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Research 

questions: What is bootstrapping and why is it needed? How is bootstrapping used 

by the corporate leaders interviewed? How do corporate leaders view 

the available methods for financing? 

Purpose:   The purpose is to describe bootstrapping and describe and discuss how 

it is used in three corporations. 

Method: The thesis uses secondary data from books and articles in the subject of 

financing, bootstrapping, pecking order and the financial gap. Semi-

structured interviews with corporate leaders were conducted to collect 

primary data. 

Conclusion: Bootstrapping can be used as an addition or a substitute for external 

financing as methods for acquisition of resources at lowest possible 

cost. All of the respondents preferred internally generated finances to 

bank loans. Financing by issuing equity was the least desirable method. 

The study showed that owner’s capital and usage of friends and family 

as cheap labor are the most commonly occurring methods of 

bootstrapping in the surveyed corporations. Among the surveyed 

corporations, those operating on unpredictable markets are more likely 

to use bootstrapping methods.   
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Nyckelord:  Bootstrapping, Financial Gap, Pecking Order, Finansiering 

Frågeställning:  Vad är bootstrapping och varför behövs det? Vilka 

bootstrappingmetoder används i de företag som intervjuats? Vilken syn 

har företagsledare på de finansieringsalternativ som finns, och vilka 

faktorer spelar in när de ska besluta om finansieringsmetod? 

Syfte:   Författarna avser att beskriva bootstrapping samt beskriva och diskutera 

hur tre småföretag använder sig av bootstrapping.   

Metod:  Uppsatsen använder sekundärdata från böcker och artiklar i ämnena 

finansiering, bootstrapping, pecking order och finansiella gapet. För 

insamling av primärdata genomfördes semistrukturerade intervjuer med 

tre företagsledare. 

Slutsats:  Bootstrapping kan användas som komplement eller substitut till extern 

finansiering som metoder för resursanskaffning till lägsta möjliga kostnad. 

Samtliga respondenter föredrog internt genererade medel framför banklån. 

Ökning av eget kapital med hjälp av externa finansiärer visade sig vara det 

minst önskvärda alternativet för kapitalanskaffning. Studien visade att 

ägartillförda medel och nyttjande av släkt och vänner var de vanligast 

förekommande metoderna för bootstrapping i de tillfrågade företagen. 

Av de tillfrågade företagen var de som ansåg sig existera på en riskfylld 

marknad mer benägna att använda sig av bootstrappingmetoder. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens bakgrund, problemformulering, syfte, avgränsning och 

begreppsdefinition 

1.1. Bakgrund 

Småföretag har ofta svårt att erhålla extern finansiering. Det är relativt sett dyrare för ett 

litet företag att erhålla ett lån än för ett stort företag. Det lilla företaget kan även ha en ovilja 

att erhålla extern finansiering (Cassar, 2004, p262). Det finansiella gapet mellan finansiären 

och företagen har sin bakgrund i att det finns en stor efterfrågan av finansiering men ett 

begränsat utbud (Lam, W., 2010, p269). Det finns även en brist på information mellan 

parterna som gör att investerare kan uppfatta investeringen som riskfylld. Detta kan vara 

anledningar till att ett litet företag har svårare att erhålla extern finansiering.  (Landström, H, 

2000, pp 12-13). Detta leder till att finansieringsalternativen för småföretagen begränsas 

(Cassar, 2004, p262). 

Men behöver företag alltid externt kapital? Thorne (1989) citerad av Van Auken (2005) 

menar att många småföretag är finansierade delvis eller helt utan externa finansiärer, och 

istället använder sig av olika bootstrappingmetoder. Bootstrapping kan definieras som 

metoder för självförsörjning, att kunna lyfta sig själv i stövelremmarna. Författarna till denna 

uppsats har valt att basera definitionen av bootstrapping på följande studier: Frear et al. 

(1995) specificerar bootstrapping som användandet av metoder för att klara resursbehov till 

minimerad eller ingen kostnad. Med andra ord innebär bootstrapping att tillskaffa sig 

resurser till minsta möjliga finansiell kostnad. Winborg (2000, p18) definierar finansiell 

bootstrapping som metoder för att minimera eller eliminera behovet av externa finansiärer.  

Viktigt att notera är att användandet av bootstrapping inte alltid innebär att företaget helt 

frångått extern finansiering.  

1.2. Problemformulering  

Vad är bootstrapping och varför behövs det? Vilka bootstrappingmetoder används i de 

företag som intervjuas?  

Vilken syn har företagsledare på de finansieringsalternativ som finns, och vilka faktorer 

spelar in när de ska besluta om finansieringsmetod? 

1.3. Syfte 

Författarna avser att beskriva bootstrapping samt beskriva och diskutera hur tre småföretag 

använder sig av bootstrapping.   

1.4. Avgränsning 

Det finns ett stort antal finansieringsmöjligheter för företag. Denna uppsats fokuserar på 

arbetet med bootstrapping i tre företag i skilda branscher som alla har under 15 anställda. 
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2. Metod  

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts för insamling av information.  

2.1. Teoriinsamling  

Vid användning av sekundärdata är det viktigt att fastställa att informationen är aktuell, hur 

många oberoende källor informationen har, hur vida informationen är hämtad från sin 

originalkälla och om källan är objektiv (Björklund & Paulsson, 2008, p77). Författarna har för 

att skaffa sig kunskap granskat publicerat material i form av böcker och vetenskapliga 

artiklar i ämnet. Litteraturstudier är tidseffektiva och upptar minimala resurser, en nackdel 

kan vara att litteratur är sekundärdata och det framgår inte alltid vilka metoder som har 

använts för att sammanställa information, eller i vilket syfte (Björklund & Paulsson, 2008 

pp69-70). För insamling av teori har artikeldatabaser som LibHub och ABI/Inform använts. 

Exempel på sökord som har använts: Bootstrapping, financial bootstrapping, pecking order 

theory, financial gap, small business, financing, småföretag, kapitalanskaffning. För 

inhämtning av litteraturmaterial användes samma sökttermer i högskolebibliotekets 

databas.      

Björklund och Paulsson (2008) nämner fyra frågor att ha i åtanke vid insamling av teori: 

• Är informationen aktuell? 

• I hur många olika, oberoende källor finns informationen? 

• Är informationen tagen från sin ursprungskälla?  

• Är informationen vinklad?  

