där det finns gott om resurser kommer metoder av finansiell 
bootstrapping att nyttjas i mindre utsträckning (Castrogiovanni, 1991; Edelman & Yli-Renko, 
2010). Tidigare forskning visar även att motivet bakom användningen av finansiell 
bootstrapping skiljer sig åt mellan olika företag. Det främsta skälet till att företag använder 
finansiella bootstrappingmetoder är att sänka sina kostnader, följt av att företag vill täcka det 
finansiella gapet som uppkommit på grund av brist på kapital och resurser (Winborg, 2009). 
 



 7 

Bootstrappingmetoder kan ses som unika, då de kan skapa konkurrensfördelar i syfte att 
uppnå goda företagsresultat genom att minimera kostnader och knyta långvariga relationer vid 
resursanskaffningsprocessen. Finansiell boostrapping behöver därmed inte endast ses som en 
sista utväg då resurserna är knappa eller bristfälliga (Grichnik, Brinckmann, Singh & 
Manigart, 2014). Jenssen och Koenig (2002) framhåller att sociala nätverk möjliggör för 
företag att tillhandahålla tillgång till nödvändiga resurser. Av denna anledning anses 
företagens sociala kapital vara av stor vikt vid resuranskaffning genom finansiell 
bootstrapping.   

2.4 Socialt kapital 
Det sociala kapitalet karaktäriseras av företags sammanlagda uppsättningar av relationer och 
kan sägas vara ”den goodwill som finns tillgänglig för individer eller grupper” (Adler & 
Kwon, 2002, s. 23). Den allmänna intuitionen är att det finns ett antal faktorer bakom 
begreppet socialt kapital som främjer gruppaktiviteter och som underlättar resursflöden. 
Dessa faktorer är gemensamma normer och värderingar, förtroende samt förväntningar på 
ömsesidighet (Adler & Kwon, 2002; Nahapiet & Ghoshal, 1998). Det sociala kapitalet kan 
minska transaktionskostnader eftersom det enligt Nahapiet och Ghoshal, (1998) hjälper 
företag att hushålla med samordnings- och informationskostnader. Nahapiet och Ghoshal 
(1998) framhåller att den resursbaserade teorin är förenligt med det sociala kapitalet då 
företag kan uppnå konkurrensfördelar baserat på en sammansättning av fysiska, mänskliga 
och organisatoriska resurser (Barney, 1991). Det sociala kapitalet kan dessutom vara en viktig 
resurs för små och medelstora företag i samband med tillväxt och överlevnad (Carter et al., 
2003). Nahapiet och Ghoshal (1998) hävdar att skillnader i förmågan att använda och skapa 
socialt kapital kan hänföras till skillnader mellan företag och deras prestationer.  
      
Coleman (1988) menar att det sociala kapitalet definieras av sin funktion. Vidare hävdar han 
att det består av olika enheter, men att dessa har två gemensamma element. För det första 
utgör det sociala kapitalet någon del av den sociala strukturen och för det andra att 
individernas handlingar underlättas inom strukturen. Burt (1992) menar att det sociala 
kapitalet skiljer sig från andra former av kapital. Detta eftersom att ingen av parterna har 
exklusiv äganderätt över det sociala kapitalet utan det ägs gemensamt. Denna form av kapital 
har ett stort nyttjandevärde men det är svårt att bedriva någon sorts handel eftersom det 
sociala kapitalet är starkt förknippat med vänskap och skyldigheter. Det sociala kapitalet kan 
skapa stora fördelar och möjligheter för företag eftersom det bidrar till att uppfylla avslut i 
resursanskaffningsprocessen som i vanliga fall endast kan uppnås mot en särskild kostnad 
eller helt enkelt är ouppnåeligt utan det (ibid). 
      
Bourdieu (1986) menar att grunden för det sociala kapitalet bygger på mönster av relationer 
och kopplingar, att relationer skapas och upprätthålls genom utbyten. I en relation när 
parterna litar på varandra har studier påvisat att ytterligare förtroende kan skapas då parterna i 
detta sammanhang är mer villiga att delta i samarbeten (Tyler & Kramer 1996). Bourdieu 
(1986) menar att sociala relationer har en tendens att förtvina om dessa inte ges något 
underhåll, samtidigt finns möjligheten att de förstärks genom regelbunden interaktion. Socialt 
kapital skiljer sig i många avseenden från andra former av kapital då det sociala tenderar att 
öka i samband med användning i motsats till andra former som minskar. Vidare hävdar 
Bourdieu (1986) att ett företags sammanlagda värde av socialt kapital hör samman med de 
skyldigheter som andra parter inom nätverket har till det specifika företaget. 
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2.5 Socialt kapital och finansiell bootstrapping 
Enligt Sengupta (2011) kan det sociala kapitalet, genom sociala nätverk, hjälpa företag att 
mobilisera knappa och nödvändiga resurser, så som exempelvis finansiering, och ger därmed 
inte bara tillgång till viktig information. För företag som saknar tillgång till vanliga 
kreditmarknader kan det sociala nätverket fungera som en möjlig säkerhet eftersom det kan 
användas för att erhålla resurser på andra sätt. Samtidigt kan det sociala nätverket ge tillgång 
till kapital i form av personliga resurser, vilket inte går att erhålla från den vanliga 
kreditmarknaden. Det sociala kapitalet ökar företagens möjlighet till tillväxt och överlevnad. 
Därför kan socialt kapital möjliggöra för företagare att söka och erhålla externa 
finansieringskällor (Manolova, Manev, Carter & Gyoshev, 2006; Carter et al., 2003). Carter et 
al (2003) hävdar i deras studie att en effektiv hantering av finansiell bootstrapping påverkas 
av det sociala kapitalet i ledningsgruppen, oberoende om metoderna behandlar bildandet av 
partnerskap och allianser, utnyttjande av byteshandel, hantering av interna kassaflöden eller 
dela lokaler med andra. Enligt Winborg och Landström (2001) kännetecknas 
relationsbaserade resurser av personliga relationer som nyttjas för att låna och absorbera 
resurser till ingen eller låg ekonomisk kostnad. I förhållande till ovanstående diskussion 
formuleras följande hypotes: 
 
Hypotes 1a: Det sociala kapitalet påverkar användningen av finansiella 
bootstrappingmetoder positivt. 
      
Anderson (2008, s 52) menar att det är ”storleken på nätverket och styrkan i banden mellan 
människorna i nätverket som skapar socialt kapital”. I Granovetters (1973) studie 
framkommer att det sociala kapitalet är uppbyggt av svaga respektive starka band och 
Coleman menar (1988) att den enskilde individen kan ta fördel av dessa band som bygger på 
upprepade och frekventa interaktioner. De svaga banden innehåller mångsidig och bred 
information och bygger på relationer som inte är emotionella, ofta affärskontakter med 
leverantörer och kunder (Granovetter, 1973). Banden är starka om relationerna utgörs av nära 
personliga kontakter, exempelvis genom vänner eller familjemedlemmar (Grichnik et al., 
2014).  
 
Vidare hävdar Manolova et al (2006) att svaga band hjälper företagare att få tillgång till mer 
generösa resurser, det vill säga resurser det finns gott om medan de starka banden genererar 
tillgång till mer begränsade resurser. Cassar (2004) menar att företag som har svårt att 
anförskaffa resurser till sin verksamhet genom eget kapital eller lån kan gynnas av tillgången 
till starka band inom den sociala nätverksstrukturen. I en studie utförd av Jenssen och Koenig 
(2002) ges grund för att starka band framförallt påverkar resursanskaffningsprocessen medan 
de svaga banden ger upphov till resurser i form av information. Samtidigt menar Svensson 
och Ulvenblad (1994) att mindre företag på landsbygden och i mindre städer har starka band 
mellan varandra och därmed en relativt djup relation. Detta utmynnar i följande hypotes: 
      
Hypotes 1b: Företag placerade i småstäder med starka band använder i högre utsträckning 
finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser än företag med starka band placerade 
i storstäder. 
 
Boissevain (1968) hävdar att det är viktigt att söka resurser utanför kontakterna som är nära 
och personliga eftersom starka band kan innehålla begränsade resurser, exempelvis genom 
bekanta och vänners vänner. Tidigare studier har visat att svaga band är viktiga eftersom de 
bidrar till information som inte är överflödig och därmed värdefull (Burt, 1992; Granovetter, 
1973). I en studie utförd av Jayawarna, Jones och Macpherson (2011) undersöktes sambanden 



 9 

mellan svaga och starka band och finansiella bootstrappingmetoder. Resultatet visar att de 
starka banden är viktiga för att anförskaffa resurser genom ägarfinansierande och 
resursdelande bootstrappingmetoder medan de svaga banden gav upphov till resurser via 
betalningsrelaterade metoder, det vill säga genom kunder och leverantörer. Hustedde och 
Pulver (1992) menar att det är viktigt att ha tillgång till tätbefolkade områden och att detta till 
och med kan vara en avgörande faktor till framgång i resursanskaffningsprocessen. Utifrån 
dessa resonemang framstår det som rimligt att anta att svaga band används mer frekvent i en 
storstad och följande hypotes utformas: 
 
Hypotes 1c: Företag placerade i storstäder med svaga band använder i högre utsträckning 
finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser än företag med svaga band placerade i 
småstäder. 
      
Enligt Carter et al (2003) är sociala nätverk, kunskap och förmågor viktiga komponenter vid 
resursanskaffningsprocessen. Av denna anledning är det inte enbart företagens sociala kapital 
som kan bidra till en mer framgångsrik resursanskaffning utan även företagens humankapital. 
Carter et al (2003) framhåller att dessa typer av kapital möjliggör för företag att förvärva 
andra typer av resurser, så som organisationskapital, finansiellt kapital och fysiskt kapital, och 
därför är bägge typerna av kapital lika viktiga.    
 
2.6 Humankapital 
Enligt Becker (1964) består humankapital av individers uppsättningar av välmående, 
färdigheter och kunskaper. Humankapital inkluderar därmed den sammanlagda erfarenheten, 
utbildningsnivån, kunskapen och färdigheten inom företaget (Becker, 1962). Humankapital 
inkluderar även kunskap som är specifik för branschen. Denna kunskap utvinns från 
individers tidigare erfarenheter inom liknande eller samma verksamheter och kunskapen 
varierar av olika slag, exempelvis som kunskap om produkter, tekniker och processer till 
investeringar i humankapital. Dessa branschspecifika kunskaper är kostsamma att bygga upp 
och kan endast överföras från ett företag till ett annat genom individer som besitter dessa 
kunskaper. Således utgör dessa kunskaper en viktig del av humankapitalet för företag och 
företagare då de kan uppmärksamma erfarenheter och kunskapsbaser (Cooper, Gimeno-
Gascon & Woo, 1994). 
      
Om företag utgår från samma marknadsvillkor kan skillnader i humankapitalet hjälpa 
företaget att använda och känna igen marknadsmöjligheter och därmed resursanskaffning 
(Penrose, 1959). Davidsson och Honig (2003) hävdar även att humankapital driver individer 
till att upptäcka marknadsmöjligheter samt till viss mån utveckling och nyttjandet av dem. 
Vidare hävdar de att mer specialiserade egenskaper inom kunskap och erfarenhet krävs av 
företagens anställda för att slutföra processer och nå långsiktig framgång på marknaden. 
    
Barney och Wright (1997) hävdar att humankapitalet kan ses som den viktigaste resursen 
inom företaget för att nå konkurrensfördelar på marknaden. Företag som innehar höga nivåer 
av humankapital tenderar att upptäcka resursmöjligheter i högre utsträckning än andra (Shane 
& Venkataraman, 2000). Ett företags humankapital ses som en del av de sammanlagda 
humana resurserna inom företaget. Enligt Rauch et al (2005) bidrar de anställdas 
humankapital till ökad arbetseffektivitet vilket i sin tur kan bidra till företagens framgång. 
Trots detta, finns det få förklaringar till vilka enskilda egenskaper hos de anställda som bidrar 
till dessa konkurrensfördelar (Barney & Wright, 1997). Samtidigt menar Barney och Wright 
(1997) ändå att det är genom företagets anställda som företaget når framgång och 
konkurrenskraft, vilka egenskaper de besitter och hur de egenskaperna förvaltas. På kort sikt 
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kan företags sammanlagda humankapital vara avgörande för att uppnå konkurrensfördelar på 
marknaden beroende på vilken grad andra företag kan imitera dess humankapital, samt genom 
hur väl företag hanterar och utnyttjar humankapitalet. Således, när humankapitalet nyttjas 
maximalt ökar företagets prestation och förmåga att konkurrera mot andra företag (Barney & 
Wright, 1997). En aktiv användning och utveckling av humankapitalet tenderar att öka 
produktionstillväxten inom företag (Malmström, 2007). Samtidigt införskaffas 
kapitalinkomsterna i förhållande till företagens investeringar i humankapital och förknippas 
framförallt med tidigare erfarenhet, tid och utbildningsnivå (Mincer, 1958). Humankapitalet 
är en viktig del i alla beslut för det enskilda företaget då det sammanlagda humankapital 
företaget besitter, innefattar kunskap, förmågor och erfarenhet som en form av resurs 
(Flamholtz & Lacey, 1981). 
      

2.7 Humankapital och finansiell bootstrapping 
Individers utbildningsnivå och samlade erfarenheter från tidigare arbeten ingår i företagens 
sammanlagda humankapital och har en stor inverkan på hur företag lyckas driva sin 
verksamhet (Flamholtz & Lacey, 1981). Det har konstaterats att bootstrapping hjälper företag 
att uppnå goda företagsresultat (Grichnik et al., 2014).  Tidigare forskning har även kopplat 
användningen av finansiella bootstrappingmetoder till graden av det samlade humankapitalet i 
företaget (Chandler & Hanks, 1998). När företag använder sig av finansiella 
bootstrappingmetoder betyder kunskap och tidigare erfarenheter mycket eftersom företagets 
omgivning och resurser då kan användas maximalt (Kim, Aldrich & Keister, 2006). Grichnik 
et al (2014) framhåller att företagens humankapital påverkar användningen av finansiell 
bootstrapping. Deras studie visar att individers tidigare erfarenheter har ett positivt samband 
med nyttjandet av finansiella bootstrappingmetoder. Vidare hävdar Chandler och Hanks 
(1998) att företag med låga nivåer av humankapital är att relatera till företag med lågt 
finansiellt kapital och låg lönsamhet eftersom kunskap och erfarenhet inom företag är viktiga 
element vid anskaffningen av resurser. Unger et al (2011) menar att företag som förlitar sig på 
uppgiftsrelaterat humankapital, inkluderat den kunskap som utvinns från dem lyckas med 
resurs- och investeringsbeslut.    
 
Med andra ord kan företagens sammanlagda humankapital vara en viktig resurs för att kunna 
använda sig av finansiella bootstrappingmetoder i syfte att införskaffa resurser och kapital 
(Foss, Klein, Kor & Mahoney, 2008). Detta har utmynnats i följande hypotes: 
 
Hypotes 2a: Humankapitalet i företaget påverkar företags användning av finansiella 
bootstrappingmetoder positivt. 
 
Becker, Glaeser och Murphy (1999) framhåller att stadens storlek påverkar mängden 
humankapital som finns att tillgå företag på marknaden. Med andra ord spelar stadsstorleken 
och befolkningstätheten roll i hur humankapital kan utvecklas och vilka investeringar som 
görs. Stora städer gynnar humankapitalets, exempelvis VD:ns, utveckling och bidrar till 
företagstillväxt. (Becker et al., 1999) Tidigare studier har visat att företagsledare med tidigare 
chefserfarenhet i högre utsträckning bidrar till användningen av bootstrappingmetoder jämfört 
med företagsledare som saknar denna erfarenhet (Grichnik et al, 2014). Enligt Jayawarna et 
als (2011) studie var dock humankapitalet generellt statistiskt svag i analysen när de 
undersökte sambandet mellan humankapitalet och användningen av finansiell bootstrapping, 
trots att positiva koefficienter kunde upptäckas mellan humankapitalet och användingen av 
finansiell bootstrapping. Studien visar bland annat att utbildningsmeriterna inte kan förklara 
nyttjandet av vissa bootstrappingmetoder. Dem fann däremot att företagsledarens tidigare 
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erfarenhet var ett viktigt kriterium för att tillhandahålla resurser genom finansiella 
bootstrappingmetoder som framförallt betalningsrelaterade samt resursdelande med andra 
företag. Detta utmynnar till följande hypotes:  
 
Hypotes 2b: VD:ns humankapital i företag placerade i stora städer påverkar användningen 
av finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser i högre utsträckning än företag 
placerade i små städer. 
 
Honig (1998) framhåller att de anställda utgör grunden för alla företag, samtidigt som Barney 
(1991) menar att de företagsspecifika kunskaper som de anställda besitter utgör kärnan till 
företagens unika konkurrensfördelar och kan därmed bidra till resursanskaffningen. Vidare 
hävdar Honig (1998) att de anställdas utbildningsnivå ökar företagens lönsamhet. Enligt 
Carter et als (2003) studie påverkar främst individers utbildnings- och kunskapsnivå hur 
företag använder sig av finansiella bootstrappingmetoder för att finansiera verksamheten. 
Vidare visar studien att företag som inte använder sig av kunskap från extera källor och 
institut utan istället personliga källor, är mer benägna att använda bootstrappingmetoder som 
leasing och lån av bekanta och vänner, än de som använder sig av kunskap från externa 
institut (Carter et al, 2003). Vidare hävdar Foss et al (2008) att den kunskap och kreativitet 
som erhålls av varje enskild anställd påverkar företagen som helhet att inte begå misstag 
gällande beslut om exempelvis resursanskaffningsprocessen i samma utsträckning som utan 
dessa kunskaper och erfarenheter. Becker et al (1999) framhåller att större städer gynnar 
humankapitalets utveckling jämfört med små städer. Vidare hävdar dem att stadsstorleken 
påverkar humankapitalets utveckling, som i sin tur kan påverka mängden humankapital som 
finns tillgängligt för företagen. Utifrån diskussionen ovan har följande hypotes utformats:  
 
Hypotes 2c: De anställdas humankapital i företag placerade i stora städer påverkar 
användningen av finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser i högre utsträckning 
än företag placerade i små städer.  
 

2.8 Sammanfattning av referensram 
Den resursbaserade teorin utgör studiens övergripande teoretiska grund och beskrivs som 
vilka unika resurser inom ett företag som leder till konkurrensfördelar på marknaden. 
Företagen tillhandahåller unika reusrser genom det social och humana kapitalet som kan 
påverka resursanskaffningsprocesserna. Finansiell bootstrapping kan ses som ett 
konkurrensmedel för mindre företag i syfte att anförskaffa resurser på ett kapitalsnålt sätt och 
därmed vara den unika fördel som skiljer framgångsrika företag från mindre lyckade 
verksamheter. Ett antagande inom den resursbaserade teorin är att resurser är heterogena 
mellan företag som verkar på en marknad. Företag kan dock genom att skapa unika resurser 
som är sällsynta, svåra att imitera och skapar värde för det enskilda företaget nå 
konkurrensfördelar. 
      
Det finns olika anledningar till varför företag använder sig av finansiella 
bootstrappingmetoder men de främsta anledningarna är att hålla nere kostnaderna och för att 
täcka det finansiella gap som ofta uppstår mellan mindre företag och externa 
finansieringsinstitut som exempelvis banker. Finansiell bootstrapping kan alltså ses som ett 
substitut till långsiktig finansiering och resursanskaffning. Företagens relationer och kunskap 
kan vara viktiga resurser i samband med användningen av bootstrapping, i syfte att uppnå 
konkurrensfördelar på marknaden. Det sociala kapitalet kan förklara företagens relationer till 
dess omgivning med hjälp av svaga och starka band. Humankapitalet innefattar företagens 
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sammanlagda kunskaper, förmågor, utbildningsnivåer samt erfarenheter som kan bidra till 
användningen av finansiella bootstrappingmetoder. 
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2.9 Analysmodell 
Referensramen ligger till grund för den konceptuella analysmodell som tagits fram för att 
analytiskt kunna beskriva och pröva det sociala och humana kapitalets karaktär i samband 
med finansiell bootstrapping. Modellen gör det möjligt att karaktärisera förhållandet mellan 
det humana och sociala kapitalet och användningen av finansiell bootstrapping beroende på 
om företaget är placerat i en små- eller storstad. Den resursbaserade teorin ligger till grund för 
de kausala sambanden i modellen. Analysmodellen nedan (Figur 2.1) visar därmed 
förhållandet mellan två oberoende variabler; socialt kapital och humankapital, en 
modererande variabel; företagets placering samt den beroende variabeln; användningen av 
finansiell bootstrapping. Modellen beskriver hur socialt och humant kapital inom företagen 
kan påverka användningen av finansiell bootstrapping. Pilarna visar i vilken riktning som 
komponenter förhåller sig till varandra.    
 
   
  
   
   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 2.1. Konceptuell modell: socialt kapital, humankapital och användningen av finansiell bootstrapping  
    
Det sociala kapitalet innefattar enligt Granovetter (1973) två kategorier, nämligen svaga och 
starka band, vilka visar det relationella förhållandet mellan företag och dess omgivning. 
Svaga band relateras ofta till affärskontakter med kunder och leverantörer (Granovetter, 1973) 
och starka band till nära och personliga kontakter med familj, släkt och vänner (Grichnik et 
al., 2014). De aspekter vi ämnar studera inom humankapitalet är VD:ns, de anställdas och 
företagens sammanlagda erfarenheter och utbildningsnivå. Humankapitalet tenderar ha en 
större utbredning i en storstad jämfört med i en småstad, vilket tyder på att företag placerade i 
större städer har bättre tillgång till humankapital jämfört med företag placerade i en mindre 
stad (Becker et al., 1999). Detta kan påverka hur finansiella bootstrappingmetoder används. 
Hur och varför finansiella bootstrappingmetoder används har inom tidigare forskning visat sig 
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bero på tillgängligheten av resurser. Därmed kan det förväntas att det sociala och humana 
kapitalet spelar olika roller i användningen av finansiella bootstrappingmetoder beroende på 
om företaget är placerat i en små- eller storstad.  
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3. METOD 
 
I kapitel tre presenteras vilken metod som använts för att adressera studiens syfte. Detta 
kapitel belyser även datainsamlingsmetod och urval av respondenter, beskriver hur data 
samlats in och därmed hur studien utfört. Kapitlet avslutas med att diskutera studiens 
metodproblem samt tillförlitlighet. 
      

