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Abstract
Both entrepreneurship and immigration has increased dramatically in Sweden, as well as
globally. Today there are over a million companies in Sweden where one-person (74.8%) and
micro enterprises (21.7%) represent the largest portion. This gives a clear view that the
Swedish economy is dominated by small firms. Behind many of these smaller companies are
individuals with a foreign background. In 2010 it was shown that every seventh company that
was started in Sweden, operated by a person with roots from another part of the world.

One of the main forces of a country's economic growth is the companies, which is a major
reason that focus lies on how they choose to finance their business. The problem for many
immigrant entrepreneurs is difficulty in obtaining external financing during its life-cycle,
which leads to alternative financing methods used, named bootstrapping. Bootstrapping
means to “lift oneself up” and make sure to become “self-sufficient”. Scientists believe that
the entrepreneur's characteristics also play a significant role in the choice of financing.

The purpose of this paper is to explore whether immigrant entrepreneur's use of bootstrapping
is affected by the entrepreneur's characteristics and the company’s life cycle. A hermeneutic
research philosophy has been used in conjunction with a deductive and a qualitative approach.
The reason for using a qualitative approach is to create a deeper understanding of an
unfamiliar area. The qualitative study has been performed with the help of eight respondents
to answer the study's problem and purpose.

The paper indicates that immigrant entrepreneurs mainly uses owner-financed in the
introduction and growth phase. The study demonstrates that delaying bootstrapping is also a
common method that immigrant entrepreneurs use during the growth phase. Another method
that is also used but not as much as the other two methods is relationship oriented
bootstrapping. The most influencing characteristics when using bootstrapping is the need of
control over the business and risk aversion against external financiers.

Keywords: immigrant entrepreneurs, bootstrapping, the company's life cycle, the
entrepreneur characteristics
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Sammanfattning
Både entreprenörskap och invandring har ökat kraftigt i Sverige, såväl som globalt. Idag finns
det över en miljon bolag i Sverige där enmansföretag (74,8%) och mikroföretag (21,7%) utgör
den största delen. Detta ger en klar syn över att det svenska näringslivet domineras främst av
mindre företag. Bakom många av dessa mindre företag står individer med utländsk bakgrund.
Under 2010 talades det om att var sjunde företag som startas i Sverige, drivs av en individ
med rötter från en annan del av världen.
En av de viktigaste drivkrafterna för ett lands ekonomiska tillväxt är företag, vilket är en stor
anledning till att fokus ligger på hur dessa väljer att finansiera sin verksamhet. Problemet för
många invandrarföretagare är svårigheten med att erhålla extern finansiering under företagets
livscykel, vilket leder till att alternativa finansieringsmetoder används som bootstrapping.
Bootstrapping betyder att ”ta sig själv i kragen” samt att se till att bli ”självförsörjande”.
Forskare menar på att företagarens egenskaper också spelar en väsentlig roll vid val av
finansiering.
Syftet med denna uppsats är att utforska huruvida invandrarföretagarens användning av
bootstrapping påverkas av företagarens egenskaper och företagets livscykel. En hermeneutisk
forskningsfilosofi har använts tillsammans med en deduktiv ansats och en kvalitativ metod.
Detta för att skapa en djupare förståelse för ett okänt område. Den kvalitativa undersökningen
har genomförts med hjälp av åtta respondenter för att ge svar på studiens problemformulering
och syfte.
Uppsatsen indikerar på att invandrarföretagare främst använder sig av ägarfinansierad under
introduktions- samt tillväxtfasen. Studien påvisar att fördröjande bootstrapping även är en
vanlig metod som invandrarföretagare använder sig utav under tillväxtfasen. En annan metod
som också är användbar men inte i lika stor utsträckning är relationsorienterad bootstrapping.
De mest påverkande egenskaperna vid användning av bootstrapping är företagarens
kontrollbehov över verksamheten samt riskbenägenhet mot externa finansiärer.
Nyckelord: invandrarföretagare, bootstrapping, företagets livscykel, företagarens
egenskaper
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1. Inledning
I det här kapitlet förklaras bakgrunden till det valda ämnet. Vidare presenteras problemdiskussionen
såväl som frågeställningen och syftet. Kapitlet avslutas med att avgränsningar och uppsatsens
disposition presenteras.

1.1 Bakgrund
Både entreprenörskap och invandring har ökat kraftigt i Sverige, såväl som globalt
(Audretsch, 2010). En av de viktigaste drivkrafterna för ett lands ekonomiska tillväxt är
företag, vilket är en stor anledning till att fokus ligger på hur dessa väljer att finansiera sin
verksamhet. Idag finns det över en miljon bolag i Sverige där enmansföretag (74,8%) och
mikro företag (21,7%) utgör den största delen (SCB, 2012). Detta ger en klar syn över att det
svenska näringslivet domineras främst av mindre företag. Bakom många av dessa mindre
företag står individer med utländsk bakgrund (Danielsson, 2008). Under 2010 talades det om
att vart sjunde företag som startas i Sverige, drivs av en person med rötter från en annan del
av världen (Tillväxtverket, 2010).

Början på 2000-talet kan ses som en blomstrande tid för etablering av företag som ägs av
invandrare på den svenska marknaden (NUTEK, 2008). Detta väckte stor uppmärksamhet och
de främsta orsakerna var ett stort intresse för entreprenörskap och dess betydelse för
ekonomisk tillväxt (Önal & Rezania, 2007). Intresset för invandrares företagande har även
vuxit från politiskt håll då förhoppningar om att ökad andel företagande bland invandrare ska
leda till att arbetslösheten minskar (Andersson & Hammarstedt, 2011). Faktorer så som
begränsad rörlighet på arbetsmarknaden, icke överförbara utländska meriter, diskriminering
och bristande kunskaper i det svenska språket leder till att invandrare väljer att starta företag
(Ibid).

Intresset för invandrares företagande har väckts ur två skäl, den första anledningen är det
generella intresset för entreprenörskap och dess betydelse för ekonomisk tillväxt i Sverige
(Nutek, 2008). Den andra anledningen är svårigheter på arbetsmarknaden som den
invandrande befolkningen möter. Invandrares företagande anses vara en lösning på
arbetsmarknadssituationen samtidigt som det bidrar samhällsekonomiskt (Ibid).
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1.2 Problemformulering
Winborg och Landström (2001) menar att bristen på startkapital som småföretag möter är ett
ständigt problem som numera benämns för det finansiella gapet, ett gap mellan utbud och
efterfrågan på finansiella medel. Utbudssidan syftar på de externa finansiärerna så som
banken, medan efterfrågesidan åsyftar de små företagen samt deras efterfråga på extern
finansiering (Ibid). Finansiell bootstrapping har längre ansetts vara ett nödvändigt svar på de
finansiella begränsningar som småföretagare möter (Ibid). Forskning konstaterar att
småföretagare ständigt möter hinder och svårigheter att få tillgång till långfristig extern
finansiering (Landström, 2003; Winborg, 2000; Ebben & Johnsson, 2006). Dock påvisar
studier att invandrarföretagare löper större risk än svenska företagare att nekas lån (Nutek,
2008; Stein, 2000). Detta främst på grund av bristande språkkunskaper som leder till
komplikationer vid förståelse av myndigheters samt kreditgivningens regelsystem (SOU,
2003:17). Dessa hinder medför svårigheter i att skapa relationer med myndigheter samt
banker menar Stein (2000).

Problemen med att få tillgång till långfristig extern finansiering för att tillgodose behovet av
resurser innebär att företagsledare behöver hantera behovet på annat sätt (Winborg &
Landström 2001). De flesta småföretag väljer alternativa tillvägagångssätt genom att använda
olika typer av finansiell bootstrapping. Bootstrapping definieras av Winborg (2000, s.18)
”Methods used for minimizing and/or eliminating the need for financial means for
securing the needed resources”. Bootstrapping handlar om användning av olika metoder för
att tillgodose behov av resurser utan att förlita sig på långfristig extern finansiering så som
nya ägare eller banken (Lam, 2010; Landström, 2003). Med hjälp av olika bootstrapping
metoder kan företagen lösa sina behov av resurser till en låg eller ingen kostnad alls, genom
att låna eller köpa utrustning av andra personer eller företag, dela resurser med andra
företagare, låna kapital av släkt och vänner eller fördröja betalningar (Winborg, 2000).

Bristen på kapital som invandrarföretagare möter är ett ständigt återkommande problem (Önal
& Rezania, 2007). En svensk studie som gjordes på Svenska Näringslivets begäran visade
tydligt att entreprenörer med utländskt påbrå använder sig utav bootstrapping för att finansiera
sin verksamhet (Ibid). Detta på grund av att invandrarföretagare finansierar sina verksamheter
med hjälp av egna besparingar, (Önal & Rezania, 2007; Najib, 1999; Urban, 2011) vilket är
en av de vanligaste metoderna inom bootstrapping (Landström, 2003). Ebben och Johnson
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(2006) påvisar i sin studie att valet av bootstrappingsmetod beror främst på var i livscykeln
företaget befinner sig. De konstaterade att småföretagare är mer benägna till att använda sig
utav hjälpmedel från sitt sociala nätverk vid startfasen, vilket även invandrarföretagare
tenderar att göra (Önal & Rezania, 2007; Najib, 1999; Masuerel, Nijkamp, Tastan &
Vindigni, 2002). Starka relationer till släkt och vänner anses även vara en väsentlig faktor vid
företagsstart, då de kan tillgodose behovet av kapital och resurser då externa finansiärer inte
är intresserade av att finansiera verksamheten (Bhide, 1992; Winborg, 2008; Mason &
Harrison, 1999; Brush, Carter, Greene, Hart, Gatewood, 2002).

Samtidigt menar forskare att bootstrapping är ett tillvägagångssätt för entreprenörer att
applicera tidigare erfarenheter och hitta kreativa lösningar på sitt kapitalbehov (Ebben och
Johnsson, 2006; Landström, 2003). Detta har bidragit till att forskare har fokuserat på vilka
icke-finansiella egenskaper som är av väsentlig vikt vid val av finansieringsalternativ
(Michaelas, Chittenden & Poutziouris, 1998). Ekanem (2005) menar att bootstrapping är ett
inlärningsbeteende som knyter samman företagarens kunskap, erfarenhet, kontrollbehov och
riskbenägenhet. Dessa egenskaper baseras på företagarens kunskap och erfarenhet om olika
finansieringsalternativ, företagarens kontrollbehov över verksamheten samt riskbenägenhet
mot externa finansiärer (Ekanem, 2005; Michaelas et al, 1998). Stein (2000) säger att
invandrarföretagares bristande kunskaper om den svenska marknaden även leder till okunskap
och oerfarenhet om olika finansieringsalternativ. Berggren (2003) menar att drivkrafterna
bakom entreprenörskap har att göra med viljan till självständighet och oberoende. Personer
som startar verksamheter är tveksamamma till att etablera relationer i vilka de är kontrollerade
av en extern part. Bhide (1992) påpekade att erhålla finansiering från bank eller ta in nya
delägare äventyrade företagarnas autonomi. Najib (1999) menar att etniska entreprenörers
stora kontrollbehov över verksamheten beror på deras strävan efter självständighet. Forskare
menar även att individer med utländsk bakgrund beter sig annorlunda vid företagsdrivande
eftersom de har andra erfarenheter som dem har tagit med sig från hemlandet (Ma, Zhao,
Wanf & Lee, 2013; Dana, 2001). Detta kan anknytas till deras kulturella rötter som i sin tur
kan påverka företagarens finansieringsbeteende (Antonczyk, Breuer och Salzmann, 2010).

Alternativa finansieringsmetoder har kartlagts både i svenska och internationella studier.
Samtidigt har val av finansieringsmetoder spelat en väsentlig roll beroende på vart i
livscykeln företaget befinner sig, med anledning att det förkommer skillnader i
finansieringsmöjligheter under de olika faserna. Det framkommer även att icke finansiella
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faktorer spelar en väsentlig roll vid finansieringsval. Fåtal studier påvisar att
invandrarföretagare tenderar att använda bootstrapping metoder som ett alternativt
tillvägagångssätt för att tillgodose sitt kapital och resursbehov. Det saknas tidigare studier om
invandrarföretagares användning av bootstrapping beroende på företagets livscykel och
företagarens egenskaper.

Invandrarföretagares
finansiering
Bootstrapping
Företagets
livscykel

Företagarens
egenskaper

Figur 1. Modell som tydliggör kunskapsluckan som ligger till grund för vår studie

1.3 Forskningsfråga
Hur använder sig invandrarföretagare utav finansiell bootstrapping beroende på företagets
livscykel och företagarens egenskaper?

1.4 Syfte
Syftet med vår studie är att utforska och analysera huruvida företagarens användning av
bootstrapping i etniska företag påverkas av företagarens egenskaper samt företagets livscykel.

1.5. Avgränsning
Undersökningen begränsas till Malmös mikroföretag drivna av invandrare. Orsaken till att vi
kommer att fokusera på mikroföretag beror på att bootstrapping anses vara en mer användbar
metod i mycket mindre företag (Landström, 2003). Fokus kommer att ligga på vilka typer av
bootstrapping metoder som används samt ifall valet påverkas av företagarens egenskaper så
som kunskap och erfarenheter om olika finansieringsalternativ, företagarens riskbenägenhet,
kontrollbehov och till vilken grad kulturen spelar en roll samt vart i livscykeln företaget
befinner sig.
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1.6. Definitioner
1.6.1 Mikroföretag
Winborg & Landström (2003) har undersökt finansiell bootstrapping utifrån mikro och
småföretag. De definierar småföretagare med 50 anställda medan mikroföretag ska ha färre än
10 anställda. I denna uppsats definieras invandrarföretag som mikroföretag utifrån den
Europeiska kommissionens rekommendationer (2003/361/EG). Mikroföretagen omfattar färre
än tio anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro/år.

1.6.2 Invandrarföretag
När man pratar om invandrare syftar man oftast på en homogen grupp men begreppet har
olika betydelser (Najib 1999). Definitionen av invandrare lyder: en person som flyttar från ett
land till ett annat land för att bosätta sig där en längre period, enligt folkbokföringen är minst
ett år som gäller i Sverige (Nutek, 2008). Ibland talar man om utländsk bakgrund där istället
åsyftas på en person som anses ha utländsk bakgrund då hon/han är född utomlands eller född
i Sverige medan föräldrarna är födda utomlands.

Inom entreprenörskap dras stora skillnader mellan var individen härstammar från, man brukar
skilja mellan utomeuropeiska, inomeuropeiska samt nordiska invandrare. Detta främst för att
företagarens bransch kopplas främst till företagarens etniska och kulturella bakgrund
(Andersson & Hammarstedt, 2011; Tillväxtverket, 2012). I vår uppsats har vi valt att utesluta
de nordiska länder och istället fokusera oss på inomeuropeiska samt utomeuropeiska
invandrarföretagare.

1.6.3 Finansiell bootstrapping
I litteraturen definieras finansiell bootstrapping som ett sätt att använda olika metoder för att
få finansiering till verksamheten istället för att använda långsiktigt externt kapital så som nya
ägare eller banker (Winborg, 2000). Metoderna som ingår i bootstrapping:


Ägarfinansierad – användning av interna medel samt lån från släkt och vänner



Bidragsorienterad – användning av statligt bidrag



Relationsorienterad - samarbetar med andra företag genom att låna/dela/köpa resurser



Fördröjande – Fördröjning av leverantörsfakturor



Minimerande – Minimera resurser som är bundna i kundfodringar
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1.7 Disposition
Kapitel 1. Inledning
I det här kapitlet förklaras bakgrunden till uppsatsen. Problemdiskussionen presenteras såväl som
frågeställningen och syftet. Kapitlet avslutas med att avgränsningar och uppsatsens disposition presenteras.

Kapitel 2. Teoretisk referensram
I det här kapitlet diskuteras det finansiella gapet. Fokus läggs sedan grundteorin Pecking order samt de tre
inriktningarna finansiell bootstrapping, företagets livscykel och företagarens egenskaper. Kapitlet avslutas
med uppsatsens teorisammanfattning där de befintliga teorierna sammankopplas.

Kapitel 3. Metod
I det här kapitlet beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt för valet av metoder som är väsentliga för denna
undersökning. Kapitlet inleds med en beskrivning av kunskapssynen och forskningsansatsen. Därefter
motiveras valet av kvalitativ undersökning. I kapitlets slutliga del beskrivs operationaliseringen och
intervjuguiden.

.
Kapitel 4. Empiri
I det här kapitlet presenteras empirin som framkommit vid undersökningarna som utförts med hjälp av åtta
respondenter. Resultatet delas in i fem olika tabeller för att skapa en välstrukturerad undersökning.

Kapitel 5. Analys
I det här kapitlet presenteras analysen som jämför vad den empiriska delen har frambringat utifrån den
teoretiska referensramen. Likheter och skillnader dras mellan teori och empiri.

Kapitel 6. Slutsats
I det här kapitlet presenteras undersökningens slutsatser utifrån resultatet från de åtta respondenterna.
Slutligen riktas självkritik mot uppsatsen och förslag ges till vidare forskning.
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2. Teoretisk referensram
I följande kapitel presenterar undersökningens teoretiska referensram. Sökandet av litteratur i
områdena

småföretagarnas

finansiering,

invandrarföretagarnas

finansiering,

bootstrapping,

företagarens egenskaper samt livscykeln. I kapitlet presenteras teorierna som ligger till grund för
undersökningen samt vad tidigare forskning som berör vårt ämne har kommit fram till. Kapitlet
avslutas med en teorisammanfattning där de befintliga teorierna sammankopplas.

2. 1 Finansiellt gap
Finansiering är ett vanligt dilemma för småföretagare vid start och utveckling av
verksamheter på grund av att de missgynnas på de finansiella marknaderna leder det till
svårigheter att attrahera externa finansiärer (Landström, 2003). Bristen på kapital har länge
både ekonomiskt och politiskt diskuterats som det finansiella gapet, ett gap mellan utbud och
efterfrågan (Landström, 2003; Winborg, 2003). Utbudssidan är finansiärers vilja att tillföra
kapital till företag, medan företagare och deras behov av externt kapital kännetecknas som
efterfrågesidan (Ibid).