Forskning i ämnet bootstrapping bedrevs till största del på 1990-talet och under början av 

2000-talet och kan därmed anses vara aktuell. Teoriinsamlingen har skett från ett flertal 

oberoende källor. Även om tidigare forskning till stor del har varit opartisk, har vissa studier 

varit vinklade mot specifika geografiska områden, därmed blir det viktigt att ha olika 

nationers lagar och seder i åtanke när informationen ska granskas.  

Carter et al (2005) fann att Winborg och Landströms undersökning kan tillämpas på 

amerikanska småföretag vilket minskar betydelsen av nationers lagar och seder. 

Författarna har strävat efter att använda sig av originalkällor i den mån det har varit möjligt 

för att få en klar bild av tidigare forskning utan andra författares tolkningar. 

2.2. Empiriinsamling  

För att få relevant primärdata genomförde författarna semistrukturerade intervjuer med 

möjlighet att ställa frågor under intervjun utöver de förutbestämda frågorna (Björklund & 

Paulsson, 2008, p68). Intervjuer med tre företagsrepresentanter genomfördes muntligt, med 

uppföljning via e-post. En intervjumall användes för samtliga företag. I snitt tog intervjuerna 

upp en timme per respondent. Kort information angående banklån ficks genom ett 

telefonsamtal med Monica Forsblad på Handelsbanken. Då författarna har valt att fokusera 
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sig på ett lågt antal respondenter, på grund av begränsade resurser, kan studien inte ses som 

representativ för småföretag i allmänhet.  

Björklund och Paulsson (2008) nämner fyra aspekter som bör beaktas vid insamling av 

primärdata:  

• Hur kritisk ställer man sig till källan? 

• Hur blir svaren trovärdiga och representativa? 

• Är respondenten i beroendeställning, har denne egna intressen? 

• Kan resultaten bli annorlunda om man väljer andra respondenter eller genomför en 

annan form av intervju? 

Då författarna valt att göra intervjuer med företagens ägare måste källan anses vara den 

med mest insikt och kunskap om företaget. Respondenten är, som ägare av småföretag, i 

stark beroendeställning och kan tänkas ha intresse av att ge en så positiv bild av företaget 

som möjligt. Då respondenterna i studien agerar i verksamheter med ett lågt antal anställda 

är det sällan möjligt att hitta en mer lämplig representant för företaget . Trots ägarens 

beroendeställning och personliga intressen måste svaren anses vara trovärdiga, men inte 

representativa för småföretag i allmänhet.  
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3. Teoretisk referensram  

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till behovet av bootstrapping. Sedan åskådliggörs en del 

av den forskning som tidigare bedrivits i ämnet.  

3.1. Finansiella gapet  

Storey (1994) definierar det finansiella gapet som ”the unwillingness on the part of suppliers 

of finance to supply it on the terms and conditions required by small businesses”. Det 

handlar om svårigheten för småföretag att erhålla små summor av kapital eller det svåra i att 

få en extern finansiär.  

Anledningen till ett finansiellt gap är informationsasymmetri mellan företag och finansiärer. 

Med detta menas att den ena parten är bättre informerad än den andra. Företaget kan 

sakna kunskap om marknaden vilket en erfaren finansiär har medans finansiären kan ha 

svårt att hitta information om företaget. Brist på information hos den externa finansiären 

kan leda till en minskad vilja att investera (Landström, 2003, p12). Informationsasymmetrin 

kan även uppstå om det finns en ovilja hos företaget att lämna ifrån sig information till 

investeraren och eftersom alla företag inte är identiska försvårar det för den externa 

finansiären (Storey, 1994, p208). Bilden nedan åskådliggör förhållandet mellan finansiär och 

småföretag, och informationsasymmetrin som kan uppkomma.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Ur finansiärens perspektiv 

Då småföretag, särskilt nystartade sådana, allmänt löper större risk för konkurser eller annan 

avveckling kan det anses vara alltför osäkert att investera i verksamheten (Storey, 1994, 

p78). För att kompensera för den högre risken skulle den externa finansiären kunna ta ut en 

högre ränta. Så fungerar det dock inte i verkligheten. Den externa finansiären nekar istället 

företaget att låna pengar och även om företaget är villig att betala en högre ränta ges det 

inte en möjlighet att låna (Storey, 1994, p207). 

Det kan saknas tillräcklig kompetens eller verktyg för att korrekt analysera småföretag, 

särskilt innovativa företag. Kostnaden för att sätta sig in i småföretagets verksamhet kan 

upplevas för stor. Då småföretag ofta är i behov av relativt små kapitalbelopp blir kostnaden 

Utbud av kapital Efterfrågan på kapital  

Finansiärer Småföretag Finansiellt gap 

Informationsasymmetri 

Figur 1. Det finansiella gapet (Landström, 2003) 
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för transaktion och uppföljning hög jämfört med investeringar av högre belopp. Detta kan 

leda till att finansiärer hellre söker sig till större företag och större investeringar. (Landström, 

2003, p13) 

3.1.2. Ur småföretagets perspektiv 

Småföretags styrs ofta av en enskild ägare, som kan sakna djupare kunskap i finansiella 

frågor. Utbudet från finansiärer är stort, men det är inte alltid företagen är medvetna om 

vilka alternativ som finns att tillgå. (Landström, 2003, p 14) 

En studie av Landström och Winborg (1995) visade att småföretagare allmänt har en negativ 

syn på extern finansiering, särskilt om det involverar externt ägarkapital. Denna syn delas av 

Myers (1984) som med pecking order-modellen (se 3.2) förklarar att företagarens ovilja att 

lämna ifrån sig kontroll över företaget ligger till grund för den negativa synen på externt 

kapital. 

3.2. Pecking order-modellen  

För småföretag är det viktigt att sättet att finansiera sig på bidrar till handlingsfrihet 

(Landström, 2003, p50). Pecking order-modellen beskriver en preferensordning för hur 

småföretag värderar olika finansieringsalternativ.  Ett grundantagande i modellen är att det 

råder perfekt konkurrens på den finansiella marknaden men med ett undantag, att 

investerarna inte kan värdera ett företags tillgångar exakt, med andra ord finns det 

informationsasymmetri (Myers, 2001, p91). Småföretagare antas enligt pecking order-

modellen att i första hand välja att finansiera sin verksamhet genom att använda sig av 

internt genererade medel. Anledning till detta är enligt Myers (2001, p93) att företagsägare 

inte vill förlora kontroll över företaget. Om de internt genererade medlen inte räcker till 

behöver företaget söka extern finansiering. Enligt Pecking order-modellen antas företaget 

att välja den säkraste skuldsättningsformen först, som banklån och därefter välja 

konvertibler och som en sista utväg utöka eget kapital med hjälp av extern finansiering 

(Myers, 2001, p93).  