3.1 Metodsynsätt 
I vår studie har vi utgått från en hypotetisk-deduktiv ansats då vi ämnar undersöka 
förhållandet mellan tidigare studier och vald teori mot insamlad empiri. Vi utformade därmed 
ett antal hypoteser som har prövats empiriskt för att testa sambanden mellan den utvecklade 
modellens variabler (Bryman & Bell, 2005). Utifrån studiens syfte är vi intresserade av att 
förklara en objektiv verklighet utifrån analytiska tolkningar och uppfattningar. Det innebär 
enligt Arbnor och Bjerke (1994) att vi i vår studie utgått från ett analytiskt synsätt. Syftet med 
det analytiska synsättet var att kvantifiera resultaten från vår empiriska studie på ett trovärdigt 
sätt och framhålla kausala samband. Arbnor och Bjerke (1994) hävdar att analysen är 
grundläggande då den företräder det analytiska synsättet samtidigt som den bidrar till kunskap 
om en objektiv verklighet där beståndsdelarna studerats oberoende av varandra. 
      

3.2 Undersökningsstrategi 
I studien har vi utgått från en kvantitativ forskningsstrategi där insamlat datamaterial har 
analyserats utifrån siffermönster. För att kunna förklara och beskriva förekommande 
företeelser har vi tillämpat en tvärsnittsstudie i form av en webbaserad enkät. Denna metod är 
lämplig för vår studie eftersom den enligt Bryman och Bell (2005) mäter förhållandet mellan 
den oberoende och beroende variabeln vid ett visst tillfälle i en utvald population. Med hjälp 
av befintlig teori inom det resursbaserade synsättet och tidigare forskning inom 
ämnesområdet har vi deducerat ett antal hypoteser som prövats i empirin. För att testa 
hypoteserna i empirin har vi genomgått en operationaliseringsprocess i syfte att identifiera 
validerade skalor i vår mätning (Bryman & Bell, 2005). Vid uppbyggnaden och processen av 
enkätstudien använde vi oss av dataprogrammet EvaSys. Vår avsikt med insamlandet av 
empirin var att fylla ett forskningsgap som fanns inom området finansiell bootstrapping. För 
att det skulle vara möjligt att kvantifiera vår datainsamling och koda resultatet av det 
insamlade materialet valde vi att arbeta i mjukvaruprogrammet SPSS. I motsatts till tidigare 
forskning innefattar denna studie skillnader i hur mindre företags sociala och humana kapital 
kan påverka användningen av finansiell bootstrapping beroende på om företaget är placerat i 
en små- eller storstad, där frekvens och användningsområdenas relevans mätts. 
      

3.3 Litteratursökning 
Vi påbörjade vår litteratursökning i syfte att hitta relevant litteratur för vår studie genom 
Luleå Tekniska Universitets databas Primo samt Google Scholar. Sökorden vi har använt oss 
av för litteratursökningen är: bootstrapping, financial bootstrapping, small business, social 
capital, resource-based theory, human capital och small companies. Utifrån artiklarna vi fann 
har vi utökat våra referenser genom att söka i de primära artiklarnas referenslista i syfte att 
hitta ytterligare artiklar som var relevanta för vårt ämnesområde.  
      
Därmed har vi utgått från stora mängder tidigare studier inom ämnet för att själva kunna 
utveckla den teoretiska referensramen. Den resursbaserade teorin kombinerades med tidigare 
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studier inom ämnet, vilket utmynnade i en beskrivning av studiens oberoende variabler; 
socialt kapital och humankapital, samt den beroende variabeln; finansiell bootstrapping. 
Tillsammans utgör dessa studiens analysmodell. 
      

3.4 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen skedde i form av en tvärsnittsstudie där vi skickade ut webbaserade enkäter 
till individer med en ledande ställning i mindre företag, vår vision var att nå ut till företagens 
VD och därför adresserades också VD:n. Denna enkät konstruerades och skickades ut via ett 
webbaserat datasystem vid namn EvaSys. För att öka den relativa svarsfrekvensen sändes två 
påminnelser ut med ett intervall om sju dagar. I brevet som medföljde enkätutskicket beskrev 
vi tydligt vikten av respondenternas medverkan i undersökningen för att öka svarsfrekvensen. 
Brevet till respondenterna innehöll även information om våra kontaktuppgifter i de fall 
respondenterna eventuellt hade några frågor och synpunkter angående enkäten och dess 
innehåll eller om de ville ta del av det slutgiltiga arbetet. Vi garanterade även respondenternas 
anonymitet. 
      
För att koda resultaten av enkätstudien har vi använt oss av mjukvaruprogrammet SPSS. Vår 
avsikt var att adressera studiens grundläggande hypoteser genom det insamlade datamaterialet 
för att därmed kunna bidra med ökad kunskap eller nå nya teser inom ämnesområdet. 
Enkätundersökningen genererade primärdata och samlades in för att adressera studiens syfte. 
Detta har därmed gett oss kunskaper som inte belysts i tidigare forskning. Primärdata gav oss 
tillgång till empiriskt material som analyserats för att jämföra teorin med de hypoteser som 
avsetts i studien (Jacobsen, 2002). 
      

3.5 Utformning och design av enkäten 
Den slutliga enkäten innehöll fem delar med totalt 128 frågor som rymdes på sju A4-sidor i 
enkätutskicket [1.1-5.23] (se Bilaga 1). Svarstiden uppgick till 15 minuter efter samrådan med 
respondenterna som ingick i vår pilotstudie. I syfte att besvara studiens uppställda hypoteser, 
har vi noga valt ut de frågor som tillför intressant material till denna studie. Många av 
frågorna som förekom i enkäten har testats inom tidigare studier av andra forskare. Dessa 
frågor har därför redan validerats och beprövats (Winborg & Landström, 2001; Carter et al, 
2003; Rauch et al, 2005; Malmström, 2007).  
 
I samband med att vi utformade och valde frågorna till enkäten hade vi framförallt tre saker i 
åtanke som främjade svarsfrekvensen och därmed minimerade risken för bortfall. Till att 
börja med valde vi att använda validerade skalor genom hela enkäten som utformades efter en 
sjugradig Likert skala. Vi valde att utgå från en udda skala för att respondenterna skulle ha 
möjlighet att ställa sig neutrala till frågorna. Vidare valde vi att utforma frågor som var enkla 
att tyda och följa, i syfte att få alla frågor besvarade. Slutligen valde vi att utforma och välja 
frågor som var korta och koncisa för att minimera risken för “enkättrötthet” (Bryman & Bell, 
2005). Eftersom vi skickade ut enkäten via elektronisk post kunde vi minimera kostnaderna 
för studien. De besvarade enkäterna skickades tillbaka elektroniskt vilket gjorde att rådata 
registrerades direkt i dataprogrammet EvaSys. Nedan följer en mer ingående förklaring till 
vardera variabel och vilka frågor som förekom i enkäten. 
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3.5.1 Beroende variabel 
	  
Finansiell bootstrapping 
Enkäten omfattandes av de bootstrappingmetoder (se Bilaga 2) som identifierats av Winborg 
och Landström (2001) samt Van Auken (2005) [2.1 - 2.40]. Företagsledaren ombads i detta 
avsnitt utvärdera i vilken utsträckning som företaget under de tre senaste åren nyttjat de 20 
bootstrappingmetoderna på en sjugradig Likert skala, med alternativen inte alls och mycket 
ofta. Exempelvis kunde ett påstående i denna del av enkäten lyda: “Använder 
ägarens/ledarens privata besparingar eller kreditkort för företagets utgifter (t ex vid tillfällig 
brist i kassan)”. Dessa påståenden efterföljdes av en fråga om hur viktig vardera 
bootstrappingteknik har varit för företagaren och företagets utveckling: “Hur viktigt har det 
varit att använda ägarens/ledarens privata besparingar för företagets utgifter för företagets 
utveckling?”.  
      

3.5.2 Oberoende variabler 
      
Socialt kapital 
För att mäta det sociala kapitalet har vi utgått från samma tillvägagångssätt som tillämpats av 
Carter et al (2003). Det innebar att enkätfrågorna konstruerades för att bedöma företagets 
strukturella och relationella nätverk genom en sjugradig Likert skala. VD:n i företaget 
uppmanades därför att svara på frågor om och hur frekvent VD:n interagerar med sina 
formella och informella kontakter [5.1, 5.2], frågor som rör det strukturella och relationella 
nätverket. Dessa dimensioner bedömdes genom att svara på hur viktiga ett antal band varit för 
att stödja företagaren i vissa situationer [5.3 - 5.23]. Alternativen för dessa frågor var 
make/maka, andra familjemedlemmar/släktningar, vänner, bankkontakter, 
konsulter/rådgivare, leverantörer och kunder. Dessa alternativ gjorde det möjligt att mäta 
styrkan i relationerna. Med utgångspunkt från Grichnik et al (2014) utgör de tre första 
alternativen relationer med koppling till starka band medan de fyra sistnämnda hänförs till 
svaga band enligt Granovetter (1973). För att kunna mäta det totala sociala kapitalets 
påverkan på de finansiella bootstrappingmetoderna sammansattes ovanstående frågor baserat 
på en faktoranalys till en variabel. Faktorladdningarna (se Bilaga 3) för variabeln starka band 
uppgick till större än 0.430 och uppvisade ett Cronbachs Alpha på 0.825. Variabeln svaga 
band visade faktorladdningar över 0.508 med ett Cronbachs Alpha på 0.848. När vi 
sammansatte variablerna uppgick Cronbachs Alpha till 0.848. Samtliga variabler för socialt 
kapital var signifikanta (p<0.001). 
      
Humankapital 
För att mäta humankapitalet inom företaget har vi till viss del utgått från måtten i Rauch et als 
(2005) studie då vi valt att utvärdera VD:ns och de anställdas humankapital var för sig. 
Samtidigt valde vi att utvärdera det totala humankapitalet i företaget genom att lägga samman 
de anställdas och VD:ns humankapital till en variabel. Vi utgick från tre mått för att mäta 
humankapitalet relaterat till VD:n  där vi frågade om antalet verksamma år inom nuvarande 
bransch [4.23], antalet år verksam som företagsledare [4.24] samt utbildningsnivån [1.20]. För 
att bedöma de anställdas humankapital uppmanades företagaren att besvara vilken 
utbildningsnivå som de anställda har i allmänhet [1.19]. Detta mättes genom en sjugradig 
Likert skala där 1=grundskola och 7=forskarexamen. Vidare mättes de anställdas 
humankapital genom en faktoranalys där vi utgått från måtten i Malmströms (2007) 
avhandling [1.16-1.18]. Här ställde vi frågor kring hur VD:n tror att utomstående i allmänhet 
uppfattar företagets kompetensnivå inom produktutveckling, produktion och 
marknadsföring/försäljning. Även dessa mättes genom en validerad sjugradig Likert skala 
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som gick från svag till mycket stark. För att kunna mäta det totala humankapitalet gjorde vi en 
faktoranalys av alla ovanstående frågor. Faktorladdningarna för variabeln anställdas 
humankapital var större än 0.418 samtidigt som Cronbachs Alpha uppmättes till 0.569. 
Variabeln VD:ns humankapital visade faktorladdningar över 0.333 och Cronbachs Alpha 
uppgick till 0.759. Det sammanlagda humankapitalet uppvisade ett Cronbachs Alpha på 0.509 
och samtliga variabler var signifikanta (p<0.001).   
      

3.5.3 Kontrollvariabler 
I studien användes ett antal kontrollvaribler som är vanligt förekommande inom finansiell 
bootstrappinglitteratur, såsom företagens branschstruktur [1.5], ålder [1.1], storlek [1.2], 
VD:ns kön [1.3], företagens kapitaltillskott [1.12] samt kapitalbehov [1.13]. Företagens 
branschstruktur har nyttjats som ett mått i vår enkät eftersom tidigare forskning påpekar 
vikten av dess innebörd i samband med att den framtagna datan analyseras (Grichnik et al, 
2014; Van Auken, 2005). Van Auken (2005) menar att det finns skillnader i bristen på kapital 
och resurser mellan olika branscher eftersom tjänsteföretag oftast kräver lägre resurstillgångar 
än industribranschen. Vi efterfrågade därför företagens huvudsakliga verksamhet genom tre 
kategorier; tjänster, handel eller tillverkning. För att mäta storleken på företagen utgick vi från 
antalet anställda, inklusive VD:n, eftersom detta är ett vanligt förekommande mått eftersom 
måttet kan härledas till företagens resurstillgänglighet (Van Auken, 2005). Vi valde även att 
kontrollera för företagens ålder genom att fråga vilket år som företagen bildades. Grichnik et 
al (2014) menar att företagens ålder samt dess storlek är viktiga kontrollvariabler, eftersom 
tidigare studier framhåller att yngre företag använder finansiell bootstrapping vid 
resursanskaffningsprocessen i högre utsträckning jämfört med äldre företag. Enligt Adler och 
Kwon (2002) är dessa variabler även av betydelse i samband med att ackumulera viktiga 
immateriella resurser vid utvecklingen av socialt kapital. Vidare frågade vi om VD:n kön i 
respektive företag, eftersom tidigare studier antytt dess relevans och därmed kunnat ha 
betydelse i en analys av detta slag (Carter et al, 2003). Vi ställde även frågan hur stort tillskott 
av kapital som VD:n anser att företaget har behov av idag för att verksamheten ska kunna 
utvecklas enligt företagets fastställda planer. Detta kompletterades med en fråga om hur 
omfattande VD:n anser att företagets kapitalbehov är i dagsläget för att verksamheten ska 
kunna drivas utan att några problem uppstår. Dessa frågor mättes på en sjugradig Likert skala 
där 1=obefintligt och 7=mycket omfattande. 
      

3.6 Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes 2014-03-07 för att säkerställa enkätfrågornas utformning, 
funktion och kvalité. I denna del av studien hade respondenterna möjlighet att framföra 
konstruktiv kritik på hur frågorna och svarsalternativen uppfattades. Därigenom fanns det 
möjlighet att korrigera eventuella felkonstruktioner och missuppfattningar innan enkäten 
skickades ut till studiens verkliga urval. Respondenterna till pilotstudien valdes ut genom ett 
bekvämlighetsurval, ett så kallat icke-sannolikhetsurval, och bestod av sju individer (Bryman 
& Bell, 2005). Genom att använda denna urvalsstrategi försäkrade vi oss om att 
svarsfrekvensen skulle bli hög. Alla dessa individer hade sedan tidigare erfarenhet av företags 
finansiella hantering, men endast tre ägde eller innehade rollen som VD idag.  
      

3.7 Urval av respondenter 
För att hitta ett relevant urval av respondenter till vår studie utgick vi från databasen 
”Affärsdata”. Denna databas innehåller utförlig ekonomisk information och omfattar bokslut 
från Sveriges alla företag. Då vi ämnat undersöka om det finns skillnader mellan hur 
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företagens sociala samt humana kapital påverkar användningen av finansiell bootstrapping 
beroende på om företag är placerat i en små- eller storstad har vi utgått från ett stratifierat 
urval av mindre företag i Sverige och därmed delat in populationen i olika grupper, så kallade 
strata (Arbnor & Bjerke, 1994). De olika strata är placerade i dels norra Sverige och 
representerar studiens definition av småstad, medan en annan grupp av studiens population 
har sin geografiska placering i södra Sverige och representerar storstad. 
      
För att konkretisera benämningarna småstad och storstad har studien baserats på 
Jordbruksverkets (2013) och SKLs (2011) begreppsdefinitioner. I enlighet med 
Jordbruksverket (2013) tillhör städer som stratifierats i norra delen av Sverige småstäder då 
befolkningstätheten i dessa städer uppgår till max trettio invånare per kvadratkilometer. 
Vidare hävdar SKL (2011) att dessa städer tillhör kommuner i glesbefolkad region eftersom 
det finns mindre än åtta invånare per kvadratkilometer. I linje med Jordbruksverket (2013) 
och SKL (2011) tillhör staden som är belägen i södra Sverige benämningen storstad eftersom 
denna stad uppgår till fler än 150 invånare per kvadratkilometer.    
      
I databasen affärsdata använde vi oss av följande sökvariabler: ort, aktiva bolag, antal 
anställda, bolagsform samt län för att hitta representativa respondenter till studien. Vidare 
valde vi att endast undersöka aktiva aktiebolag där antalet anställda uppgår till minst 5 men 
maximalt 50 individer. Denna begränsning har gjorts då färre antal anställda och övriga 
bolagsformer kan försvåra mätningen av studiens variabler för att uppnå studiens syfte. Detta 
eftersom företag med mindre än fem anställda representerar ett relativt litet humankapital 
jämfört med företag med fler än fem anställda. Detta skulle kunna påverka studiens resultat 
eftersom skillnader i företagens humankapital inte är ett representativt urval för denna studie. 
Att antalet anställda maximalt får uppgå till 50 hänförs till Årsredovisningslagens (ÅRL) 
definition på mindre företag. 
      
Utifrån dessa sökvariabler uppgick urvalet till 2 688 stycken aktiva aktiebolag, totalt i bägge 
stratas. Därefter valde vi att utgå från ett obundet slumpmässigt urval för att få fram företag 
som skildrar populationen genom de olika stratas. Detta gjordes genom att använda Excel där 
vi förde över listan på alla företagen. Därefter slumpade vi fram 300 företag ur varje stratum 
genom att använda Excels slumpfunktion, vilket tillsammans utgjorde 600 företag med de 
kriterierna ovan inkluderade. I det fall mailadressen inte gick att tillgå till företagens VD 
slumpades nya företag fram i syfte att uppfylla kvoten om 600 företag. Genom att använda 
denna urvalsteknik kunde vi generalisera resultaten från stickprovet till den sammanlagda 
populationen och därmed minimera samplingsfelet (Bryman & Bell, 2005). Dessvärre var 
svarsfrekvensen låg efter första påminnelsen och vi beslöt oss därför att slumpa fram 
ytterligare 300 företag ur vardera stratum. Detta innebar att enkäten skickades ut till totalt 1 
200 företag. 
      
När andra påminnelsen gått ut till respondenterna och vi insåg att svarsfrekvensen inte ökade i 
speciellt hög omfattning valde vi att ta kontakt med några av de företag som inte besvarat 
enkäten. Vi kontrollerade om enkätundersökningen nått fram till VD:n inom företaget som 
den ämnats göra och frågade även om de avsett att besvara enkäten. I de fall de inte ville 
medverka kunde vi generera material till vår bortfallsanalys. Tabell 3.1 visar den beskrivande 
urvalsstatistiken hämtad från databasen affärsdata år 2012. Årets resultat och omsättningen 
anges i tkr. 
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Tabell 3.1    

Beskrivande urvalsstatistik 2012    
  Medelvärde Std.av. Min Max 
Storstad     
1. Antal anställda 14.2 10.28 5 50 
2. Årets resultat 2 384.34 55 191.06 -214 000 1 314 000 
3. Omsättning 34 950.07 11 3583.06 0 2 422 624 
     
Småstad     
4. Antal anställda 12.4 9.14 5 48 
5. Årets resultat  661.94 2 147.57 -10 133 25 988 
6. Omsättning 27 169.48 7 5374.73 0 1 319 906 
     
Små- & storstad     
7. Antal anställda 13.3 9.76 5 50 
8. Årets resultat 1 520.26 38 983.44 -214 000 1 314 000 
9. Omsättning 31 046.77 96 366.59 0 2 422 624 
N = 1 200         
      
     

3.8 Bortfall av respondenter 
Den webbaserade enkäten skickades till totalt 1 200 företag i Sverige, varav 600 till vardera 
strata. Innan vi påbörjade analysen av resultaten studerade vi bortfallet av respondenter. 
Svarsfrekvensen uppgick till 12,1 procent vilket motsvarar 145 besvarade enkäter. Av dessa 
var 41 procent av företagen belägna i stostäder medan resterande 59 procent tillhörde 
småstäder. Enligt Holme och Solvang (1997) förekommer det alltid mindre eller större 
bortfall vid enkätundersökningar. De hävdar även vikten av att ta reda på orsaken till 
bortfallet. Andelen individbortfall framkallas av ett antal bakomliggande orsaker. Vi har 
analyserat enkätundersökningens individbortfall och kommit fram till följande orsaker: 
enkäten har inte nått fram till den individ i företaget med ledande ställning som den ämnats 
göra, respondenten vill inte eller har inte tid att medverka eller respondenten anser att 
språkbruket i enkätundersökningen är diffust och svårtolkat. Dessa nämnda orsaker till 
enkätundersökningens individbortfall baseras på telefonkontakt samt mejlkonversation vi haft 
med en del av företagen som gett uttryck åt sina anledningar att inte medverka. 
      