Redan på 1930-talet observerades småföretagens problem med att erhålla externt kapital i
Mac-Millan-rapporten i Storbritannien (Refererad i Lambert, 1984). Rapporten konstaterade
att finansiärer hade en tendens att diskriminera småföretagen (Ibid). Detta i sin tur ledde till
att studier och undersökningar började genomföras i syfte till att skapa en uppfattning
huruvida det föreligger ett finansiellt gap och hur stort detta gap egentligen är (Winborg,
2000). Bolton-rapporten påvisade att det framför allt kunde hänföras till ett ”kunskaps-gap”
(Landström, 2003). Externa finansiärer är i många fall erfarna och kan ha en bättre
uppfattning om marknadssituationen samt företagets produkt, dock kan de även ha bristande
kunskaper vid analys av små företag där företagaren istället har ett informationsövertag
(Landström, 2003; Winborg, 2000). Det är vanligt att många företag avvecklas eller går i
konkurs kort efter etableringen, dessutom är finansiering till små företag kostsamt
(transaktions och kontrollkostnader är höga på grund av att småföretagare söker mindre
lånebelopp), vilket leder till att finansiering till små företag ses som riskfyllda (Winborg,
2003; Bhide, 1992). Finansiären tar av denna orsak sällan hänsyn till företagarens
kunskapsövertag (Ibid). Informationssymmetrin kan därför vara dubbelriktad, både
företagaren och finansiären kan ha ett informations- eller kunskapsövertag som försvårar
finansieringen (Landström, 2003).
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En studie utförd av Nutek (2008) påvisar att invandrarföretagare är mer utsatta när det
kommer till att få tillgång till långfristig extern finansiering, en förklaring till detta är
diskriminering (Önal & Rezania, 2007; Andersson & Hammarstedt, 2011). Bristande
språkkunskaper leder till diskriminering som i sin tur skapar kommunikationsproblem mellan
företagare och banker eller myndigheter (Stein, 2000). Dessa hinder medför svårigheter i att
skapa relationer med myndigheter samt banker menar Stein (2000). Forskning i USA drar
likadana slutsatser, invandrarföretagare får mindre banklån eller kredit, på grund av att
bristande kunskaper i engelska råder bland entreprenörerna, som begränsar invandrarnas
förmåga till att komma i kontakt med formella finansiella institut. (Kushnirovish &
Heilbrunn, 2008; Toussaint-Comeau, 2005).

Bhide (1992) menar på att en stor anledning till att många företagare blir osynliga för externa
intressenter beror på dålig planering i följd av en ”me too” strategi. Denna metod innebär att
företagare imiterar andra entreprenörer genom att starta företag i typiska branscher, så som i
service- och tjänstesektor med liknande produkter. Andersson och Hammarstedt (2011) menar
dock att invandrarföretagare tenderar att starta företag i tjänstebranschen, vilket kan bero på
att det krävs ett lågt startkapital. Dock anses denna bransch vara den svåraste och mest osäkra
affärsgrenen när det gäller att få finansieringstillskott från banken (Ibid). Två orsaker till detta
är att tillgångarna i tjänsteföretag består av ett svårvärderat humankapital samt att
verksamheten i ett tjänsteföretag anses vara mer komplicerad och mindre transparent från
bankens synvinkel (Kontigo, 2011). Ur ett annat perspektiv kan man konstatera att nykomna
invandrare saknar ofta kunskap och erfarenhet om den svenska marknaden, lagar som reglerar
villkor för företagande samt olika finansieringsmöjligheter (Stein, 2000). Detta i sin tur leder
till ett kunskapsgap där externa parter har ett övertag.
Utbud av kapital

Efterfrågan på kapital
FINANIELLT GAP

Finansiärer

Små företag

Informationssymmetrin
- Risken är för hög
- Brist på kompetens och
finansiella analysinstrument
- Höga relativa transaktionsoch kontrollkostnader

- Brist på kunskap
- Attityden till externt riskkapital

Figur 2. Det finansiella gapet. Källa: Landström, Hans (red) (2003), Småföretaget och kapitalet, s. 14.
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2.2 Pecking order teorin - POT
Möjlighet till kapital för tillväxt påverkas inte enbart av externa finansiärer, ägaren har även
en stor betydelse för hur företaget agerar i kapitalanskaffningsprocessen (Landström, 2003).
Småföretagares kontrollbehov kan leda till att de har svårt att släppa in externa finansiärer i
sitt företag, då handlingsfriheten vill behållas (Howorth, 1999). Därför kan det hävdas att
företagare följer den finansiella preferensordningen vid anskaffning av kapital, vilken
benämns som Pecking order-teorin. Teorin förklarar hur företag prioriterar sina
finansieringskällor för vidare tillväxt och utveckling (Myers & Majluf, 1984; Paul, Whittam,
Whype, 2007), dock är informationssymmetrin grundtanken bakom modellen (Berggren,
2003; Myers, 1984; Landström, 2003).

Enligt POT som är anpassad till små företag, kommer kontrollaverta företagare i första hand
att välja interna medel som ger dem fortsatt handlingsfrihet (Frank & Goyal, 2003). I andra
hand väljer företagare olika låneformer eller hybridformer (en blandning av lån och eget
kapital) som inte inkräktar på deras handlingsfrihet (Landström, 2003; Howorth, 1999).
Slutligen väljer företagen att ta in nytt eget kapital, dock påverkar detta finansieringssätt deras
handlingsfrihet då nya ägare tas in i företaget. Små företagare har en negativ syn på att skapa
relationer med externa finansiärer då dessa fråntar ägaren dess självständighet (Michaelas et
al, 1998). Dock har det visat sig att positiva erfarenheter vid samarbete med externa
finansiärer leder till att företagare är villiga att behålla och skapa nya relationer med andra
finansiärer (Berggren, 2003: Michaelas et al, 1998). Nedan beskrivs de tre stegen i Pecking
order-modellen som är anpassad till småföretagare.

Pecking order-modellen:
1. Företag föredrar intern finansiering
2. Olika låneformer och eget kapital
3. Ta in nytt eget kapital (Howorth, 1999).

Entreprenörers självständighetsbehov kan därmed vara till grund för det finansiella beteendet
gentemot risk och skuldsättningsgrad (Landström, 2003). Det framkommer tydligt ett
samband mellan företagarens kontrollbehov och Pecking order-teorin. Najib (1999) menar att
etniska entreprenörers negativa inställningar till lån beror på deras strävan efter
självständighet. Önal & Rezania (2007) påvisar dock motsatsen, där invandrarföretagare har
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en positiv inställning till lånekapital men nekas att erhålla krediter. Båda resonemang leder till
användning

av

internt

kapital

är

det

vanligaste

finansieringsalternativet

för

invandrarföretagare (Najib, 1999; Önal & Rezania, 2007; Inal, Ariss & Forson, 2013), vilket
även framkommer i Pecking order-teorin (Howorth, 1999; Paul et al, 2007).

Nuteks och ALMIS (2008) studie påvisade att det är vanligt för invandrarföretagare att
kombinera egna medel med ALMI-lån till en början för att finansiera sin verksamhet. ALMIlån är den mest välkända starta eget lån som används av invandrarföretagare (Ibid), orsaken
till detta är att ALMI är mer villiga att ta större risker i att låna ut kapital än andra finansiärer
(Almi, 2008). Anledningar till att invandrare får möjligheten till statligt stöd från
Arbetsförmedlingen och det statliga företaget ALMI vid start av verksamheten beror på att det
tar tid för invandrare att etablera sig på den svenska marknaden (Thulin, 2012), samtidigt som
de har begränsad åtkomst till andra finansieringsalternativ (Stein, 2000; Önal & Rezania,
2007). Dessa studier strider dock mot POT som utgår ifrån att företagare i första hand
använder sig av interna medel (Howorth, 1999; Paul et al, 2007), vilket även diskuteras vidare
i finansiell bootstrapping (Winborg, 2008).

2.3 Finansiell Bootstrapping
Småföretagens problem med att attrahera extern finansiering genom finansiella institutioner
leder till att många av dessa är till en stor del eller näst intill helt finansierade genom
alternativa källor, som benämns för finansiell bootstrapping (Ebben, 2009; Ebben & Johnson,
2006). Bootstrapping är ett nödvändigt tillvägagångssätt för småföretagarnas överlevnad samt
tillväxt då det är både svårt och dyrt att erhålla externt kapital (Ebben & Johnson, 2006).
Finansiell bootstrapping betyder att ”ta sig i kragen” samt att se till att bli
”självförsörjande”(Winborg, 2003). Ur ett finansiellt perspektiv går bootstrapping ut på att
anstränga sig till att finna lösningar på resursbehov, som innebär andra medel än externa
finansiella medel (Ibid). Bootstrapping innebär kombinationer av olika metoder vilka
eliminerar, minimerar och försenar utflödet av finansiella medel samt metoder som påskyndar
inflödet av finansiella medel, till låga eller inga kostnader alls (Ebben & Johnson, 2006;
Landström, 2003; Winborg, 2003). Metoderna hjälper företaget att helt eller delvis lösa
behovet av resurser (Ibid).
Finansiell bootstrapping har uppkommit som en lösning för småföretag att tillgodose sitt
kapitalbehov då externt kapital är svårtillgängligt (Landström, 2003). Studier visar att
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finansiell bootstrapping är en framgångsrik finansieringsmetod, då den är lättillgänglig för
småföretagare både i Sverige och utomlands (Landström, 2003: Ebben & Johnsson, 2006;
Harrison, Mason & Girling, 2004; Jones & Jayawarna, 2010; Winborg & Landström, 2001).
En undersökning av Svenskt näringsliv påvisar att utländska företagare i Sverige använder sig
utav olika bootstrapping metoder då de möter hinder vid anskaffning av kapital (Önal &
Rezania, 2007). Det har visat sig att tillgången på lån eller externt kapital står i vägen för
verksamhetens etablering och tillväxt (Ibid). De mest använda metoderna är ägarfinansierad
och relationsbaserad bootstrapping, detta på grund av att invandrarföretagare tenderar att vilja
vara självförsörjande genom att använda sitt sparkapital (Ibid). Najib (1999) menar att
individer med utländsk bakgrund ser sitt sociala nätverk som den mest positiva huvudfaktorn
till resursanskaffning, tre av fem invandrarföretagare i Sverige påpekar att erfarenhetsutbytet
och den sociala kontakten betyder mest.

Många forskare som har undersökt etniska entreprenörer nämner att det personliga nätverket
spelar en betydelsefull roll för företaget (Najib, 1999; Urban, 2011; Masurel et al, 2002).
Greve och Salaff (2003) menar att desto större nätverkskedjor en entreprenör är involverad i,
desto mer ökar möjligheten till att nå framgång. Det framkommer dock att
invandrarföretagarnas sociala nätverk oftast är begränsad till släkt och vänner (Tillväxtverket,
2010; Önal och Rezania, 2007). En studie i Kanada konstaterar att storleken på kinesers och
italienares nätverk skiljer sig åt. Folkgruppens beteende så som att italienare är mer sociala
anses vara förklaringen, vilket innebär att italienska entreprenörers sociala närverk var större.
Ur denna studie dras slutsatsen att individens personlighetsdrag är avgörande för det sociala
nätverket

som

i

sin

tur

kan

påverka

entreprenörens

företagande

samt

deras

finansieringsmöjligheter (Kariv, Menzies, Brenner & Filion, 2009).

2.3.1 Olika metoder av finansiell bootstrapping
Enligt Winborg och Landström (2001) finns det tre olika aspekter på de metoder som
företaget använder sig vid försök att anskaffa resurser. Den första inriktningen är (1) internt
baserad resursanskaffning som innebär att företaget använder sig av fördröjande,
minimerande eller ägarfinansierad bootstrapping (Winborg, 2003). Den andra inriktningen är
(2) socialt baserad resursanskaffning där företaget använder sig av relationsbaserad
bootstrapping(Ibid). Slutligen presenteras (3) kvasi-marknadsbaserad resursanskaffning som
innebär bidragsorienterade bootstrappers (Ibid). Modellen nedan redogör de olika metoderna i
bootstrapping samt kännetecknade drag för företaget.
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Kategori

Bootstrapping metod Karaktärsdrag

Fördröjande

Fördröja utbetalningar

Låg vinstmarginal

Bootstrapping

Minimera lager

Har ingen långfristig bankfinansiering
Behov av ytterligare finansiering

Relationsorienterad

Gemensam användning

Bootstrapping

Hög vinstmarginal
Har långfristig finansiering
Ej behov av ytterligare finansiering

Bidragsorienterad

Bidragsfinansiering

Bootstrapping

Låg vinstmarginal
Har långfristig bankfinansiering
Behov av ytterligare finansiering

Minimerande

Minimera kundfordringar Låg vinstmarginal

Bootstrapping

Minimera lager

Har långfristig bankfinansiering
Ej behov av ytterligare finansiering

Ägarfinansierad

Ägarfinansiering

Låg vinstmarginal

Bootstrapping

Har ej långfristig bankfinansiering
Behov av ytterligare finansiering

Figur 3. Olika grupper av bootstrappers (Winborg, 2003, s. 37)

2.3.2 För- och nackdelar med finansiell bootstrapping
Enligt Winborg (2000) är fördelen med bootstrapping att den finansiella belastningen för
företaget minskar samtidigt som företagaren kan behålla kontrollen och fokusera på
kärnverksamheten. Det innebär att företaget kan flytta över belastningen på andra parter,
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genom att använda deras resurser till låg eller ingen ersättning (Landström, 2003). Fördelen
med användning av bootstrapping är att företagets kostnader minskar (Winborg, 2009).
Vidare drar företaget nytta av att använda sitt personliga nätverk för att komma åt resurser
som kanske annars hade missats (Ebben, 2009; Ebben & Johnson, 2006). Till nackdelarna kan
nämnas att företagets utveckling hämmas samtidigt som företagaren förbrukar sitt
förtroendekapital genom att använda sig av sitt sociala nätverk och måste vara noga med att
inte missbruka det (Landström, 2003). En annan nackdel är att företaget inte har självklar och
säker kontroll över alla de resurser som behövs, då företaget inte äger alla sina resurser själv
finns risken att nyttjanderätten kan försvinna utan förvarning (Landström, 2003; Winborg,
2003; Winborg, 2000). Detta kan i sin tur innebära att företaget blir mer sårbart(Ibid).

2.4 Företagets livscykel
En finansiell livscykel skapas då företag förändrar sitt finansiella behov (Berger & Udell,
1998). Livscykeln visar vilka resurser som krävs både genom intern och genom extern
finansiering för att ett företag i respektive fas ska kunna nå en framgångsrik utveckling, då de
olika faserna ställer olika krav på företaget (Berggren, 2003). Samtliga små företag möter
likartade problem vid varje fas av deras utveckling, vilket leder till att modellen är tillämpbar
i alla små företag (Churchill & Lewis, 1983). Företagets livscykel ligger relativt nära Pecking
order-teorin (Bulan & Jan, 2009), när det gäller att förklara hur och var företag söker kapital
till sin verksamhet (Berggren, 2003). Små företag saknar historia i form av finansiell data
eller resultat som kan ge externa finansiärer en bättre bild av företagets lönsamhet eller
framtidsutsikter (Winborg, 2000; Landström, 2003; Winborg, 2003). Detta i sin tur medför att
tillgången på externt kapital begränsas. I första hand är kapital ifrån företagaren en vanlig
finansieringskälla, vilket ofta benämns som ägarfinansierad bootstrapping (Ibid). Nedan
redogörs de olika stegen i ett företags livscykel samt vilka bootstrapping metoder som
används under respektive fas.

Steg 1: Introduktion
Det största problemet för företag som befinner sig i detta stadium av livscykeln är att hitta och
behålla kunderna samt att finna ett effektivt sätt att producera sin produkt/tjänst (Berggren,
2003). En fråga som diskuteras är om kapitalet är tillräckligt för att klara denna period, då
företaget är nytt är kundkretsen liten (Churchill & Lewis, 1983). Organisationen kännetecknas
av en enkel form där ägaren sköter de primära sysslorna då företagets strategi är enkel; att
förbli vid liv (Ibid). Omsättningen är av denna orsak väldigt låg och det finns en stor risk att
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företag misslyckas eller går med stora förluster (Bhide, 1992). För att ha tillgång till resurser
krävs flera finansiella bootstrapping metoder (Landström, 2003; Winborg, 2003).
Bootstrapping: Bhide (1992) menar att mer än 80 procent av nystartade småföretagen
finansieras främst med ägarens privata besparingar på grund av att lån från banken är svårt att
erhålla. Landström och Winborg (2001) menar att den mest användbara metoden under detta
stadium är att hålla inne ägarens lön samt användning av sina personliga besparingar. Scott
och Bruce (1987) påstår även att det sociala nätverket är en huvudkälla under denna fas,
vilken består av familj, vänner och släktens. Bidrag anses även vara en metod som man
använder dig utav under introduktionsfasen (Landström 2003). Ebben och Johnson (2006)
visar i sin studie att låna och dela resurser med andra företag är väsentligt under denna fas då
brist på kapital råder. Metoden anses även vara billigare än att köpa nya resurser (Ibid).

Steg 2: Tillväxt
I denna del av livscykeln har företagen uppnått en stadig inkomst med tillräcklig storlek och
marknadspenetration för att säkerställa sin ekonomiska framgång (Berggren, 2003). Bolaget
kan stanna kvar i detta skede under obestämd tid, då kundlojaliteten är stabil kan detta leda till
att företaget inte påverkas av marknadsförändringar utan förblir konkurrenskraftiga (Churchill
& Lewis, 1983). Kapital strömmar även in under tillväxtfasen på grund av att försäljningen
har ökat (Ibid). Tillväxtfasen är dock en dyr fas att befinna sig i på grund av att efterfrågan på
företagets produkter har ökat och för att behålla sina kunder behövs ytterligare investeringar
(Berggren, 2003).
Bootstrapping: Metoder som används under introduktionsfasen utnyttjas även under
tillväxtfasen då denna är dyr och företaget bör spara för att klara av denna period (Landström,
2003). Ebben & Johnsson (2006) visar dock i sin studie att relationsorienterade bootstrapping
metoder så som låna/dela utrustning minskar under denna fas då företaget har en stadig
inkomst och kan klara sig själv. En annan metod som är användbar under denna fas är
fördröjande bootstrapping i form av förlängda leverantörskrediter (Garmer & Kyllenius, 2004;
Ebben & Johnsson, 2006). Anledningen till det beror på starkare relationer till företagets
leverantörer som innebär att företagaren kan förhandla om bättre villkor (Ibid).