3.3. Val av kapitalstruktur 

Vilken kapitalstruktur ett företag använder sig av kan bero på flera olika faktorer. Ett 

företags tillgång till finansieringsalternativ ökar i takt med att företaget åldras. Chaganti 

(1995) citerad av Winborg (2000) menar att nystartade företag uppbringar en mindre del av 

sitt totala kapital från banker jämfört med äldre företag, vilket Hughes (1996) citerad av 

Winborg (2000) menar beror på att en brist på utbud från finansiärer, snarare än en lägre 

efterfrågan från företag.  

Ett företags storlek, mätt i antal anställda och omsättning, påverkar valet av kapitalstruktur. 

Detta kan förklaras av att i takt med att företaget ökar i storlek ökar även insikten i hur 

marknaden för kapitalanskaffning fungerar. Flera källor till finansiering blir tillgängliga när 

företaget växer och får finansiärers uppmärksamhet. (Winborg, 2000, pp53-54) 
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Behov av resurser kan skifta mellan branscher. Vissa finansieringsalternativ så som leasing, 

factoring och banklån kan anses vara mer lämpliga i vissa branscher än andra. Företag med 

stora materiella tillgångar har lättare att få lån då de kan sätta dessa som säkerhet. Företag 

med stor del immateriella resurser, t.ex. tjänsteföretag, kan ha svårare att attrahera 

bankfinansiering. (Winborg, 2000, pp54-55)  

Undersökningar visar att chefer i serviceföretag har större benägenhet att släppa in nya 

ägare i jämförelse med chefer i tillverkningsindustrin, vilket kan förklaras av de svårigheter 

tjänstesektorn har att få tillgång till finansiering från banker (Winborg, 2000, p55; Olofsson, 

1994). 

Företags tillväxttakt påverkar behovet av kapital. Om inte företag genererar tillräckligt stora 

mängder interna medel kommer det behöva söka extern finansiering (Winborg, 2000, p55). 

Michaelas et al (1999) citerad av Winborg (2000) fann att småföretag med hög tillväxt 

tenderar att skuldsätta sig i högre grad än mogna, stabila småföretag.  

Tillgängligheten på finansiella resurser beror även på var företaget befinner sig geografiskt. 

Företag belägna i större städer har fler möjligheter till finansiering än företag i små städer, 

främst från riskkapital. Å andra sidan hävdar Svensson och Ulvenblad (1994(citerade av 

Winborg, 2000,p56)) att företag lokaliserade på små orter kan ha lättare att attrahera kapital 

från banker då företag och banker på små orter tenderar att ha en närmare relation till 

varandra. En närmare relation till varandra gör att informationsasymmetrin blir lättare att 

överbrygga i jämförelse med företag och banker i större städer (Winborg, 2000, pp55-56).  

Att behålla självständighet och kontroll över företaget är viktigt för småföretagsledare. Vid 

långsiktig extern finansiering kan denna kontroll äventyras och störas om finansiären lägger 

sig i verksamheten. Detta behov av självständighet kan i vissa fall komma i konflikt med 

ägarens beteende då extern finansiering kan vara nödvändig för att möta tillväxt. För ägarna 

kan det då bli ett val mellan att ha en hög tillväxt eller att ha en låg tillväxt med bibehållen 

kontroll. (Winborg, 2000, p56) 

Ägarens ålder påverkar hur ett företag finansieras. Äldre ägare tenderar att använda extern 

finansiering i mindre utsträckning än yngre ägare vilket skulle kunna förklaras av att äldre 

ägare är mindre riskbenägna eller att de har varit verksamma längre och har genererat mer 

interna medel vilket gör att de inte har behov av externa medel. (Winborg, 2000, p57) 

Kvinnliga ägare skuldsätter sig mindre i jämförelse med män. Detta kan förklaras av att 

antingen är kvinnor mindre riskbenägna än män eller så diskrimineras kvinnor av externa 

finansiärer. (Winborg, 2000, p57) 

3.4. Bootstrapping  

Det finns en mängd tekniker för bootstrapping som är tillgängliga för företag. Det kan handla 

om att nyttja kreditkort, skjuta upp betalning av skatt, dela utrustning eller anställda med 

andra företag (Carter, R.B., Van Auken, H, 2007, p131). I Winborgs enkätstudie från 1996 
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identifierade han de sex vanligaste och de sex minst använda bootstrappingmetoderna för 

svenska småföretag. De vanligaste metoderna enligt undersökningen var att köpa begagnad 

utrustning istället för ny, förhandla fram bästa möjliga villkor med leverantören, hålla inne 

med VD:s lön under en period, medvetet fördröja betalningar till leverantörer, påskynda 

inbetalningar från kunder och att låna utrustning av andra företag. De minst använda 

metoderna var bidrag från stiftelsen Innovationscentrum, factoring, bidrag från NUTEK, 

bidrag från Länsarbetsnämnd, dela anställda med andra företag och att dela utrustning med 

andra företag.  

3.5. Metoder för bootstrapping 

Starr & Macmillan (1999) citerad av Winborg (2000) delar upp företagsledare i två olika 

idealtyper när det gäller anskaffning av resurser. Den ena typen är en administrativ 

företagsledare, som anskaffar sig resurser till marknadspris medan den andra är en 

relationsorienterad företagsledare som strävar efter att anskaffa resurser till reducerade 

priser. I det sistnämna fallet handlar det om att utnyttja sitt sociala nätverk för att I bästa 

möjliga mån erhålla resurser till lägsta kostnad.  

Winborg gjorde år 1996 en omfattande enkätstudie med 900 svenska småföretag där ett av 

syftena var att identifiera vilka olika bootstrappingmetoder som används och kan användas i 

små svenska företag. Med hjälp av insamlad data från de 260 svarande genomfördes en 

faktoranalys med syftet dela in de olika bootstrappingmetoderna i bredare grupper. 