Enkäten utmynnade även i ett partiellt bortfall vilket innebär att vissa frågor inte besvarats av 
respondenterna (Holme & Solvang, 1997). Vi utforskade det partiella bortfallet genom en 
frekvensuppställning av enkätens frågor och kunde därefter utläsa att några frågor hade en 
stor avvikande svarsfrekvens gentemot antalet inskickade enkäter. Dessa frågor [1.6 - 1.11] 
uteslöts och ställdes utanför vår analys för att minimera systematiska felavvikelser i samband 
med kodningen av resultatet (se Bilaga 1). Frågorna behandlade i vilken utsträckning som 
företaget finansierades via bank, offentligt stöd, annat företag, företagets anställda, 
riskkapitalbolag och så kallade affärsänglar, i andel av totalt kapital. Denna fråga hade varit 
relevant för vår studie eftersom Winborg och Landström (2001) menar att mycket av 
drivkraften bakom finansiella bootstrappingmetoder beror på bristen av finansiellt kapital.  
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3.9 Analysmetod 
Vi påbörjade analysen med att koda det insamlade materialet med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS 22.0, som översatte rådata i form av text till siffror. Därefter 
använde vi oss av multivariata och univariata analysverktyg för att möjliggöra en relevant och 
tillförlitlig analys. Vi utförde normalfördelningstest, reliabilitetstest och faktoranalys på 
studiens oberoende variabler vilket återges i tabell 3.2 för företag placerade i småstäder och 
tabell 3.3 för storstäder (se små- och storstäder tillsammans i Bilaga 3). 
Normalfördelningstestet visade om de genererade variablerna, baserade på faktoranalys och 
reliabilitetstest, var normalfördelad eller inte. När testet visade att variabeln var 
normalfördelad låg observationerna fördelade kring en diagonal rät linje och vi kunde 
godkänna variabeln (Edlund, 1997). Reliabilitetstestet genererade Cronbachs Alpha för var 
och en av variablerna och är ett mått som visar reliabiliteten i intervallet 0 till 1. Det lägsta 
Cronbachs Alpha som kan ses acceptabelt är 0.70 och utgör därmed en tumregel för reflektiva 
konstruktioner (Hair, Black, Babin, Anderson & Tatham, 2005). I analysen visade variablerna 
anställdas humankapital och totalt humankapital något lägre värden än 0.70. Dessa värden 
behöver dock inte ses som låga eftersom variablerna utgörs av en formativ konstruktion då de 
mäter styrkan i olika delar av humankapitalet och därmed är Cronbachs Alpha för dessa 
variabler inte relevanta. 
 
De multivariata verktygen som nyttjades var bland annat faktoranalyser och 
regressionsanalyser. Syftet med faktoranalyserna var att identifiera de underliggande 
variablerna, vilka förklarar korrelationen i förhållande till en samling variabler. Detta 
medförde även att det insamlade datamaterialet genererade mer stabila variabler och 
reducerades till ett mer överskådligt antal och skapade mer stabila variabler. Faktoranalyserna 
bidrog till att mäta signifikansnivån för de utformade oberoende variablerna, hur stor del i 
procent som varje variabel stod för av variansen samt dess faktorladdningar. Vid utförandet 
av faktoranalyserna skapades i vissa fall fler faktorer än en, vilket vi inte eftersträvade. Istället 
begärde vi att analysen skulle gruppera sig till endast en faktor. Våra resultat för Cronbachs 
Alpha och faktorladdningar för respektive gruppering av de finansiella 
bootstrappingmetoderna kan ses i Bilaga 4. Vi utförde även en one-way-ANOVA-analys på 
frågorna relaterade till bootstrappingmetoderna för att kunna redogöra för om och isåfall vilka 
skillnader det finns i användningen av metoderna mellan småstäder och storstäder.   
 
Vi utförde även korrelationsanalyser för att undersöka sambandet mellan kontrollvariablerna 
och de erhållna variablerna. Den univariata analysen visar den totala samvariationen mellan 
två variabler och dess riktning (Edlund, 1997). Tabell 11.1 (se Bilaga 11) visar medelvärdet, 
standardavvikelsen, min- samt maxvärdet och korrelationerna mellan studiens 
kontrollvariabler och de oberoende variablerna utifrån alla enkätsvar. Då vi är intresserade av 
att belysa skillnaderna mellan en småstad och en storstad återges även en uppdelning för 
dessa i tabell 12.1 och tabell 12.2 (se Bilaga 12).  
 
För att pröva våra uppställda hypoteser och därmed skapa en bättre förståelse för ämnesvalet 
användes slutligen regressionsanalyser. Dessa analyser visar sambandet mellan de oberoende 
och den beroende variabeln. Vi använde först en enkel linjär regression (Ŷ=bx + a) för att 
pröva våra hypoteser, regressionsanalysens funktion samt det kausala sambandet mellan den 
oberoende och beroende variabeln. Dessa återfinns dock inte i studiens slutliga resultat 
eftersom det endast var ämnade att skapa en bredare överblick av vilka samband som 
föreligger i studien. Därefter använde vi framförallt multivariata regressionsanalyser men 
även multipla regressionsanalyser i viss mån (Ŷ = b1x1 + b2x2 + a). De multivariata 
regressionsanalyserna har använts för att pröva effekten på den beroende variabeln av en av 
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de oberoende variablerna under kontroll för kontrollvariablerna medan den multipla har 
använts för att pröva den beroende variabeln mot flera oberoende variabler samtidigt under 
kontroll för kontrollvariablerna. Studiens tolkningsgränser för att finna stöd eller icke-stöd för 
en hypotes förhåller sig till följande: 
 

0 – 1 samband mellan oberoende och beroende variabel tolkas som ej stöd för 
hypotesen 
 
2 samband mellan oberoende och beroende variabel tolkas som delvis stöd för 
hypotesen 
 
3 eller fler samband mellan oberoende och beroende variabel tolkas som stöd för 
hypotesen 

 
Tabellerna i bilaga 5 - 10 visar åtta olika modeller, där varje modell är en regressionsanalys. 
Modell 1 tar endast hänsyn till studiens kontrollvariabler tillsammans med den beroende 
variabeln (y = finansiell bootstrappingmetod). Modell 2-7 inkluderar studiens 
kontrollvariabler, en oberoende variabel (x = svaga band, starka band, totalt socialt kapital, 
anställdas humankapital, VD:ns humankapital, totalt humankapital) samt den beroende 
variabeln i vardera modell. Modell 8 sammanställer en multipel regressionsanalys som visar 
det kausala sambandet mellan två oberoende variabler tillsammans, det totala humankapitalet 
och det sociala kapitalet och den beroende variabeln. Samtliga metoder vi använt för att 
analysera resultaten av studiens enkätundersökning gjordes i tre uppsättningar. Vi analyserade 
först alla svar för att därefter dela upp resultaten och analysera företagen placerade i små och 
stora städer var för sig.  
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Tabell 3.2
Reliabilitetstest och faktorladdningar för företag placerade i småstäder

Cronbach α Varians (%) Sign.nivå F.Laddningar

Starka band 0,840 44,26 <0,001
0,717
0,788

[5.5]Vänner 0,462
0,806
0,794

[5.12]Vänner 0,470
0,664
0,749

[5.19]Vänner 0,363
Svaga band 0,851 38,29 <0,001

0,597
0,583
0,667

[5.9]Kunder 0,599
0,461
0,580
0,768

[5.16]Kunder 0,705
0,673
0,599
0,611

[5.23]Kunder 0,525
0,855 26,49 <0,001

Anställdas humankapital 0,603 47,1 <0,001
0,451
0,802
0,788
0,657

VD:ns humankapital 0,792 83,01 <0,001
[1.20] Utbildningsnivå 0,342

0,911
0,911

0,557 38,98 <0,001

[1.17]Produktion
[1.18]Marknadsföring/försäljning

[4.23] Verksam i nuvarande bransch
[4.24] Tidigare erfarenhet
Totalt humankapital

[5.17]Make/maka
[5.18]Andra familjemedlemmar

Totalt socialt kapital
Humankapital

[1.19] Utbildningsnivå

OBEROENDE VARIABLER

[5.3]Make/maka
[5.4]Andra familjemedlemmar

[5.10]Make/maka
[5.11]Andra familjemedlemmar

[5.20]Bankkontakter

[5.6]Bankkontakter
[5.7]Konsulter/rådgivare
[5.8]Leverantörer

[5.13]Bankkontakter
[5.14]Konsulter/rådgivare
[5.15]Leverantörer

[1.16]Produktutveckling

[5.21]Konsulter/rådgivare
[5.22]Leverantörer
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Tabell 3.3
Reliabilitetstest och faktorladdningar för företag placerade i storstäder

Cronbach α Varians (%) Sign.nivå F.laddningar

Starka band 0,804 40,07 <0,001
0,750
0,699

[5.5]Vänner 0,615
0,790
0,657

[5.12]Vänner 0,606
0,504
0,398

[5.19]Vänner 0,584
Svaga band 0,833 36,08 <0,001

0,687
0,572
0,616

[5.9]Kunder 0,759
0,613
0,565
0,650

[5.16]Kunder 0,564
0,562
0,480
0,550

[5.23]Kunder 0,539
0,828 24,20 <0,001

Anställdas humankapital 0,555 44,04 <0,010
0,505
0,802
0,683
0,630

VD:ns humankapital 0,689 76,73 <0,001
[1.20] Utbildningsnivå 0,302

0,876
0,876

0,423 29,44 <0,001

[1.19] Utbildningsnivå

[1.17]Produktion

[4.23] Verksam i nuvarande bransch
[4.24] Tidigare erfarenhet

OBEROENDE VARIABLER
Socialt kapital

[5.3]Make/maka
[5.4]Andra familjemedlemmar

[5.10]Make/maka
[5.11]Andra familjemedlemmar

Humankapital

[5.21]Konsulter/rådgivare
[5.22]Leverantörer

[5.17]Make/maka
[5.18]Andra familjemedlemmar

[5.7]Konsulter/rådgivare

Totalt socialt kapital

[5.6]Bankkontakter

[5.8]Leverantörer

[5.13]Bankkontakter
[5.14]Konsulter/rådgivare
[5.15]Leverantörer

[5.20]Bankkontakter

[1.16]Produktutveckling

[1.18]Marknadsföring/försäljning

Totalt humankapital
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3.10 Validitet 
Vårt mål var att validera mätresultaten inom det analytiska synsättet och det var därför viktigt 
att bedöma studiens trovärdighet, det vill säga validitet (Rosengren & Arvidsson, 2002). För 
att vara säkra på att mäta det vi avsåg att mäta har de flesta frågorna som förekom i 
enkätstudien redan validerats och prövats inom tidigare studier av andra forskare. Exempelvis 
härstammar de finansiella bootstrappingmetoderna som förekom i enkätstudien från Winborg 
och Landström (2001) samt Van Auken (2005). Ett inte alltför ovanligt problem som riktats 
mot tvärsnittsmetoden, framförallt vid statistiska generaliseringar, är möjligheten att följa upp 
frågorna som förekommer i enkäten. För att hantera denna situation, det vill säga minska 
missförstånd och felkonstruktioner utfördes en pilotstudie där sju personer fick möjlighet att 
konstruktivt kritisera enkäten, så att denna kunde revideras innan den skickades ut till studiens 
verkliga urval. I samband med att enkäten skickades ut medföljde dock två normala problem. 
För det första hade vi ingen kontroll över svarsfrekvensen samtidigt som vi inte kunde 
påverka svarssituationen. Detta innebar att vi inte med säkerhet kunde veta vem som svarat 
och om vi överhuvudtaget skulle få in några svar. För att försöka hantera dessa problem 
skickade vi enkäten till VD:n inom företagen i den mån det var möjligt, eftersom 
mailadresserna inte alltid gick att finna. Vidare skickade vi ut två påminnelser med ett 
intervall om sju dagar för att öka den relativa svarsfrekvensen (Eriksson & Widershiem-Paul, 
2011). Genom att skicka enkäten via elektronisk post hade vi ingen möjlighet att själva 
påverka respondenternas svar med våra egna värderingar eller åsikter. Detta tillsammans med 
en explicit analys där vi har undvikit personliga värderingar vid kodningen av det insamlade 
datamaterialet har ökat studiens validitet (Arbrnor & Bjerke, 1994). Studiens urval har varit 
viktiga i den mening att det insamlade materialet mätt det som avsetts. Vi valde att rikta 
enkätundersökningen till företagsledaren, vilket gav relevans åt det resultat datainsamlingen 
gav (Jacobsen, 2002). De slumpvariationer som det insamlade datamaterialet resulterat i är 
betydande liten, vilket tyder på att mätinstrumenten och måttenheterna vi använt, är 
tillämpbara för denna typ av studie. Med andra ord har de begrepp och variabler som vi 
eftersträvat att mäta mätts (Arbnor & Bjerke, 1994). 
      

3.11 Reliabilitet 
Utförandet av vår studie har innefattat tolkningar av empiriskt material som tagits fram 
genom vår enkätundersökning. En komplikation vid tolkningar av detta slag är att nå den 
fullständiga bilden vi ämnat söka inom ämnesvalet (Bryman, 2008). För att undvika sviktande 
reliabilitet har vi arbetat fram en systematisk metodplan, där enkätstudien, inkluderat 
enkätfrågor och svarsalternativ, arbetats fram med strävan om hög trovärdighet. Detta genom 
att koppla frågorna och svarsalternativen till de hypoteser vi ämnat undersöka. Frågorna som 
förekom i enkäten har utformats efter en validerad sjugradig Likert skala, med undantag för 
ett fåtal öppna frågor, vilket enligt Arbnor och Bjerke (1994) bidrar till en relativt hög 
tillförlitlighet. För att säkerställa att vi mätt rätt begrepp har vardera oberoende variabel 
inkluderat minst tre frågor och därmed bildat ett index för att skapa stabila variabler 
(Malmström, 2007). Därefter utförde vi en faktoranalys på vardera index för att kontrollera att 
de ihopsatta frågorna tillsammans mäter och utgör en variabel. Vi utförde därefter ett 
reliabilitetstest genom Cronbachs Alpha för att säkerställa att frågorna hör ihop och därmed 
utgör en variabel. För att kontrollera att det inte förelåg multikollinearitet mellan de 
oberoende variablerna valde vi att utföra en korrelationsanalys. Våra korrelationer visar inga 
tendenser till multikollinearitet, eftersom att inget av värdena var över 0.500 och ligger 
därmed långt i från gränsvärdet på 0.800. Vidare menar Edlund (1997) att flertalet 
korrelationer över 0.500 kan vara en indikation på multikollinearitet. Studien framhåller dock 
få värden över 0.500 utan de flesta är under, vilket indikerar en relativt hög reliabilitet. 
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4. RESULTAT 
 
I detta kapitel sammanförs och redovisas resultaten av studien. Resulaten av enkätsvaren 
presenteras i detta kapitel genom regressionsanalyser och andra multivariata analysverktyg 
som faktoranalyser och one-way-ANOVA-analys.      

4.1 Deskriptiv statistik och korrelationer 
Tabell 4.1 visar deskriptiv statistik över studiens kontrollvariabler från både småstäder och 
storstäder samt för dessa tillsammans.    
 
I enkätundersökningen angav 85.5 procent av respondenterna att de är män och endast 14.5 
procent är kvinnor. Den större delen av de studerade företagen tillhör tjänstesektorn, 65.6 
procent. Övriga företag tillhör handel- och tillverkningssektorn i lika stor utsträckning med 
17.2 procent vardera. Det äldsta företaget i vår undersökning bildades redan år 1899 medan 
det yngsta bildades år 2012. Den största andelen av företagen, 28.2 procent, är 27 år gamla 
eller äldre. Företagens storlek i antal anställda har de flesta företagen, 52.3 procent, mellan 1 
och 10 anställda.  Kontrollvariabeln för kapitaltillskott visar att 35.9 procent av företagen inte 
har något behov av ökat kapital, medan 4.8 procent uppgav att behovet är stort, för att kunna 
expandera som planerat. För att kunna bibehållla nuvarande produktionsnivå eller undvika 
betalningssvårigheter angav den större delen av respondenterna, 46.2 procent, att 
kapitalbehovet är obefintligt.  
 
Tabell 4.1 
Statistik över kontrollvariablerna i procent (%) 

 

Småstäder Storstäder Små- & storstäder
VD:n kön
Kvinna 11,6 16,9 14,5
Man 88,4 83,1 85,5
Branschstruktur
Tjänster 62,8 70,0 65,6
Handel 18,6 15,0 17,2
Tillverkning 18,6 15,0 17,2
Företagets ålder
Under 3 år 8,2 3,3 6,2
3 - 8 år 22,4 20,0 21,4
9 - 14 år 15,3 26,7 20,0
15 -20 år 9,4 16,7 11,8
21- 26 år 18,8 5,0 12,4
27 år + 25,9 28,3 28,2
Företagets storlek (antal anställda)
0 2,4 0,0 1,4
1  - 10 53,8 46,7 52,3
11 - 20 27,1 31,7 28,3
21 - 30 10,6 5,0 6,9
31 - 40 2,4 3,3 2,8
40 + 3,7 13,3 8,3
Externt tillskott av kapital
1 = Obefintlig 30,6 43,3 35,9
2 18,8 20,0 19,3
3 10,6 18,3 13,8
4 17,6 11,7 15,2
5 8,2 1,7 5,5
6 7,1 3,3 5,5
7 = Mycket omfattande 7,1 1,7 4,8
Kapitalbehov
1= Obefintlig 41,2 48,3 46,2
2 23,5 25,0 24,2
3 14,1 6,6 11,0
4 14,1 11,7 11,0
5 4,7 5,0 4,8
6 1,2 1,7 1,4
7 = Mycket omfattande 1,2 1,7 1,4
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4.1.1 Deskriptiv statistik och korrelationer för småstäder 
I enkätsvaren från företag i småstäder uppgår den genomsnittliga åldern till 23.5 år. Antal 
anställda varierar mellan 0 individer och 85 individer med ett medeltal på 13.5 anställda. Den 
genomsnittliga företagsledaren i vår enkätundersökning har en utbildningsnivå på 4.13 på en 
skala 1=grundskolenivå till 7=forskarexamen. Respondenterna har i genomsnitt varit 
verksamma inom nuvarande bransch i 21.6 år och uppskattar att de har varit företagsledare i 
17.6 år, den tidigare erfarenheten inräknad. Inom gruppen uppgav 61.6 procent att de aktivt 
deltar i ett nätverk/association där det finns möjlighet, att på ett mer informellt sätt, träffa 
aktörer som är involverade i deras verksamhet eller etablera nya relationer. På frågan hur 
frekvent de interagerar med sina formella eller informella affärskontakter uppgår genomsnittet 
till 4.43 på en skala från 1 till 7 (se Bilaga 12, tabell 4.3). 

4.1.2 Deskriptiv statistik och korrelationer för storstäder 
I enkätsvaren från företag i storstäder uppgår den genomsnittliga åldern till 26 år. Antal 
anställda varierar mellan 1 individ och 250 individer med ett medeltal på 20.2 anställda. På 
frågan om vilken utbildningsnivå företagsledaren har, uppgår medelvärdet till 4.65. 
Respondenterna har i denna grupp, i genomsnitt, varit verksamma inom nuvarande bransch i 
20 år. De uppskattade att de har varit företagsledare i genomsnitt 14.9 år. På frågan om de 
aktivt deltar i ett nätverk/association där det finns möjlighet, att på ett mer informellt sätt, 
träffa aktörer som är involverade i deras verksamhet eller etablera nya relationer svarade 40.7 
procent ja. Vidare framkom det att medelvärdet för hur frekvent företagsledarna interagerar 
med sina affärskontakter uppgår till 4.2 på en skala från 1 till 7 (se Bilaga 12, Tabell 12.2). 
 

4.2 Finansiell bootstrapping 
För att undersöka om det finns några skillnader i användningen av de finansiella 
bootstrappingmetoderna mellan företag placerade i en småstad och företag placerade i en 
storstad utfördes en one-way-ANOVA-analys i SPSS 22.0. Resultaten presenteras utifrån de 
sex huvudgrupperna av bootstrappingmetoder som Winborg och Landström (2001) 
identifierat i sin studie. I analysen har hänsyn tagits till frekvens och hur viktig vardera 
bootstrappingmetod har varit för företagens utveckling. I tabell 4.5 går det att utläsa 
medelvärdet, standardavvikelsen, F-värdet och om det finns någon signifikant skillnad eller 
inte mellan bootstrappingmetodens frekvens och användningsområdets relevans. Medelvärdet 
för bootstrappingmetoderna som tillhör gruppen ägarfinansiering uppgår till 1.46 i 
småstäder och 1.86 i storstäder. Analysen visar att det finns en signifikant (p<0.01) skillnad 
mellan hur frekvent dessa metoder används beroende på placeringen av företaget, där företag 
placerade i storstäder nyttjar dessa metoder i högre utsträckning än företag placerade i 
småstäder.  
 
Boostrappingmetoderna som tillhör gruppen minimera kundfordringskostnader visar också 
att det finns en signifikant (p<0.05) skillnad på hur frekvent metoderna används beroende om 
företaget är placerat i en småstad eller storstad. Medelvärdet i småstäder uppgår till 1.62 
medan företag placerade i storstäder uppvisar en något högre siffra på 2.00, vilket innebär att 
företag i storstäder använder dessa metoder i större utsträckning än företag i småstäder. 
Finansiering genom bidrag, som innehåller två av de tjugo bootstrappingmetoderna som 
undersöktes i enkäten, nyttjas mer omfattande av företag i småstäder än i storstäder. 
Medelvärdet uppgår till 1.82 i företag placerade i småstäder och 1.49 i företag placerade i 
storstäder. Tabellen visar även att det finns en signifikant skillnad (p<0.05) på hur frekvent 
metoderna används. Minimera investeringskostnader, hålla inne med betalningar samt 
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resursdelning med andra företag påvisar inga signifikanta skillnader (p>0.05) och används 
därmed i liknande utsträckning oberoende placeringen av företaget. 
 
Tabell 4.5 
Bootstrappinggruppernas frekvens och användningsområde 

 
 
 

4.3 Resultat av regressionsanalyser 
Nedan redogörs för resultaten av regressionsanalyser kopplade till studiens hypoteser. 
Regressionsanalyserna är sammanställda i 18 tabeller. Detta beror på att vi delat in 
bootstrappingmetoderna i sex olika grupper enligt Winborg och Landströms (2001) studie och 
redovisat dessa i en tabell för småstäder, en tabell för storstäder samt en tabell för bägge 
stadsstorlekarna tillsammans. Samtliga tabeller som redovisas under denna rubrik är utdrag 
från tabellerna i bilagorna 5-10. 
 