Steg 3: Mognad
I detta stadium har företagen uppnått en stabil grund så som betryggande storlek, finansiella
resurser och erfaren företagsledning (Churchill & Lewis, 1983). Det är i denna fas som
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företagen har nått en så pass hög utvecklingsnivå och tagit tillräckligt stora marknadsandelar
att externa finansiärer så som banken är villiga till att bidra med kapital (Ibid).
Bootstrapping: Majoriteten av bootstrapping metoder som används under de första två
livscykelfaserna minskar under mognadsfasen (Ebben & Johnsson, 2006). Möjligheten till att
få krediter och banklån har ökat under denna fas då företaget anses vara mer trovärdigt för
yttre finansiärer (Landström, 2003). Den mest användbara bootstrapping metoden under
denna fas är minimering av kundfodringar, påskynda inbetalningar från kunder och skicka ut
räntefakturor (Ibid).

Steg 4: Nedgång
Om företagens produktion minskar eller stagnerar riskerar man att hamna i en nedgångsfas.
Forskare hävdrar att finansieringen bör bestå av lån för att ta sig ur denna fas (Berger &
Udell, 1998).

Ägarfinansierad B

Ägarfinansierad B

Bidragsorienterad B

Bidragsorienterad B

Relationsorienterad B

Fördröjande B

Minimerade B

Figur 4. Egen konstruerad modell utifrån Jobber, David & Fahy, John (2009), Foundations of
marketing.

2.5 Företagarens egenskaper
Kapitalstrukturen i små företag påverkas av entreprenörens olika beteendefaktorer då
företagsledare och ägare inte är åtskilda som i stora bolag (Ekanem, 2005). Michaelas et al
(1998) genomförde en kvalitativ studie för att förklara vilka faktorer som påverkar
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småföretagares val vid finansiering och kapitalstruktur. Forskarna upptäckte att det finns ickefinansiella variabler som påverkar företagets kapitalstruktur (Ibid). Undersökningen förklarar
att företagsledaren oftast är nyckelpersonen i mindre verksamheter, vilket i sin tur leder till att
dennes egenskaper som erfarenhet, kunskap, kontrollbehov och riskbenägenhet är väsentlig
för företagets utveckling (Ibid). Dessa faktorer kan i sin tur komma att påverka huruvida
företaget lyckas på marknaden (Ibid). Michaels et al (1998) utgår från småföretagares
egenskaper men tar inte hänsyn till entreprenörens kulturella bakgrund. Av denna orsak utgår
denna uppsats ifrån Michaels et al (1998) grundmodell med tillägg av kulturellt beteende som
kan spela en västenlig roll för invandrarföretagare. Nedan redogörs faktorerna som Michaelas
et al (1998) identifierade i sin undersökning samt tillägg av kulturellt beteende.

2.5.1 Kontrollbehov
Kontrollaversion är en faktor som påverkar företagarens val av finansiering. Forskning visar
att många småföretagare har en negativ attityd gentemot extern finansiering av den
anledningen att de betraktar dessa finansieringsvägar som en risk att förlora kontrollen över
det egna företaget (Landström, 2003; Michaelas et al 1998). Invandrarföretagare är inte
positiva till att involvera externa parter i företagets finansiering, vilket kan knytas till deras
kultur (Najib, 1999). Stark hängivenhet för hårt arbete kännetecknar etniska entreprenörer och
av denna orsak strävar de efter att klara sig själv (Masuerel et al, 2002; Dana, 2007; Sriram,
Mersha & Herron 2007). Vidare diskuteras det om att orsaken till att invandrarföretagare är
kontrollaversa och vill helst vara sin egen chef beror på att drivkrafterna bakom nyetablerade
företag är behovet av oberoende eller autonomi (Kourtit & Nijkamp, 2012). Dock kan
företagarens kontrollbehov hämma företagets tillväxt av den anledningen att externa
finansiärer kan snabbt tillgodose behovet på kapital vilket företagare har svårt för (Berggren,
2003). Företagare som inte har ett stort kontrollbehov över sin verksamhet har en positiv
attityd mot att finansiera sin verksamhet med hjälp av externa finansiärer (Ibid).

2.5.2 Kunskap
Michaelas et al (1998) konstaterar i sin undersökning att företagarens kunskap om vilka
finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga påverkar valet av finansiering. Genom deras
studie av det finansiella gapet identifierade Tucker och Lean (2003) att det råder en stor
kunskapsbrist hos invandrarföretagare kring vilka finansieringsalternativ som finns
tillgängliga. Inal, Ariss och Forson (2013) konstaterar i sin studie att många
invandrarföretagare inte känner till andra finansieringskällor än banker.
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Ur ett annat perspektiv är det viktigt att belysa invandrarens kunskaper erhållna från
hemlandet, som kan bidra till ett kreativt tillvägagångssätt när det kommer till drivande av
företagande och lärdomar om alternativa lösningar på finansieringsproblem (Ohlsson, Broomé
& Bevelander, 2011; Sriram et al, 2007). Samtidigt tenderar invandrarföretagare att begränsa
sitt nätverk genom att samverka med etniska företagare och vara orienterade mot etniska
kunder (Phizacklea & Ram, 1995). Detta leder till geografiska begränsningar, (Kloosterman
& Rath, 1999) som kan vara en orsak till att kunskapsbrister om den svenska marknaden samt
olika finansieringskrav fortsätter att vara ett vanligt problem bland invandrarföretagare (Önal
& Rezania, 2007). Ohlsson, Broomé & Bevelander (2011) menar att diskriminering på den
lokala arbetsmarknaden begränsar invandrarens kunskap att vara företagare i Sverige. Vidare
leder detta till att invandrarföretagare inte kan förmedla företagets kvalité till finansiärer på
grund av bristande kunskaper om den svenska marknaden samt det finansiella området i
Sverige (Ibid).

2.5.3 Erfarenhet
Företagarens tidigare erfarenheter är en väsentlig faktor vid val av finansiering och
kapitalstruktur. Både bra och dåliga erfarenheter med tidigare finansiärer är avgörande för
vilken metod av finansiering företagaren väljer (Michaelas et al, 1998). Företagets utveckling
är beroende av näringsidkarens förmåga att hitta och använda sig utav olika
finansieringskällor (Berggren, 2003). Externa finansiärer anser att företagarens erfarenheter
har en stor betydelse vid utvärdering av företagets potentiella framgång samtidigt som de
underlättar vid företagarens resursanskaffning (Michaelas et al, 1998). Invandrarföretagare
saknar ofta erfarenhet om olika finansieringsalternativ i Sverige samt hur man går tillväga för
att erhålla dessa (Stein, 2000). Orsakerna till detta kan vara att de inte är bekanta med
entreprenörskap i Sverige eller att tidigare erfarenheter av entreprenörskap saknas (Ibid).
Forskning visar dock att tidigare erfarenheter av att vara entreprenör i sitt hemland gör det
lättare att förstå sig på den nya marknaden man etablerar sitt företag i och av denna orsak
uppstår mindre svårigheter med att finna olika finansieringsalternativ (Tolciu, 2011).

2.5.4 Riskbenägenhet
Michaelas et al (1998) konstaterar i sin modell att företagarens riskbenägenhet är en viktig
faktor vid finansiella beslut. Näringsidkare som är mer riskbenägna använder sig i större grad
av extern finansiering än riskaversa företagare. Dock påpekar Berggren (2003) att företagare
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som försöker undgå risker går miste om betydelsefullt kapitaltillskott samt kompetenstillskott.
Önal & Rezania (2007) och Dana (2007) konstaterar att invandrarföretagare är villiga till att
ta risker då de ofta har en positiv inställning till externt kapital. Spicer (2012) menar att
risktagande är en väg till framgång för etniska entreprenörer. I sin studie konstaterade han att
etniska entreprenörer som tar fler risker under företagets gång når framgång snabbare
eftersom att de lär sig att hantera risker och nedgångar.

2.5.5 Kulturellt beteende
Antonczyk et al (2010) visar att företagsledarens val av skuldfinansiering kan påverkas av den
kulturella bakgrunden som företagsledaren har. Inom samhällsvetenskap, definieras ordet
"kultur" som en grupp människors levnadssätt, inklusive överföring av intellektuella, sociala
och konstnärliga värden så som traditioner, seder och praxis (Idris, 2011). Samhällets lagar
och regleringar kan ha en stor inverkan på människors beteende (Berger & Udell, 2006).
Cagliano, Caniato, Golini, Longoni & Micelotta (2011) menar att länder med högre
maktmissbruk begränsar möjligheterna för entreprenörer genom striktare lagar och
regleringar, dessa kan därmed ha svårare anpassningsförmåga till ett nytt land samt mindre
förmåga till att finna lösningar på olika resurser.
Det gemensamma beteendet för etniska entreprenörer är att dessa tenderar att starta företag i
en etnisk miljö, som en slags trygghet där man blir beroende av andra etiska entreprenörer och
orienterade mot etniska kunder (Aldrich och Waldinger, 1990). Detta i sin tur bidrar till ett
ömsesidigt förhållande mellan olika invandrargrupper då dessa handlar med varandra. Detta
ger också invandrarföretagare fördelen av att ha kunskap om de etniska marknaderna samt
finna lösningar till finansiella behov på annat sätt med hjälp av sina sitt nätverk (Ibid). En
nackdel till detta kan vara att tillgängligheten på information och resurser begränsas till det
området man bor, vilket leder till mindre effektiva lösningar (Kloosterman & Rath, 1999).

2.6 Teorisammanfattning
Det anses existera ett finansiellt gap på marknaden som leder till svårigheter för företagare att
finansiera sin verksamhet (Landström, 2003, Winborg, 2003). Bristen på kapital har länge
både ekonomiskt och politiskt diskuterats som det finansiella gapet, ett gap mellan utbud och
efterfrågan (Landström, 2003; Winborg, 2003). Utbudssidan är finansiärers vilja att tillföra
kapital till företag, medan företagare och deras behov av externt kapital kännetecknas som
efterfrågesidan

(Ibid).
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kommunikationsproblem uppkommer mellan företagare och banken eller myndigheter på
grund av bristande språkkunskaper (Stein, 2000). Ett kunskapsgap där externa parter har ett
övertag kan även bero på bristande kunskap och erfarenhet bland invandrarföretagare om den
svenska

marknaden,

lagar

som

reglerar

villkor

för

företagande

samt

olika

finansieringsmöjligheter (Stein, 2000). Pecking order-teorin har därmed uppkommit som en
förklaring på företagets finansiella preferensordning där forskare utgår först ifrån att
företagaren använder sina interna medel vid finansiering av sin verksamhet, vilket även
påvisas i svenska studier om att invandrarföretagare föredrar interna medel som
finansieringsalternativ (Önal & Rezania, 2007).

Den begränsade tillgången på externt kapital leder till att invandrarföretagare använder sig av
alternativa finansieringsmetoder, som bootstrapping (Najib, 1999). Flera forskare har
undersökt användning av bootstrapping i småföretag utifrån vilken fas företaget befinner sig i
livscykeln (Ebben & Johnson, 2006; 1987; Berggren, 2003; Garmer & Kyllenius, 2004).
Sammanknytningen mellan användning av bootstrapping och livscykel beror på intresset av
att undersöka företagarens val av finansiering under olika perioder. Denna forskning är dock
obefintlig bland invandrarföretagare i Sverige. Dessutom anses det vara av väsentlig vikt att
inkludera företagarens egenskaper i form av riskbenägenhet, kontrollbehov, egenskaper och
kunskap som en ännu påverkande faktor vid val av finansieringsform (Michaelas et al, 1998).
Då forskare har påpekat att icke-finaniella faktorer har en väsentlig betydelse vid val av
finansiering (Ekanem, 2005; Michaelas et al, 1998). Studien baseras på invandrarföretagares
användning av bootstrapping vilket leder till att ännu en viktig aspekt på användning av
bootstrapping är huruvida individens kulturella beteende påverkar valet av finansieringsform.

Invandrarföretagare använder i många fall ägarfinansierad och relationsorienterad
bootstrapping vid introduktion av verksamheten då strävan efter att vara självförsörjande är
hög samt att starka band förekommer mellan entreprenören och dess nätverk (Önal &
Rezania, 2007; Masurel, Nijkamp, Tastan & Vindigni, 2002). Etnisk koncentration leder till
begränsat nätverk och starka relationer mellan olika invandrargrupper (Kloosterman & Rath,
1999), som i sin tur påverkar användning av relationsorienterad bootstrapping positivt under
introduktionsfasen. Diskriminering från finansiella institut som sker på grund av bristande
samhälls- och språkkunskaper kan bidra till att invandrarföretagare använder sitt interna
kapital samt sitt nätverk som lösning på finansieringsproblemen (Stein, 2000). Dessutom är
metoderna användbara på grund av att det förekommer kunskaps- och erfarenhetsbrister om
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vilka finansieringsalternativ som finns tillängliga bland invandrarföretagare på den svenska
marknaden. Goda kunskaper och erfarenheter erhållna från hemlandet kan dock bidra till ett
kreativt tillvägagångssätt när det kommer till drivande av företagande i ett annat land (Sriram,
et al 2007). Dessutom applicerar företagaren lärdomar om alternativa lösningar på
finansieringsproblem

från hemlandet

då lånekapital

inte

anses

vara

ett

vanligt

finansieringsalternativ (Inal et al, 2013). Detta kan på många sätt sammanknytas till
företagarens kulturella bakgrund som i många fall kännetecknas av stark hängivenhet till
självförsörjelse och hårt arbete (Dana, 2007). Dock talas det om länder med högre
maktmissbruk begränsar möjligheterna för entreprenörer att starta företag genom striktare
lagar och regleringar, dessa kan därmed ha svårare anpassningsförmåga till ett nytt land samt
mindre förmåga till att finna lösningar på olika resurser (Cagliano et al, 2011). Dessa aspekter
är viktiga att ta hänsyn till då de påverkar invandrarföretagarens benägenhet att på ett kreativt
sätt finna alternativa finansieringsmöjligheter. Diskriminering om språkkunskaper och
företagarens kultur anses vara en påverkande faktorer endast under introduktionsfasen då
anpassningsförmågan till det svenska samhället ökar med tiden.

En del invandrarföretagare anses ha en negativ inställning till lån på grund av hög
självständighetsgrad (Najib, 1999). forskning tyder på att en del invandrarföretagare har ett
stort kontrollbehov och vill helst vara sin egen chef samt oberoende av någon annan (Ibid).
Däremot anses andra invandrarföretagare har en positiv inställning till lånekapital eftersom de
är villiga till att ta risker men nekas till det (Önal & Rezania, 2007). Anledningen till det är att
trovärdigheten från banken till att invandrarföretagare lyckas hålla sig hålla sig kvar på
marknaden är liten (Ibid).

 Bristande språk- och
samhällskunskaper
 Oerfarenhet om finansieringsalternativ
 Okunskap om finansieringsalternativ
 Stort kontrollbehov över sitt företag
 Villiga till att ta risker
 Kulturella faktorer



Ägarfinansierad bootstrapping



Relationsorienterad
bootstrapping

Figur 5. Egen modell av den sammanfattande referensramen under fas 1 i företagets livscykel

Under fas två i företagets livscykel som benämns för tillväxt används finansiell bootstrapping
i högre uträckning än tidigare. Förutom ägarfinansierad och relationsbaserad bootstrapping
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börjar invandrarföretagaren använda sig av fördröjande, samt bidrags bootstrapping. Detta
beror på att företagaren har skapat relationer till sina leverantörer samt erhållit kunskap om
olika finansieringsalternativ genom sitt nätverk. Utökat nätverk bidrar till att företagaren kan
låna och dela resurser med andra företag (Önal & Rezania, 2007). Vid denna fas är det lättare
att erhålla kapital från externa finansiärer på grund av att man kan påvisa bolagets värde
genom företagets finansiella redovisning. Dock tenderar invandrarföretagare att avstå från
denna möjlighet på grund av att deras vilja att vara självständiga har ökat ytterligare (Inal et
al, 2013). Detta beror på att företagaren sedan start av verksamheten varit självständig och vill
därmed förbli obunden till externa parter under verksamhetens livscykel. Flertal invandrare
startar företag eftersom de vill vara självförsörjande, vilket i många fall leder till att de har en
negativ inställning till att ta hjälp av externa finansiärer och blir mindre riskbenägna (Najib,
1999). Samtidigt väljer invandrarföretagare ofta att starta litet och i branscher som inte kräver
stort kapitalbehov (Hammarstedt & Andersson, 2011), som i sin tur sammanknyts till deras
vilja att klara sig själva och deras behov av att kontrollera företaget själv.






 Kontrollbehov av sitt företag
 Mindre riskbenägna
 Mer kunskap och erfarenhet
om finansieringsalternativ

Ägarfinansierad B.
Relationsbaserad B.
Fördröjande B.
Bidrags B.

Figur 6. Modell av den sammanfattande referensramen under fas 2 i företagets livscykel

Fas tre i företagets livscykel benämns för mognadsfasen, under denna fas har företagaren
befunnit sig länge på marknaden och känner till sina produkter samt sin verksamhet väl.
Behovet av att använda sig av ägarfinansierad bootstrapping har minskat på grund av att
kapitalbehovet inte är lika stort som under fas 1 (Ebben & Johnson, 2006; Landström, 2003),
samtidigt använder företagaren sig i större utsträckning av alternativa finansieringsmetoder
som fördröjande och minimerande bootstrapping (Landström, 2003). Starkare relationer
mellan invandrarföretagaren och dess leverantörer eller kunder leder till bättre villkor för alla
parter. Företagarens kunskap och erfarenhet om olika finansieringsalternativ har ökat med
anledning av att företaget har varit verksamt under en längre period dock spelar dessa ingen
större roll för invandrarföretagarens finansiering. Detta på grund av att de tenderar att fortsätta
i samma mönster som tidigare genom att klara sig själv, vilket tyder på ett större
kontrollbehov (Dana, 2007). Samtidigt blir de mindre riskbenägna eftersom de inte vill
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involvera externa parter i sina finansieringsbeslut (Najib, 1999), trots att möjligheterna till
detta har ökat då företaget anses vara mer finansiellt stabilt (Landström, 2003).