Faktoranalysen ledde fram till följande sex huvudgrupper: (Winborg, 2000, p135) 

Ägarfinansierade bootstrappers 

Metoder som att ägaren direkt eller indirekt tillför egna medel, använder sitt eget privata 

kreditkort för att betala företagets utgifter, låna pengar från släktingar, hålla inne på sin 

egen lön och att anställa släkt och vänner arbetar för lägre lön tillhör gruppen 

Ägarfinansierad bootstrapping. (Winborg, 2000, pp136,139) 

Minimerande bootstrappers 

Det som utmärker minimerande boostrappers är att de till största del arbetar med att 

minimera sina kundfordringar samt att minska kapitalbindning i lager. Metoder i denna 

grupp för att påskynda inbetalningar är att utbringa dröjsmålsränta vid sen betalning, att ge 

samma betalningsvillkor till alla kunder, att upphöra samarbete med kunder som inte betalar 

i tid och att välja kunder som bedöms kunna betala snabbt. Factoring, dvs. belåning eller 

försäljning av fakturor, kan också användas av denna grupp.  Rutiner för att minimera kapital 

bundet i lager och att sluta bra avtal med leverantörer är metoder för att minska 

kapitalbindningen. (Winborg, 2000, pp135-136,138) 

 

Fördröjande bootstrappers 

Fördröjande bootstrappers arbetar med att avsiktigt betala leverantörskulder så sent som 

möjligt. En annan metod kan vara att leasa istället för att köpa utrustning, vilket också kan 
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ses som en fördröjd utbetalning. (Winborg, 2000, pp135-137)  

 

Relationsorienterade bootstrappers 

Denna grupp rymmer metoder för gemensamt utnyttjande av resurser med andra företag. 

Exempel på relationsorienterade metoder är att låna eller dela resurser med andra företag, 

samordna inköp med andra, utnyttja byteshandel istället för att köpa eller sälja och att dela 

lokaler och anställda med andra företag. Winborgs analys visade att de företag som räknas 

som relationsorienterade boostrappers använder metoder för att fördröja utbetalningar i låg 

utsträckning vilket kan förklaras av att relationen är viktig för utnyttjandet av varandras 

resurser och kan ta skada av dessa typer av metoder. (Winborg, 2000, pp135-137) 

Bidragsorienterade bootstrappers 

Företag som hamnar inom denna grupp använder sig till stor del av olika typer av bidrag från 

stiftelser och myndigheter. Winborg visar att företag som finansieras med hjälp av bidrag 

ofta saknar betydande ägarfinansiering och gemensamt utnyttjande av resurser. (Winborg, 

2000, pp135-138) 

Icke-bootstrappers 

Företag som inte använde bootstrapping nämnvärt tillhör gruppen icke-bootstrappers. 

Utmärkande för dessa företag är att de inte hade något större behov av investeringar och 

därmed heller inte behov av mer kapital. (Winborg, 2000, p138) 
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Utifrån Winborgs enkätstudie har Ebben, J och Johnson, A (2006, pp855-856) gjort en 

liknande studie och kommit fram till fyra huvudgrupper av bootstrappinganvändare.  

1. Kundrelaterad bootstrapping handlar om metoder för att förbättra kassaflödet från 

kunder genom att få kunder att betala i förskott, ta ut avgifter för sena betalningar 

och att avsluta relationer med kunder som betalar försent.  

2. Fördröjning av betalning handlar om att försöka förbättra kassaflödet genom att få 

betala så sent som möjligt till leverantörer genom att förhandla om kredittiden eller 

att avsiktligt betala för sent. Leasing tas också upp som ett sätt att förbättra 

kassaflödet där alternativet hade varit att istället köpa utrustningen. 

3. Ägarfinansiering handlar om metoder där ägaren eller ägarna satsar egna pengar, tar 

privata banklån eller lånar pengar från vänner och familj till företaget. 

4. Gemensamt nyttjande av resurser med andra företag handlar om att dela resurser 

med andra firmor, det kan vara maskiner, lokaler, personal och även att göra 

gemensamma inköp för att ta del av stordriftsfördelar.  

Ebben (2009) fann i en studie av 186 tillverkningsföretag ett samband mellan ett företags 

användande av bootstrapping och företagets ekonomiska skick. Han visar hur val av 

bootstrappingmetod påverkar företaget på lång sikt. Han fann att företag som brukade 

gemensamt utnyttjande av resurser hade märkbart sämre rörelsemarginal. Företag som 

använde sig av fördröjda betalningar och kundrelaterade metoder uppvisade försämrad 

rörelsemarginal och räntabilitet på eget kapital.  

Bhide (1992)citerad av Ebben (2009) föreslår att småföretag använder sig av bootstrapping 

strategiskt, medan Pfeffer och Salancik (1978) citerad av Ebben (2009) menar att företag 

använder bootstrapping som svar på rådande ekonomisk miljö och är mer benägna att 

använda bootstrappingmetoder när företagets finanser är under press. 

Perry et al (2011, pp37-38) gör en distinktion mellan intern bootstrapping och extern 

bootstrapping. Metoder där ägaren investerar sina egna pengar, håller inne på sin egen lön, 

använder begagnad utrustning och tillför gratis resurser hamnar inom intern bootstrapping. 

De externa teknikerna inrymmer finansiering från vänner och anställda, dra ut på betalningar 

och att utnyttja resurser från externa aktörer.  

3.6. Motiverande faktorer för bootstrapping 

Carter et al (2005) redovisade 2005 en studie där de intervjuat 91 företag i den amerikanska 

delstaten Iowa. Denna studie var en utvidgning av Winborg & Landströms arbete med syfte 

att utforska sambandet mellan användandet av bootstrapping och företagsledarnas 

uppfattningar om deras möjligheter och miljö, samt att utforska vad som motiverar ägarna. 

En slutsats de kunde dra var att risknivån har stor påverkan på användandet av 

bootstrapping. Företag som anser klimatet vara riskfyllt finner bootstrappingmetoder 

viktigare än företag som upplever mindre risk, vilket har att göra med att företag som 

figurerar i ett riskfyllt klimat har svårare att attrahera externa finansierare. 
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3.7. För och nackdelar med bootstrapping  

Winborg (2003) citerad av Landström(2003) anser att den mest uppenbara fördelen är att 

företagets mål kan uppnås till minsta möjliga kostnad genom att nyttja andra 

företagsresurser till en så låg ersättning som möjligt. Genom att undvika att ta in nya ägare 

uppstår aldrig problemet med att de nya ägarna kan ha kortsiktiga mål som på längre sikt 

kan skada företaget. En ny ägare kan även minska ursprungliga ägarens kontroll över 

företaget. Fokus kan även läggas på företagets kärnverksamhet istället för att leta efter 

billiga finansieringsalternativ och skapandet av relationer med en extern finansiär.  