4.3.1 Socialt kapital  
Hypotes 1a: Det sociala kapitalet påverkar användningen av finansiella 
bootstrappingmetoder positivt. 
 
För att undersöka hur det sociala kapitalet i mindre företag påverkar användningen av de 
finansiella bootstrappingmetoderna har vi valt att studera de sex grupperna av 
bootstrappingmetoder var för sig, i små och stora städer tillsammans. Tabell 4.6 visar 
sambanden mellan den oberoende variabeln (x = totalt socialt kapital), studiens 
kontrollvariabler och den beroende variabeln (y = de sex olika metoderna av finansiell 
bootstrapping).  
 
Det sociala kapitalet har en positiv inverkan på användningen av de finansiella 
bootstrappingmetoderna i gruppen minimera företagens investeringskostnader. 
Regressionen visar ett samband (p<0.01) mellan det sociala kapitalet och användningen av 
dessa metoder. Vidare visar bootstrappinggruppen resursdelning med andra företag ett 
samband (p<0.01) mellan det sociala kapitalet och nyttjandet av dessa metoder. Sambandet 
mellan den oberoende variabeln och den beroende varibeln finansiering genom bidrag, 
visar en stark signifikans (p<0.001). Regressionsanalyserna för de beroende variablerna 
ägarfinansiering, minimera kundfordringskostnader och hålla inne med betalningar 
visar dock inte några samband mellan företagets totala sociala kapital och nyttjandet av dessa 
finansiella bootstrappingmetoder. Modellerna som visar samband mellan de oberoende och 
beroende variablerna var relativt starka med ett Adjusted R2 i intervallet 0.148 till 0.349.  
 
Hypotes 1a förutspådde ett positivt samband mellan det sociala kapitalet och användningen av 
de finansiella bootstrappingmetoderna. Eftersom det sociala kapitalet visar positiv effekt på 
tre av de sex bootstrappinggrupperna finner vi stöd för hypotes 1a. Dessa är minimera 
företagets investeringskostnader, resursdelning med andra företag och finansiering 

Småstäder Storstäder
Medelv Sd Medelv Sd F Sig

Minimera investeringskostnader 2,17 1,14 2,15 1,09 0,016 0,899
Resursdelning med andra företag 2,07 1,11 1,86 0,84 1,475 0,227
Finansiering genom bidrag (subventionsbaserad) 1,82 1,02 1,49 0,85 4,036 0,046
Minimera kundfordringskostnader 1,62 0,86 2,00 0,96 5,756 0,018
Ägarfinansiering 1,46 0,65 1,86 1,05 7,462 0,007
Hålla inne med betalningar 1,31 0,78 1,60 1,04 3,539 0,062
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genom bidrag. Däremot kan denna studie inte visa kausala samband mellan det sociala 
kapitalet och bootstrappingmetoderna ägarfinansiering, minimera 
kundfordringskostnader och hålla inne med betalningar.  
 
Tabell 4.6 
Regressionsanalys små- och storstäder 

 
 
 
Vi prövade även samband mellan det sociala kapitalets svaga och starka band och 
användningen av de finansiella bootstrappingmetoderna i företag placerade i små och stora 
städer tillsammans som inte redovisas i tabellen ovan (se Bilaga 5-10). I dessa bilagor framgår 
att starka band har ett samband (p<0.05) till företagens nyttjande av bootstrappinggruppen 
ägarfinansiering, där regressionens förklaringskraft, Adjusted R2, ökar från 0.126 till 0.136 
när den oberoende variabeln inkluderas i modellen. Bootstrappinggruppen minimera 
investeringskostnader visar ett positivt samband mellan svaga band och användandet av 
dessa bootstrappingmetoder. Regressionen är stark eftersom signifikansnivån uppgår till 
0.001. Adjusted R2 ökar från 0.102 till 0.192 när den oberoende variabeln svaga band tillförs 
i modellen. Vidare visar regressionen mellan det sociala kapitalet, tillsammans med det totala 
humankapitalet, och bootstrappinggrupen minimera investeringskostnader ett samband där 
signifikansnivån uppgår till 0.01. Förklaringskraften i denna regression ökar relativt mycket, 
då de oberoende variablerna socialt kapital och totala humankapital tillförs i modellen, från 
0.102 till 0.201. Sambandet mellan det sociala kapitalets svaga band och gruppen 
resursdelning med andra företag visar signifikans (p<0.01).  Adjusted R2 ökar från 0.232 
till 0.259 när svaga band inkluderas i modellen. Vidare visar det sociala kapitalets svaga band 
(p<0.05), starka band (p<0.01) samt företagets sociala kapital tillsammans med det totalta 
humankapitalet (p<0.01), samband till nyttjandet av bootstrappinggruppen finansiering 
genom bidrag.  
 
Dessa resultat ger ytterliggare stöd för Hypotes 1a eftersom fler samband mellan 
undergrupperna (svaga och starka band) av det sociala kapitalet och användningen av 
bootstrappingmetoderna har hittats. Som framgår ovan påverkar företagens sociala kapital 
framförallt nyttjandet av bootstrappinggrupperna minimera investeringskostnader, 
resursdelning med andra företag och finansiering genom bidrag. I denna delprövning 
tillkommer även bootstrappinggruppen ägarfinansiering som tidigare inte visade 
signifikanta samband mellan det sociala kapitalet och dess påverkan på dessa metoder. 
Sammantaget ger resultaten från undergrupperna ytterligare stöd för hypotes 1a.  
 
 
 
 

Beroende variabel: Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningar Resursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
Modell 1 Modell 4 Modell 1 Modell 4 Modell 1 Modell 4 Modell 1 Modell 4 Modell 1 Modell 4 Modell 1 Modell 4

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,195 0,122 -0,286 -0,553 -0,063 -0,006 0,248 0,214 -0,256 -0,528 0,714** 0,444
2. Branschstruktur -0,155 -0,168 -0,009 -0,040 -0,192 -0,184 -0,021 -0,014 0,066 0,033 0,108 0,073
3. Företagets ålder 0,001 0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,002 -0,003 -0,004 -0,005 -0,005 -0,002 -0,001
4. Företagets storlek -0,004 -0,004 0,002 0,003 0,001 0,001 0,000 0,001 0,004 0,006 0,003 0,004
5. Kapitaltillskott 0,033 0,030 0,077 0,062 -0,025 -0,001 0,042 0,046 0,094 0,063 0,076 0,049
6. Kapitalbehov 0,189** 0,175** 0,227* 0,193* 0,165* 0,148 0,224** 0,211** 0,178* 0,170* 0,182* 0,163*

Oberoende variabel
1. Totalt socialt kapital 0,107 0,286** -0,060 0,048 0,264** 0,284***

R2 1,261*** 1,029** 1,818*** 1,313** 1,885*** 2,008*** 0,658* 0,542 1,619*** 1,169** 0,117 -0,379
Adjusted R2 0,167 0,179 0,143 0,196 0,084 0,087 0,21 0,216 0,175 0,228 0,267 0,326
Intercept/constant 0,126 0,129 0,102 0,148 0,039 0,031 0,171 0,169 0,135 0,181 0,232 0,287
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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Starka band och svaga band 
För att pröva om det finns några skillnader i hur mindre företag använder sitt sociala nätverk 
för att tillhandahålla resurser genom finansiell bootstrapping beroende på om företaget är 
placerat i en små- eller storstad utformades följande hypoteser. 
 
Hypotes 1b: Företag placerade i småstäder med starka band använder i högre utsträckning 
finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser än företag med starka band placerade 
i storstäder. 
 
Hypotes 1c: Företag placerade i storstäder med svaga band använder i högre utsträckning 
finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser än företag med svaga band placerade i 
småstäder. 
 
Tabell 4.7 och tabell 4.8 visar skillnader på hur det sociala kapitalets starka band påverkar 
användningen av de sex grupperna av finansiell bootstrapping mellan företag placerade i små 
och stora städer. 
 
 I företag placerade i småstäder går det att utläsa samband mellan starka band och 
användningen av bootstrappinggruppen ägarfinansiering. Regressionen är signifikant 
(p<0.05) och förklaringskraften i modellen, Adjusted R2, ökar från 0.058 till 0.115 när den 
oberoende variabeln inkluderas. Det innebär att kraften i regressionsmodellen ökar något i 
samband med att den oberoende variabeln tillförs i modellen. Detta samband går inte att finna 
för samma bootstrappinggrupp i storstäder.  
 
Sambandet mellan det sociala kapitalets starka band och metoden finansiering genom 
bidrag visar en stark signifikans (p<0.001) i företag placerade i storstäder. Förklaringskraften 
i denna modell är relativt stark, då Adjusted R2 visar 0.372. Modellens kraft ökar markant 
från 0.211 till 0.372  när den oberoende variabeln tillförs. Signifikanta samband mellan starka 
band och den finansiella bootstrappinggruppen finansiering genom bidrag visas dock inte i 
de studerade företagen placerade i småstäder.  
 
Övriga metoder av finansiell bootstrapping, det vill säga minimera investeringskostnader, 
minimera kundfordringskostnader, resursdelning med andra företag samt hålla inne 
med betalningar, visar inga samband mellan starka band och användningen av dessa 
metoder, oberoende stadsstorlek. Utifrån dessa resultat finner vi inget totalt stöd för hypotes 
1b eftersom företag placerade i en småstad inte kan ses som att deras starka band i högre 
utsträckning påverkar tillhandahållade av resurser genom finansiell bootstrapping än företag 
placerade i en storstad. Detta eftersom att starka band har positiva samband med en av de sex 
grupperna av bootstrapping i både små och stora städer. Detta är en indikation på att starka 
band till viss del påverkar användningen av finansiell bootstrapping men att placeringen av 
företagen inte påverkar dess effekt av enbart starka band.  
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Tabell 4.7 
Regressionsanalys småstäder 

 
 
 
 
 
Tabell 4.8 
Regressionsanalys storstäder 

 
 
 
I tabell 4.9 och tabell 4.10 visas sambanden mellan den oberoende variabeln svaga band, 
studiens kontrollvariabler och den beroende variabeln finansiell bootstrapping, uppdelade i 
företag placerade i små och stora städer.  
 
Resultatet visar ett positivt samband mellan svaga band och användningen av 
bootstrappinggruppen minimera investeringskostnader i företag placerade i storstäder och 
småstäder. Regressionen är signifikant (p<0.05) i företag placerade i storstäder och i företag 
placerade i småstäder (p<0.01).  Förklaringskraften i modellerna skiljer sig markant åt då 
Adjusted R2 uppgår till 0.065 i regressionen för storstäder och 0.297 i regressionen för 
småstäder. Vidare visar svaga band ett samband (p<0.05) till nyttjandet av 
boostrappingmetoderna som tillhör gruppen finansiering genom bidrag i företag placerade i 
storstäder. Kraften i regressionen ökar då den oberoende variabeln inkluderades i modellen 
eftersom Adjusted R2 stiger från 0.211 till 0.277. Samma regression för småstäder visar dock 
inte några kausala samband. Istället identifierades ett samband mellan svaga band och 
användningen av bootstrappinggruppen resursdelning med andra företag i småstäder. 
Regressionen visar signifikans (p<0.05) och förklaringskraften ökar från 0.162 till 0.221 när 
den oberoende variabeln tillförs i modellen. Samma modell för företag placerade i storstäder 
visar inte några kausala samband. Signifikanta samband mellan svaga band och användningen 
av bootstrappingmetoder som tillhör grupperna ägarfinansiering, minimera 
kundfordringar och hålla inne med betalningar kunde inte hittas, oberoende 
stadsstorleken företagen verkar i. 

Beroende variabel: Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningarResursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,175 0,055 -0,368 -0,45 -0,513 -0,486 0,622* 0,631* -0,424 -0,565 0,997** 0,869*
2. Branschstruktur -0,104 -0,086 0,015 0,009 -0,131 -0,137 0,035 0,036 -0,013 -0,023 0,221 0,219
3. Företagets ålder 0,000 0,000 -0,004 -0,005 -0,005 -0,005 -0,003 -0,003 -0,008 -0,009 -0,001 -0,001
4. Företagets storlek -0,006 -0,005 0,019* 0,020* 0,005 0,005 0,002 0,002 0,014 0,015 0,016* 0,017*
5. Kapitaltillskott 0,045 0,053 0,037 0,038 -0,015 -0,014 0,033 0,034 0,011 0,010 0,063 0,064
6. Kapitalbehov 0,106 0,092 0,325** 0,313** 0,226* 0,222* 0,213** 0,213** 0,288 0,275* 0,148 0,138

Oberoende variabel
1. Starka band 0,120* 0,064 -0,025 -0,006 0,107 0,099

Intercept/constant 1,185*** 0,885* 1,616*** 1,549** 2,035*** 2,109*** 0,062 0,260 1,949*** 1,832*** -0,362 -0,509
R2 0,140 0,207 0,284 0,287 0,195 0,196 0,335 0,334 0,231 0,246 0,363 0,375
Adjusted R2 0,058 0,115 0,221 0,210 0,121 0,105 0,275 0,063 0,162 0,163 0,306 0,307

Beroende variabel: Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningarResursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3 Modell 1 Modell 3

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,085 -0,164 -0,209 -0,265 0,451 0,546 -0,368 -0,473 0,040 -0,062 0,149 -0,276
2. Branschstruktur -0,238 -0,259 0,028 -0,009 -0,125 -0,124 -0,218 -0,255 0,198 0,202 -0,222 -0,227
3. Företagets ålder 0,002 0,005 0,001 0,003 0,001 0,000 -0,001 -0,001 -0,004 -0,003 -0,002 0,001
4. Företagets storlek -0,005 -0,005 -0,004 -0,004 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,002 0,002 0,001 0,002
5. Kapitaltillskott 0,218 0,190 0,164 0,165 0,048 0,053 0,234 0,228 0,197 0,191 0,058 0,010
6. Kapitalbehov 0,149 0,166 0,022 0,020 -0,004 -0,006 0,413 0,117 -0,005 -0,001 0,255* 0,290**

Oberoende variabel
1. Starka band 0,199 0,023 -0,067 0,072 0,076 0,314***

Intercept/constant 1,356* 1,049 1,944** 1,966** 1,524** 1,623** 1,585* 1,491* 1,123 0,990* 0,996* 0,491
R2 0,260 0,305 0,079 0,079 0,063 0,070 0,221 0,224 0,193 0,204 0,296 0,452
Adjusted R2 0,171 0,204 -0,034 -0,058 -0,055 -0,072 0,124 0,106 0,088 0,080 0,211 0,372
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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Resultaten av regressionsanalyserna visar att företag placerade i storstäder inte använder 
svaga band i högre utsträckning än företag placerade i småstäder i samband med 
resursanskaffning genom finansiell bootstrapping och därför kan denna studie inte finna stöd 
för hypotes 1c.  
 
 
Tabell 4.9 
Regressionsanalys småstäder 

 
 
Tabell 4.10 
Regressionsanalys storstäder 

 
 
 
Vi prövade även samband mellan det sociala kapitalet och användningen av de finansiella 
bootstrappingmetoderna i företag placerade i små och stora städer som redovisas i bilaga 5-
10. Det sociala kapitalet visar ett positivt samband (p<0.05) till bootstrappingmetoderna som 
tillhör gruppen ägarfinansiering i företag placerade i småstäder. Regressionen visar även en 
signifikans (p<0.05) mellan interaktionen av det sociala kapitalet samt det totala 
humankapitalet och nyttjandet av metoderna som tillhör bootstrappinggruppen 
ägarfinansiering. Samma regression för företag placerade i storstäder visar dock inga 
samband.  
 
Det sociala kapitalet i företag placerade i småstäder visar ett samband (p<0.05) till 
användningen av bootstrappinggruppen minimera investeringskostnader. Regressionen 
mellan företagens sociala kapital, det totala humankapitalet och ovan nämnda 
bootstrappinggrupp visar ett samband (p<0.01). Resultatet visar inte några samband mellan 
det sociala kapitalet i företag placerade i storstäder och metoderna som tillhör 
bootstrappinggruppen minimera investeringskostnader. I modellen med samma oberoende 
variabler som ovan visar signifikans (p<0.05) till nyttjandet av den finansiella 
bootstrappinggruppen resursdelning med andra företag i småstäder. Vi kan däremot inte 
identifiera några samband i regressionerna i företag placerade i stora städer.  

Beroende variabel: Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningarResursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,175 0,124 -0,368 -0,624 -0,513 -0,488 0,622* 0,575* -0,424 -0,641 0,997** 0,885*
2. Branschstruktur -0,104 -0,113 0,015 -0,013 -0,131 -0,131 0,035 0,030 -0,013 -0,036 0,221 0,210
3. Företagets ålder 0,000 0,000 -0,004 -0,006 -0,005 -0,005 -0,003 -0,004 -0,008 -0,009 -0,001 -0,001
4. Företagets storlek -0,006 -0,005 0,019* 0,022** 0,005 0,005 0,002 0,003 0,014 0,016 0,016* 0,017*
5. Kapitaltillskott 0,045 0,046 0,037 0,016 -0,015 0,002 0,033 0,029 0,011 -0,029 0,063 0,061
6. Kapitalbehov 0,106 0,075 0,325** 0,243* 0,226* 0,215* 0,213** 0,198* 0,288 0,243* 0,148 0,098

Oberoende variabel
1. Svaga band 0,087 0,202** -0,03 0,056 0,264* 0,140

Intercept/constant 1,185*** 1,021** 1,616*** 1,091* 2,035*** 2,100*** 0,062 -0,036 1,949*** 1,473** -0,362 -0,614
R2 0,140 0,162 0,284 0,362 0,195 0,197 0,335 0,340 0,231 0,297 0,363 0,383
Adjusted R2 0,058 0,066 0,221 0,297 0,121 0,108 0,275 0,267 0,162 0,221 0,306 0,316
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Beroende variabel: Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningarResursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2 Modell 1 Modell 2

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,085 0,095 -0,209 -0,394 0,451 0,436 -0,368 -0,344 0,040 -0,087 0,149 0,013
2. Branschstruktur -0,238 -0,224 0,028 -0,097 -0,125 -0,134 -0,218 -0,198 0,198 0,113 -0,222 ´-0,319*
3. Företagets ålder 0,002 0,002 0,001 0,003 0,001 0,001 -0,001 -0,001 -0,004 -0,002 -0,002 0,001
4. Företagets storlek -0,005 -0,005 -0,004 -0,001 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,002 0,003 0,001 0,002
5. Kapitaltillskott 0,218 0,227 0,164 0,130 0,048 0,041 0,234 0,230 0,197 0,176 0,058 0,032
6. Kapitalbehov 0,149 0,146 0,022 0,033 -0,004 -0,001 0,413 0,115 -0,005 0,009 0,255* 0,263*

Oberoende variabel
1. Svaga band -0,05 0,340* 0,045 0,014 0,177 0,220*

Intercept/constant 1,356* 1,487* 1,944** 1,181 1,524** 1,402* 1,585* 1,481* 1,123 0,791 0,996* 0,559
R2 0,260´ 0,263 0,079 0,186 0,063 0,065 0,221 0,224 0,193 0,231 0,296 0,369
Adjusted R2 0,171 0,156 -0,034 0,065 -0,055 -0,077 0,124 0,106 0,088 0,108 0,211 0,277
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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Vidare kunde vi finna ett positivt samband (p<0.05) mellan det sociala kapitalet och 
användningen av metoderna som tillhör bootstrappinggruppen finansiering genom bidrag i 
företag placerade i småstäder. Interaktionen mellan det sociala kapitalet och totala 
humankapitalet visar även ett starkt samband (p<0.001) till nyttjandet av 
bootstrappinggruppen finansiering genom bidrag i företag placerade i storstäder. 
Förklaringskraften, Adjusted R2, i dessa modeller ligger inom intervallet 0.121 till 0.387, 
vilket innebär att samtliga modeller ovan är relativt starka. 
 
Sammantaget visar ovanstående regressionsanalyser att det finns skillnader på hur företagets 
placering påverkar användningen av det sociala kapitalet i samband med att tillhandahålla 
resurser genom finansiell boostrapping. Resultatet visar att företagens sociala kapital påverkar 
användningen av finansiell bootstrapping i högre grad i företag placerade i småstäder än 
företag placerade i storstäder. Samtidigt motsäger resultaten hypotes 1c; att företag placerade 
i stora städer använder svaga band i högre utsträckning än små städer för att tillhandahålla 
resurser genom finansiell bootstrapping. Därmed finner vi inget stöd för hypotes 1c. 
  

4.3.2 Humankapital 
Hypotes 2a: Humankapitalet i företaget påverkar företags användning av finansiella 
bootstrappingmetoder positivt. 
 
För att undersöka om och i så fall hur mindre företags humankapital påverkar användningen 
av de finansiella bootstrappingmetoderna har vi valt att studera de olika huvudgrupperna av 
metoder var för sig i företag placerade i små och stora städer tillsammans (Tabell 4.11).  
 