 Mer kunskap och erfarenhet om
finansieringsalternativ
 Mindre riskbenägen
 Större kontrollbehov




Minimerande B.
Fördröjande B.

Figur 7. Modell av den sammanfattande referensramen under fas 3 i företagets livscykel

Den slutgiltiga fasen i företagets livscykel är nedgång. Under denna fas har företagaren två
möjligheter, den första är att avveckla företaget vilket leder till att det inte finns något större
behov av kapital eller resurser (Berger & Udell, 1998). Det andra alternativet är att företaget
fortsätter vara verksamt dock är detta val dyrt och kräver en ny finansiering i form av banklån
eftersom all annan kapital har förbrukats under tidigare faser (Ibid). Företag hamnar i denna
fas eftersom deras produkter inte är lika efterfrågade som tidigare samt att företaget inte har
utvecklats i samma takt som marknaden. Detta kan inträffa oavsett företagarens breda
erfarenheter och kunskap om marknaden (Ibid).
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3. Metod
I följande kapitel beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt för valet av metoder som är väsentliga för
denna undersökning. Kapitlet inleds med en beskrivning av kunskapssynen och forskningsansatsen.
Därefter motiveras valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod. I kapitlets slutliga del beskrivs
operationaliseringen och intervjuguiden presenteras.

3.1 Kunskapssyn
Valet av forskningsfilosofi innehåller viktiga antaganden om hur individen ser på världen,
vilket speglar uppsatsen och ger den en unik karaktär. Dessa antaganden kommer att förstärka
strategin som därefter anpassas till forskningsobjekt och inverkar på valet av de metoder som
anses relevanta för undersökningen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Positivism är
filosofin som utgår från redan existerad teori där man granskar mätbara resultat, som senare
generaliseras och görs allmängiltiga (Ibid). Motsatsen till positivism är hermeneutik som
säger att man skall skapa förståelse samt få en inlevelse (Ödman, 2007).

Hermeneutik filosofi är den mest användbara vid denna uppsats då tanken är att få en djupare
inblick samt förståelse över vilka olika bootstrapping metoder som används i invandrarföretag
med hänsyn tagen till företagarens egenskaper samt företagets livscykel. En annan anledning
till att metoden är användbar beror på att existerande teorier saknas om invandrarföretagares
användning av bootstrapping i samband med företagets livscykel och företagarens
egenskaper. Detta bidrar till att en unik studie tillförs för att skapa större förståelse om ett
okänt område. Finansiell bootstrapping har undersökts frekvent främst utav Landström och
Winborg (som exempelvis Landström, 2000; 2003, Winborg 20003), dock har den tidigare
forskningen om bootstrapping och företagets livscykel begränsats till småföretagare, studier
med inriktning mot invandrarföretagare är näst intill obefintlig. Av denna orsak bör man bidra
med en djupare inblick och förståelse för hur just invandrarföretagare inom olika branscher
väljer att gå tillväga med finansiering och varför de olika finansieringsformerna används.

3.2 Forskningsansats
Slutledningsmetoder delas in i tre grupper som utgörs av deduktiv, induktiv och abduktiv.
Den deduktiva forskningsansatsen respresenterar den vanligaste uppfattningen om
förhållandet mellan teori och empiri i samhällsvetenskapen (Saunders et al, 2009). En
induktiv metod börjar med att studera empirin och därefter formuleras resultatet i teorier. En
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abduktion slutledningsmetod är en kombination av deduktiv och induktiv ansats (Ibid).
Uppsatsen formas utifrån den deduktiva metoden då den anses vara lämplig vid granskning av
användning av bootstrapping metoder i invandrarföretag i samband med två påverkande
teorier, företagets livscykel och företagarens egenskaper. Ytterligare en anledning till att
deduktiv metod är väsentlig för denna uppsats, beror på att befintlig undersökning om
invandrarföretagares livscykel och bootstrapping saknas, av denna orsak utgår studien från
befintliga teorier om småföretagare för att se om verkligheten stämmer överens med teorin.
Syftet är således att analysera resultatet för att sedan kunna dra en slutsats som ska bevisa
huruvida företagarens egenskaper samt företagets livscykel påverkar användning av
bootstrapping i etniska företag.
Det finns tre olika undersökningssyften, den explorativa besvarar ”vad” frågor, den
deskriptiva undersöknings syftet besvarar ”hur” frågor och ett förklarande undersökningssyfte
besvarar ”varför” frågor. Den explorativa är ett lämpligt tillvägagångssätt då det endast finns
lite kunskap om ett specifikt område samtidigt som man vill skapa förståelse för ett problem
(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2001). Det deskriptiva undersökningssyftet har i
syfte att beskriva olika händelseförlopp. Det förklarande syftet utreder varför något fungerar
som det gör (Ibid). Denna uppsats utgår från ett explorativt undersökningssyfte, då det inte
finns kunskap om invandrarföretagares användning av bootstrapping i samband med
företagarens egenskaper och företagets livscykel. Detta kunskapsgap skapar en väldigt liten
förståelse för användning av bootstrapping i etniska företag, vilket kommer under denna
studie att tydliggöras.

3.3 Kvantitativ – Kvalitativ
Val av metod väljs utifrån syftet med uppsatsen och dess undersökningsproblem. Av den
orsaken är det betydelsefullt att anpassa metodvalet till uppsatsens problemformulering och
ändamål. Valet av metod har en inverkan på undersökningens utformning, det vill säga
datainsamlingsteknik, analys och således även slutresultatet (Christensen et al, 2001).
Angreppssättet att samla in, analysera, tolka och därefter presentera data och information är
definitionen av empirisk undersökning som benämns som kvantitativ- eller kvalitativmetod.
Kvantitativ metod huvudfokus ligger på datainsamling som utgörs av siffror medan kvalitativ
metod utgörs av ord och bilder (Ibid). Kvantitativa metoder sätter huvudsakligen fokus på
numeriska datainsamlingstekniker, så som enkäter, diagram och statistik. Kvalitativa
undersökningar kategoriserar sig på icke numeriska datainsamlingstekniker, som t.ex. intervjuer,
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bilder och videoklipp (Saunders et al, 2009). En kvalitativ metod lägger istället vikt vid ord

och brukar användas som metod vid individuella intervjuer. Detta för att studien ger en bild
av en realitet som hör till individuellt skapande och konstruerande.

Kvantitativ metod används för att kunna analysera en större mängd data och därifrån dra olika
slutsatser som kan generaliseras (Ibid). Forskning inom bootstrapping är mestadels gjord
utifrån en kvantitativ studie, där fokus legat på småföretagares val av bootstrapping metoder
med en kombination av företagets livscykel (Landström, 2003; Ebben & Johnsson, 2006).
Detta har lett till att en mer djupgående insikt inom området saknas. Den kvalitativa metoden
passar denna studie bäst då det är ett okänt område som skall undersökas med inriktning mot
invandrarföretagare. Ämnet ska således undersökas och tolkas för att skapa en djupare
förståelse för ämnet. Denna studie kan inte generaliseras då forskning inom området är
begränsad och otillräcklig, vilket även är ett stöd för val av en kvalitativ studie.

Nackdelen med att använda sig utav ett kvalitativt tillvägagångssätt är att det är mycket
tidskrävande (Jacobsen, 2007), vilket beaktas i vår studie på grund av tidsbegränsningen.
Genom god tidsplanering och framförhållning med respondenterna blev detta ett mindre
dilemma. Fördelen med en kvalitativ studie är att en djupare inblick och förståelse för ämnet
skapas, vilket är syftet med denna studie.

3.4 Datainsamlingsteknik
De två vanligaste kvalitativa datainsamlingsteknikerna är observationer och intervjuer. Den
mest lämpliga datainsamlingsteknik för denna studie har varit intervjuer då undersökningens
syfte är att skapa djupare förståelse för ämnet.
Fördelen med besöksintervjuer är att intervjuaren har en kontrollerad intervjusituation samt
har möjligheten att ställa komplicerade frågor för att sedan följa upp dem. Det skapar även
förtroende mellan intervjuaren och respondenten. Vidare skapas möjlighet för intervjuaren att
förtydliga frågorna vilket kan minska risken för missuppfattning. Dock är nackdelen med
personliga besöksintervjuer att intervjuaren kan påverka respondenten genom sitt uppträdande
och omedveten styra svaren i den riktning som intervjuaren vill, detta kallas för
intervjuareffekten.
Genom kvalitativa intervjuer ökar informationsvärdet som skapar mer fullständiga och
djupare uppfattningar av det som studeras. Urvalet sker varken slumpmässigt eller tillfälligt,
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utan görs systematiskt utifrån några medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och
strategiskt definierade. Användandet av intervjuer har både varit en föredel och nackdel för
vår

studie.
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språkkunskaper har kunnat hanteras på ett anspråkslöst sätt då möjligheten till ytterligare
förklaringar samt följdfrågor har funnits, vilket har varit en stor fördel. Dock kan detta även
ses som en nackdel då det har varit väldigt tidskrävande och arbetsansträngande, vilket har lett
till att intervjuerna har tagit längre tid än förväntat.

3.5 Primär och sekundärdata
Man brukar skilja mellan primärdata och sekundärdata. Data som tidigare samlats in och
sammanställts i olika sammanhang definieras som sekundärdata (Christensen et al, 2001).
Primärdata är information som inte finns tillgänglig, men som skapas genom observationer i
form av enkäter, intervjuer eller andra insamlingstekniker för att lösa frågeställningar (Ibid).
En fördel med att använda sig av primärdata är att informationen som samlas in är anpassad
till det som ska undersökas (ibid). Insamling av primärdata har således skett via individuella
intervjuer med invandrarföretagare som har bidragit till att slutsatser har kunnat dras. Denna
undersökning baseras på primärdata då ingen tidigare data har funnits tillgänglig.

3.6 Urval
Vid en kvalitativ undersökning är det mindre intressant att i statistisk mening ha ett urval som
representerar en befolkning. Istället eftertraktas vid kvalitativa intervjuer en variation i sitt
urval istället för likartade intervjupersoner. Dock bör det finnas en viss grad av homogenitet
som kan betraktas som urvalets ramverk (Trost, 1997). Winborg (2003) och Landström
(2003) har undersökt finansiering finansiell bootstrapping utifrån småföretag. Dock anser
författarna att det inte finns någon skillnad i småföretags och mikroföretags användning av
bootstrapping (Ibid). Till skillnad från deras urval utgår denna undersökning ifrån
invandrarföretagare och kommer endast att fokusera på mikroföretag. Vårt urvals ramverk
utmärkas av invandrarföretagare inom olika branscher. Motivet till valet av olika branscher är
att användningen av bootstrapping metoder kan variera utifrån företagsverksamhet (Ibid).
Studien baseras på individuella intervjuer som gjorts med företagets ägare samt på
respondenternas arbetsplats. Eftersom urvalet vid kvalitativa intervjuer inte representerar en
hel population i statistisk mening är det därför inte väsentligt att göra några generaliseringar.
Av denna orsak valdes ett ickesannolikhetsurval och en kriterierelaterad urvalsform. Den
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kriterierelaterade urvalsformen innebär att skribenterna listar kriterier som ska uppfyllas av
respondenterna och därefter inkluderas i undersökningen.

Kriterium för urvalet är:


Företaget skall vara verksamt i Malmö.



Företaget skall vara ett mikroföretag eller enmansföretag.



Entreprenören skall vara utländsk då fokuset ligger i att studera etniska företagare.

Inom ramen för icke sannolikhetsurval valdes respondenter genom ett bekvämlighetsurval då
etniska entreprenörer i områden som vi hade kontakter i intervjuades (Bryman & Bell 2007).
Användandet av vårt kontaktnät bidrog till att två bekanta respondenter som är etniska
entreprenörer kunde intervjuas. Respondenterna som intervjuades bidrog med viktig
information samt förenklade processen på grund av att kännedomar och kunskaper om en del
av företagen fanns sedan tidigare.

3.7 Trovärdighet
Tillförlitlighet i en undersökning är tillvägagångssätten för hur insamlingen och granskningen
av information genomförs. Validitet och reliabilitet i en kvantitativ studie liknande denna går
ut på att skilja insamlat material och bearbeta detta på ett systematiskt och hederligt sätt
(Bryman & Bell, 2007). För att öka uppsatsens trovärdighet har undersökningsprocessen till
en början fullgjorts med hjälp av litteratur för att klargöra och skapa större förståelse för
undersökningen samt avgränsa problemet. Källor i form av Nuteks (2008) undersökning,
Svenskt näringsliv (2007) undersökning, tillväxtverkets undersökning (2010) samt
vetenskapliga artiklar som publicerats av olika forskare som därefter har sorterats och använts
ur betydelsefulla argument till både teoridelen samt problematisering (Ekanem, 2005; Ebben
& Johnson, 2006; Ma et al, 2013). Undersökningen har även skett med hjälp av litteratur
skrivet av Landström och Winborg (2000; 2003) om bootstrapping för att underlätta vår
förståelse för bootstrapping ämnet samt skrivningsprocessen.
Båda skribenterna har medverkat vid varje intervjutillfälle samt samarbetat kring
sammanställning av intervjusvaren för att ytterligare öka studiens kvalitet. Detta med
anledning av att säkerställa att lika uppfattning av intervjun och dess resultat har ägt rum.
Interna reliabiliteten, ett begrepp som faller under pålitlighet höjs med anledning av
överenskommelse om hur bedömningen av det som har sett och hörts under intervjun har skett
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(Bryman & Bell, 2007). Undersökningens reliabilitet påverkas också av intervjuareffekten
och kontexteffekten. Intervjuareffekten innebär att intervjuaren med tal, kroppsspråk samt
utseende

påverkar

respondenten

och

därmed

resultatet.

Kontexteffekten

innebär

sammanhanget mellan informationsinsamling och hur informationen påverkar resultatet
(Jacobson, 2002). Kontexteffekten varierar beroende på situation och tar hänsyn till hur
intervjun sker samt hur väl förberedd man är som har en inverkar på respondenten och de svar
som denne ger (Ibid). Strävan efter att minska den påverkande effekten har inneburit av
skribenterna har varit objektiva samt engagerade i intervjun till viss mån för att inte framstå
som påträngande. Intervjun genomfördes på respondentens arbetsplats för att kontexten skulle
anses vara naturlig, dessutom var besöket planerat i förväg

3.8 Operationalisering
Enligt Körner & Wahlgren (2002) innebär operationalisering att begrepp som är abstrakta och
omätbara översätts till något mer konkret och mätbart. I uppsatsens intervjuundersökning har
vi konverterat några av de teoretiska begrepp som förekommer i litteraturgenomgången till
konkreta frågor där svaren är mätbara och möjliga att analysera.

För att få en intervjuguide så tillförlitlig som möjligt är operationalisering en grundläggande
del, det vill säga att uppsatsen mäter det som den anser att mäta (Jacobsen 2007). Svårigheten
med denna undersökning är att vårt urval kan ha svårt att förstå intervjufrågorna på grund av
deras bristande språkkunskaper. Av denna anledning var det av väsentlig vikt att förenkla
intervjufrågorna till den nivå att de blev lättförstådda som i sin tur skulle leda till att svaren
blir uttömmande.

3.8.1 Intervjuform
Vid val av intervjuform skiljer man mellan olika grader av standardisering och strukturering.
Graden av standardisering bestäms av i hur stor utsträckning frågorna och situationen är
densamma för alla intervjuobjekt (Trost, 1997). Kvantitativa undersökningar är i stor
utsträckning baserade på standardiserade metoder, medan kvalitativa studier anses ha en låg
grad av standardisering då intervjun kan anpassas till respondenten och det finns en möjlighet
till att variera intervjuerna (Ibid). Denna undersökning baseras på en halvstrukturerad modell
som benämns för semistrukturerad intervju och är ett mellanting mellan den strukturerade och
den öppna intervjun. Anledningen till det är att tyngdpunkten bör ligga på hur
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intervjuobjekten upplever situationen samtidigt som möjligheten blir större till att bestämma
intervjuns kontext genom följdfrågor (Ibid).

Respondenterna i denna undersökning skall vara konfidentiella och refereras till namn som är
anpassade efter deras verksamhet som exempelvis ”kioskmannen, tygfixaren samt frisörskan”.
Vid kvalitativa intervjuer är dokumentation av vad som sägs viktigt för det fortsatta arbetet.
Samtidigt är det svårt att uppträda som en intresserad lyssnare om anteckningar måste föras
under intervjun. Flertal metodböcker föreslår att anteckningar bör göras direkt efter intervjun
dock riskerar forskaren att en del av informationen går förlorad (Ibid). Användning av
bandspelare under intervjun är en lösning på detta dilemma. Det finns flera fördelar med att
använda bandspelare under intervjun. För det första kan forskaren lyssna på intervjun ett
flertal gånger för bättre analys, för det andra kan full fokus läggas på frågorna och svaren
under intervjun (Ibid). Dock anser forskare att användning av bandspelare är tidskrävande vid
analys samtidigt som det kan ha en hämmande effekt på ärliga svar (Ibid). Fördelarna väger
tyngre än nackdelarna vid denna undersökning, vilket leder till att användning av bandspelare
vid intervjuerna har skett. Vid intervjuns början introducerades undersökningen och dess syfte
för respondenterna. Varje intervju spelades in och varade i ungefär 20-40 minuter. Orsaken
till inspelningen är att minska risken för att utgå ifrån egna subjektiva värderingar vilket i sin
tur även kan minska tillförlitligheten. Inspelningarna medförde att ordagranna citat kunde
återges för att stärka respondenternas åsikter. Intervjufrågorna formulerades på ett enkelt sätt,
då risken för kommunikations- och förståelsesvårigheter finns, vilket kan leda till att frågorna
inte begrips på ett eftersträvat sätt. Strävan efter att vara objektiva har prioriteras för att kunna
reflektera kring invandrarföretagarnas berättelser.