Davila, A et al (2003, p706) fann i sin studie att företag som använder sig av riskkapital växer 

snabbare än ett företag som inte gör det. Det kan ses som en nackdel att bootstrapping gör 

att företag växer långsammare än de hade kunnat göra om de hade använt sig av externt 

kapital. Winborg (2003) citerad av Landström(2003) delar denna uppfattning om att 

bootstrapping kan göra så att ett företag växer för långsamt i förhållande till konkurrenter 

som har mer finansiella resurser.  

Då företag som hyr eller lånar arbetskraft eller utrustning inte äger alla resurser kan det 

enligt Winborg (2003) citerad av Landström(2003) finnas en risk att företag inte kan nyttja 

de resurser som hyrs eller lånas. 

Portes, A (1998, p7) beskriver hur viktigt det är med tillit för att användandet av 

relationsbaserad bootstrapping ska fungera. Den som har utfört en tjänst måste hela tiden 

lita på att denna får något tillbaka. Detta innebär att det måste finnas en god relation vilket 

kan vara tidskrävande att bibehålla och bygga upp. Winborg (2003) citerad av 

Landström(2003) delar även denna uppfattning. Problem kan lätt uppstå om ett företag 

ensidigt utnyttjar den ena parten. 
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3.8. Bearbetad teorimodell 

I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för den empiriska undersökningen. 

Nedanstående teorier bedöms av författarna vara mest relevanta för studien. 

Tidigare studier visar att företag visar en ovilja hos finansiärer att investera kapital i 

småföretag på småföretagens villkor. Företagsledare har i sin tur en ovilja att släppa kontroll 

och självständighet över företaget, vilket gör att ett samarbete mellan företag och finansiär 

försvåras. (Storey, 1994) 

Det finns en mängd bakomliggande faktorer som påverkar hur småföretag väljer 

kapitalstruktur. Tidigare forskning av Myers (pecking order-modellen) visar att företag har 

vissa preferenser vid val av finansieringsmetod där interna medel föredras framför externa. I 

första hand väljs internt generade medel, följt av säkra skuldsättningsformer som banklån, 

och i sista hand att utöka eget kapital med hjälp av externa finansiärer. (Myers, 2001)  

 

Företags tillgång till finansieringsalternativ påverkas av faktorer så som företagets ålder, 

storlek, bransch, företagets tillväxt och geografiska lokalisering. Även ägarens attityd och 

karaktär har stor påverkan på företags finansiering, där behov av självständighet, ålder och 

kön spelar in. (Winborg, 2000) 

 

Användandet av bootstrapping kan ha skilda motiv för olika företag. Att behålla kontrollen 

och självständigheten över företaget är viktigt för många småföretag (Winborg, 2000). 

Företag som anser sig befinna sig i en riskfylld miljö är ofta mer motiverade att använda sig 

av bootstrapping än företag som agerar på en mer stabil marknad (Carter et al, 2007).  

 

I den forskning som tidigare gjorts i ämnet har författare kunnat dela upp 

bootstrappinganvändare i grupper beroende på vilka metoder för bootstrapping som 

använts mest frekvent. Författarna till denna studie har genom att studera tidigare forskning 

valt att gruppera bootstrappinganvändare i följande tre huvudgrupper: 

 

Kassaflödesoptimerande bootstrappers 

Där fokus ligger på att förbättra kassaflödet genom att minimera kundfordringar och att 

betala så sent som möjligt till leverantörer. Även metoder som leasing, köp av begagnad 

utrustning och hyrning av utrustning bidrar positivt till kassaflödet.  

 

Relationsorienterade bootstrappers 

Där fokus ligger på att skapa goda relationer med andra företag och gemensamt utnyttja 

varandras resurser. Det kan handla om att dela lokaler, samordna inköp och att ägna sig åt 

byteshandel företagen emellan.  
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Ägarfinansierade bootstrappers 

Där fokus ligger på att ägaren direkt eller indirekt tillför egna medel för att finansiera 

företagets verksamhet. Exempel kan vara att hålla inne den egna lönen, använda privata 

medel för företags räkning, låna pengar från släktingar och vänner och att anställa bekanta 

till en lön under marknadspris.  
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4. Empiri  

I detta avsnitt presenteras den information som framkommit i intervjuer med respondenter 

på de tre utvalda företagen. 

4.1. Storstockholms byggservice AB 

Storstockholms byggservice är ett byggföretag med bas i Stockholm. Företagets huvudsakliga 

inriktning är reparationer av försäkringsskador, med fokus på vatten- och brandskador. 

Storstockholms byggservice grundades 1990 och har idag nio anställda. Thomas Erixon, 39 år 

gammal, är ägare till företaget och son till en av grundarna. (Erixon, 2011) 

Då företagets grundare inte längre finns i livet saknas information om hur finansieringen vid 

starten såg ut. (Erixon, 2011)  

I dagsläget är banklån den enda formen av extern finansiering och Storstockholms 

byggservice upplevde inga svårigheter i att erhålla lån hos banken. Det finns inga lån från 

släkt och vänner. (Erixon, 2011)  

Den direkta kostnaden för inköp av firmabilar ansågs vara för stor. Istället valdes ett 

leasingavtal för att skjuta upp kostnaden och för att kunna göra avdrag på 50 % av 

momskostnaden. Utrustning som används mer sällan väljer företaget att hyra. (Erixon, 2011) 

Storstockholms byggservice köper inte begagnad utrustning. Serviceavtalen företaget har 

med leverantörer av nya verktyg anses vara mer värt än kostnadsbesparingen begagnatköp 

oftast innebär. (Erixon, 2011) 

I tider där företaget haft bristande likviditet har Erixon använt privata medel för att täcka 

företagets kostnader.  I samband med detta har han även valt att inte ta ut lön under vissa 

perioder för att minska företagets kostnader. (Erixon, 2011) 

Släkt och vänner har inte använts som billig arbetskraft. (Erixon, 2011)  

I det fall Storstockholms byggservice skulle behöva nytt kapital ses banklån som det bästa 

alternativet. Erixon förutser inget behov av nytt kapital då han inte har några planer att 

expandera och ser inte heller att några större investeringar behöver göras. Nya delägare ses 

som ett alternativ men om företaget nu går dåligt finns ett problem i att locka nya delägare, 

Erixon ställer sig också undrande till om han skulle vilja fortsätta om företaget går så dåligt 

att de behöver nytt kapital. (Erixon, 2011) 

Erixon anser att kontroll och självständighet är väldigt viktigt då han ofta behöver ta snabba 

beslut, men det betyder inte att dörren är stängd för att släppa in fler ägare i företaget. Det 

är inget som är aktuellt i dagsläget men i framtiden finns den möjligheten om Erixon anser 

att behovet finns. (Erixon, 2011) 
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4.2. Folkebrants Sverige AB 

Folkebrants Sverige AB driver Folkebrants Herr, en fristående herrbutik i centrala Västerås. 