Företagens totala humankapital visar ett samband till användningen av bootstrappinggruppen 
finansiering genom bidrag. Regressionen är signifikant (p<0.05) och styrkan i modellen, 
Adjusted R2, ökar från 0.232 till 0.306 när den oberoende variabeln inkluderas. Företagens 
totala humankapital visar dock inte några signifikanta samband till de finansiella 
bootstrappinggrupperna ägarfinansiering, minimera företagens investeringskostnader, 
minimera företagens kundfordringskostnader, resursdelning med andra företag samt 
hålla inne med betalningar. Detta eftersom samtliga regressioner för de fem 
boostrappinggrupperna visar en signifikansnivå högre än 0.05. Resultatet visar endast ett 
signifikant samband, som dessutom är negativt, mellan humankapitalet och användningen av 
de finansiella bootstrappinggrupperna. Detta innebär att när humankapitalet ökar, minskar 
användningen av bootstrappinggruppen finansiering genom bidrag. Studien kan därmed 
inte finna stöd för hypotesen 2a. 
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Tabell 4.11 
Regressionsanalys små- och storstäder 

 
 
 
Vi prövade även samband mellan humankapitalets undergrupper och användningen av de 
finansiella bootstrappingmetoderna i företag placerade i små och stora städer tillsammans som 
inte redovisas i tabellen ovan (se Bilaga 5-10). I dessa bilagor framgår att regressionen mellan 
de anställdas humankapital och användningen av metoden finansiering genom bidrag är 
signifikant (p<0.01). Adjusted R2 ökar från 0.232 till 0.322 när den oberoende variabeln 
inkluderas i modellen. Detta innebär att förklaringskraften i modellen ökar markant när de 
anställdas humankapital tillförs i regressionen. De studerade företagen placerade i små och 
stora städer visar även ett samband mellan interaktionen av det totala humankapitalet och det 
sociala kapitalet och dess användning av bootstrappinggruppen finansiering genom bidrag. 
Regressionen är signifikant (p<0.05) och förklaringskraften stiger till 0.349 när de oberoende 
variablerna totalt humankapital och socialt kapital tillförs i modellen.  
 
 
De anställdas och VD:ns humankapital  
För att undersöka om det finns några skillnader i hur VD:ns humankapital i små och stora 
städer påverkar resursanskaffning genom finansiell bootstrapping utformades följande 
hypoteser:  
 
Hypotes 2b: VD:ns humankapital i företag placerade i stora städer påverkar användningen 
av finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser i högre utsträckning än företag 
placerade i små städer. 
 
Hypotes 2c: De anställdas humankapital i företag placerade i stora städer påverkar 
användningen av finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser i högre utsträckning 
än företag placerade i små städer. 
 
Tabell 4.12 och tabell 4.13 visar regressionerna för den oberoende variabeln VD:ns 
humankapital, den beroende variabeln finansiell bootstrapping, samt studiens 
kontrollvariabler i företag placerade i små och stora städer. Regressionsanalyserna visar ingen 
effekt av VD:ns humankapital på användningen av samtliga finansiella bootstrappingmetoder 
i varken små eller stora städer. Eftersom resultaten inte visar några signifikanta samband 
mellan VD:ns humankapital och användningen av finansiell bootstrapping kan studien inte 
finna stöd för hypotes 2b. Detta innebär att VD:ns humankapital inte påverkar användningen 
av finansiell bootstrapping i samband med att tillhandahålla resurser, oberoende om företaget 
är placerat i en små eller stor stad.  
 
 
 

Beroende variabel: Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningarResursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
Modell 1 Modell 7Modell 1 Modell 7 Modell 1 Modell 7 Modell 1 Modell 7 Modell 1 Modell 7 Modell 1 Modell 7

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,195 0,198 -0,286 0,041 -0,063 0,064 0,248 0,229 -0,256 -0,199 0,714** 0,678**
2. Branschstruktur -0,155 -0,170 -0,009 -0,175 -0,192 ´-0,410*** -0,021 -0,004 0,066 -0,094 0,108 0,147
3. Företagets ålder 0,001 0,002 -0,001 0,002 -0,002 0,001 -0,003 -0,002 -0,005 -0,003 -0,002 0,001
4. Företagets storlek -0,004 -0,006 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,001 0,004 0,004 0,003 0,001
5. Kapitaltillskott 0,033 0,050 0,077 0,098 -0,025 0,059 0,042 0,094 0,094 0,150* 0,076 0,069
6. Kapitalbehov 0,189** 0,170 0,227* 0,246* 0,165* 0,068 0,224** 0,140 0,178* 0,179* 0,182* 0,232*

Oberoende variabel
1. Totalt humankapital -0,026 -0,041 0,02 -0,041 -0,021 ´-0,066*

R2 1,261*** 1,600** 1,818*** 2,022** 1,885*** 1,865*** 0,658* 1,022* 1,619*** 1,757*** 0,117 0,660
Adjusted R2 0,167 0,174 0,143 0,198 0,084 0,182 0,210 0,253 0,175 0,309 0,267 0,358
Intercept/constant 0,126 0,105 0,102 0,133 0,039 0,133 0,171 0,191 0,135 0,249 0,232 0,306
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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Tabell 4.12 
Regressionsanalys småstäder 

 
 
Tabell 4.13 
Regressionsanalys storstäder 

 
 
 
I tabell 4.14 och tabell 4.15 visas sambanden mellan den oberoende variabeln, de anställdas 
humankapital, de finansiella bootstrappingmetoderna, samt studiens kontrollvariabler 
uppdelat i små och stora städer. Resultatet visar att de anställdas humankapital inte har effekt 
på någon av de finansiella bootstrappingmetoderna, oberoende stadsstorlek. Ingen av 
regressionerna som visas i tabell 4.14 och tabell 4.15 är signifikanta (p>0.05). Därmed kunde 
inga kausala samband hittas och studien får inget stöd för hypotes 2c.  
 
Tabell 4.14 
Regressionsanalys småstäder 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beroende variabel: Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningarResursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,175 0,117 -0,368 -0,365 -0,513 -0,521 0,622* 0,566* -0,424 -0,411 0,997** 0,935**
2. Branschstruktur -0,104 -0,086 0,015 0,014 -0,131 -0,128 0,035 0,058 -0,013 0,035 0,221 0,251
3. Företagets ålder 0,000 0,000 -0,004 -0,004 -0,005 -0,005 -0,003 -0,003 -0,008 -0,006 -0,001 0,000
4. Företagets storlek -0,006 -0,006 0,019* 0,019* 0,005 0,005 0,002 0,001 0,014 0,013 0,016* 0,014
5. Kapitaltillskott 0,045 0,051 0,037 0,037 -0,015 -0,014 0,033 0,040 0,011 0,043 0,063 0,071
6. Kapitalbehov 0,106 0,096 0,325** 0,326** 0,226* 0,224* 0,213** 0,210* 0,288 0,301** 0,148 0,135

Oberoende variabel
1. VD:ns humankapital -0,009 0,001 -0,001 -0,011 0,003 -0,012

Intercept/constant 1,185*** 1,410*** 1,616*** 1,602** 2,035*** 2,067*** 0,062 0,336 1,949*** 1,593** -0,362 -0,069
R2 0,140 0,154 0,284 0,284 0,195 0,196 0,335 0,349 0,231 0,301 0,363 0,374
Adjusted R2 0,058 0,058 0,221 0,210 0,121 0,108 0,275 0,279 0,162 0,226 0,306 0,308
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Beroende variabel: Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningarResursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6 Modell 1 Modell 6

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,085 0,102 -0,209 -0,209 0,451 0,452 -0,368 -0,386 0,040 0,039 0,149 0,149
2. Branschstruktur -0,238 -0,229 0,028 0,028 -0,125 -0,118 -0,218 -0,217 0,198 0,191 -0,222 -0,222
3. Företagets ålder 0,002 0,000 0,001 0,001 0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,004 -0,003 -0,002 -0,002
4. Företagets storlek -0,005 -0,005 -0,004 -0,004 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001 0,002 0,001 0,001 0,002
5. Kapitaltillskott 0,218 0,223 0,164 0,163 0,048 0,050 0,234 0,235 0,197 0,194 0,058 0,058
6. Kapitalbehov 0,149 0,177 0,022 0,020 -0,004 0,023 0,413 0,119 -0,005 -0,018 0,255* 0,257*

Oberoende variabel
1. VD:ns humankapital 0,021 -0,001 0,016 0,003 -0,009 0,002

Intercept/constant 1,356* 0,953 1,944** 1,970** 1,524** 1,199 1,585* 1,540* 1,123 1,299* 0,996* 0,962
R2 0,260 0,284 0,079 0,079 0,063 0,082 0,221 0,222 0,193 0,200 0,296 0,296
Adjusted R2 0,171 0,181 -0,034 -0,055 -0,055 -0,055 0,124 0,106 0,088 0,075 0,211 0,196
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Beroende variabel:
Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,175 0,136 -0,368 -0,139 -0,513 -0,292 0,622* 0,361 -0,424 -0,267 0,997** 0,903*
2. Branschstruktur -0,104 -0,145 0,015 -0,111 -0,131 ´-0,297* 0,035 0,017 -0,013 -0,179 0,221 0,148
3. Företagets ålder 0,000 0,004 -0,004 -0,007 -0,005 -0,003 -0,003 -0,005 -0,008 -0,015 -0,001 0,003
4. Företagets storlek -0,006 ´-0,015* 0,019* 0,020 0,005 0,001 0,002 0,008 0,014 0,017 0,016* 0,010
5. Kapitaltillskott 0,045 0,084 0,037 0,064 -0,015 0,040 0,033 0,050 0,011 0,072 0,063 0,060
6. Kapitalbehov 0,106 0,045 0,325** 0,304* 0,226* 0,106 0,213** 0,117 0,288 0,167 0,148 0,155

Oberoende variabel
1. Anställdas humankapital -0,138 -0,036 -0,023 -0,066 -0,112 -0,304

Intercept/constant 1,185*** 2,077** 1,616*** 1,77 2,035*** 2,374** 0,062 0,74 1,949*** 2,733* -0,362 1,301
R2 0,140 0,179 0,284 0,303 0,195 0,225 0,335 0,274 0,231 0,261 0,363 0,367
Adjusted R2 0,058 0,032 0,221 0,189 0,121 0,093 0,275 0,153 0,162 0,137 0,306 0,262
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Finansiering genom bidragResursdeln.med andra ftgÄgarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningar
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Tabell 4.15 
Regressionsanalys storstäder 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroende variabel:
Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5 Modell 1 Modell 5

Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,085 0,388 -0,209 0,310 0,451 0,431 -0,368 0,094 0,040 0,104 0,149 0,271
2. Branschstruktur -0,238 -0,210 0,028 -0,134 -0,125 ´-0,520* -0,218 -0,084 0,198 -0,013 -0,222 -0,126
3. Företagets ålder 0,002 0,003 0,001 0,005 0,001 0,006 -0,001 0,001 -0,004 -0,001 -0,002 -0,001
4. Företagets storlek -0,005 -0,004 -0,004 -0,001 -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 0,002 0,003 0,001 0,001
5. Kapitaltillskott 0,218 0,144 0,164 0,164 0,048 0,178 0,234 0,338* 0,197 0,166 0,058 0,057
6. Kapitalbehov 0,149 0,286 0,022 0,087 -0,004 -0,028 0,413 0,102 -0,005 0,155 0,255* 0,401**

Oberoende variabel
1. Anställdas humankapital -0,175 -0,213 0,081 -0,025 -0,038 -0,072

Intercept/constant 1,356* 1,748 1,944** 2,364 1,524** 1,292 1,585* 0,745 1,123 1,219 0,996* 0,858
R2 0,260 0,348 0,079 0,167 0,063 0,220 0,221 0,442 0,193 0,319 0,296 0,536
Adjusted R2 0,171 0,221 -0,034 0,001 -0,055 0,054 0,124 0,324 0,088 0,166 0,211 0,443
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Ägarfinansiering Minim. investeringskostn Minim. Kundfordringarna Hålla inne med betalningarResursdeln.med andra ftg Finansiering genom bidrag
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5. ANALYS & SLUTSATSER  
 
I detta kapitel kommer studiens empiriska resultat analyseras och diskuteras utifrån den 
teoretiska referensramen och analysmodellen. Resultaten analyseras för varje hypotes och 
presenterar de slutsatser vi kommit fram till. Detta kapitel innefattar även förslag till fortsatt 
forskning inom ämnesområdet. 

5.1 Finansiell bootstrapping 
Resultaten av enkätundersökningen visar att de studerade företagen använder finansiell 
bootstrapping. Detta är i linje med Winborg och Landströms (2001) studie som framhåller att 
mindre företag använder eller har använt sig av bootstrappingmetoder i någon form, en eller 
flera gånger. De finansiella grupperna av bootstrappingmetoderna ägarfinansiering, 
minimera kundfordringar och finansiering genom bidrag skiljer i vilken omfattning de 
används beroende om företaget är placerat i små eller stora städer. Detta resultat får stöd av 
Castrogiovanni (1991) och Edelman och Yli-Renko (2010) och Winborg och Landström 
(2001) som hävdar att företagens placering och nätverksstruktur påverkar i vilken 
utsträckning bootstrapping nyttjas 

Vidare visar studiens resultat att användningen av bootstrappinggrupperna minimera 
investeringskostnader, hålla inne med betalningar samt resursdelning med andra 
företag inte påverkas av företagens placering eller nätverksstuktur. Detta kan bero på att de 
studerade företagen innehar olika kapacitet av resurser som utvecklas med hjälp av företagens 
sociala nätverk och erfarenheter (Barney, 1991; Dhanaraj & Beamish, 2003; Grant, 1991; 
Penrose, 1959). Barney (1991) och Baker och Nelson (2005) framhåller att företagens 
samlade förmågor, relationer och kunskaper påverkar hur resurser mobiliseras från 
omgivningen. Dessa tidigare studier kan vara en förklaring och ligga till grund för vårt 
resultat. Det kan vara företagens resurser, i form av det sociala och humana kapitalet, som 
skiljer sig åt mellan de studerade företagen och att vi därför fann skillnader i vilken 
omfattning som bootstrappingmetoderna nyttjas. 

Resultaten visar att bootstrappinggrupperna ägarfinansiering och minimera 
kundfordringar används i något högre utsträckning i storstäder, jämfört med hur de används 
i småstäder. Detta är i linje med Hustedde och Pulver (1992) som framhåller att företag 
placerade i mer tätbefolkade områden är mer framgångsrika med sitt förvärv av resurser än 
företag placerade i mer glesbefolkade områden. Vidare visar resultaten att den finansiella 
bootstrappinggruppen finansiering genom bidrag nyttjas mer i småstäder jämfört med 
storstäder. Detta kan bero på argumentet om att information- och transaktionskostnader ökar 
för företag placerade på mer avskilda områden och att det därmed blir svårare att erhålla 
extern traditionell finansiering (Hustedde och Pulver, 1992). Det kan även bero på att mindre 
företag använder finansiell bootstrapping i större utsträckning när det uppstår begränsningar i 
kapitalmarknaden eller har ”längre avstånd till det lokala kyrktornet” (Landström, 2003).  

En annan anledning till varför företag placerade i småstäder nyttjar bootstrappingmetoderna i 
gruppen finansiering genom bidrag i högre utsträckning jämfört med företag i en storstad 
kan vara att det råder olikheter i politiken. Tillväxtverkets rapport (2011) visar att företag 
placerade i mindre städer och i glesbygd får majoriteten av de bidrag som delas ut i syfte att 
stödja dessa. Detta eftersom det regionala tillväxtverkets arbete och övergripande mål 
innefattar ekonomisk utveckling och tillväxt för att främja den regionala konkurrensen, 
entreprenörskap samt ökade arbetstillfällen i mer glesbefolkade områden.  
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Sammantaget finner vi relativt små skillnader mellan bootstrappingmetodernas användning 
beroende om företagen är placerade i små eller stora städer eftersom medelvärdena framhåller 
allmänt låga värden. Därmed får studiens resultat stöd av Harrison et al (2004) som framhåller 
fåtalet skillnader vad gäller mönster och användningen av finansiell bootstrapping, oberoende 
om företagen är placerat i små- eller storstäder. 

 

5.2 Det sociala och humana kapitalets påverkan på finansiell bootstrapping  

5.2.1 Socialt kapital 
Hypotes 1a: Det sociala kapitalet påverkar användningen av finansiella 
bootstrappingmetoder positivt. 
 
Resultaten visar att företagens sociala kapital påverkar nyttjandet av de finansiella 
bootstrappingmetoderna som tillhör grupperna minimera företagens 
investeringskostnader, resursdelning med andra företag och finansiering genom 
bidrag. Bootstrappinggrupperna minimera företagens investeringskostnader, 
resursdelning med andra företag och finansiering genom bidrag, som påvisar samband, 
är dock beroende av det sociala kapitalet då metoderna naturligt har sin grund i de sociala och 
relationella nätverken som företagen innehar. Exempelvis kräver bootstrappinggruppen 
finansiering genom bidrag att företagen har en relation till de institutioner som 
tillhandahåller bidrag. Vidare kräver även bootstrappinggruppen minimera företagens 
investeringskostnader att företagen använder sitt sociala nätverk, då bland annat metoden 
”förhandla med leverantörer”, återfinns inom denna finansiella bootstrappinggrupp. Det 
faktum att det sociala kapitalet påverkar bootstrappinggruppen resursdelning med andra 
företag får stöd av Winborg och Landström (2001) som menar att relationsbaserade resurser 
karakteriseras av personliga relationer som kan användas för att låna och absorbera resurser 
till ingen eller låg ekonomisk kostnad. 
 
Resultatet är även i linje med Adler och Kwon (2002) och Nahapiet och Ghoshal (1998) som 
framhåller att företagens sociala kapital påverkar anförskaffningen av resurser. Vidare hävdar 
Carter et al (2003) att relationer och kontakter mellan företagen och dess omgivning har stor 
inverkan vid resursanskaffning genom finansiell bootstrapping. Detta får även stöd av 
Sengupta (2011) som hävdar att det sociala kapitalet, genom sociala nätverk, kan hjälpa 
företag att mobilisera knappa och nödvändiga resurser. Resultatet visar dock inte några 
samband mellan det sociala kapitalet och boostrappinggrupperna ägarfinansiering, 
minimera kundfordringskostnader och hålla inne med betalningar.  Detta kan bero på att 
de tre metoderna logiskt inte bygger på av företagens sociala och relationella nätverk eftersom 
de endast påverkar företags kassaflöde genom internorienterade bootstrappingmetoder.  
 
 
Resultatet visar även att det sociala kapitalets starka band påverkar företagens användning av 
boostrappinggruppen ägarfinansiering, oberoende om företaget är placerat i en små- eller 
storstad. Detta kan bero på att företagens starka band utvecklas över tid (Carter et al, 2003) 
och att det föreligger skillnader mellan företags resurser i förmågan att använda dessa starka 
band (Nahapiet & Ghoshal, 1998). Vårt resultat visar därmed positiva samband mellan 
företagens sociala kapital och fyra av de sex olika bootstrappinggrupperna. De samband som 
hittats visar att det sociala kapitalet, undergrupperna starka och svaga band samt det sociala 
kapitalet integrerat med företagens humankapital kan kopplas till nyttjandet av olika grupper 
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av bootstrappingmetoder, oberoende om företaget är placerat i små eller stora städer. Dessa 
resultat är i linje med Burts (1992) som menar att företag som utvecklat och innehar ett stort 
socialt kapital kan påverka resursanskaffningen genom finansiell bootstrapping, som för 
företag utan samma utveckling av det sociala kapitalet, inte kan.  
 
Studiens resultat visar signifikanta samband mellan starka band och bootstrappingmetoderna 
som tillhör gruppen ägarfinansiering, fastän det totala sociala kapitalet inte har något 
samband till samma metoder. Detta kan bero på att företag med starka band inte vill riskera 
sina nära relationer och därmed blir mer benägna att använda internorienterade resurser 
istället för att nyttja andras resurser. Vårt resultat får även stöd av Carter et al (2003) som 
hävdar att företagens sociala kapital påverkar nyttjandet av bootstrappingmetoderna positivt. 
Hypotes 1a får därmed stöd i denna studie.  
 
Starka band och svaga band 
 
Hypotes 1b: Företag placerade i småstäder med starka band använder i högre utsträckning 
finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser än företag med starka band placerade 
i storstäder. 
 
Resultaten visar att företag placerade i småstäder nyttjar det sociala kapitalets starka band i 
samband med den finansiella bootstrappinggruppen ägarfinansiering. Detta samband 
återfinns dock inte för företag placerade i storstäder. Coleman (1988) hävdar att den enskilde 
individen kan ta fördel av dessa band som bygger på upprepade och frekventa interaktioner. 
Svensson och Ulvenblad (1994) framhåller att mindre företag placerade i småstäder har en 
djupare relation och därmed starka band mellan kontakterna, jämfört med företag placerade i 
storstäder.  Resultatet får även stöd av Jayawarna et als (2011) studie som påvisar samband 
mellan det sociala kapitalets starka band och bootstrappingmetoden ägarfinansiering. Detta 
kan även vara en indikation på att företag med kapitalbrist gynnas av starka band inom den 
sociala omgivningen (Cassar, 2004).  
 
Vidare framgår det av resultatet att det finns samband mellan starka band och användningen 
av boostrappinggruppen finansiering genom bidrag i företag placerade i storstäder, vilket 
motsäger studiens uppställda hypotes 1b. Detta kan förstås av att företag inte enbart tar fördel 
av starka band vid resursanskaffning genom finansiell bootstrapping. Jenssen och Koenig 
(2002) hävdar att starka och svaga band tillsammans påverkar företagens förvärv av resurser. 
Studiens resultat får stöd av detta argument eftersom andra samband har påträffats mellan 
socialt kapital och finansiell bootstrapping som inte uteslutande hörrör relationer inom de 
starka banden. Resultatet visar att det sociala kapitalet, starka och svaga band tillsammans, 
påverkar nyttjandet av bootstrappinggrupperna ägarfinansiering, minimera 
investeringskostnader och finansiering genom bidrag i företag placerade i småstäder. 
Detsamma gäller dock inte i företag placerade i storstäder. Ytterligare samband hittades som 
är i linje med Jenssen och Koenig (2002), mellan det sociala kapitalet, företagens samlade 
humankapital och nyttjandet av finansiell bootstrapping. Dessa regressionsanalyser visar att 
det sociala kapitalet påverkar användningen av bootstrappinggruppen finansiering genom 
bidrag i företag placerade i småstäder, men inte i företag placerade i storstäder. Detta kan 
bero på att företag placerade i småstäder får majoriteten av de bidrag som delas ut 
(Tillväxtverket, 2011) och att det sociala samt humana kapitalet därmed är av betydelse för att 
kunna erhålla resursanskaffning genom bidrag.  
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Resultaten visar inga tydliga signifikanta samband mellan enbart starka band och 
användningen av finansiella bootstrapping, oberoende om företaget är placerat i små- eller 
storstäder och därmed kan studien inte finna stöd för hypotes 1b. Denna upptäckt kan enligt 
Grichnik et al (2014) förklaras genom två kompletterande faktorer. De menar att företagen 
kan avstå från att nyttja kontakterna inom de starka banden eftersom de inte har några 
kopplingar till företagsrelaterade ärenden. Det kan även förefalla vara så att företagen inte vill 
nyttja dessa kontakter i för stor utsträckning eftersom de kan skapa potentiella konflikter i de 
fall förväntningarna på ömsesidighet inte uppfylls (Adler & Kwon, 2002; Nahapiet & 
Ghoshal, 1998). Vidare hävdar Grichnik et al (2014) att bristen på samband mellan starka 
band och användningen av finansiell bootstrapping kan bero på att närmiljön saknar eller har 
brist på relevanta resurser. Exempelvis kan starka band sakna leverantörsförbindelser, 
tillräckligt med ekonomiska medel eller relevanta målgrupper för att stödja företaget.   
 