3.8.2 Intervjuguide
En intervjuguide består av intervjuns frågor uppställda i den ordning som de sedan skall
ställas under intervjun (Lantz, 2007). Vår intervjuguide (se bilaga 1) är uppdelad i fyra olika
frågeområden för att intervjun skall bli mer följsam och lättförståelig. Intervjuguiden har
utformats utifrån den teoretiska referensramen som belyses tidigare i uppsatsen.

Den första delen består av sju bakgrundsfrågor som skall ge en överblick över företagets
ålder, bransch, storlek, omsättning samt företagarens härkomst, tidigare erfarenhet och
kunskap om företagande. Bakgrundsfrågorna är uppsatsens kontrollvariabler, de ingår i
intervjun eftersom de säkerställer ifall det är rätt person som intervjuas.
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1. Vilken bransch befinner sig företaget i?
2. Hur länge har företaget varit verksam?
3. Hur många anställda har ni?
4. Hur mycket omsätter ni på ett ungefär årligen?
5. Vilket land kommer du ursprungligen ifrån?

6. Vilka tidigare arbetserfarenheter har ni från Sverige eller ert hemland?
7. Har ni tidigare erfarenheter av företagande från Sverige eller ert hemland?

Därefter följer fem frågor om företagets finansieringsform för att skapa en förståelse kring
företagarens val av finansiering samt för deras attityd gentemot externa finansiärer.
1. Hur gick du tillväga för att finansiera verksamheten vid start?

2. Hur har företagets finansieringsform förändrats under tiden ni drivit företaget?
3. Hur fungerar kommunikationen mellan er och externa långivare?
4. Vad har ni för attityd till extern finansiering?
5. Hur har er attityd gentemot extern finansiering (bank eller nya delägare) förändrats under tiden
ni drivit företaget?

Nästa del består av sju frågor som skall svara på huruvida företagarens egenskaper har
påverkat valet av finansieringsform. Denna undersökning fokuserar på företagarens
riskbenägenhet vid finansiella beslut, företagarens kontrollbehov av det egna företaget,
företagarens tidigare kunskaper, erfarenheter om finansieringsalternativ samt ifall
företagarens kulturella bakgrund har påverkat viljan att vara företagare.
1. Hur riskbenägen är du när det kommer till finansiella beslut?
2. Har du ett behov att kontrollera ditt företag utan att externa finansiärer är iblandade?
3. Hade du innan start av din verksamhet tidigare kunskaper och erfarenheter om vilka
finansieringsalternativ som finns tillgängliga?
4. Hur har er riskbenägenhet påverkat valet av finansieringsalternativ?
5. Hur har ert kontrollbehov påverkat valet av finansieringsalternativ?
6. Hur har era kunskaper och erfarenheter om olika finansieringsalternativ påverkat valet av
finansieringsform?
7. Anser ni att er kulturella bakgrund har påverkat startandet och drivandet av företagande?
(om ja, på vilket sätt?)
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Sista delen består av 16 frågor och har i syfte att undersöka vilka olika bootstrapping metoder
företagaren har använt samt under vilken period i företagets livscykel de har använts. I
samband med varje fråga kommer företagarna att redogöra vid vilken fas under företagets
livscykel de har använt sig utav de olika metoderna. Detta för att skapa en sammanknytning
till vilken fas under företagets livscykel bootstrapping metoderna har använts.

Ägarfinansierad bootstrapping
Har ni under företagets gång använt ert eget sparkapital för att finansiera verksamheten?
Förekommer det eller har det förekommit att ni använder privata besparingar för att täcka
företagets kostnader?
Förekommer det eller har det förekommit att ni har avstår från lön för att finansiera
verksamheten?
Har ni tagit lån från släkt/vänner för att finansiera verksamheten?
Har ni haft släkt/vänner som har hjälpt till genom att arbeta för löner som ligger under
marknadsmässiga nivåer?

Bidragsorienterad bootstrapping
Har ni ansökt om bidrag? (Om ja, 1-Varför? 2. Erhöll ni bidraget och hur lång tid tog det?)

Relationsorienterad bootstrapping
Samarbetar ni eller har ni samarbetat med andra företag genom att låna/dela/köpa utrustning?
Samarbetar ni eller har ni samarbetat med andra företag genom att dela anställda?
Har ni samordnat inköp med andra företag?
Har ni utbytt varor eller tjänster med andra företag utan kostnad?

Fördröjande bootstrapping
Hur delar ni upp betalningen till era leverantörer?
Vilka krav ställer ni på era leverantörer? (exempelvis fri leverans, lägre fakturatid)

Minimerande bootstrapping
Är era kunder slutkunder eller återförsäljare? (Om slutkund – denna metod ej relevant)
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Om återförsäljare, följdfrågor:
Hur lång tid har kunden på sig att betala en faktura från er?
Använder ni eller har ni använt dröjsmålsränta på försenade kundfakturor?
Har ni avsiktligen avbrutit relationen med kunder som betalat sina fakturor försent till er?
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4. Empiri
Nedan presenteras empirin som framkommit vid undersökningarna som utförts med åtta
invandrarföretagare. Resultatet delas in i olika tabeller som är kategoriserade utifrån den
teoretiska referensramen för att underlätta läsarens förståelse samt skapa en god struktur.

4.1 Kort sammanställning av samtliga respondenter
En kort presentation av samtliga respondenter kommer att presenteras i tabellen nedan, dock
kommer de att behandlas anonymt under hela studien och refereras till namn som är
anpassade efter deras verksamhet. Företagen är verksamma inom många olika branscher,
anledningen till det beror på att denna undersökning inte är koncentrerad till ett specifikt
område. En röd tråd för dessa företag är att samtliga bedrivs av invandrare och är enmanseller mikroföretag (högst nio anställda), även ägaren är inräknad som anställd i tabellen. I
modellen nedan beskrivs även företagstypen, hur länge företaget varit verksamt samt i vilken
fas i livscykeln företaget befinner sig idag. En annan viktig aspekt är hur stor företagets
omsättning är.

Respondent

Företagstyp

Anställda

Fas

Företagets
ålder

Härkomst

Omsättning
(tkr)

IT-Expert

Datorreparation

1

3

10 år

Iran

500

Inredaren

Inredningsbutik

2

1

3 år

Irak

300

Tygfixaren

Tygbutik

1

3

16 år

Bulgarien

800

Matjätten

Livsmedel

1

2

7 år

Iran

3500

Guldsmeden

Smyckesbutik

3

3

16 år

Palestina

4000

Frisörskan

Frisör

2

2

5 år

Bosnien

750

Kioskmannen

Livsmedel

5

2

8 år

Palestina

4500

Kocken

Restaurang

9

3

14 år

Turkiet

10000

Tabell 1. Kort presentation av företaget samt företagaren
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4.2 Respondenternas tidigare arbets- och företags erfarenheter
Tabellen i detta kapitel kommer att kort beskriva samtliga företagares tidigare arbets- och
företags erfarenheter både från Sverige och från hemlandet. Nedan kommer en mer
omfattande sammanfattning av respondenternas svar att presenteras.

Tidigare arbets- och företagserfarenheter

Respondent
IT-Experten

Inredaren

Tygfixaren

Matjätten

Guldsmeden

Frisörskan

Kioskmannen

Kocken



Arbetade som anställd i sin butik innan han köpte den i Sverige



Hade inget eget företag i hemlandet, arbetade på ett IT-företag



Inga tidigare arbets- eller företagserfarenheter i Sverige



Hade inget eget företag i hemlandet, arbetade som guldsmed



Varit företagare tidigare i Sverige



Hade inget eget företag i hemlandet, arbetade med transport



Varit företagare tidigare i Sverige



Hade familjeföretag i hemlandet, men arbetade även inom militären



Inga tidigare arbets- eller företagserfarenheter i Sverige



Hade företag i hemlandet



Arbetade inom industri i Sverige



Hade eget företag i hemlandet



Inga tidigare arbets- eller företagserfarenheter i Sverige



Hade inget eget företag i hemlandet, arbetade som anställd i butik



Arbetade som anställd på sin kusins restaurang i Sverige



Hade inget eget företag i hemlandet, arbetade som kock

Tabell 2. Sammanställning av respondenternas tidigare arbets- och företagserfarenheter

Matjätten, Guldsmeden och Frisörskan var företagare i hemlandet, samtliga menar på att det
har varit en stor drivkraft till startande av företag i Sverige. Viljan att vara självförsörjande
och oberoende av någon annan har varit alldeles för stor för att lägga den drömmen åt sidan.
Matjätten ägde en livsmedelsbutik i hemlandet tillsammans med sin far samtidigt som han
arbetade inom militären. Matjätten valde att flytta till Sverige på grund av problem i
hemlandet, svårigheten till att få jobb ledde till att han valde att starta ett taxibolag med hjälp
av sitt eget sparkapital och ekonomisk hjälp från fadern. Efter några år i taxibranschen fick
respondenten ryggproblem och blev tvungen att stänga ner sin verksamhet. Detta i sin tur
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ledde till att han startade sin livsmedelsbutik med hjälp av egna besparade medel.
Guldsmeden ägde en smyckesbutik i sitt hemland, som i sin tur ledde till att det blev en
självklarhet att starta en likadan butik i Sverige. Frisörskan ägde en välkänd frisörsalong i sitt
hemland som hon var tvungen att överge på grund av krigssituationen i landet. Flytten till
Sverige ledde till ekonomiska svårigheter under en lång period. Respondenten berättar att hon
inte fick jobb som frisörska i Sverige på grund av bristande språkkunskaper och började
därför arbeta inom industri som inte krävde dessa kunskaper till samma grad. Under årens
lopp har hon ansökt om lån för att starta en egen frisörssalong men inte lyckats få det beviljat.
Viljan om att åter igen vara egen företagare ledde till att Frisörskan sparade kapital under en
lång tid för att kunna starta egen frisörsalong.

Inredaren och Kioskmannen har inga tidigare arbetserfarenheter från Sverige. Båda
företagarna har försökt att så fort som möjligt starta en verksamhet i Sverige då ingen av dem
kunde få jobb, men ville inte försörja sin familj med hjälp av statliga bidrag. Inredaren
arbetade som guldsmed i sitt hemland men ville inte öppna en smyckebutik i Sverige då han
anser att det kräver ett stort kapitalbehov, vilket han inte hade tillgång till. Kioskmannen
arbetade som anställd i en livsmedelsbutik i sitt hemland som bidrog till att han hade skapat
sig en förståelse för branschen.

IT-Experten, Tygfixaren och Kocken har inga tidigare företagserfarenheter från hemlandet. ITExperten arbetade på ett IT-företag i sitt hemland med inriktning mot datorreparation. Flytten
till Sverige ledde till anställning hos en vän med liknande arbetsuppgifter som i hemlandet.
Några år senare köpte han upp verksamheten av sin vän som egentligen hade i syfte att lägga
ner verksamheten. Tygfixaren har inga företagserfarenheter från hemlandet, detta på grund av
att det var ett kommunistiskt land där det var förbjudet enligt lag att vara egenföretagare.
Flytten till Sverige innebar stora möjligheter för entreprenörskap vilket var Tygfixarens dröm.
Dock var finansieringsproblemen stora, de enda tillvägagångssätten var lån från släkt och
vänner samt användning av egna besparningar. Respondenten har tidigare ägt en
inredningsbutik i Sverige men har numera nischat sig endast till försäljning av tyg. Kocken
har arbetslivserfarenheter som kock både från Sverige och från hemlandet. Hård konkurrens
inom restaurangbranschen i Turkiet var en anledning till att Kocken inte ville starta företag i
hemlandet. Efter ett antal år i Sverige insåg Kocken att utbudet på turkiska restauranger i
Malmö var litet, vilket bidrog till att han valde att starta en restaurang med influenser från
mellanöstern.
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4. 3 Företagarens val av finansiering
Tabellen i detta kapitel kommer att kort beskriva samtliga företagares val av finansiering vid
start av verksamheten. Nedan kommer sedan en mer beskrivande sammanfattning av
respondenternas svar att presenteras.

Respondent
IT-Experten

Inredaren

Tygfixaren

Matjätten

Guldsmeden

Frisörskan

Kioskmannen

Kocken

Val av Finansiering
Finansierade verksamheten genom egna besparningar vid uppstart. Företagets
finansieringsform är oförändrat då kapitalbehovet är lågt. Attityden gentemot
externa finansiärer är negativ då företagaren inte vill låna pengar.
Finansierade verksamheten genom egna besparningar och lån från släkt vid
uppstart. Företagets finansieringsform har inte förändrats än. Attityden gentemot
externa finansiärer är positiv dock har bristande språkkunskaper och höga krav
från banken stått i vägen för samarbete.
Finansierade verksamheten genom egna besparningar och lån från vänner vid
uppstart. Företagets finansieringsform består idag av företagets eget kapital.
Attityden gentemot externa finansiärer är negativ då företagaren aldrig varit
involverad med dessa dels på grund av deras högra krav.
Finansierade verksamheten genom egna besparningar. Företagets
finansieringsform idag består av företagets eget kapital. Attityden gentemot
externa finansiärer är neutral, dock vill företagaren inte ta lån på grund av hög
grad av självständighet.
Finansierade verksamheten genom egna besparningar och lån från hemlandet.
Företagets finansieringsform består idag av företagets eget kapital. Attityden
gentemot externa finansiärer är negativ, då företagaren absolut inte vill känna sig
beroende eller kontrollerad av någon annan.
Finansierade verksamheten genom egna besparningar. Företagets
finansieringsform är oförändrad. Attityden gentemot externa finansiärer är positiv,
dock har företagaren inte lyckats erhålla kapital från banken på grund av höga
krav.
Finansierade verksamheten genom egna besparningar och lån från släkt.
Företagets finansierings form består idag av egna besparningar och företagets
eget kapital. Attityden gentemot externa finansiärer är negativ, då företagaren inte
fick lån på grund av bristande språkkunskaper och kommunikationssvårigheter.
Finansierade verksamheten genom egna besparningar. Företagets
finansieringsform består idag av eget kapital och lån från banken. Attityden
gentemot externa finansiärer är positiv.

Tabell 3. Sammanställning av företagarens finansieringsform vid start, företagets finansieringsform
idag samt företagarens attityd gentemot externa finansiärer.
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Samtliga respondenter finansierade sin verksamhet helt eller delvis med hjälp av egna
besparningar. Inredaren, Tygfixaren och Kioskmannen har även lånat kapital från släkt eller
vänner vid start av verksamheten. Guldsmeden berättar att han tog lån i sitt hemland då det
inte fanns möjlighet för det i Sverige men även på grund av att han har en negativ attityd mot
finansiella institut i Sverige.

Inredaren, Frisörskan och Kocken har en positiv attityd gentemot externa finansiärer, dock
har endast Kocken erhållit lån från banken. Kocken fick sitt banklån beviljat för fyra år sedan
för att rusta upp sin restaurang, dock hade restaurangen varit verksam i 10 år vid den
tidpunkten och hade goda omsättningssiffror. Inredaren, Frisörskan och Kioskmannen har
ansökt om lån men inte fått sin ansökan beviljad på grund av bankens höga krav. Företagarna
har inte ansökt om annat kapital från andra externa finansiärer.
IT-Experten, Tygfixaren, Guldsmeden och Kioskmannen har en negativ attityd gentemot
externa finansiärer. Anledningen till att IT-Experten och Guldsmedens attityd är negativ beror
på att de är emot att låna pengar från banken, då företagarna vill vara självständiga och
absolut inte känna sig kontrollerade av en extern part. Orsaken till att Kioskmannen och
Tygfixarens har en negativ attityd gentemot banken beror på att de inte fick låna kapital vid
verksamhetens början.
Matjätten har en neutral attityd gentemot externa finansiärer, men vill inte samarbeta med
dessa på grund av sin höga självständighetsgrad.
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4.4 Företagarens egenskapers påverkan på finansiella beslut
Tabellen i detta kapitel kommer att kort beskriva samtliga företagares egenskapers påverkan
på finansiella beslut. De första två kolumnerna mäter företagarens riskbenägenhet vid
finansiella beslut och företagarens kontrollbehov över företaget. Antalet + beskriver hur pass
riskbenägna respondenterna är vid finansiella beslut samt hur stort deras kontrollbehov av
företaget är. Ett + innebär lite och två + innebär neutral medan tre + innebär mycket.
Resterande kolumner beskriver ifall företagarna hade kunskap och erfarenhet om olika
finansieringsalternativ vid start av verksamheten samt ifall det är vanligt att starta företag i
deras hemländer. Nedan kommer därefter en mer omfattande sammanfattning av hur
respondenternas egenskaper har påverkat finansieringsbeslut.

Erfarenhet om
olika finansieringsalternativ

Vanligt
att starta
företag i
hemlandet

Ingen erfarenhet

Ja

Hade kännedom

Ingen erfarenhet

Nej

Riskbenägenhet Kontrollbehov Kunskap om olika
finansieringsRespondent vid finansiella
av företaget
alternativ
beslut
+
+++
Hade kännedom
IT-Experten
Inredaren

+++

+

Tygfixaren

+++

+++

Hade kunskap

Hade erfarenhet

Nej

Matjätten

+++

+

Hade kunskap

Hade erfarenhet

Ja

Guldsmeden

+

+++

Hade kännedom

Hade erfarenhet

Ja

Frisörskan

+++

+

Hade kännedom

Hade inte erfarenhet

Ja

Kioskmannen

+++

+++

Hade kännedom

Hade inte erfarenhet

Ja

Kocken

+++

+

Hade kunskap

Hade inte erfarenhet

Ja

Tabell 4. Sammanställning över företagarens egenskaper

IT-Experten och Guldsmeden anser sig vara lite riskbenägna vid finansiella beslut, medan
resterande respondenter anser att de är mycket riskbenägna vid finansiella beslut. IT-Experten,
Tygfixaren, Guldsmeden och Kioskmannen anser att de har ett stort kontrollbehov av sitt
företag, medan de andra respondenterna anser sig ha ett litet kontrollbehov över sitt företag.
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Inredaren och Tygfixaren berättar att det inte är vanligt för entreprenörer att starta företag i
deras hemländer, medan övriga respondenter anser att startande av företag är vanligt i deras
hemländer. Anledningen till att Tygfixaren startade företag i Sverige var att han ville vara
företagare redan i sitt hemland men det var förbjudet. Han säger att hans kulturs stränga lagar
påverkar hans vilja till att vara entreprenör.