Företaget riktar sig främst till medelålders män med ett genuint intresse för kläder och en 

aktiv fritid. Butiken startades i augusti 2011 av bröderna Richard och Robert Folkebrant, 

varav endast Robert arbetar heltid i butiken medans Richard arbetar heltid som ekonom på 

ett annat företag. Ägarna är båda runt 50 år gamla. Folkebrants har även en visstidsanställd 

säljare som hjälper till vid behov. (Folkebrant, 2011) 

Folkebrants finansiering är uppdelad i tre delar: Eget ägartillskott från de två ägarna med 50 

% vardera, lån från ALMI samt en affärskredit från Handelsbanken. 

Finansieringen arbetades fram i samarbete med finansiärerna samt näringslivscentrum i 

Västerås som varit stöttande i processen. (Folkebrant, 2011) 

Ägarstillskottet är till viss del finansierat via egna besparingar. Ägarna använder inte privata 

medel för att täcka företagets löpande utgifter, men endast en av de två ägarna lyfter i 

nuläget lön från företaget. Detta för att minska företagets kostnader i samband med starten.  

(Folkebrant, 2011) 

Företaget samarbetar ofta med andra närbelägna butiker vid annonsering och annan 

marknadsföring, vilket innebär en lägre kostnad än om företaget annonserat på egen hand. 

Företaget har goda kontakter med en närliggande butik som riktar sig till en annan 

målgrupp, och de två butikerna rekommenderar ofta varandra till kunder som söker något 

specifikt. Då Robert har bakgrund som säljare i klädbranschen fanns det goda möjligheter att 

utnyttja kontakter med leverantörer för att få förlängda leverantörskrediter samt 

kommissionsförsäljning av vissa varor, vilket innebär att butiken inte behöver köpa in dessa 

varor och därmed minskar kapitalbindningen i lagret. (Folkebrant, 2011) 

 

Årsbudgeten baseras på ena ägarens erfarenheter från branschen och på den rådande 

konjunkturen. Genom att göra en noggrann försäljningsbudget kan företaget hålla 

kapitalbindningen i lagret till ett minimum. (Folkebrant, 2011) 

Företaget har hyrt ett kassasystem som var kopplat till leverantörsbeställningar och 

kundklubb, men är på väg att byta till ett nytt system inom snar framtid. I övrigt ansågs 

inventarierna vara billiga nog att kunna köpas kontant. Större delen av inredningen är inköpt 

på begagnatmarknaden Blocket och på auktion. Utöver kostnadsbesparingarna begagnatköp 

innebär, ansåg Robert och Richard att äldre möbler och inredning bättre passar butikens 

koncept. (Folkebrant, 2011) 

 

Släkt och vänner används inte i dagsläget som arbetskraft i butiken, men var till stor hjälp 

innan butiken öppnat. Ägarnas familjer hjälpte till vid renovering, inredning, målning och 

skyltning. (Folkebrant, 2011) 

 

För att behålla fördelsamma samarbeten med leverantörerna betalar företaget alltid 
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leverantörsskulder i tid. (Folkebrant, 2011) 

 

Då kunderna uteslutande är privata konsumenter som betalar med kontanter eller kort finns 

inga problem med dröjande betalningar från kunderna. Planer finns att erbjuda köp mot 

kredit, men då endast till företagskunder. (Folkebrant, 2011) 

 

Om företaget i framtiden såg ett behov av att anskaffa nytt kapital, skulle Richard rangordna 

de olika finansieringsalternativen som följande: (Folkebrant, 2011) 

 

1. Ägartillförda medel 

2. Banklån 

3. Nya delägare 

4. Riskkapital 

5. Vänner/släkt  

 

Ägarna anser att kontroll över företaget är oerhört viktigt initialt, för att kunna forma 

affärsidé och varumärke utan inblandning. För att kunna ta snabba beslut och utveckla 

företaget i den riktning de vill är det viktigt för ägarna att ha full kontroll över företaget. 

Beroende av hur verksamheten utvecklas ser dock ägarna ytterligare delägare som en 

förutsättning och möjlighet för eventuell framtida expansion av företaget. (Folkebrant, 2011) 

4.3. Saloon Media AB 

Saloon Media AB är ett medieföretag med bas i Västerås som inriktar sig på marknadsföring 

för lokala klädbutiker. Företaget grundades 2011 av Andreas Olsson och en affärspartner, 

båda strax under 30 år. Företaget erbjuder annonsplatser i reklambladet Boutique samt 

exponering av annonsören via företagets hemsida och sociala medier. Affärsidén är att 

erbjuda klädbutiker attraktiv och heltäckande marknadsföring till ett bra pris. (Olsson, 2011) 

Boutique är första projektet i företaget och ges ut i sex upplagor per år. Företaget utformar 

uppslagen tillsammans med kunden och i den mån det är möjligt tillgodoses kundens 

önskemål om specifika plagg. Saloon Media har dock alltid sista ordet i reklambladets 

utformning. Reklambladet distribueras i de medverkande butikerna och till brevlådor i 

utvalda postnummerområden. (Olsson, 2011) 

Företaget finansierades fullt ut av de två ägarna med hjälp av lön från deras ordinarie arbete 

och av privata besparingar. Ägarna ansökte om checkkredit hos banken men då företaget var 

så pass nytt och inte hade så många kunder krävde banken att företaget skulle sluta årsavtal 

med samtliga kunder innan en kredit kunde beviljas. Ägarna använde egna besparingar för 

bildandet av aktiebolaget och har sedan dess gjort ett fåtal ägarinsättningar för att finansiera 

framställandet av reklambladet Boutique. Företaget erhöll bra villkor från tryckeriet i 

samband med första upplagan och fick betala halva tryckerikostnaden efter två veckor och 
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resterande summa när Saloon Media fått sina egna kundfordringar inbetalade. (Olsson, 

2011) 

Med de svårigheter företaget upplevde att anskaffa kapital sågs eget kapital som det bästa 

alternativet. Samtidigt kände Olsson att det var viktigt att försöka klara sig utan att 

skuldsätta sig. (Olsson, 2011) 