Sammantaget tyder resultatet på att det finns tvetydiga skillnader på hur företagens starka 
band till omgivningen påverkar användningen av bootstrappingmetoder i samband med 
resursanskaffningen. Detta eftersom endast en av de sex grupperna av finansiell bootstrapping 
påverkas av det sociala kapitalets starka band i företag placerade i små och stora städer. 
Resultatet skiljer sig delvis från Harrison et als (2004) studie om att det finns skillnader i hur 
mindre företag nyttjar de finansiella bootstrappingmetoderna beroende på företagens 
placering. Resultaten skiljer sig även från Carter et als (2003) studie om att mindre företags 
sociala kapital influerar resursanskaffning genom bootstrapping.  
 
Även om studien inte kan finna stöd för hypotes 1b går det att urskilja andra olikheter mellan 
företag placerade i små och stora städer. I småstäder tenderar företagens starka band påverka 
internorienterade resurser, medan företag i stora städer påverkas av externa förvärvsstrategier. 
Detta innebär att företagen i småstäder förbättrar den finansiella ställningen genom att 
använda privata finansiella medel (Malmström, 2014). En koppling kan därmed göras till 
Pecking-order theory som hävdar att företag i första hand väljer att finansiera verksamheten 
genom internt genererade medel (Myers, 1984). Därigenom kan företag själva behålla 
kontrollen över företaget, och därmed undvika utomstående att ta del av och styra delar av 
verksamheten. Samma koppling kan dock inte göras till företag placerade i storstäder 
eftersom starka band påverkar användningen av marknadsorienterade bootstrappingmetoder. 
Detta betyder att företag placerade i storstäder förbättrar kassaflödet och säkerställer sitt 
finansiella behov genom att nyttja externa aktörer. Enligt Pecking-order theroy väljer företag i 
sista hand detta val i samband med resursanskaffning eftersom företagen självmant släpper en 
viss kontroll över företaget (Myers, 1984).  
 
Hypotes 1c: Företag placerade i storstäder med svaga band använder i högre utsträckning 
finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser än företag med svaga band placerade i 
småstäder. 
 
Resultatet visar att det finns ett samband mellan svaga band och företagens användning av 
bootstrappingmetoderna som tillhör grupperna minimera investeringskostnader och 
finansiering genom bidrag i stora städer. Detta resultat stöds av Burts (1992) och 
Granovetters (1973) studier som visar att svaga band är en värdefull resurs för företagen i 
resursanskaffningsprocessen. Detta kan även bero på att svaga band hjälper företag att 
anförskaffa mer generösa resurser, det vill säga resurser som det finns gott om (Manolova et 
al, 2006). Denna del av resultaten är även i linje med Hustedde och Pulver (1992) som 
framhåller att tätbefolkade områden är viktiga vid resursförvärv. Dock visar våra resultat att 
det även finns samband mellan svaga band och de finansiella bootstrappingmetoderna som 
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tillhör gruppen minimera investeringskostnader i småstäder vilket inte stödjer hypotes 1c. 
Vidare påvisar resultatet ett signifikant samband mellan svaga band och nyttjandet av 
boostrappingmetoderna som tillhör gruppen resursdelning med andra företag i företag 
placerade i småstäder men inte i storstäder.  
 
Vidare visar resultatet inte några signifikanta samband mellan svaga band och metoderna av 
finansiell bootstrapping som tillhör grupperna ägarfinansiering, minimera 
kundfordringskostnader, hålla inne med betalningar, beroende om företaget är placerat i 
en små- eller storstad. Detta kan enligt Castrogiovanni (1991) och Edelman och Yli-Renkos 
(2010) bero på att företag som bedriver sin verksamhet i miljöer och omgivningar med gott 
om resurser använder finansiella bootstrappingmetoder i lägre utsträckning jämfört med om 
omgivningens resurser är knappa. Studiens resultat tyder därmed på att det finns få 
signifikanta skillnader mellan svaga band och bootstrappingmetodernas användning beroende 
om företaget är placerat i små- eller storstäder eftersom det finns lika många samband mellan 
svaga band och bootstrapping inom bägge stadsstorlekarna. Diskussionen ovan innebär att 
studien inte finner stöd för hypotes 1c. 
 

5.2.2 Humankapital 
Hypotes 2a: Humankapitalet i företaget påverkar företags användning av finansiella 
bootstrappingmetoder positivt. 
 
Resultatet visar ett samband mellan företagens samlade humankapital och nyttjandet av de 
finansiella bootstrappingmetoderna som tillhör gruppen finansiering genom bidrag. Detta 
är i linje med Becker (1962), Penrose (1959) och Barney och Wright (1997) som framhåller 
att företagens humankapital är en viktig resurs för att uppnå konkurrsensfördelar på 
marknaden samt Grichnik et al (2014) som hävdar att företagens samlade humankapital är en 
stark drivande kraft vid användningen av finansiella bootstrappingmetoder. Resultatet visar 
inte några samband mellan humankapitalet och metoderna av finansiell bootstrapping som 
tillhör grupperna ägarfinansiering, minimera kundfordringar, minimera 
investeringskostnader, hålla inne med betalningar och resursdelning med andra 
företag. Detta kan bero på att utbildningsnivån och tidigare erfarenheter bland de anställda 
och VD:n inte kan förklara företagens nyttjande av bootstrapping. Resultaten motsäger 
därmed tidigare forskning som till största del framhåller att företagens humankapital påverkar 
resursanskaffningsprocesser (Kim et al, 2006; Foss et al, 2008; Becker et al, 1999). Resultaten 
får dock stöd av Jayawarnas et al (2011) som påvisar få samband mellan humankapitalet och 
hur frekvent bootstrappingmetoderna används av mindre företag. Vidare kunde vi, trots 
resultatet ovan, hitta samband mellan enbart de anställdas humankapital och användningen av 
metoderna som tillhör gruppen finansiering genom bidrag. Detta kan enligt Barney och 
Wrights (1997) bero på att det är genom de anställda företagen når tillväxt och utveckling. 
Det funna sambandet i studien kan därmed bero på att de anställda, genom tidigare 
erfarenheter och förmågor, besitter information om de bidrag som institutioner tillhandahåller 
mindre företag.  
 
Resultatet visar även kopplingar mellan företagens resurser i form av det sociala och humana 
kapitalet och nyttjandet av metoderna som tillhör gruppen finansiering genom bidrag. Detta 
är i linje med Davidsson och Honig (2003) som framhåller att endast en kombination av 
företagets sociala kapital och humankapital kan bidra till företagens resursanskaffning. 
Genom att företag nyttjar sina tidigare erfarenheter och det sociala kapitalet genom svaga och 
starka band kommer få tillgång till dessa resurser. Sammanfattningsvis återfinns få samband 
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mellan humankapitalet och användningen av bootstrapping, eftersom endast en av de sex 
huvudgrupperna av bootstrapping förekommer. Dessa samband är dessutom negativa, vilket 
tyder på att när humankapitalet ökar minskar användningen av finansiell bootstrapping. Av 
denna anledning finner studien inget stöd för den uppställda hypotesen 2a.  
 
De anställdas och VD:ns humankapital  
Hypotes 2b: VD:ns humankapital i företag placerade i stora städer påverkar användningen 
av finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser i högre utsträckning än företag 
placerade i små städer. 
 
Resultaten visar inte några signifikanta samband mellan VD:ns humankapital, det vill säga 
utbildningsnivå och tidigare erfarenheter, med nyttjandet av de finansiella 
bootstrappingmetoderna, oberoende om företagen är placerade i en små- eller storstad. Detta 
skiljer sig från Carter et al (2003) och Becker (1964) som framhåller att företagsledarens 
humankapital påverkar företagens ställning och utveckling på marknaden. Studiens resultat 
motsäger även Foss et als (2008) argumentation om att humankapital utgör en viktig resurs 
för företagen vid resursanskaffning genom finansiell bootstrapping. Detta kan bero på att hela 
företagets sammanlagda humankapital, de anställdas och VD:ns, är viktiga vid nyttjandet av 
bootstrappingmetoderna i syfte att anförskaffa resurser och inte enbart företagsledarens 
humankapital (Flameholtz & Lacey, 1981). Resultatet kan även bero på företagens svårighet 
att avgöra exakt vilka egenskaper av företagsledarnas humankapital, som påverkar företagens 
tillväxt och utveckling (Barney & Wright, 1997).  
 
Vårt resultat som inte visar några samband mellan VD:ns humankapital och 
bootstrappingmetoderna, kan bero på sviktande erfarenheter, utbildningsnivå eller förmågor 
till denna typ av företagsfinansieringar hos de studerade företagsledarna. Resultaten motsäger 
Carter och Van Aukens (2005) studie som visar att VD:ns enskilda kapacitet och förmåga 
kopplas till nyttjandet av de finansiella bootstrappingmetoderna. Detta kan dock bero på att 
respondenterna i vårt urval hade lång arbetslivserfarenhet, där den genomsnittliga VD:n varit 
verksam inom nuvarande bransch i 20.8 år samt innehaft rollen som företagsledare i 16.3 år. 
Lång arbetslivserfarenhet är en indikation på att det var länge sedan som många av 
respondenterna studerade och därmed påverkas inte företagen av utbildningsnivån. VD:n kan 
istället påverkas av andra livserfarenheter i sitt agerande vid resursanskaffningsprocessen. 
Resultatet stöds av Miller (1991) som hävdar att företagsledare tenderar att bli ”gammal i 
sadeln” som en följd av lång arbetslivserfarenhet. Som en konsekvens av detta har de svårare 
att anpassa företaget till nuvarande miljö. Resultaten visar inga skillnader i hur VD:ns 
humankapital påverkar användningen av bootstrappingmetoder oberoende om företagen är 
placerade i små eller stora städer. Detta motsätter Becker et als (1999) studie som framhåller 
att stadsstorleken influerar och påverkar humankapitalet som finns att tillgå företagen i dess 
omgivning. Befolkningstätheten i storstäder gynnar humankapitalet och leder till 
företagstillväxt, jämfört med småstäder. Av denna anledning ger studiens resultat inte stöd för 
hypotes 2b. 
 
Hypotes 2c: De anställdas humankapital i företag placerade i stora städer påverkar 
användningen av finansiell bootstrapping för att tillhandahålla resurser i högre utsträckning 
än företag placerade i små städer. 
 
Studiens resultat visar att de anställdas humankapital inte påverkar i vilken grad företagen 
nyttjar finansiell bootstrapping. Detta eftersom att vi inte kan finna några samband mellan de 
anställdas humankapital och bootstrappingmetoderna, beroende på placeringen av företagen. 
Detta kan bero på att de anställda inte besitter de resurser i form av erfarenheter och 
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kunskaper som krävs vid nyttjadet av bootstrappingmetoderna och att företagens anställda kan 
behöva mer specialiserade kunskaper och erfarenheter för att slutföra resurskanskaffning som 
kan ske genom finansiell bootstrapping. (Davidsson & Honig, 2003; Barney & Wright, 1997). 
Studiens resultat får inte stöd av Carter et al (2003) som framhåller att det är de anställdas 
utbildnings- och kunskapsnivå som påverkar i vilken utsträckning som företaget finansieras 
genom finansiella bootstrappingmetoder. Kim et al (2006) hävdar detsamma eftersom de 
anställdas kunskap och tidigare erfarenheter är viktiga för att företagen ska kunna använda 
omgivningen och dess resurser maximalt. Ovanstående diskussion resulterar i att studien inte 
kan finna stöd för hypotes 2c. 
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5.3 Sammanfattande diskussion och slutsatser  
Denna studie har bidragit till att öka förståelsen för hur företagens humana och sociala kapital 
kan påverka användningen av finansiell bootstrapping beroende av stadsstorleken företagen 
verkar i. Resultatet i denna studie visar att bootstrappingmetoderna ägarfinansiering och 
minimera kundfordringar nyttjas mer frekvent av företag placerade i storstadsområden 
medan finansiering genom bidrag används av företag placerade i småstäder i större 
utsträckning än i storstäder. Studien visar att det sociala kapitalet påverkar användningen av 
finansiell bootstrapping men att användningen av relationella nätverk genom svaga respektive 
starka band inte skiljer sig åt beroende på placeringen av företaget. Resultatet har även visat 
att det humana kapitalet påverkar användningen av bootstrappingmetoden finansiering 
genom bidrag negativt. I övrigt visade resultaten att VD:ns eller de anställdas samlade 
humankapital inte påverkade användningen av finansiell bootstrapping, beroende placeringen 
av företagen. Därav kunde vi inte konstatera att det finns några skillnader på hur mindre 
företags humankapital påverkar resursanskaffningen genom finansiell bootstrapping, 
beroende om företagen är placerade i antingen små- eller storstäder.  
 
Företags sociala kapital förefaller vara mer viktig i denna studie, jämfört med företags 
humankapital vid nyttjandet av finansiell bootstrapping i syfte att anförskaffa resurser. 
Resultaten tyder på att det sociala kapitalet påverkar användningen av finansiell bootstrapping 
medan humankapitalet inte förefaller påverka användningen av bootstrappingmetoderna. Det 
framstår därmed som att det sociala kapitalet är en grundläggande resurs för att företagen ska 
kunna använda bootstrappingmetoderna i större utsträckning för att bibehålla och skapa unika 
resurser och i förlängningen konkurrenskraft. Vår studie bidrar med kunskap om hur det 
sociala kapitalet hos företagsledaren och de anställda påverkar företagens resursanskaffning 
och utveckling av unika resurser inom företagen. Därmed bidrar denna studie till att förklara 
betydelsen av socialt kapital för hur mindre företag kan anskaffa resurser och därigenom 
hantera egna resursbegränsingar, något som resursbaserad teori endast erbjuder begränsad 
förklaring till. Företagsledarens och de anställdas tidigare erfarenheter, förmågor och 
utbildningsnivå förefaller inte påverka företagens användning av finansiell boostrapping. 
Studiens analysmodell har därmed reviderats då finansiell bootstrapping endast påverkas av 
företagens sociala kapital för att erhålla resursanskaffning genom finansiella 
bootstrappingmetoder.  
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Figur 5.1. Reviderad analysmodell 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 
Finansiell bootstrapping tenderar att nyttjas mer eller mindre och på olika sätt beroende på 
företagets ålder. Carter et al (2003) menar att nystartade och växande företag möter de största 
problemen när de ska erhålla nödvändig och tillräcklig finansiering till verksamheten. 
Eftersom den största andelen av företag i vår studie var 27 år eller äldre skulle det vara 
intressant om framtida forskning närmare studerar om det finns några skillnader på hur yngre 
företag finansierar verksamheten i små och stora städer. Genom att använda andra metoder för 
att samla in datamaterial kan alternativa resultat genereras, exempelvis genom intervjuer. 
Fortsatt forskning inom ämnesområdet kan även vara av longitudinellt karaktär, där mindre 
företag studeras över tid för att få en djupare förståelse om och hur de finansiella 
bootstrappingemetoderna nyttjas över ett bestämt antal år. Vidare har denna studies resultat 
ifrågasatt vissa grundläggande antaganden från tidigare studier inom ämnesområdet, där 
humankapitalet inte visade ha någon effekt vid användningen av finansiell bootstrapping. Vi 
anser därför, utifrån våra resultat, att det behövs mer forskning inom ämnet eller andra sätt att 
mäta humankapitalet på.  
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BILAGA 1  
 
Den webbaserade enkäten som skickades ut till 1 200 företag. 
 
1. Företaget 
 
Med företaget menas här företaget som juridisk enhet, dvs det företag som du är VD för och som 
enkäten är adresserad till. Var vänlig markera med ett "X” på det svarsalternativ som stämmer bäst 
med din uppfattning. Obs! Endast ett kryss per frågeställning. 
 
1.1 Vilket år bildades företaget? 

 
1.2 Hur många heltidsanställda har företaget? 
 
1.3 Jag, dvs, VD är:     ☐ Man    ☐ Kvinna 
1.4 Jag, dvs VD, är:    ☐ Ägare/delägare av företaget ☐ Externt anställd 
 
1.5 Vad är företagets huvudsakliga verksamhet? ☐	 Tjänster  ☐	 Handel ☐	 Tillverkning 
 
I vilken omfattning finansieras företaget i andel av totalt kapial (skulder och eget kapital): 
 
1.6 via bank?     Låg grad ☐☐☐☐☐☐☐ Hög grad 
1.7 via offentligt stöd?    Låg grad ☐☐☐☐☐☐☐ Hög grad 
1.8 via annat företag?    Låg grad ☐☐☐☐☐☐☐ Hög grad 
1.9 via företagets anställda?   Låg grad ☐☐☐☐☐☐☐ Hög grad 
1.10 via riskkapitalbolag?   Låg grad ☐☐☐☐☐☐☐ Hög grad 
1.11 via sk. affärsänglar?  Låg grad ☐☐☐☐☐☐☐ Hög grad 
 
1.12 Hur stort tillskott av kapital anser du att  Obefintligt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket omfattande 
företaget har behov av idag för att verksamheten 
ska kunna utvecklas enligt dina/era fastställda  
planer (t ex expandera som planerat)? 
 
1.13 Hur omfattande anser du att företagets  Obefintlig ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket omfattande 
kapitalbehov i dagsläget är för att verksamheten 
ska kunna drivas utan att några problem uppstår 
(t ex bibehålla nuvarande produktionsnivå eller 
undvika betalningssvårigheter)? 
 
Vilka möjligheter anser du att företaget har haft att, under de senaste tre åren, erhålla 
långfristig finansiering om det skulle ha behövts ... 
 
1.14 från nya delägare (t ex från riskkapitalbolag, Obefintligt  ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket omfattande 
 privatinvesterare eller liknande)? 
 
1.15 från bank?      Obefintligt ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket omfattande 
 
Hur tror du att utomstående (t ex konkurrenter, kunder, leverantörer) i allmänhet uppfattar 
företagets kompetensnivå inom ... 
 
1.16 produktutveckling    Svag ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket stark ☐	 Har ingen	  
(av produkter/tjänster)?               sådan erfarenhet 
 
1.17 produktion    Svag ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket stark ☐	 Har ingen 
 (av produkter/tjänster)?               sådan erfarenhet 
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1.18 marknadsföring/försäljning  Svag ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket stark ☐	 Har ingen 
(av produkter/tjänster)?               sådan erfarenhet 
 
 
1.19 Markera vilken utbildningsnivå företagets anställda 
har i allmänhet      Grundskolenivå ☐☐☐☐☐☐☐ Forskarexamen 
 
1.20 Vilken utbildningsnivå har du som VD?  Grundskolenivå ☐☐☐☐☐☐☐ Forskarexamen 
 
1.21 I vilken utsträckning använder ni er utav   inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
internutbildningar inom företaget? 
 
 
2. Finansiellt agerande 
 
Nedanstående frågor berör hur vanligt det har varit att ett visst sätt har använts under de senaste 3 
åren eller sedan du blev VD. Om du har använt ett sätt, ange då hur viktigt det sättet har varit för 
företagets utveckling. Markera med ett "X" det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. 
 
I vilken utsträckning har företaget under de tre senaste åren: 
 
2.1 Periodvis hålla inne hela eller delar av   inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
ägarens/ledarens lön (t ex övertidsersättning,  
kompensation i form av aktieutdelning vid  
årets slut, tar ut lön som är under marknadsmässig). 
 
2.2 Hur viktigt har det varit att hålla inne hela  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
eller delar av ägarens/ledarens lön för 
företagets utveckling? 
 
2.3 Använder ägarens/ledarens privata   inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
besparingar eller kreditkort för företagets 
utgifter (t ex vid tillfällig brist i kassan). 
 
2.4 Hur viktigt har det varit att använda   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
ägarens/ledarens privata besparingar för 
företagets utgifter för företagets utveckling? 
 
2.5 Lånar kapital från ägarens/ledarens   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
släkt och vänner. 
 
2.6 Hur viktigt har det varit att långa kapital från   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
ägarens/ledarens släkt och vänner för företagets  
utveckling? 
 
2.7 Tillföra kapital genom att ägaren/ledaren   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
arbetar med uppdrag i andra företag vid sidan 
om (t ex ersättning från undervisning,  
styrelseuppdrag och dylikt går till företaget). 
 
2.8 Hur viktigt har det varit att ägaren/ledaren  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
arbetar med uppdrag i andra företag för  
företagets utveckling? 
 
2.9 Erhåller förskottsbetalningar från sina    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
kunder (innan leverans av varor/utförande av tjänst).  
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2.10 Hur viktigt har det varit att erhålla   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
förskottsbetalningar från kunder för företagets 
utveckling? 
2.11 Erbjuder sina kunder kassarabatt vid  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
kontant betalning för att tidigare få betalt.  
 
2.12 Hur viktigt har det varit att erbjuda  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
kunder kassarabatt för företagets  
utveckling?   
 
2.13 Lånar resurser som t ex verktyg  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
eller maskiner från andra företag. 
 