IT-Experten, Matjätten och Guldsmeden anser att deras kultur har varit en påverkande faktor
vid företagsdrivande. Det anses vara viktigt att kunna bevisa att man kan vara självständig och
oberoende av någon annan, detta tankesätt har fortsatt vara viktigt även i ett annat land.
Övriga respondenter menar att deras kultur inte har varit en avgörande faktor för företagande i
Sverige, utan menar att det beror på diskriminering på arbetsmarknaden på grund av bristande
språkkunskaper och oberäkneliga meriter. Dock har även viljan att vara företagare spelat en
väsentlig roll.

IT-Experten berättar att hans låga riskbenägenhet vid finansiella beslut och höga
kontrollbehov har påverkat hans val av finansiering på så sätt att han inte velat ta lån varken
från externa finansiärer, från släkt eller från vänner. Trots hans kännedom om olika
finansieringsalternativ anser han inte att lån är någon optimal lösning och hade hellre stängt
ner sin verksamhet än lånat pengar. Guldsmedens åsikter är av liknande karaktär men lånade
trots det kapital från hemlandet vid start av verksamheten på grund av stort kapitalbehov. Han
menar på att han endast tycker att det är accepterat att låna kapital vid start men inte för att
kunna bedriva sin verksamhet på lång sikt.

Inredaren, Matjätten, Frisörskan och Kocken anser sig vara mycket riskbenägna vid
finansiella beslut samt ha ett litet kontrollbehov över sin verksamhet. Både Inredaren och
Frisörskan berättar att de gärna ville ta lån då de anser att det hade underlättat den
ekonomiska påfrestningen. Dock var det svårt dels på grund av bristande kunskaper om
kreditgivning samt bankens höga krav. Deras höga riskbenägenhet samt låga kontrollbehov
har inte spelat någon roll vid finansieringen, då de inte har haft möjlighet att låna kapital från
externa finansiärer. Kocken har tagit hjälp av banken genom lån vid tillväxtfasen. Dock
påpekar Matjätten att han inte vill ta emot hjälp från externa finansiärer då deras stöd inte
anses vara av värde enligt honom. Ett stort risktagande enligt honom är att investera sina
besparade medel i sin verksamhet utan att veta om det kommer visa sig vara lönsamt i
framtiden.
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Tygfixaren och Kioskmannen anser sig vara mycket riskbenägna vid val av finansiella beslut.
Tygfixaren och Kioskmannen säger även att de har ett stort kontrollbehov över sitt företag.
Tygfixaren berättar att han ville ta hjälp av externa finansiärer kort efter etablering av
företaget men när han inte fick något lån beviljat gav han upp och bestämde sig för att klara
sig på egen hand. Trots det är han villig att ta risker som exempelvis att investera sitt eget
kapital och sälja varor som inte är marknadsprövade. Kioskmannen berättar också att han ville
låna kapital från banken men nekades ett flertal gånger, han har numera avstått från den
möjligheten. På så sätt har företagarnas riskbenägenhet gentemot externt kapital inte påverkat
valet av finansiering. Samtidigt menar Tygfixaren och Kioskmannen att deras kontrollbehov
över företaget är så pass stort att de inte hade kunnat låta en annan part få bestämma över
verksamheten. Det har i sin tur påverkat företagets finansieringsform genom att de inte sökt
annat kapital hos externa finansiärer.
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4.5 Företagarens användning av bootstrapping
Tabellen i detta kapitel kommer att förklara under vilken period i företagets livscykel samtliga
bootstrapping metoder har använts av företagaren. Därefter kommer en mer omfattande
beskrivning av företagarens användning av bootstrapping.

BidragsÄgarfinansierad orienterad
Har använts under Har ansökt i fas
IT-Experten
fas 1, 2 och 3
1, men ej erhållit
Har använts under Har använts
Inredaren
fas 1
under fas 1

Respondent

Relationsorienterad

Fördröjande

Minimerande

Har inte använts

Har inte
använts

Ej relevant

Har inte använts Har använts
under fas 1

Har använts
under fas 2
Har använts
Matjätten
under fas 2
Har använts under Har inte använts Har inte använts Har använts
Guldsmeden
under fas 2
fas 1 och 2
Har använts under Har ansökt i fas Har använts i fas Har inte
Frisörskan
fas 1
1, men ej erhållit 1 och 2
använts
Tygfixaren

Kioskmannen
Kocken

Har använts under Har inte använts
Har inte använts
fas 1 och 2
Har använts under
Har inte använts Har inte använts
fas 1 och 2

Har använts under Har inte
fas 1 och 2
använts
Har ansökt i fas
Har använts under
2, men ej
fas 1 och 2
erhållit

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant

Har använts i fas Har använts i
1 och 2
fas 2

Ej relevant

Har använts i fas Har inte
1 och 2
använts

Ej relevant

Tabell 5. Sammanfattning av företagarnas användning av bootstrapping metoder

Ägarfinansierad bootstrapping
Samtliga respondenter har använt sig utav någon typ av ägarfinansierad bootstrapping, dock
har samtliga även använt sitt eget sparkapital för att finansiera verksamheten nästan under alla
faser i företagets livscykel.
IT-Experten – Företaget befinner sig i fas 3 just nu och har använt sig av eget kapital vid fas
1 och 2 för att finansiera sin verksamhet. IT-Experten har under alla faser någon gång avstått
från sin egen lön för att finansiera sin verksamhet. Företagets kostnader ökade under fas 2
vilket innebar att IT-Experten fick använda sina privata besparningar för att klara av den
ekonomiska påfrestningen.
Inredaren – Företaget befinner sig i fas 1, vilket innebär att företaget är relativt nytt och har
krävt ett stort kapitalbehov. Inredaren har under flera tillfällen inte kunnat ta ut egen lön på
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grund av höga kostnader samt bedrägeri då han skulle köpa varor utomlands men fick aldrig
varorna eller pengarna. Företagaren har på grund av ekonomiska svårigheter varit tvungen att
låna pengar från släktingar, dessutom har hans syster varit ett stort stöd och arbetat till lön
under marknadsmässig nivå vid behov.
Tygfixaren- Företaget befinner sig i fas 3. Under fas 1 och 2 använde Tygfixaren sitt eget
sparkapital och lån från vänner för att finansiera verksamheten. Tygfixaren har både avstått
från lön under dessa faser samt använt sina egna besparningar för att täcka höga kostnader.
Under fas 3 har denna metod inte använts då kapitalbehovet är lågt.
Matjätten – Företaget befinner sig i fas 2. Matjätten har använts sitt eget sparkapital under
hela företagets livscykel dels för att finansiera verksamheten samt täcka för höga kostnader.
Guldsmeden – Företaget befinner sig i fas 3. Guldsmeden använde sitt eget sparkapital för att
finansiera verksamheten samt valde att avstå från lön under fas 1 vid flera tillfällen.
Företagarens familj hjälper till och arbetar till löner under marknadsnivån.
Frisörskan – Företaget befinner sig i fas 2. Frisörskan använde sitt eget sparkapital för att
finansiera verksamheten vid fas 1 samt varit tvungen att avstå från lön då kostnaderna var
högre än intäkterna.
Kioskmannen – Företaget befinner sig i fas 2. Kioskmannen använde sitt sparkapital för att
finansiera sin verksamhet vid fas 1 och 2. Har tagit hjälp av släkt under fas 2 som arbetat för
löner under marknadsnivån.
Kocken – Företaget befinner sig i fas 3. Kocken använde sitt sparkapital för att finansiera sin
verksamhet vid fas 1, och har under fas 2 använt privata besparningar för att täcka företagets
kostnader.

Bidragsorienterad bootstrapping
IT-Experten, Inredaren, Frisörskan och Kioskmannen har bland annat ansökt om bidrag från
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och ALMI. Dock var det endast Inredaren som erhöll
bidrag under fas 1, han fick 100 kronor varje månad från försäkringskassan. Anledningen till
att bidraget är så pass lågt beror på att hans kapitalbehov inte anses vara stort då hans fru har
en tillräckligt hög inkomst.
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Relationsorienterad bootstrapping
Denna metod har använts utav Frisörskan, Kioskmannen och Kocken, samtliga har använt
relationsorienterad bootstrapping under fas 1 och 2. Samtliga har samarbetat med andra
företag genom att köpa begagnad utrustning under fas 1. Kioskmannen har både under fas 1
och 2 lånat och delat utrustning med sin bror som också har en livsmedelsbutik. Han har även
samordnat inköp och utbytt varor utan kostnad med brodern. Frisörskan har under fas 2
samordnat inköp av produkter med en annan frisörsalong. Kocken har både utbytt varor och
tjänster med andra restauranger under fas 2 för att minska på kostnaderna.

Fördröjande bootstrapping
Inredaren, Tygfixaren, Matjätten, Guldsmeden och Kioskmannen har använt sig utav
fördröjande bootstrapping. Ingen av respondenterna ställer specifika krav på sina leverantörer
förutom att dem skall vara tillförlitliga och leverera varorna som bestämt. Inredaren har
endast använt sig utan fördröjande bootstrapping under fas 1, detta på grund av god relation
till hyresvärden. Under perioder av höga kostnader samt låga intäkter har det hänt att parterna
avtalat om längre betalningstid för respondenten. Tygfixaren, Matjätten, Guldsmeden och
Kioskmannen har använt sig utav denna metod under fas 2 då det har funnits ekonomiska
svårigheter. Samtliga har goda relationer till sina leverantörer och känner/kände att det
går/gick bra att be om längre betalningstid när de är/var i behov av det. Dock berättar samtliga
att de inte tycker om att vara sena med sina fakturor utan vill kunna sova gott om nätterna.

Minimerande bootstrapping
Denna metod innebär minimerande av kundfordringar och kräver att företagarens kunder ska
betala i efterhand för produkten eller tjänsten som företaget säljer. I många fall är dessa
kunder återförsäljare. Denna metod har inte varit relevant för samtliga respondenter då deras
kunder är slutkunder och betalar omedelbart för produkten eller tjänsten.
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5. Analys
I följande kapitel presenteras analysen som jämför vad den empiriska delen har frambringat utifrån
den teoretiska referensramen. Nedan jämförs respondenternas svar där likheter och skillnader dras
mellan teorin och empirin. Utifrån kategoriseringen som har använts redogörs möjligheten för
användning av modellerna. Slutligen reflekteras dess anpassning i verkligheten.

5.1 Det finansiella gapet
Finansiering är ett vanligt dilemma för invandrarföretagare vid start och utveckling av
verksamheter på grund av att de missgynnas på de finansiella marknaderna som leder till
svårigheter att attrahera externa finansiärer (Landström, 2003). Man brukar skilja mellan
kontrollaverta företagare och företagare med mindre kontrollbehov. Kontrollaverta företagare
har ett stort behov av att kontrollera sitt företag redan vid etablering av verksamheten och
söker därmed inte kapital från externa finansiärer (Winborg, 2003). Företagare som däremot
inte har ett lika stort kontrollbehov över sin verksamhet anses ha positiv inställning till att
söka till sig lån redan vid företagsstart (Berggren, 2003).
Vid företagsstarten har fyra respondenter ansökt om banklån vid företagsstarten nämligen
Inredaren, Frisörskan, Tygfixaren samt Kioskmannen. Dock har respondenterna inte fått sin
ansökan beviljad på grund av bankens höga krav som ställs på mindre företag. Det finansiella
gapet beror antingen på ett dåligt utbud av finansiella medel eller på ett kunskapsgap mellan
invandrarföretagaren och finansiärerna (Landström, 2003). Bankens svar till Frisörskan var att
utbudet av finansiella medel på marknaden var lågt. Respondenten tycker däremot inte att det
existerar ett finansiellt gap på marknaden, utan anledningen till att hon inte fick sitt lån
erhållet beror istället på diskriminering från bankens sida på grund av hennes dåliga
affärsplan. Banken ansåg även att det finns allt för många frisörer ute på marknaden som leder
till en hårdare konkurras och är därmed en mindre eftertraktad marknad. Liknande slutsatser
dras i Bolton-rapporten om att externa finansiärer är ofta är mer erfarenhet om vad som är
eftertraktat på marknaden (Landström, 2003). Bhide (1992) menar däremot att företagares
affärsplaner är ofta dåliga och att dessa har en tendens till att starta företag i branscher som är
mindre eftertraktade, där det är svårt att locka till sig finansiärer och därmed erhålls inget
banklån. Frisörskan säger att det var tufft vid företagsstarten att hitta sig befintliga kunder på
grund av den hårda konkurrensen, då det finns ett stort utbud på frisörer. Hon säger även att
det var betydligt svårare för henne på grund av bristande kunskaper om företagande i Sverige.
Inredaren ansåg däremot att det finansiella gapet främst beror på att denne sökte sig ett mindre
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lånebelopp till sin inredningsbutik på grund av lågt kapitalbehov och blev därmed nekad
kapital. Detta stämmer överens med Winborgs (2003) argument om att företagare ofta söker
mindre lånebelopp som leder till att transaktions och kontrollkostnader blir höga för banken
som av denna orsak avstår med kapital.
Det finansiella gapet som existerar på den svenska marknaden beror troligtvis mest på ett
kunskapsgap (Winborg, 2003). Bristande kunskaper i det svenska språket samt regelsystemet
som har lett till kommunikationsproblem mellan respondenterna och banken vilket i som i sin
tur har skapat ett kunskapsgap där banken har ständigt haft ett övertag. Kunskapsgapet för
invandrare förstärks därmed av två faktorer; bristande språkkunskaper och kännedom om den
svenska marknaden. Detta bidrar till ett större kunskapsgap där externa finansiärer har oftast
mer erfarenhet och kunskap om den svenska marknaden (Landström, 2003). Stein (2002)
menar att invandrare har svårt att förstå sig på det svenska regelsystemet som reglerar
kreditgivningen, vilket Frisörskan, Kioskmannen och Tygfixaren instämde. Frisörskan och
Kioskmannen menar även att kommunikationsproblem uppstod mellan de och banken, vilket
gjorde det omöjligt att erhålla lån från banken. Detta har lett till att Kioskmannens och
Tygfixarens attityd till extern finansiering har under åren förändrats, idag är de båda väldigt
negativ till att låna kapital då banken nekade lån vid etablering av verksamheten. Guldsmeden
berättar att rädslan av att komma i kontakt med banken i Sverige på grund av bristande
språkkunskaper samt hans negativa attityd mot finansiella institut i Sverige ledde till att han
istället vände sig till hemlandet för ett banklån. Samtliga respondenter menar att även om man
har goda språkkunskaper och kännedom om den svenska marknaden är banken ändå den sista
finansieringskällan man skall vända sig till vid företagsstarten då de vägrar att bidra med
kapital till mindre företag utan att få något slags bevis på att pengarna kan betalas tillbaka,
istället bör man låna internt och finansiera sig med egna medel. Med internt menas lån från
släkt och vänner då det inte anses vara externt kapital. IT-Experten, Tygfixaren och
Kioskmannen har lånat kapital från släkt eller vänner då de anser att det är ett tryggt
tillvägagångssätt vid företagsstart då bankens krav är för höga.

5.2 Företagarens val av finansiering
Det gemensamma för samtliga respondenter är att företaget startades med samma typ av
finansiering, egna medel. Detta stämmer överens med Pecking order-teorin, där företagare
föredrar att finansiera sin verksamhet internt (Myers, 1984). Det som däremot avviker från
Pecking order-teorin är attityden gentemot extern finansiering, som varierar från person till
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person. IT-experten, Tygfixaren, Guldsmed och Kioskmannen har en negativ attityd till
extern finansiering som stämmer överens med Pecking order-teorin (Myers, 1984) medan
övriga respondenter menar att de har en positiv inställning till extern finansiering. En av
respondenterna har däremot en neutral attityd till banklån, nämligen Matjätten. Önal &
Rezania (2007) påvisar att invandrarföretagare har en positiv inställning till lånekapital men
nekas att erhålla krediter, vilket stämmer in på respondenterna som har ansökt om lån från
banken. Respondenter med en positiv inställning till extern finansiering anser att lånekapital
bör användas om företaget ska kunna utvecklas och växa, dock har ingen av respondenterna
med en positiv inställning till lån fått det erhållet vid startfasen. Företagare med ett mindre
kontrollbehov följer därmed inte den traditionella Pecking order-teorin om att företagare
prefererar internt medel i första hand. Inredaren menar att anledningarna till att svårigheter
uppkom i början berodde främst på en hård konkurrens och ett outvecklat företag med sämre
produkter. Respondenten menar att om han hade fått sitt lånekapital beviljat hade det varit
betydligt lättare att köpa sig bättre produkter vid start.

Samtliga entreprenörer höll med om att ett påkommande problem för invandrarföretagare är
att erhålla lånefinansiering. Detta är en av anledningarna till att de flesta invandrarföretagare
inte söker vänder sig till banken då de var säkra på att banken skulle neka. Samtidigt ligger
entreprenörens behov av självständighet till grund för det finansiella beteendets
skuldsättningsgrad (Landström, 2003). Det framkommer tydligt ett samband mellan ITExpertens, Tygfixarens, Guldsmeds och Kioskmannens kontrollbehov och Pecking orderteorin. Najib (1999) menar att etniska entreprenörers negativa inställningar till lån beror på
deras strävan efter självständighet. De kontrollaverta företagarna följde Pecking order teorin
eftersom att det först föredrog att använda sig av internt genererade medel (Myers & Majluf,
1984; Frank & Goyal, 2003). Orsaken till att de kontrollaverta företagarna följer Pecking
order teorins första steg om intern finansiering är på grund av högt kontrollbehov och
självständighetsgrad vilket leder till en negativ attityd till att involvera sig med nya ägare som
exempelvis banken.
”Jag vill inte ta lån i Sverige på grund av att jag för det första vet att jag inte kommer få ett
lån, samtidigt vill jag inte vara beroende av någon annan. Jag är en kämpe som alltid har
klarat mig själv. Jag känner mitt företag bäst och vet hur jag ska kontrollera det” säger
Guldsmeden. Detta påstående stämmer in på både Frank & Goyal (2003) och Howorth (1999)
påstående om att företagare har svårt att släppa in externa finansiärer i sitt företag, då
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handlingsfriheten vill behållas. Samtidigt diskuterar forskare att etniska entreprenörer har en
stark hängivenhet för hårt arbete och av denna orsak strävar de efter att klara sig själv
(Masurel et al, 2002; Dana, 2007; Sriram et al, 2007), vilket framkommer tydligt i
respondentens tal då han nämner ordet ”kämpe”. Likt Guldsmeden instämmer även ITExperten om att hans självständighet av att klara sig själv är ytterst viktigt för företagets
överlevnad och har av denna orsak haft en negativ attityd till extern finansiering som inte
förändrats under verksamhetsåren. Tygfixaren och Kioskmannens attityd har förändrats under
året då de inte fick sitt lånekapital beviljat, vilket har lett till en negativ inställning till
lånekapital.