Företaget erbjuder samma villkor för betalning till alla företag. De har hittills aldrig stött på 

problem i form av sena eller uteblivna betalningar. (Olsson, 2011) 

Ägarna använder sig till stor del av personliga kontakter både för att hitta nya kunder och för 

att hitta leverantörer att samarbeta med. Till exempel används fotograf och modeller som 

ägarna känner privat. Detta har lett till priser under marknadsvärde. (Olsson, 2011) 

Ägarna har ännu inte tagit ut någon lön sen starten av företaget. Det har funnits utrymme 

men ägarna har i nuläget valt att ha pengarna kvar i företaget för att det ska finnas pengar 

kassan för eventuella investeringar eller etableringar på nya marknader. (Olsson, 2011) 

Saloon Media delar för närvarande kontorslokal med två andra företag för att hålla 

kostnader nere. Företaget äger inga inventarier förutom skrivbord och stolar. Ägarna 

använder sina privata datorer och skrivare och Internetuppkoppling delas med de andra 

företagen. (Olsson, 2011) 

Företaget har tagit hjälp av vänner som hjälpt till att bygga företagets hemsida. Båda ägarna 

har mycket kontakter inom mediebranschen och de har ofta bollat idéer med andra företag. 

Även råd och kontaktförmedling till bland annat tryckeriet har de fått från andra företag i 

branschen som de känner väl. (Olsson, 2011) 

Om företaget idag var i behov av nytt kapital föredrar Olsson i första hand att tillföra egna 

medel till verksamheten. Om det i framtiden inte räcker till och behov av ytterligare kapital 

uppstår ser Olsson checkkredit eller banklån som ett möjligt finansieringsalternativ. Att ta in 

riskkapital ses inte som ett alternativ. (Olsson, 2011) 

Kontroll är viktigt för ägarna. Att snabbt kunna ta beslut är något som Olsson värdesätter 

högt och det kan försvåras av ytterligare ägare i företaget. ”Det slutgiltiga beslutet ska alltid 

vara mitt eller min partners.” (Olsson, 2011) 

Framtidplaner i närtid är att försöka etablera ett reklamblad på en ny geografisk marknad 

och att göra magasin åt gallerior. Då företaget har så pass låga kostnader tror Olsson att 

pengarna som redan finns i företaget räcker för att bekosta dessa investeringar. (Olsson, 

2011) 
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5. Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras de svar som erhållits från respondenterna. 

Det finansiella gapet beskriver den asymmetri i information som finns mellan potentiella 

finansiärer och företagsledare. Från finansiärens synpunkt är det svårt att ha insyn i 

småföretag, särskilt nystartade sådana utan tidigare årsredovisningar.  

Landströms och Winborgs studie visade på en ovilja från företagsägares sida att använda sig 

av extern finansiering, i synnerhet om det involverar externt ägarkapital. I vår undersökning 

fann författarna att endast ett av företagen var negativt inställd till extern finansiering 

medans de två andra såg nya delägare som en möjlighet för kapitalanskaffning. Tidigare 

studier av Winborg har visat att yngre företagsägare uppvisar större riskbenägenhet och vilja 

att nyttja externa finansieringskällor. Tvärtemot Winborgs resultat fann författarna att en av 

ägarna av Saloon Media, som är 26 år gammal, var den som visade störst motvillighet till 

extern finansiering. Ägarna av Folkebrants och Storstockholms Byggservice var betydligt mer 

positiva till extern finansiering i form av lån och nya delägare. Saloon Medias ovilja till extern 

finansiering skulle kunna bero på att det är ett nystartat företag på en konjunkturkänslig, 

och därmed riskfylld, marknad. Dessutom saknar företaget materiella resurser, vilket 

troligtvis innebär att ägarna får ta personligt ansvar för eventuella lån (Forsblad, 2011). 

5.1. Kontroll och självständighet 

Författarna fann att ägarnas motvilja att släppa delar av kontrollen och självständigheten 

över företaget stämde väl överens med tidigare forskning om det finansiella gapet mellan 

finansiär och företagsledare.  

Tidigare forskning har visat att det är viktigt för småföretagsledare att behålla 

självständighet och kontroll över företaget. Samtliga respondenter i vår undersökning anser 

att kontroll är viktigt. Folkebrants menar att kontroll är oerhört viktigt i det första skedet för 

att kunna forma affärside och varumärke självständigt utan extern inblandning, och för att 

kunna ta snabba beslut. Detta stämmer överrens med hur Saloon Media ser på kontroll som 

menar att den snabba beslutsprocessen kan försvåras av ytterligare ägare i företaget.  

5.2. Finansiering med hjälp av bank 

Storstockholms Byggservice upplevde inga svårigheter att erhålla finansiering från banken, 

medan Saloon Media blev nekad checkkredit. Att Storstockholms Byggservice inte upplevde 

några svårigheter att erhålla lån kan förklaras av att företaget främsta kunder är stora 

försäkringsbolag och förvaltningar, vilket ger en stadig ström av intäkter. Att Saloon Media 

nekades checkkredit motiverades av banken med att företaget inte hade tillräckligt 

långtgående kontrakt med kunder, och därmed inte kunde uppvisa tillräckliga säkra intäkter. 

Att Storstockholms Byggservice kunde teckna lån utan svårighet kan även bero på företagets 

ålder och bankens tillgång till tidigare årsredovisningar. Detta stöds av Winborg (2000) som 

visar att äldre företag har lättare att attrahera finansiering. 



18 
 

 

5.3. Finansieringsalternativ rangordnade 

Svaren författarna fått stämmer väl överens med pecking order-modellen, som beskriver en 

rangordning av finansieringsalternativ där internt genererade medel premieras framför 

banklån och den senare föredras före externt ägarkapital. Respondenterna bekräftade 

denna rangordning. Efter internt genererade medel föredrar Folkebrants och Saloon Media 

ägartillförda medel, medans Storstockholms Byggservice hellre tecknar nya banklån än att 

riskera ägarens privata medel. Gemensamt för alla företag är att extern finansiering i form av 

riskkapital inte är ett alternativ. Anledningen kan vara att riskkapitalister oftast kräver en 

större ägarandel och kontroll av företaget för att väga upp risken. 

5.4. Användning av bootstrappingmetoder 

De två yngre företagen, Folkebrants Sverige och Saloon Media, uppvisar användning av 

bootstrapping i större utsträckning än det äldre företaget. Det kan tänkas bero på att 

behovet av kapital är stort vid företagets start, där eventuellt lager, inventarier, utrustning 

och lokaler ska införskaffas. En annan anledning kan vara att ett företag som funnits en 

längre tid har lyckats bygga upp ett starkt eget kapital med hjälp av vinster från tidigare år. 