2.14 Hur viktigt har det varit att låna   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
resurser för företagets utveckling? 
 
2.15 Hyr utrustning via ett leasingbolag.  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
 
2.16 Hur viktigt har det varit att hyra   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
utrustning för företagets utveckling? 
 
2.17 Valt att köpa begagnad utrustning   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
istället för att köpa ny. 
 
2.18 Hur viktigt har det varit att köpa   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
begagnad utrustning för företagets  
utveckling? 
 
2.19 Gör inköp tillsammans med andra   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
företag (t ex för att nå bättre villkor från  
leverantören). 
 
2.20 Hur viktigt har det varit att göra inköp   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
tillsammans med andra företag för företagets  
utveckling? 
 
2.21 Släkt och/eller vänner arbetar i företaget  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
för lägre lönenivåer än marknadslön. 
 
2.22 Hur viktigt har det varit att släkt och/eller  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
vänner arbetar i företaget för lägre lönenivåer  
för företagets utveckling? 
 
2.23 Bytt sina varor/tjänster mot varor eller   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
tjänster från andra aktörer (byteshandel med  
företag eller privatpersoner). 
 
2.24 Hur viktigt har det varit att byta varor/  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
tjänster för företagets utveckling? 
 
2.25 Medvetet fördröjer utbetalningar till leverantörer. Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
 
2.26 Hur viktigt har det varit att fördröja   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
utbetalningar till leverantörer för företagets  
utveckling? 
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2.27 Medvetet (men tillfälligtvis) fördröjer   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
inbetalning av mervärdesskatt/källskatt. 
 
2.28 Hur viktigt har det varit att fördröja   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
inbetalningar av mervärdesskatt/källskatt för  
företagets utveckling? 
 
2.29 Tillfälligt anställer arbetskraft på projektbasis  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
istället för att ge vederbörande en  
tillsvidareanställning (bortse från konsulthjälp). 
 
2.30 Hur viktigt har det varit att tillfälligt anställa  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
arbetskraft för företagets utveckling? 
 
2.31 Avtalat med sin leverantör om att   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
betala först då företaget självt sålt varorna i fråga. 
 
2.32 Hur viktigt har det varit att betala först då  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
företaget självt sålt vidare för företagets utveckling? 
 
2.33 Försöker nå bästa möjliga kreditvillkor från  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
leverantörer. 
 
2.34 Hur viktigt har det varit att nå bästa möjliga  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
kreditvillkor från leverantörer för företagets utveckling? 
 
2.35 Belånar utestående kundfordringar hos ett  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
factoringbolag, eller liknande. 
 
2.36 Hur viktigt har det varit att belåna utestående  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
kundfordringar för företagets utveckling? 
 
2.37 Erhållit någon form av bidrag.  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
 
2.38 Hur viktigt har det varit att erhålla någon form  inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
av bidrag för företagets utveckling? 
 
2.39 Delfakturerar kunden under pågående jobb. Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket ofta 
 
2.40 Hur viktigt har det varit att delfakturera   inte viktigt ☐☐☐☐☐☐☐ Mycket viktigt 
kunden under ett pågående jobb för företagets  
utveckling? 
 
 
3. Konkurrensfördel och teknologi 
 
Ange dina uppfattningar om hur företagets huvudarbetsuppgifter ser ut, d v s arbetsuppgifter som 
tydligast kan kopplas till det kunderna betalar för. Ett antal påstående presenteras. Markera med 
ett "X" det alternativ som passar bäst. 
 
Huvudarbetsuppgifterna i mitt företag ... 
 
3.1 är i stor utsträckning av   Tar helt avstånd från ☐☐☐☐☐☐☐	 Instämmer helt 
återkommande karaktär     
    
3.2 kan i huvudsak ses som rutinuppgifter Tar helt avstånd från ☐☐☐☐☐☐☐	 Instämmer helt 
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3.3 kan oftast utföras genom att tillämpa  Tar helt avstånd från ☐☐☐☐☐☐☐	 Instämmer helt 
välkända och beprövade arbetssätt. 
 
3.4 är sällan eller aldrig så beskaffade Tar helt avstånd från ☐☐☐☐☐☐☐	 Instämmer helt 
att tex en nyanställd kan utföra dem. Det  
krävs istället lång erfarenhet för att kunna 
utföras. 
 
Uppskatta företagets nivå i jämförelse med viktiga konkurrenter. 
I jämförelse med viktiga konkurrenter är … 
 
3.5 kvaliteten på de produkter/tjänster Betydligt lägre ☐☐☐☐☐☐☐	 Betydligt högre 
som företaget utvecklat 
 
3.6 företagets effektivitet i att utveckla Betydligt lägre ☐☐☐☐☐☐☐	 Betydligt högre 
produkter/tjänster  
 
3.7 företagets effektivitet i att tillverka Betydligt lägre ☐☐☐☐☐☐☐	 Betydligt högre 
produkter och/eller utföra tjänster 
 
3.8 kvaliteten i själva tillverkningen av Betydligt lägre ☐☐☐☐☐☐☐	 Betydligt högre 
produkter och/eller utförandet av tjänster 
 
3.9 företagets förmåga att ta reda på vad Betydligt lägre ☐☐☐☐☐☐☐	 Betydligt högre 
kunderna vill ha 
 
3.10 företagets effektivitet i att  Betydligt lägre ☐☐☐☐☐☐☐	 Betydligt högre 
marknadsföra och sälja 
 
 
4. Omgivning 
 
I den här delen ber vi dig reflektera kring den huvudsakliga branschen som företaget befinner sig i. 
Utgå ifrån vad som kännetecknar de 3 senaste åren. Två påståenden presenteras. Markera med ett 
"X" det alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. Alternativ 4 indikerar att båda påståendena 
är likvärdiga eller att inga förändringar har förekommit. 
 
4.1 För att hålla jämna steg med Sällan förändra ☐☐☐☐☐☐☐	 Ofta förändra 
marknaden och konkurrenterna så har marknadseffektivitet marknadseffektivitet 
vårt företag behövt att 
 
4.2 Takten till vilken produkter/tjänster Har varit mkt ☐☐☐☐☐☐☐	 Har varit väldigt hög 
ersätts eller förnyas i branschen långsam (som  (som för tex modevaror) 
   för tex sådana 
   basmetaller som 
   koppar) 
 
4.3 Produktionen och tjänsteteknologin Utsätts inte för ☐☐☐☐☐☐☐	 Förändras ofta och i stor 
   alltför mkt förändring omfattning (som för tex 
   (som tex stålproduktion) avancerad elektronikkomp- 
     onenter) 
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Markera i vilken utsträckning som du i ditt företagande under det senaste året känt dig … 
 
4.4 Intresserad   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet  
 
4.5 Upprymd    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.6 Bekymrad    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.7 Upprörd    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.8 Stark    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.9 Skuldmedveten/skyldig   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.10 Entusiastisk   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.11 Orolig    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.12 Stolt    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.13 Inspirerad   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.14 Motvillig    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.15 Lättretlig    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.16 Alert    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.17 Beslutsam/handlingskraftig  Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.18 Skamsen    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.19 Nervös    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.20 Uppmärksam   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.21 Rädd    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
4.22 Aktiv    Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
 
4.23 Uppskatta antal år som du har varit yrkesverksam i nuvarande bransch. 
 
4.24 Om du räknar med tidigare erfarenheten och din nuvarande position, uppskatta sammanlagd 
längd som du arbetat som företagsledare. 
 
 
5. Nätverk  
 
Nedanstående frågor berör företagets nätverk och hur viktiga personer har varit för att stödja dig som 
VD inför viktiga beslut. Markera med ett ”X” det alternativ som stämmer bäst. 
 
5.1 Deltar du aktivt i ett nätverk/associationer där du har   ☐	 Ja  ☐	 Nej	  
möjlighet att, på ett mer informellt sätt, träffa aktörer som är 
involverad i din verksamhet eller etablera nya relationer? 
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5.2 Hur frekvent interagerar du med dina formella   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket ofta 
eller informella affärskontaker (för affärsrelaterade  
diskussioner)? 
 
 
Om jag står inför ett problem som rör verksamhetens produkter/tjänster, som jag inte kan 
hantera ensam, är följande personer viktiga för att stödja mig: 
 
5.3 Make/maka       Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.4 Andra familjemedlemmar/släktningar   Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.5 Vänner        Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.6 Bankkontakter       Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.7 Konsulter/rådgivare      Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.8 Leverantörer       Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.9 Kunder        Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
Om jag står inför ett problem som rör verksamhetens finansiella situation, som jag inte kan 
hantera ensam, är följande personer viktiga för att stödja mig:  
 
5.10 Make/maka       Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.11 Andra familjemedlemmar/släktningar   Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.12 Vänner        Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.13 Bankkontakter      Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.14 Konsulter/rådgivare      Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.15 Leverantörer       Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
5.16 Kunder        Inte viktig ☐☐☐☐☐☐☐	 Mycket viktigt 
 
Just nu är jag beroende av följande personer för att hålla igång verksamheten: 
 
5.17 Make/maka       Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
5.18 Andra familjemedlemmar/släktningar   Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
5.19 Vänner        Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
5.20 Bankkontakter      Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
5.21 Konsulter/rådgivare      Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
5.22 Leverantörer       Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet  
 
5.23 Kunder        Inte alls ☐☐☐☐☐☐☐	 Helt och hållet 
 
Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 
 
Finansiella bootstrappingmetoder som vi använt i vår enkätstudie. 
  
De finansiella bootstrappingmetoderna som vi använt i vår enkätundersökning faller in under 
de sex olika grupperna av finansiell bootstrapping som Winborg och Landström (2001) 
beskriver och definierar i sin studie. De metoder som beskrivs nedan är definierade enligt Van 
Auken (2005) och Winborg och Landström (2001).  
 

1. Periodvis håller inne hela eller delar av ägarens lön  
2. Använder privata besparingar eller kreditkort för företagets utgifter  
3. Lån av kapital från släkt och vänner  
4. Tillföra kapital som resultat av att arbeta med uppdrag i andra företag  
5. Väljer kunder som betalar snabbt  
6. Erbjuder kunder kassarabatt vid kontant betalning för att tidigare få betalt  
7. Delar utrustning med andra företag  
8. Hyr/leasar utrustning  
9. Köper begagnad utrustning  
10. Samordnar inköp tillsammans med andra företag  
11. Anställer släkt och/eller vänner med låg lön  
12. Byteshandel i stället för att köpa/sälja varor  
13. Fördröjer betalningar till leverantörer  
14. Fördröjer inbetalning av mervärdesskatt/källskatt  
15. Hyr in arbetskraft istället för att anställa  
16. Avtalat med sin leverantör om att betala först då företaget självt sålt varorna  
17. Förhandlar bästa villkor med leverantörer  
18. Belånar utestående kundfordringar hos ett factoringbolag, eller liknande  
19. Erhållit någon form av bidrag  
20. Får betalt i förskott av kunder  
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BILAGA 3 
 
Tabell 3.1 visar faktorladdningar för de oberoende variablerna för de studerade företagen i 
både små- och storstäder tillsammans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.1
Cronbach α Varians (%) Sign.nivå F.Laddningar

OBEROENDE VARIABLER
Socialt kapital
Starka band 0,825 41,96 0,00
[5.3]Make/maka 0,723
[5.4]Andra familjemedlemmar 0,768
[5.5]Vänner 0,512
[5.10]Make/maka 0,793
[5.11]Andra familjemedlemmar 0,742
[5.12]Vänner 0,512
[5.17]Make/maka 0,611
[5.18]Andra familjemedlemmar 0,630
[5.19]Vänner 0,430
Svaga band 0,848 38,06 0,00

0,647
0,598
0,629

[5.9]Kunder 0,667
0,528
0,596
0,735

[5.16]Kunder 0,658
0,650
0,584
0,566

[5.23]Kunder 0,508
Totalt socialt kapital 0,848 25,81 0,00
Humankapital
Anställda 0,569 45,21 0,00
[1.19] Utbildningsnivå 0,418
[1.16]Produktutveckling 0,804
[1.17]Produktion 0,746
[1.18]Marknadsföring/försäljning 0,657
Företagaren 0,759 80,83 0,00
[1.20]Utbildningsnivå 0,333
[4.23] Verksam i nuvarande bransch 0,808
[4.24] Tidigare erfarenhet 0,808
Totalt human kapital 0,509 34,72 0,00

[5.22]Leverantörer

[5.6]Bankkontakter
[5.7]Konsulter/rådgivare
[5.8]Leverantörer

[5.13]Bankkontakter
[5.14]Konsulter/rådgivare
[5.15]Leverantörer

[5.20]Bankkontakter
[5.21]Konsulter/rådgivare
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BILAGA 4 
 
Tabell 4.1 visar faktorladdningar för den beroende variabeln. De finansiella 
bootstrappingmetoderna är ordnade i sex olika grupper och de bootstrappingmetoder som 
tillhör varje grupp går att utläsa i tabellen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.1
Finansiella bootstrappingmetoder Faktor Varians % F.laddning Medelv. S.avvikelse
Periodvis hålla inne hela eller delar av ägarens lön Ägarfinansiering 41,22 0,71 1,44 1,04
Använder privata besparingar eller kreditkort för företagets utgifter (Cronbach alpha = 0,634) 0,38 1,06 0,50
Lån av kapital från släkt eller vänner 0,76 1,26 0,79
Tillföra kapital som resultat av att arbeta med uppdrag i andra företag 0,55 1,40 0,94
Anstället släkt och/eller vänner med låg lön 0,74 1,26 0,88
Byteshandel istället för att köpa/sälja varor Minimera investeringskostnader 54,77 0,75 1,26 0,79
Hyr in arbetskraft istället för att anställa (Cronbach alpha = 0,526) 0,73 2,35 1,86
Förhandlad bästa villkor med leverantör 0,74 2,88 1,89
Väljer kunder som betalar snabbt Minimera kundfordringskostnader 48,8 0,86 3,34 1,93
Erbjuda kunder kassarabatt vid kontant betalning (Cronbach alpha = 0,384) 0,27 1,39 0,91
Får betalt i förskott av kunder 0,80 1,15 0,44
Fördröjer betalningar till leverantör Hålla inne med betalningar 67,47 0,82 0,07 1,11
Fördröjer inbetalning av moms/källskatt (Cronbach alpha = 0,758) 0,65 1,31 0,98
Avtala med leverantörer om betalning först då företaget sålt varan 0,97 1,25 0,68
Delar utrustning med andra företag Resursdelning med andra företag 50,26 0,86 1,55 1,21
Hyr/leasar utrustning (Cronbach alpha = 0,615) 0,71 2,04 1,38
Köper begagnad utrustning 0,74 2,24 1,94
Samordnar inköp med andra företag 0,48 2,28 1,85
Belånar utestående kundfordringar hos factoringbolag Subventionsbaserade 54,93 0,74 1,28 1,15
Erhållit någon form av bidrag (Cronbach alpha = 0,172) 0,74 2,35 1,57
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Tabell 5.3
Regressionsanalys storstäder
Beroende variabel: Ägarfinansiering

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,085 0,095 -0,164 -0,001 0,388 0,102 0,370 0,377
2. Branschstruktur -0,238 -0,224 -0,259 -0,290 -0,210 -0,229 -0,230 -0,286
3. Företagets ålder 0,002 0,002 0,005 0,005 0,003 0,000 0,003 0,005
4. Företagets storlek -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,004 -0,005 -0,005 -0,006
5. Kapitaltillskott 0,218 0,227 0,190 0,205 0,144 0,223 0,161 0,169
6. Kapitalbehov 0,149 0,146 0,166 0,156 0,286 0,177 0,333 0,325

Oberoende variabler
7. Svaga band -0,050
8. Starka band 0,199
9. Totalt socialt kapital 0,093 0,015
9. Anställdas humankapital -0,175
10. VD:ns humankapital 0,021
11. Totalt humankapital 0,029 -0,032
Intercept/constant 1,356* 1,487* 1,049 1,218 1,748 0,953 0,621 0,896
R2 0,260 0,263 0,305 0,267 0,348 0,284 0,337 0,340
Adjusted R2 0,171 0,156 0,204 0,158 0,221 0,181 0,208 0,180
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

BILAGA 5   
Finansiell bootstrapping – Ägarfinansiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5.1
Regressionsanalys småstäder & storstäder
Beroende variabel: Ägarfinansiering

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,195 0,192 0,045 0,122 0,211 0,186 0,198 0,082
2. Branschstruktur -0,155 -0,157 -0,155 -0,168 -0,179 -0,153 -0,170 -0,219
3. Företagets ålder 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,004
4. Företagets storlek -0,004 -0,004 -0,004 -0,004 -0,005 -0,004 -0,006 -0,005
5. Kapitaltillskott 0,033 0,049 0,027 0,03 0,052 0,034 0,050 0,082
6. Kapitalbehov 0,189** 0,174* 0,187** 0,175** 0,160 0,186** 0,170 0,110

Oberoende variabler
7. Svaga band -0,008
8. Starka band 0,136*
9. Totalt socialt kapital 0,107 0,129
9. Anställdas humankapital -0,175
10. VD:ns humankapital -0,002
11. Totalt humankapital -0,026 0,026
R2 1,261*** 1,291*** 1,002** 1,029** 2,178*** 1,309*** 1,600** 1,399*
Adjusted R2 0,167 0,168 0,205 0,179 0,194 0,168 0,174 0,189
Intercept/constant 0,126 0,118 0,157 0,129 0,127 0,119 0,105 0,107
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 5.2
Regressionsanalys småstäder
Beroende variabel: Ägarfinansiering

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,175 0,124 0,055 0,040 0,136 0,117 0,026 -0,207
2. Branschstruktur -0,104 -0,113 -0,086 -0,095 -0,145 -0,086 -0,099 -0,141
3. Företagets ålder 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,003 0,002
4. Företagets storlek -0,006 -0,005 -0,005 -0,004 ´-0,015* -0,006 -0,014 -0,010
5. Kapitaltillskott 0,045 0,046 0,053 0,045 0,084 0,051 0,083 0,166*
6. Kapitalbehov 0,106 0,075 0,092 0,068 0,045 0,096 0,031 -0,109

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,087
8. Starka band 0,120*
9. Totalt socialt kapital 0,187* 0,331*
9. Anställdas humankapital -0,138
10.VD:ns humankapital -0,009
11. Totalt humankapital -0,052 -0,053
Intercept/constant 1,185*** 1,021** 0,885* 0,739 2,077** 1,410*** 2,048** 1,319
R2 0,140 0,162 0,207 0,214 0,179 0,154 0,199 0,329
Adjusted R2 0,058 0,066 0,115 0,121 0,032 0,058 0,055 0,179
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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BILAGA 6   
Finansiell bootstrapping – Minimera investeringskostnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.1
Regressionsanalys småstäder & storstäder
Beroende variabel: Minimera investeringskostnader

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD -0,286 -0,488 -0,341 -0,553 -0,074 -0,287 0,041 -0,316
2. Branschstruktur -0,009 -0,070 -0,019 -0,040 -0,190 -0,008 -0,175 -0,274
3. Företagets ålder -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 0,002 0,003
4. Företagets storlek 0,002 0,004 0,002 0,003 0,002 0,002 0,001 0,003
5. Kapitaltillskott 0,077 0,044 0,076 0,062 0,097 0,077 0,098 0,141
6. Kapitalbehov 0,227* 0,188* 0,222* 0,193* 0,251* 0,227* 0,246* 0,123

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,306***
8. Starka band 0,038
9. Totalt socialt kapital 0,286** 0,409**
9. Anställdas humankapital -0,146
10. VD:ns humankapital 0,000
11. Totalt humankapital -0,041 -0,040
Intercept/constant 1,818*** 1,223** 1,791*** 1,313** 2,287** 1,828*** 2,022** 1,301
R2 0,143 0,236 0,140 0,196 0,199 0,143 0,198 0,272
Adjusted R2 0,102 0,192 0,091 0,148 0,135 0,095 0,133 0,201
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 6.2
Regressionsanalys småstäder
Beroende variabel: Minimera investeringskostnader

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD ´-0.368 -0,624 -0,45 -0,672 -0,139 -0,365 -0,187 -0,676
2. Branschstruktur 0.015 -0,013 0,009 -0,007 -0,111 0,014 -0,087 -0,165
3. Företagets ålder ´-0.004 -0,006 -0,005 -0,006 -0,007 -0,004 -0,008 -0,010
4. Företagets storlek 0,019* 0,022** 0,020* 0,022** 0,020´ 0,019* 0,020´ 0,025*
5. Kapitaltillskott 0,037 0,016 0,038 0,031 0,064 0,037 0,066 0,183
6. Kapitalbehov 0,325** 0,243* 0,313** 0,258* 0,304* 0,326** 0,295 0,059

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,202**
8. Starka band 0,064
9. Totalt socialt kapital 0,294* 0,602**
9. Anställdas humankapital -0,036
10. VD:ns humankapital 0,001
11. Totalt humankapital -0,029 -0,046
Intercept/constant 1,616*** 1,091* 1,549** 1,160* 1,770 1,602** 1,939* 0,928
R2 0,284 0,362 0,287 0,336 0,303 0,284 0,307 0,444
Adjusted R2 0,221 0,297 0,210 0,263 0,189 0,210´ 0,194 0,332
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 6.3
Regressionsanalys storstäder
Beroende variabel: Minimera investeringskostnader

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD -0,209 -0,394 -0,265 -0,473 0,310 -0,209 0,347 0,088
2. Branschstruktur 0,028 -0,097 -0,009 -0,032 -0,134 0,028 -0,174 -0,296
3. Företagets ålder 0,001 0,003 0,003 0,003 0,005 0,001 0,007 0,011
4. Företagets storlek -0,004 -0,001 -0,004 -0,002 -0,001 -0,004 -0,003 -0,001
5. Kapitaltillskott 0,164 0,13 0,165 0,134 0,164 0,163 0,164 0,142
6. Kapitalbehov 0,022 0,033 0,02 0,030 0,087 0,020 0,095 0,052