Steg två i Pecking order-teorin säger att företagare i andra hand väljer olika låneformer eller
hybridformer; en blandning av lån och eget kapital (Howorth, 1999; Myers & Majluf, 1984),
vilket stämde in på Kocken som under tillväxtfasen valde att vända sig till banken för ett
lånebelopp. Kocken säger att han valde att expandera när företaget hade uppnått en stadig
inkomst med tillräcklig storlek då kundlojaliteten var stabil, han hade dock inte tillräckligt
med kapital för att expandera. Han menar att anledningarna till att banken gick med på att
låna pengar till honom var för att han kunde bevisa sin stadiga inkomst samt sin säkra plats på
marknaden. Winborg (2003) betonar att banken alltid vill ha en säkerhet om att man kan
betala tillbaka lånet. Övriga respondenter med en negativ attityd till extern finansiering har
finansierat sin verksamhet med interna medel under företagets livscykel även om det är lättare
att erhålla kapital. Dock tenderar invandrarföretagare att avstå från denna möjlighet på grund
av att deras vilja att vara självständiga har ökat ytterligare (Inal et al, 2013) och följer därmed
inte Pecking order teorins andra steg utan förblir på första. ”Jag har försökt få lån men inte
fått det, jag har klarat mig i 16 år behöver jag inte bankens hjälp längre” säger Tygfixaren.

Nuteks och Almis (2008) studie påvisade att det är vanligt för invandrarföretagare att
kombinera egna medel med Almi ”starta eget” lån vid företagsstarten för att finansiera sin
verksamhet. Detta påstående stämmer dock inte in på samtliga respondenter, då majoriteten
av dessa knappt hade någon kännedom om att Almi är mer villiga till att ta risker och låna ut
kapital. Frisörskan har dock sökt lånet men fick inte det erhållet då Almi företaget bidrar med
lån vid företagsstarten. Frisörskan visste inte att lånet existerade i början av hennes
verksamhet utan fick reda på det något år senare. Hon trodde att lånet var tillgängligt oavsett
vilken fas företaget befann sig i. Författares påstående om att invandrarföretagare kombinerar
Almi-lån med egna medel stämmer av denna orsak inte på våra respondenter då majoritet inte
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sökt lånet (Nutek & Almi, 2008) och går därmed inte emot Pecking order-teorins första steg
(Myers, 1984).

5.3 Egenskaper och Finansiering
Michaelas et al (1998) menade på att det finns icke-finansiella mått som påverkar företagarens
val vid verksamhetens finansiering och kapitalstruktur. Forskarna framhävde att företagarens
egenskaper i form av riskbenägenhet vid finansiella beslut, kontrollbehov över företaget samt
kunskaper och erfarenheter om olika finansieringsalternativ påverkade företagets utveckling i
mindre bolag då denne ofta anses vara nyckelpersonen.

Dock är det av väsentlig betydelse att i denna undersökning studera huruvida företagarens
kulturella bakgrund är en orsak till drivande av företag i ett annat land. Sex av åtta
respondenter poängterar att det är vanligt att starta företag i deras hemländer. Dock menar
majoriteten av dessa att det inte är orsaken till att starta företag i ett annat land, vilket Ma et al
(2013) framhävde som den främsta anledningen för företagsdrivande. Guldsmeden hade i
flera år haft en smyckebutik i sitt hemland som i sin tur ledde till att det blev en självklarhet
att starta en likadan verksamhet i ett nytt och främmande land. Företagaren hamnade i en
bekvämlighetszon, han hade en djup förståelse för branschen sen tidigare samt utvecklat sin
självsäkerhet som företagare. Samtidigt menar Tygfixaren att strikta lagar och regler i
hemlandet samt landets höga maktmissbruk påverkade hans strävan att i ett annat land bli
entreprenör. Cagliano et al (2011) poängterade att länder som begränsar möjligheter till
företagande även bidrar till att försvåra individens anpassningsförmåga i ett annat land. Dock
visar Tygfixaren att en persons vilja och önskan kan vara starkare än dennes tidigare
erfarenheter, kunskaper samt begränsningar. ”I mitt hemland var det förbjudet att starta
företag på grund av att det var kommunistiskt. Så när jag kom till Sverige insåg jag att
möjligheten till företagande fanns vilket har varit min dröm sedan tidigare” säger Tygfixaren.

Samtliga respondenter har stött på någon form av svårigheter på arbetsmarknaden i Sverige så
som diskriminering på grund av bristande språk- och samhällskunskaper samt icke
överförbara meriter, vilket har lett till att de anpassat sig till situationen och valt att försöka
vara självförsörjande. Användning av ägarfinansierad bootstrapping förklaras ofta av att
företagare inte kan erhålla finansiering av externa finansiärer med anledning av dessas höga
krav som i sin tur leder till att de måste använda sig av egna besparningar. Dock kan ännu en
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koppling dras till användning av metoden, vilket är att invandrarföretagare tenderar att vilja
vara självförsörjande och har en negativ attityd gentemot externa finansiärer på grund av
kommunikationssvårigheter. Denna orsak visas tydligt bland respondenterna, då många av
dessa varken har försökt eller velat ta externa lån. Det är möjligt att företagare ofta försöker
utveckla sig själv som individ genom att klara sig själv och skapa sitt eget levebröd.

Företagets val av finansiering kan påverkas av företagarens kontrollaversion. Fyra (ITExperten, Tygfixaren, Guldsmeden och Kioskmannen) av respondenterna menar på att de har
ett stort eller mycket stort kontrollbehov över sin verksamhet dessutom har samtliga en
negativ attityd gentemot externa finansiärer. Tidigare forskning visar att många småföretagare
har en negativ attityd gentemot extern finansiering av den anledningen att de betraktar dessa
finansieringsvägar som en risk att förlora kontrollen över det egna företaget (Andersson,
2006; Michaelas et al, 1998), vilket även framkommer i denna undersökning Slutsatsen kan
dras att deras höga kontrollbehov har påverkat deras negativa attityd gentemot externa
finansiärer som i sin tur delvis har lett till dem har finansierat verksamhet genom egna
besparningar. Samtliga av dessa respondenter har använt sig av ägarfinansierad bootstrapping
då denna metod inte minskar deras kontroll över verksamheten, dock finns ett tydligt mönster
att dessa inte har använt sig av bidrags- eller relationsorienterad bootstrapping (undantag
Kioskmannen). Anledningen till detta kan vara att dessa metoder innebär någon form av
samarbete med andra företagare eller finansiärer genom att erhålla bidrag eller att låna och
dela resurser/utrustning med andra. Dessa metoder kan innebära att företagaren kan bli
ersättningsskyldig i framtiden för bidraget samtidigt som nyttjanderätten kan försvinna utan
förvarning vid samarbete med andra företagare (Landström, 2003). Det kan vara en orsak till
att företagarna väljer att avstå från användning av dessa metoder, då det kan ha en inverkan på
deras kontroll över företaget. Dock använder sig Kioskmannen i stor utsträckning av
relationsorienterad bootstrapping, vilket kan förklaras av samarbetet med brodern. En stark
och pålitlig relation mellan bröderna har lett till ett stort samarbete mellan företagarna. Även
här kan man antyda att välgrundade relationer mellan invandrarföretagare är av väsentlig roll
för företagets val av finansiering samt tillvägagångssätt vid resursanskaffning.

Samtidigt visar det sig att företagare med ett litet kontrollbehov har en mer positiv attityd
gentemot externa finansiärer, dock har det inte varit till fördel vid finansieringen. Endast
Kocken har haft möjligheten att involvera sig i samarbete med banken för att kunna fortsätta
utveckla sin verksamhet. Berggren (2003) poängterade att företagets tillväxt kan hämmas ifall
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företagaren har ett stort kontrollbehov. Detta kan tydligt påvisas i företagarnas framgångar,
företagarna med stort kontrollbehov har mött svårigheter vid utveckling av verksamheten
vilket har i sin tur har inneburit att företagets utveckling har bromsats in och numera endast
anses vara verksamt som företagarens levebröd.

Företagarens kunskap om olika finansieringsmöjligheter påverkar valet av finansiering
Michaelas et al (1998), samtidigt menar (Inal et al, 2013) att endast få invandrarföretagare
känner till andra finansieringskällor än banken. Samtliga respondenter med undantag för
Guldsmeden hade kännedom eller kunskap om några olika finansieringsalternativ. Dock har
detta inte spelat någon väsentlig roll vid start av verksamheten då samtliga har använt sig av
egna besparningar eller lån från släkt eller vänner som finansiering (ägarfinansierad
bootstrapping). Majoriteten känner till olika tillvägagångssätt vid finansiering men menar på
att ryktet om höga krav från finansiärerna som är svårhanterliga leder till att man avstår från
att anstränga sig till att etablera relationer med dessa. Dock är det tydligt att
invandrarföretagarna finner andra lösningar på kapitalbehovet genom att använda sig av sitt
sociala nätverk. Samtidigt menar Phizacklea och Ram (1995) att invandrarföretagare tenderar
att begränsa sitt nätverk genom att samverka med eniska företagare. Kloosterman och Rath
(1999) poängterar att det är en orsak till invandrarföretagares begränsade kunskaper om den
svenska marknaden samt om finansiärernas finansieringskrav. Trots att respondenterna hade
kännedom eller kunskap om olika finansieringsalternativ, var de inte allt för bekanta med
själva finansiärerna utan hade ofta endast hört talas om deras höga krav från sin bekantskap.
Även detta skapar ett gap mellan finansiärerna och företagarna då de inte möts fysiskt utan
hör talas om varandra genom andra individer.

Berggren (2003) poängterar att företagets utveckling är beroende av näringsidkarens förmåga
att hitta och använda sig utav olika finansieringskällor. Samtidigt menar Michaelas et al
(1998) att företagarens tidigare erfarenheter är en väsentlig faktor vid val av finansiering. Det
var
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finansieringsalternativ i Sverige, då de båda redan hade haft företag en gång tidigare i
Sverige. Emellertid hade ingen av dessa tagit hjälp av externa finansiärer tidigare, vilket i sin
tur ledde till att valde att gå tillväga på liknande sätt även senare. Användning av
bootstrapping har även i detta fall haft en stor betydelse, då företagarna har använt sig av egna
besparningar. Michaelas et alt (1998) påpekade att tidigare erfarenheter av finansiering är
avgörande för vilken metod av finansiering företagaren även senare väljer. Resterande
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respondenter hade ingen erfarenhet om olika finansieringsalternativ i Sverige sedan tidigare,
även Stein (2000) påpekar att invandrarföretagare överlag saknar dessa erfarenheter. Dock
hade både Guldsmeden och Frisörskan varit företagare i sitt hemland, vilket Tolciu (2011)
menar kan minska svårigheterna att finna olika finansieringsalternativ i ett annat land. Den
sista faktor som Michaelas et alt (1998) konstaterar vara en viktig faktor vid val av finansiella
beslut är företagarens riskbenägenhet. Önal och Rezania (2007) konstaterar att
invandrarföretagare är villiga till att ta risker då de ofta har en positiv inställning till externt
kapital. Bland undersökningens respondenter ser man en tydlig blandning av hur riskaversa
företagarna är vid finansiella beslut. IT-Experten och Guldsmeden är väldigt lite riskbenägna
vid finansiella beslut, detta kan sammankopplas med deras starka vilja om självständighet och
negativa attityd gentemot externa finansiärer. Båda företagarna har valt att använda sig
mestadels av sitt eget kapital och inte använt sig av finansieringsalternativ som skulle kunna
äventyra deras autonomi och självständighet men även företagets finansiella ställning. ITExperten har använts sig endast använt sig av ägarfinansierade då han varken har velat
involvera sig i relationer med externa finansiärer eller utnyttja sitt sociala nätverk vid
resursanskaffning. Företagarens låga riskbenägenheten vid finansiella beslut anses ha
påverkats av marknadens hårda konkurrens. Resterande respondenter anser sig vara mycket
eller väldigt mycket riskbenägna vid finansiella beslut. Deras riskbenägenhet kopplas även till
deras riskbenägenhet att driva en verksamhet.

Många av respondenterna ansåg att riskbenägenhet vid finansiella beslut påverkar hela
verksamheten, vilket bidrar till att man blir mer riskbenägen än vad man önskar.
Riskbenägenhet i form av att man säljer varor som inte är marknadsprovade, man involvera
sig i relationer med leverantörer som befinner sig långt ifrån Sverige samtidigt som man har
väldigt lite information om dessa. Inredaren förlorade 300 000 kronor genom att skicka
pengarna i förväg till sin leverantör i Irak men fick aldrig varorna levererade. Detta i sin tur
påvisar att invandrarföretagare möter stora risker i alla situationer som de försätter sig i, dels
genom att samarbeta med leverantörer som de inte har någon kontroll över, genom att sälja
varor som inte är marknadsprövade och genom att använda sina besparade medel. Alla dessa
omständigheter påverkar företagarens val av finansiering och hur riskbenägna de är. Spicer
(2012) menar att risktagande är en väg till framgång för etniska entreprenörer. I sin studie
konstaterade han att etniska entreprenörer som tar fler risker under företagets gång når
framgång snabbare eftersom att de lär sig att hantera risker och nedgångar.
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5.4 Företagarens användning av bootstrapping
Finansiell bootstrapping har uppkommit som en lösning för småföretag att tillgodose sitt
kapitalbehov då externt kapital är svårtillgängligt (Landström, 2003: Ebben & Johnsson,
2006). En undersökning av Svenskt näringsliv påvisade att utländska företagare i Sverige
använder sig i stor utsträckning utav olika bootstrapping metoder under sin livscykel då de
möter hinder vid anskaffning av kapital (Önal & Rezania, 2007).

5.4.1 Användning av bootstrapping under introduktionsfasen
Enligt den finansiella tillväxtcykeln är det ägarfinansiering, relationsorienterad och bidrag
som är de vanligaste finansieringsmetoderna vid start (Ebben & Johnsson, 2006: Landström,
2003). Överstämmelse med teorin är att samtliga respondenter använder sig utav
ägarfinansierad bootstrapping under introduktionsfasen då möjligheter till extern finansiering
inte funnits. Det som ingår i ägarfinansierad bootstrapping är att ägare avstår från att ta ut
löner för att täcka kostnader, vilket är en vanlig metod som samtliga respondenter har använt
vid olika tidsperioder på grund av att det har gått sämre. Att däremot ha släkt och vänner som
arbetar till löner under marknadsnivån är inte lika vanligt bland etniska entreprenörer, där
endast Guldsmeden använt denna metod under fas ett. Detta för att det var oerhört tufft för
ägaren i början med att sätta igång verksamheten, vilket gjorde att han vände sig till familjen
för stöd. Det som däremot avviker från teorin är att forskare menar att bidragsorienterad
bootstrapping är en vanlig metod under startfasen (Ebben och Johnsson, 2006; Landström,
2003). IT-Experten, Inredaren, Frisörskan och Kioskmannen har ansökt om olika bidrag men
inte fått det erhållet. Endast Inredaren har använt sig utav denna metod där han fick 100 kr
varje månad från försäkringskassan för att finansiera sin verksamhet. Denna metod är därmed
inte lika vanlig för invandrarföretagare att använda sig utav.
En vanlig metod som Ebben och Johnsson (2006) menar att företagare använder sig av under
startfasen är relationsorienterad bootstrapping metoder där det är vanligt att samarbeta med
andra företag genom att dela/låna/köpa resurser. Etnisk koncentration i många delar av
världen leder till begränsat nätverk och starka relationer mellan olika invandrargrupper
(Kloosterman & Rath, 1999), som i sin tur bidrar till att invandrarföretagare använder sig utav
relationsorienterad bootstrapping under introduktionsfasen. Studien visar dock att denna
metod inte är lika vanlig att använda sig utav där endast Frisörskan, Kioskmannen samt
Kocken använder sig utav metoden under introduktionsfasen. ”Min bror startade sin kiosk två
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år innan mig och klarade sig själv på ett bra sätt. Han hjälpte mig att komma igång med
verksamheten genom att dela personal, ordna inköp och dela resurser. Sedan fortsatte vi på
detta vis, då vi sparar mycket mer på det” säger Kioskmannen. Likt honom menar även
Frisörskan samt Kocken att det är vanligt att använda sig utav denna metod då vänner och
släkt med egna verksamheter finns tillgängliga och kan vara till stor hjälp i början. En ovanlig
metod att använda sig utav i introduktionsfasen är att fördröja fakturor till leverantörer samt
ställa krav på dem, som benämns som fördröjande bootstrapping. Inredaren har dock använt
sig utav denna metod då högre kostnader uppstod på grund av att han utsattes för svekfullt
handlande utan en av sina leverantörer. Detta ledde till att han inte hade råd att betala
resterande leverantörer och kom överens med dem genom att utföra en plan efter den första
fakturaförseningen, där han fick sin tid till att återhämta sig ekonomiskt och därefter betala
skulderna. Dock är detta inte heller en vanlig metod som invandrarföretagare använder sig
utav i introduktionsfasen på grund av starka band till leverantörerna har inte skapats ännu.

5.4.2 Användning av bootstrapping under tillväxtfasen
Under fas två i företagets livscykel som benämns för tillväxt används finansiell bootstrapping
i högre uträckning än tidigare. Bilden för småföretagare är att förutom ägarfinansierad och
bidragsorienterad börjar företagare använda sig utav fördröjande bootstrapping metoder
medan användandet av relationsorienterad bootstrapping minskar. Bilden för invandrare är
dock lite annorlunda på grund av att användningen av bidragsorienterad inte existerar under
fas två för att respondenter som sökt bidraget inte fått det erhållet. Inredaren som fick sitt
bidrag erhållet avbröt det då han inte såg 100 kronor som en större hjälp.