Storstockholms Byggservice uppvisade minst användning av bootstrappingmetoder. I viss 

mån användes det författarna i den bearbetade modellen kallar ägarfinansierad 

bootstrapping, där ägaren vid något tillfälle hållit inne på egen lön för att minska företagets 

kostnader. Till viss del används även kassaflödesoptimerande metoder i form av leasing för 

att sprida ut utgifterna samt för att kunna göra avdrag på 50 % på momsen. 

Saloon Media använder främst ägarfinansierade bootstrappingmetoder som att inte ta ut 

lön ur företaget, tillföra allt kapital från ägare och att nyttja vänner och bekanta vid 

utvecklande av hemsida. Tjänster har köpts in till priser under rådande marknadspris från 

bekanta i branschen. Saloon Media använder sig även av vissa relationsorienterade 

bootstrappingmetoder som att dela lokaler och internetuppkoppling med andra företag. 

Folkebrants använder många olika metoder för bootstrapping, med involvering i alla tre 

modeller som nämns i den bearbetade teorimodellen. Företaget har kassaflödesoptimerat 

genom att främst inhandlat begagnade inventarier till butiken och genom att hyra ett 

kassasystem. Genom att sluta kommissionsförsäljningsavtal med vissa leverantörer kan 

Folkebrants minimera de egna inköps- och lagerhållningskostnaderna. Med hjälp av en 

noggrant utförd försäljningsbudget kan företaget planera sina inköp på bästa sätt för att 

undvika onödigt stor kapitalbindning i lagret. Folkebrants ägnar sig åt relationsorienterad 

bootstrapping i den utsträckningen att de samordnar marknadsföring med närliggande 

butiker för att hålla nere kostnaderna för annonsering. Företaget använder sig av 

ägarfinansierade bootstrappingmetoder i form av ägartillförda medel och att ägarna inte tar 

ut lön vid företagets uppstart. Släkt och vänner har även varit delaktiga vid renovering och 

skyltning av butiken. 
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Att Folkebrants och Saloon Media använder bootstrapping i större omfattning än 

Storstockholms Byggservice stämmer väl överens med Carters teori att företag som befinner 

sig på en riskfylld eller osäker marknad i större utsträckning använder sig av 

bootstrappingmetoder. Att Storstockholms Byggservice inte använder sig av någon 

omfattande bootstrapping kan bero på att företaget befinner sig på en stabil marknad med 

stora, långtgående kontrakt med kunder, till skillnad från Saloon Media och Folkebrants vars 

intäkter starkt beror på den rådande ekonomiska konjunkturen. 

Författarnas fynd stödjer Winborgs beskrivning av de mest använda 

bootstrappingmetoderna, där begagnatköp, förhandling av fördelaktiga villkor och hålla inne 

med ägares lön nämns bland de vanligast förekommande metoderna. Utöver Winborgs lista 

fann författarna att nyttjande av vänner och bekanta samt ägartillförsel av kapital förekom 

bland de tillfrågade företagen. 

Författarna delar Davila och Winborgs uppfattning om att företag på lång sikt kan skadas av 

att inte använda sig av extern finansiering. Företag som inte använder sig av extern 

finansiering kan gå miste om möjligeter att växa eftersom att finansiella resurser saknas.  
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6. Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser som dragits utifrån diskussionen. 

Bootstrapping är metoder för anskaffning av kapital till så låg kostnad som möjligt. 

Metoderna kan användas som komplement eller substitut till extern finansiering. Till grund 

för behovet för bootstrapping ligger de svårigheter småföretagare upplever vid 

kapitalanskaffning. Utan tillräckliga tillgångar att sätta som säkerhet kan det uppstå problem 

att erhålla banklån. 

Ägartillförda medel och nyttjande av vänner och bekanta är bland de mest förekommande 

metoderna för bootstrapping i företagen som tillfrågats.  

Företagsägares attityder, miljöer och preferenser påverkar nyttjandet av 

bootstrappingmetoder. Ägarna till de tillfrågade företag som existerar på en riskfylld 

marknad använder sig av bootstrapping i större utsträckning än företag på en stabil 

marknad. Författarna fann inte stöd för Winborgs teori att äldre företagsägare var mindre 

benägna att skuldsätta sig. De tillfrågade småföretagsledarna ser kontroll och självständighet 

som viktiga faktorer vid val av finansieringsmetod men två av tre respondenter är villiga att 

ge upp ägarandelar för möjlighet till expansion. 

Svaren från de tillfrågade företagen återspeglar Myers teori om de mest attraktiva 

finansieringsalternativen, där internt genererade medel föredras i första hand. Därefter 

föredras banklån följt av utökning av eget kapital med hjälp av extern finansiering.  
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8. Intervjufrågor 

Beskriv företaget kortfattat! 

Hur finansierades företaget vid uppstart? 

Har ni samarbetat med andra företag? T.ex. att dela på utrustning, lokaler, byte av tjänster 

och varor. Hur upplevde ni samarbetet? Ledde det till några svårigheter? 

Har företaget långfristiga lån, hos bank eller annan långivare? T.ex. släkt, vänner, 

investerare. 

Upplevdes några svårigheter att få lån från bank eller annan långivare? 

Har ni erhållit någon form av bidrag? 

Har ni använt er av leasing eller hyrning av utrustning? Varför? 

Vid anskaffning av utrustning, har ni köpt begagnat?  

Har ni någon gång använt er av privata besparingar för att täcka företagets kostnader? 

Har ni som ägare struntat i att ta ut lön för att sänka företagets kostnader? 

Använder ni er av släkt och vänner som billig arbetskraft? 

Använder ni metoder för att påskynda kundernas betalningar? T.ex. rabatter vid tidig 

betalning, begära förskottsbetalning. 

Avslutar ni samarbete med kunder som dröjer med betalningar? 

Har ni själva avsiktligt betalat leverantörsskulder sent? 

Om företaget idag var i behov av nytt kapital, vilka finansieringsmetoder skulle vara aktuella 

för er? Hur skulle ni rangordna de metoder som finns att tillgå? T.ex. banklån, riskkapital, 

vänner/släkt, nya delägare, ägartillförda medel. 

Är kontroll viktigt för er? Hur ser ni på möjligheten att släppa in flera ägare? 