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,340*
8. Starka band 0,023
9. Totalt socialt kapital 0,307 0,292
9. Anställdas humankapital -0,213
10. VD:ns humankapital -0,001
11. Totalt humankapital -0,073 -0,081
Intercept/constant 1,944** 1,181 1,966** 1,318 2,364 1,970** 1,999 1,615
R2 0,079 0,186 0,079 0,136 0,167 0,079 0,171 0,234
Adjusted R2 -0,034 0,065 -0,058 0,005 0,001 -0,055 0,006 0,042
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05



 64 

BILAGA 7   
Finansiell bootstrapping – Minimera kundfordringskostnader 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7.1
Regressionsanalys småstäder & storstäder
Beroende variabel: Minimera kundfordringskostnader

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD -0,063 -0,049 0,003 -0,006 0,043 -0,043 0,064 0,100
2. Branschstruktur -0,192 -0,187 -0,192 -0,184 ´-0,404*** -0,198 ´-0,410*** ´-0,405***
3. Företagets ålder -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 0,001 -0,002 0,001 0,000
4. Företagets storlek 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000
5. Kapitaltillskott -0,025 -0,010 -0,020 -0,001 0,059 -0,027 0,059 0,098
6. Kapitalbehov 0,165* 0,153 0,161* 0,148 0,06 0,174* 0,068 0,034

Oberoende variabler
7. Svaga band -0,015
8. Starka band -0,053
9. Totalt socialt kapital -0,060 -0,057
9. Anställdas humankapital 0,021
10. VD:ns humankapital 0,006
11. Totalt humankapital 0,020 0,018
Intercept/constant 1,885*** 1,909*** 1,987*** 2,008*** 1,993*** 1,754*** 1,865*** 2,019***
R2 0,084 0,083 0,090 0,087 0,177 0,087 0,182 0,194
Adjusted R2 0,039 0,029 0,036 0,031 0,109 0,034 0,133 0,111
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 7.2
Regressionsanalys småstäder
Beroende variabel: Minimera kundfordringskostnader

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD -0,513 -0,488 -0,486 -0,459 -0,292 -0,521 -0,317 -0,275
2. Branschstruktur -0,131 -0,131 -0,137 -0,138 ´-0,297* -0,128 -0,286 -0,294
3. Företagets ålder -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,003 -0,005 -0,003 -0,004
4. Företagets storlek 0,005 0,005 0,005 0,005 0,001 0,005 0,001 0,000
5. Kapitaltillskott -0,015 0,002 -0,014 0,005 0,04 -0,014 0,040 0,085
6. Kapitalbehov 0,226* 0,215* 0,222* 0,209* 0,106 0,224* 0,102 0,055

Oberoende variabler
7. Svaga band -0,030
8. Starka band -0,025
9. Totalt socialt kapital -0,057 -0,080
9. Anställdas humankapital -0,023
10. VD:ns humankapital -0,001
11. Totalt humankapital -0,012 -0,020
Intercept/constant 2,035*** 2,100*** 2,109*** 2,183*** 2,374** 2,067*** 2,415*** 2,761**
R2 0,195 0,197 0,196 0,199 0,225 0,196 0,227 0,253
Adjusted R2 0,121 0,108 0,105 0,107 0,093 0,108 0,095 0,096
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 7.3
Regressionsanalys storstäder
Beroende variabel: Minimera kundfordringskostnader

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,451 0,436 0,546 0,478 0,431 0,452 0,421 0,409
2. Branschstruktur -0,125 -0,134 -0,124 -0,109 ´-0,520* -0,118 ´-0,495* -0,491
3. Företagets ålder 0,001 0,001 0,000 0,001 0,006 -0,001 0,004 0,004
4. Företagets storlek -0,002 -0,002 -0,002 -0,002 -0,001 -0,002 0,000 0,000
5. Kapitaltillskott 0,048 0,041 0,053 0,047 0,178 0,050 0,174 0,170
6. Kapitalbehov -0,004 -0,001 -0,006 -0,005 -0,028 0,023 -0,013 -0,015

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,045
8. Starka band -0,067
9. Totalt socialt kapital -0,013 0,023
9. Anställdas humankapital 0,081
10. VD:ns humankapital 0,016
11. Totalt humankapital 0,045 0,046
Intercept/constant 1,524** 1,402* 1,623** 1,517* 1,292 1,199 1,238 1,163
R2 0,063 0,065 0,070 0,063 0,220 0,082 0,230 0,227
Adjusted R2 -0,055 -0,077 -0,072 -0,083 0,054 -0,055 0,067 0,021
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05



 65 

BILAGA 8   
Finansiell bootstrapping – Hålla inne med betalningar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8.1
Regressionsanalys småstäder & storstäder
Beroende variabel: Hålla inne med betalningar

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,248 0,238 0,223 0,214 0,265 0,218 0,229 0,227
2. Branschstruktur -0,021 -0,017 -0,021 -0,014 -0,015 -0,008 -0,004 0,004
3. Företagets ålder -0,003 -0,003 -0,003 -0,004 -0,002 -0,002 -0,002 -0,002
4. Företagets storlek 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001
5. Kapitaltillskott 0,042 0,046 0,041 0,046 0,094 0,047 0,094 0,120
6. Kapitalbehov 0,224** 0,211** 0,223** 0,211** 0,145 0,208** 0,140 0,109

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,033
8. Starka band 0,018
9. Totalt socialt kapital 0,048 0,007
9. Anställdas humankapital -0,134
10. VD:ns humankapital -0,011
11. Totalt humankapital -0,041 -0,041
Intercept/constant 0,658* 0,561 0,638* 0,542 1,220** 0,888* 1,022* 1,013*
R2 0,210 0,218 0,208 0,216 0,253 0,221 0,253 0,271
Adjusted R2 0,171 0,172 0,161 0,169 0,191 0,175 0,191 0,197
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 8.2
Regressionsanalys småstäder
Beroende variabel: Hålla inne med betalningar

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,622* 0,575* 0,631* 0,584* 0,361 0,566* 0,294 0,260
2. Branschstruktur 0,035 0,030 0,036 0,034 0,017 0,058 0,047 0,037
3. Företagets ålder -0,003 -0,004 -0,003 -0,004 -0,005 -0,003 -0,006 -0,007
4. Företagets storlek 0,002 0,003 0,002 0,003 0,008 0,001 0,007 0,008
5. Kapitaltillskott 0,033 0,029 0,034 0,034 0,050 0,040 0,051 0,075
6. Kapitalbehov 0,213** 0,198* 0,213** 0,203* 0,117 0,210* 0,105 0,067

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,056
8. Starka band -0,006
9. Totalt socialt kapital 0,038 0,036
9. Anställdas humankapital -0,066
10.VD:ns humankapital -0,011
11. Totalt humankapital -0,037 -0,043
Intercept/constant 0,062 -0,036 0,260 -0,006 0,740 0,336 0,874 0,904
R2 0,335 0,340 0,334 0,335 0,274 0,349 0,293 0,302
Adjusted R2 0,275 0,267 0,063 0,259 0,153 0,279 0,175 0,158
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 8.3
Regressionsanalys storstäder
Beroende variabel: Hålla inne med betalningar

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD -0,368 -0,344 -0,473 -0,404 0,094 -0,386 0,089 0,141
2. Branschstruktur -0,218 -0,198 -0,255 -0,209 -0,084 -0,217 -0,085 -0,047
3. Företagets ålder -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 0,000 0,000
4. Företagets storlek -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,002 -0,001
5. Kapitaltillskott 0,234 0,230 0,228 0,223 0,338* 0,235 0,340* 0,341*
6. Kapitalbehov 0,413 0,115 0,117 0,117 0,102 0,119 0,110´ 0,106

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,014
8. Starka band 0,072
9. Totalt socialt kapital 0,074 -0,011
9. Anställdas humankapital -0,025
10. VD:ns humankapital 0,003
11. Totalt humankapital 0,007 0,006
Intercept/constant 1,585* 1,481* 1,491* 1,373* 0,745 1,540* 0,562 0,480
R2 0,221 0,224 0,224 0,223 0,442 0,222 0,442 0,456
Adjusted R2 0,124 0,106 0,106 0,103 0,324 0,106 0,324 0,311
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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BILAGA 9   
Finansiell bootstrapping – Resursdelning med andra företag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.1
Regressionsanalys småstäder & storstäder
Beroende variabel: Resursdelning med andra företag

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD -0,256 -0,430 -0,394 -0,528 -0,218 -0,250 -0,199 -0,391
2. Branschstruktur 0,066 0,014 0,066 0,033 -0,127 0,089 -0,094 -0,149
3. Företagets ålder -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,005 -0,004 -0,003 -0,002
4. Företagets storlek 0,004 0,006 0,005 0,006 0,005 0,004 0,004 0,005
5. Kapitaltillskott 0,094 0,052 0,093 0,063 0,124 0,110 0,150* 0,164*
6. Kapitalbehov 0,178* 0,168* 0,173* 0,170* 0,172 0,183* 0,179* 0,130

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,232**
8. Starka band 0,094
9. Totalt socialt kapital 0,264** 0,209
9. Anställdas humankapital -0,098
10. VD:ns humankapital -0,001
11. Totalt humankapital -0,021 -0,018
Intercept/constant 1,619*** 1,192*** 1,479*** 1,169** 2,251*** 1,458*** 1,757*** 1,379*
R2 0,175 0,235 0,188 0,228 0,236 0,223 0,309 0,34
Adjusted R2 0,135 0,189 0,140 0,181 0,171 0,178 0,249 0,271
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 9.2
Regressionsanalys småstäder
Beroende variabel: Resursdelning med andra företag

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD -0,424 -0,641 -0,565 -0,742 -0,267 -0,411 -0,256 -0,618
2. Branschstruktur -0,013 -0,036 -0,023 -0,035 -0,179 0,035 -0,111 -0,163
3. Företagets ålder -0,008 -0,009 -0,009 -0,010 -0,015 -0,006 -0,012 -0,013
4. Företagets storlek 0,014 0,016 0,015 0,017 0,017 0,013 0,017 0,021*
5. Kapitaltillskott 0,011 -0,029 0,010 -0,021 0,072 0,043 0,116 0,183
6. Kapitalbehov 0,288 0,243* 0,275* 0,250* 0,167 0,301** 0,189 0,041

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,264*
8. Starka band 0,107
9. Totalt socialt kapital 0,306* 0,440*
9. Anställdas humankapital -0,112
10. VD:ns humankapital 0,003
11. Totalt humankapital 0,011 0,001
Intercept/constant 1,949*** 1,473** 1,832*** 1,464** 2,733* 1,593** 1,620* 0,825
R2 0,231 0,297 0,246 0,293 0,261 0,301 0,342 0,446
Adjusted R2 0,162 0,221 0,163 0,215 0,137 0,226 0,230 0,329
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 9.3
Regressionsanalys storstäder
Beroende variabel: Resursdelning med andra företag

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,040 -0,087 -0,062 -0,157 0,104 0,039 0,126 0,172
2. Branschstruktur 0,198 0,113 0,202 0,145 -0,013 0,191 -0,055 -0,074
3. Företagets ålder -0,004 -0,002 -0,003 -0,002 -0,001 -0,003 0,002 0,003
4. Företagets storlek 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002
5. Kapitaltillskott 0,197 0,176 0,191 0,177 0,166 0,194 0,163 0,176
6. Kapitalbehov -0,005 0,009 -0,001 0,009 0,155 -0,018 0,117 0,119

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,177
8. Starka band 0,076
9. Totalt socialt kapital 0,196 -0,085
9. Anställdas humankapital -0,038
10. VD:ns humankapital -0,009
11. Totalt humankapital -0,074 -0,083
Intercept/constant 1,123 0,791 0,990* 0,778 1,219 1,299* 1,780* 2,094*
R2 0,193 0,231 0,204 0,226 0,319 0,200 0,370 0,384
Adjusted R2 0,088 0,108 0,080 0,102 0,166 0,075 0,228 0,214
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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BILAGA 10  
Finansiell bootstrapping – Finansiering genom bidrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10.1
Regressionsanalys småstäder & storstäder
Beroende variabel: Finansiering genom bidrag (subventionsbaserad)

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,714** 0,602** 0,479* 0,444 0,738** 0,694** 0,678** 0,411
2. Branschstruktur 0,108 0,069 0,013 0,073 0,118 0,119 0,147 0,068
3. Företagets ålder -0,002 -0,001 -0,001 -0,001 0,001 -0,001 0,001 0,003
4. Företagets storlek 0,003 0,003 0,003 0,004 0,002 0,002 0,001 0,002
5. Kapitaltillskott 0,076 0,057 0,068 0,049 0,066 0,080 0,069 0,086
6. Kapitalbehov 0,182* 0,159* 0,181* 0,163* 0,244*** 0,170* 0,232* 0,155

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,168*
8. Starka band 0,174**
9. Totalt socialt kapital 0,284*** 0,301**
9. Anställdas humankapital ´-0,260**
10. VD:ns humankapital -0,007
11. Totalt humankapital ´-0,066* ´-0,067*
Intercept/constant 0,117 -0,190 -0,143 -0,379 1,194* 0,271 0,660 0,172
R2 0,267 0,299 0,311 0,326 0,373 0,272 0,358 0,407
Adjusted R2 0,232 0,259 0,272 0,287 0,322 0,230 0,306 0,349
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 10.2
Regressionsanalys småstäder
Beroende variabel: Finansiering genom bidrag (subventionsbaserad)

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,997** 0,885* 0,869* 0,801* 0,903* 0,935** 0,762 0,412
2. Branschstruktur 0,221 0,210 0,219 0,211 0,148 0,251 0,228 0,177
3. Företagets ålder -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,003 0,000 0,002 0,000
4. Företagets storlek 0,016* 0,017* 0,017* 0,018* 0,010 0,014 0,013 0,017
5. Kapitaltillskott 0,063 0,061 0,064 0,063 0,060 0,071 0,058 0,138
6. Kapitalbehov 0,148 0,098 0,138 0,099 0,155 0,135 0,128 -0,040

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,140
8. Starka band 0,099
9. Totalt socialt kapital 0,195 0,430*
9. Anställdas humankapital -0,304
10. VD:ns humankapital -0,012
11. Totalt humankapital -0,065 -0,079
Intercept/constant -0,362 -0,614 -0,509 -0,690 1,301 -0,069 0,594 -0,115
R2 0,363 0,383 0,375 0,387 0,367 0,374 0,346 0,432
Adjusted R2 0,306 0,316 0,307 0,319 0,262 0,308 0,237 0,316
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 10.3
Regressionsanalys storstäder
Beroende variabel: Finansiering genom bidrag (subventionsbaserad)

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8
Kontrollvariabler
1. Kön VD 0,149 0,013 -0,276 -0,240 0,271 0,149 0,282 0,037
2. Branschstruktur -0,222 ´-0,319* -0,227 ´-0,314* -0,126 -0,222 -0,141 -0,233
3. Företagets ålder -0,002 0,001 0,001 0,001 -0,001 -0,002 0,001 0,003
4. Företagets storlek 0,001 0,002 0,002 0,003 0,001 0,002 0,000 0,001
5. Kapitaltillskott 0,058 0,032 0,010 0,000 0,057 0,058 0,061 0,023
6. Kapitalbehov 0,255* 0,263* 0,290** 0,285** 0,401** 0,257* 0,391** 0,385**

Oberoende variabler
7. Svaga band 0,220*
8. Starka band 0,314***
9. Totalt socialt kapital 0,433*** 0,255
9. Anställdas humankapital -0,072
10. VD:ns humankapital 0,002
11. Totalt humankapital -0,039 -0,032
Intercept/constant 0,996* 0,559 0,491 0,169 0,858 0,962 0,878 0,456
R2 0,296 0,369 0,452 0,466 0,536 0,296 0,546 0,598
Adjusted R2 0,211 0,277 0,372 0,387 0,443 0,196 0,455 0,497
Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05
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BILAGA 11 
 
Tabell 11.1 visar deskriptiv statistik och korrelationer för studiens kontrollvariabler och 
oberoende variabler i både små- och storstäder tillsammans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11.1
Deskriptiv statistik och korrelationer i små- och storstäder tillsammmans

M
edel

S.Avvikelse
M

in
M

ax
N

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Kontrollvariabler
1. Kön VD

1,13
0,33

1,00
2,00

142
1,000

2. Branschstruktur
1,52

0,77
1,00

3,00
145

0,095
1,000

3. Företagets ålder
24,29

26,36
2,00

136,00
140

0,013
0,255**

1,000
4. Företagets storlek

16,26
24,89

0,00
250,00

144
0,001

0,066
0,173*

1,000
5. Kapitaltillskott

2,65
1,73

1,00
7,00

143
0,139

0,064
-0,090

0,005
1,000

6. Kapitalbehov
2,14

1,42
1,00

7,00
145

0,249**
0,118

-0,105
-0,016

0,667**
1,000

Oberoende variabler
7. Svaga band

3,49
1,21

1,00
6,08

142
0,253**

0,105
-0,059

-0,082
0,326**

0,261**
1,000

8. Starka band
3,13

1,35
1,00

6,22
141

0,341**
0,007

-0,040
-0,081

0,124
0,142

0,286**
1,000

9. Totalt socialt kapital
3,38

1,01
1,19

5,76
138

0,358**
0,075

-0,045
-0,110

0,306**
0,266**

0,837**
0,763**

1,000
9. Anställdas humankapital

4,75
0,92

2,25
6,75

103
-0,006

0,038
0,043

0,100
-0,101

-0,144
-0,049

-0,098
-0,089

1,000
10. VD:ns humankapital

18,72
9,38

2,50
45,00

144
-0,125

0,147
0,183*

-0,045
-0,083

´-0,192*
-0,017

-0,016
-0,021

0,210*
1,000

11. Totalt humankapital
9,61

3,25
3,50

16,50
102

-0,083
0,151

0,147
-0,043

-0,150
´-0,207*

-0,101
-0,094

-0,138
0,388**

0,983**
1,000

Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05



 69 

BILAGA 12 
 
Tabell 12.1 visar deskriptiv statistik och korrelationer för studiens kontrollvariabler och 
oberoende variabler i enbart studerade företag placerade i småstäder och Tabell 12.2  i 
enbart storstäder.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 12.1
Deskriptiv statistik och korrelationer i småstäder

M
edel

S.Avvikelse
M

in
M

ax
N

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Kontrollvariabler
1. Kön VD

1,12
0,33

1,00
2,00

82
1,000

2. Branschstruktur
1,56

0,79
1,00

3,00
85

0,241*
1,000

3. Företagets ålder
23,52

25,16
2,00

115,00
81

0,052
0,211

1,000
4. Företagets storlek

13,49
14,08

0,00
85,00

85
0,088

0,002
0,176

1,000
5. Kapitaltillskott

2,94
1,85

1,00
7,00

83
0,112

-0,067
-0,056

0,135
1,000

6. Kapitalbehov
2,15

1,38
1,00

7,00
85

0,260*
0,050

-0,098
0,160

0,631**
1,000

Oberoende variabler
7. Svaga band

3,7
1,22

1,08
6,08

83
0,306**

0,077
-0,012

-0,005
0,355**

0,358**
1,000

8. Starka band
3,22

1,42
1,00

6,22
83

0,309**
0,061

0,051
-0,042

0,080
0,135

0,272*
1,000

9. Totalt socialt kapital
3,53

1,04
1,19

5,76
81

0,378**
0,064

0,004
-0,035

0,300**
0,299**

0,831**
0,761**

1,000
9. Anställdas humankapital

4,76
0,91

3,00
6,75

57
0,024

-0,007
0,016

´-0,272*
0,001

-0,036
-0,056

0,035
0,001

1,000
10. VD:ns humankapital

19,61
9,89

2,50
45,00

84
-0,151

0,201
0,094

-0,185
-0,042

-0,165
0,070

-0,049
0,012

0,328*
1,000

11. Totalt humankapital
9,72

3,48
3,50

16,50
56

-0,126
0,210

-0,014
-0,251

-0,101
-0,200

0,040
0,117

-0,062
0,481**

0,986**
1,000

Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Tabell 12.2
Deskriptiv statistik och korrelationer i storstäder

M
edel

S.Avvikelse
M

in
M

ax
N

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Kontrollvariabler
1. Kön VD

1,14
0,35

1,00
2,00

59
1,000

2. Branschstruktur
1,46

0,75
1,00

3,00
59

-0,111
1,000

3. Företagets ålder
25,57

28,31
3,00

136,00
58

-0,037
0,330*

1,000
4. Företagets storlek

20,44
35,10

1,00
250,00

58
-0,054

0,141
0,182

1,000
5. Kapitaltillskott

2,25
1,48

1,00
7,00

59
0,201

0,266*
-0,136

-0,033
1,000

6. Kapitalbehov
2,12

1,49
1,00

7,00
59

0,237
0,213

-0,112
-0,111

0,796**
1,000

Oberoende variabler
7. Svaga band

3,23
1,15

1,00
5,50

58
0,192

0,107
-0,124

-0,109
0,198

0,128
1,000

8. Starka band
3,00

1,26
1,00

5,78
57

0,399**
-0,113

-0,175
-0,107

0,165
0,150´

0,280*
1,000

9. Totalt socialt kapital
3,18

0,93
1,33

5,38
56

0,348
0,041

-0,127
-0,148

0,245
0,210´

0,831**
0,767**

1,000
9. Anställdas humankapital

4,71
0,94

2,25
6,75

45
-0,042

0,113
0,087

0,319*
-0,263

´-0,299*
-0,027

-0,281
-0,193

1,000
10. VD:ns humankapital

17,30
8,52

3,00
38,00

59
-0,079

0,047
0,335*

0,076
-0,247

-0,245
-0,213

0,020´
-0,129

0,028
1,000

11. Totalt humankapital
9,39

2,96
4,50

15,67
45

-0,019
0,061

0,357*
0,095

-0,278
-0,249

´-0,307*
-0,063

-0,269
0,238

0,978**
1,000

Notering: ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05