Ägarfinansierad bootstrapping är även under tillväxtfasen en av de vanligaste metoderna som
används av samtliga respondenter på grund av att tillväxtfasen är en dyr fas att befinna sig i
(Berggren, 2003) och för att klara sig under denna period bör ägarna avstå med löner.
Matjätten menar att försäljningen ökade under denna period då efterfrågan på företagets
produkter växte. Detta för att han hade skapat sig befintliga kunder samt ständigt värvade nya
kunder på grund av större utbud och bättre produkter. För att klara av denna period hade han
släkt som arbetade hos honom samtidigt som han avstod från att ta ut lön för att ha råd till att
köpa bättre produkter. Kocken menar att han under tillväxtfasen bestämde sig för att
expandera på grund av att det gick betydligt bättre för honom. För att inte ta ut ett stort
lånebelopp från banken valde han under denna period att avstå från lön ett antal gånger och
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spara istället. Samtliga respondenter har under denna period använt sig utav ägarfinansierad
bootstrapping på grund av att alla kände att bättre produkter behövs för att behålla sina kunder
och samtidigt värva nya. Relationsorienterad bootstrapping stridet mot teorin där forskare
menar att metoden minskar under tillväxtfasen (Landström, 2003; Ebben & Johnsson, 2006).
Utökat nätverk menar Najib (1999) leder till att etniska företagaren kan låna och dela resurser
med andra företag. Metoden används dock endast av respondenterna som redan under
introduktionsfasen har använt denna. Övriga respondenter använder därmed inte metoden och
av denna orsak är det inte en vanlig metod som invandrarföretagare använder sig utav under
företagets livscykel.

Den nya metoden som används under tillväxtfasen benämns som fördröjande bootstrapping
där man ställer högre krav på sina leverantörer. Detta beror på att företagaren har skapat
starkare relationer till sina leverantörer som möjliggör användandet av metoden. ”Ibland
behövde jag längre leveranstider för att jag hade mycket på gång under vissa perioder. Jag
ringde upp mina leverantörer och bad om en längre betalningsplan och samtidigt fick vi
bättre kontakt” säger Tygfixaren. Likt honom har även Matjätten, Guldsmeden och
Kioskmannen samarbetat med sina leverantörer och kunnat betala sina fakturor lite senare
under tuffare perioder. Anledningen till att metoden är användbar beror på bättre kontakt med
leverantörerna (Garmer & Kyllenius, 2004) Ebben & Johnsson, 2006), vilket respondenterna
instämmer då metoden inte hade kunnat användas om man inte har tillräckligt bra kontakt
med sina leverantörer.

5.4.3 Användning av bootstrapping under mognadsfasen
Användningen av bootstrapping metoder minskar under mognadsfasen på grund av ett lägre
kapital och resursbehov då företaget har nått en så pass hög utvecklingsnivå och tagit
tillräckligt stora marknadsandelar (Churchill & Lewis, 1983). Tygfixaren, Guldsmeden, ITExperten och Kocken befinner sig i denna fas då de varit verksamma i tio år eller mer samt
har en säker plats på marknaden med stora marknadsandelar och befintliga kunder.

Behovet av att använda sig av ägarfinansierad bootstrapping har minskat på grund av att
kapitalbehovet inte är lika stort som under fas 1 (Ebben & Johnson, 2006; Landström, 2003).
IT-Experten är den enda som fortfarande använder sig utav denna metod. Han menar energin
till att vara engagerad i att driva verksamheten har minskat och av denna anledning har det
börjat gå sämre för honom vilket har lett till att han även i dagens läge avstår från att ta ut
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egen lön. Övriga respondenter använder sig inte utav bootstrapping metoder då de inte anser
att behovet av att använda sig utav fördröjande bootstrapping samt ägarfinansierad
bootstrapping inte är nödvändigt då kapital strömmar in i företaget och av denna orsak kan
ägarna ta ut mer lön samt betalar sina leverantörer i tid. Forskare diskuterar dock att
minimerande bootstrapping är en ny metod som används under denna fas då man vill
påskynda betalning från sina kunder och skicka ut räntefakturor (Landström, 2003; Ebben &
Johnsson, 2006). Respondenterna menar att möjligheten till att använda sig utav denna metod
inte finns då deras kunder är slutkunder. Samtliga respondenter säger även att metoden inte är
bra på grund av att kundlojalitet är det viktigaste för företagets överlevnad, även om metoden
hade varit möjlig att använda bör inte företagare använda denna då risken finns att man
förlorar sina kunder.

5.4.4 Användning av bootstrapping under nedgångsfasen
Nedgångsfasen som är den sista fasen i företagets livscykel, här diskuteras inte användning av
bootstrapping metoder utav forskare då företagets produktion minskar eller stagneras (Berger
& Udell, 1998). Av denna orsak bör den främsta finansieringen bestå av banklån för att
fortsätta driva sin verksamhet. Vi kan förutspå att IT-Experten kommer att befinna sig i denna
fas inom kort på grund av att han inte lägger större energi på att utveckla sitt företag och
funderar dessutom på att sälja företaget. Han går även tillbaka till samma gamla
ägarfinansierad bootstrapping metod som är mest användbar i början för att finansiera sin
verksamhet, vilket är ett tecken på att företagets kapitalbehov ökar på nytt.

62

Braha & Karupovic

6. Slutsats
I följande kapitel presenteras undersökningens slutsatser. Slutsatserna i föreliggande studie bygger på
resultatet utifrån åtta invandrarföretagares intervjuer. Avslutningsvis lämnas förslag till fortsatt
forskning inom ämnet.

Tidigare forskning har visat att bootstrapping är en mycket användbar metod bland
småföretagare då utbudet på externt kapital är lågt och svåråtkomligt, samtidigt som
metoderna minskar företagets kostnader (Winborg, 2000; Landström, 2003). En annan
anledning till att bootstrapping är användbar bland småföretagare i Sverige beror på att deras
kunskap om olika finansieringsalternativ och den svenska marknaden är stor (Ibid). Dessa
småföretagare tenderar att starta företag efter långa arbetserfarenheter vilket ökar kunskap och
kännedom om företagande i Sverige, samtidigt är deras nätverk stora vilket möjliggör
användning av bootstrapping (Landström, 2003).

Tidigare forskning har fokuserat på småföretagares användning av bootstrapping ur ett
livscykelperspektiv genom kvantitativa undersökningar (Landström, 2003; Winborg, 2003).
Denna studie utgår ifrån en annan målgrupp, invandrarföretagare. Då forskning om
invandrarföretagares användning av bootstrapping i Sverige är begränsad används ett
kvalitativt tillvägagångssätt för att skapa en djupare förståelse för deras användning av
bootstrapping. Det är av väsentlig vikt att belysa hur invandrarföretagare finansierar sin
verksamhet då allt fler företag startas av personer med utländsk bakgrund (Tillväxtverket,
2010). Detta på grund av deras betydelse för ekonomisk tillväxt och arbetsmöjligheterna som
skapas (Nutek, 2008).

Tidigare studier påvisar att det finansiella gapet beror på utbud och efterfrågan på kapital samt
ett kunskapsgap (Landström, 2003). I denna studie dras liknande slutsatser då finansiering är
ett vanligt dilemma för invandrarföretagare. Dock visar denna studie att det finansiella gapet
för invandrarföretagare påverkas utav ytterligare två faktorer: bristande språkkunskaper samt
bristande kunskaper om den svenska marknaden, som leder till svårigheter för
invandrarföretagare att finansiera sin verksamhet. Samtidigt visar studien tydligt att
respondenterna befinner sig i ett underläge gentemot externa finansiärer då dessa har bredare
kunskaper om den svenska marknaden, vilket även Landström (2003) poängterar. Detta har i
sin tur inneburit att samtliga respondenter har helt eller delvis använt sig utav egna
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besparningar vid finansiering av sin verksamhet som även framkommer i Pecking order-teorin
(Myers, 1984; Howorth, 1999). Tre av respondenterna har även lånat kapital från släkt eller
vänner, då det anses vara ett tryggt tillvägagångssätt att använda sig utav sitt sociala nätverk
vid finansiering (Najib, 1999). Företagarnas attityd gentemot externa finansiärer varierar i
undersökningen, dock menar samtliga respondenter att det inte är mödan värt att vända sig till
externa finansiärer under verksamhetsstarten på grund av att de ställer hårda krav och kräver
underlag på omsättningssiffror. Respondenter med en positiv inställning till lån anser att det
är nödvändigt för företagets utveckling, dock har endast Kocken erhållit lånekapital. Detta för
att han har kunnat påvisa för banken företagets värde samt goda omsättningssiffror, vilket
diskuteras av Landström (2003).

6.1 Slutliga modeller utifrån undersökningens reslutat
Härnedan presenteras modellerna som har utformats efter slutsatsen. En sammankoppling av
faktorer som påverkar användning av bootstrapping under de olika faserna följer nedan. Stein
(2000) diskuterar att invandrarföretagares bristande språkkunskaper påverkar bristen på
externt kapital. Denna studie påvisar att bristande språkkunskaper och samhällskunskaper har
lett till att invandrarföretagare använder sig utav ägarfinansierad bootstrapping vid start då
tillgången på externt kapital är begränsat. Samtidigt tenderar invandrarföretagare att ha ett
stort kontrollbehov vilket leder till användning av internt kapital. Trots att en del
invandrarföretagare är villiga till att ta risker får de inte tillgång till externt kapital som i sin
tur leder till användning av ägarfinansierad bootstrapping. Relationsorienterad bootstrapping
har visat sig vara delvis användbar bland tre respondenter som menar att starka relationer till
sitt sociala nätverk leder till samarbete med andra företagare (Stein, 2000). På grund av viljan till

att vara självständig och tillitssvårigheter (Najib, 1999) avstår företagare från samarbete med
andra företagare. Modellen skiljer sig ifrån vår ursprungliga modell där bristande erfarenheter
samt kunskap ansågs vara påverkande faktorer. Dock visade studien att invandrarföretagare har
erfarenheter och kunskaper om olika finansieringsalternativ, däremot är tillgången till dessa
svåråtkomlig. De med negativ attityd vill helst inte låna pengar. Antoncyzk et alt. (2010)
Poängterade att företagarens finansiering kan påverkas av den kulturella bakgrunden som
företagsledaren har. Detta framkommer dock inte i vår studie, då kulturella faktorer inte har någon
påverkan på val av finansiering samt bootstrapping metoder utan endast det sociala nätverket.
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 Bristande språk- och
samhällskunskaper
 Stort kontrollbehov över sitt företag
 Villiga till att ta risker
 Socialt nätverk




Ägarfinansierad bootstrapping
Relationsorienterad
bootstrapping

Figur 8. Slutliga sammanfattande modellen under fas 1 i företagets livscykel

Najib (1999) och Michaelas et alt. (1998) menar att företagarens kontroll behov påverkar
valet av finansiering. I denna studie påvisas att företagarnas stora kontrollbehov påverkar
användning av ägarfinansierad bootstrapping även under tillväxtfasen. Företagarens
riskbenägenhet vid finansiering minskar på grund av att de inte vill äventyra sin
självständighet men också för att de har anpassat sig och blivit mer bekväma med användning
av interna medel. Ebben och Johnsson (2006) visar i sin studie att relationsorienterade
bootstrapping minskar under tillväxtfasen, dock framkommer det i denna studie att
invandrarföretagare som använder relationsorienterad bootstrapping i introduktionsfasen
fortsätter att använda metoden under tillväxtfasen. Landström (2003) diskuterar att
fördröjande bootstrapping är en metod som är användbar under tillväxtfasen då starkare band
skapas mellan företagaren och leverantören, vilket även studien har påvisat. Påverkande
faktorer som har tagits bort är kunskaps och erfarenhet om finansieringsalternativ då dessa
inte anses vara väsentliga när det kommer till företagarens val av finansiering samt
användning av bootstrapping metoder. Den ursprungliga modellen ansåg att bidragsorienterad
bootstrapping används under tillväxtfasen (Landström, 2003), vilket studien strider mot då
endast en respondent har använt sig utav bidrag. Detta på grund av att det är svårt att erhålla
bidrag.





 Kontrollbehov av sitt företag
 Mindre riskbenägna
 Sociala nätverket

Ägarfinansierad B.
Relationsbaserad B.
Fördröjande B.

Figur 9. Slutliga sammanfattande modellen under fas 2 i företagets livscykel

Teorin säger att användning av bootstrapping metoder minskar under mognadsfasen
(Landström, 2003). Överlag visar studien att användning av bootstrapping metoder minskar
under mognadsfasen på grund av att tre av fyra respondenter som befinner sig i fas 3 har slutat
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använda sig utav metoderna. Nedgångsfasen är inte relevant att dra någon slutsats om då
ingen av respondenterna befinner sig i denna fas, dock anses en av respondenterna kunna
hamna i denna fas inom kort.

Studien har visat att invandrarföretagare inte använder sig av bootstrapping metoder i stor
utsträckning. De vanligaste metoderna som används är ägarfinansierad samt fördröjande
bootstrapping.

Ägarfinansierad

bootstrapping

är

en

vanlig

metod

på

grund

av

invandrarföretagarna saknar erfarenheter om olika finansieringsalternativ i Sverige. Under
denna studie har minimerande bootstrapping inte varit relevant på grund av att företagens
kunder är slutkunder och betalar för tjänsten/produkten omedelbart. Den mest påverkande
egenskapen vid användning av bootstrapping är företagarnas kontrollbehov över
verksamheten, då invandrarföretagarna vill vara självständiga. Studien har visat att
invandrarföretagare tenderar att vara mer riskbenägna vid finansiella beslut, dock har det
ingen påverkan på deras val av finansiering då tillgången på externt kapital är svåråtkomligt.
Invandrarföretagare har kunskap om olika finansieringsalternativ, men tenderar dock att i stor
utsträckning använda sig av egna besparade medel för att finansiera sin verksamhet. Detta
beror på att det externa kapitalet är svåråtkomligt men även på grund av företagarnas negativa
attityd gentemot externa finansiärer. Överlag ansåg respondenterna att deras kulturella
bakgrund inte påverkade startandet och drivandet av verksamheten i Sverige. Det enda
kulturella mönstret som framkommer i undersökningen är att företagarna tenderar att starta
företag i branscher som de har tidigare erfarenheter av från hemlandet.

6.2 Samhälleliga bidrag
Många av respondenterna i denna undersökning hade en negativ attityd gentemot extern
finansiering då de bland annat inte fick erhålla kapital från banken. Detta i sin tur ledde till att
egna besparningar var den primära finansieringskällan. Flertal studier visar att en negativ
attityd med låg kundnöjdhet leder till att banken förlorar viktiga kunder (Berry, 1995;
Liljander & Strandvik, 1994). Då bankens främsta konkurrensmedel inte rör produkter
(produkter mellan banker liknar varandra), utan att skapa långvariga relationer samt en positiv
bild av banken kan detta leda till stora förluster för banken (Jos’ee, Ko de, Pascall, 1998).
Studien visar att majoriteten av respondenterna inte ville samarbeta med banken vid senare
skeden av livscykeln på grund av att banken inte varit till stor hjälp i början. Respondenterna
anser att bankens utlåningssystem är allt för strikt som gör att ett sämre rykte skapas bland
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invandrarentreprenörer om bankens högs krav. Samtidigt utgår banken främst från en mall
som baseras på siffror (Landström, 2003), fokus bör ligga på företagets ambitioner då stora
potentiella kunder kan förloras.

Detta leder till att tillväxtmöjligheterna för små invandrarföretag blir minimala och av denna
orsak väljer många av företagen att lägga ner sin verksamhet. Bhide (1992) menar att bristen
på kapital bland mindre företag är ett stort dilemma vid företagsstart och av denna orsak är det
ca 80 % av nysstartade företag som inte klarar av att hålla sin verksamhet igång i mer än 2 år
utan avvecklas fort från marknaden. Detta kan hämma den svenska ekonomin genom att
många av invandrarföretagarna kan bidra med fler och nya arbetsmöjligheter för den svenska
befolkningen men att finansiering är ett vanligt dilemma ger istället en motsatt effekt där
avveckling av verksamheter leder till en ökad arbetslöshet. Arbetslöshetsrapporten (2013)
visar att utrikesfödda har en nästan tre gånger så hög arbetslöshet än individer födda i Sverige.
Rapporten visar även att av de nordiska länderna, är det Sverige som har den högsta
arbetslösheten bland ungdomar. Ungdomar är i många fall mer öppna för en låg inkomst än
äldre med mer arbetslivserfarenhet. För småföretagare som inte alltid kan erbjuda höga löner
kan en satsning på ungdomar vara lönsamt för båda parter.

Det är även viktigt att poängtera att utbildare och rådgivare som bör tänka i bredare banor.
Undervisningar i entreprenörskap är alltför fokuserade på att utveckla affärsplaner som kan
presenteras för finansiärer istället bör fokus ligga på hur man går tillväga för att minska
behovet av extern finansiering (Landström, 2003). Om fokus ligger i att öka medvetenheten
bland stödorgan som invandrare vänder sig till för arbete som exempelvis arbetsförmedlingen
skulle detta kunna leda till en ökad medvetenhet bland invandrarföretagare om dessa olika
metoder. Detta kan i sin tur bidra till en minskad arbetslöshet i landet på grund av att
bootstrapping metoderna kan bidra till att allt fler småföretag förblir kvar i marknaden
(Landström, 2003). Uppsatsens resultat kan därmed ge företagare ökad kunskap om
entreprenörskap då de kan tillgodose sitt kapitalbehov med hjälp av bootstrapping metoder
men det kan även hjälpa nystartade och existerande invandrarföretag med tillväxtambitioner
då många av dessa bidrar med nya arbetsmöjligheter. Bankens förståelse för deras viktiga roll
i samhället bör även öka där man istället inför mildare krav för lånekapital på grund av att
banken fungerar som en drivkraft för mindre företag. Ett välfungerande samspel mellan båda
parter leder till ett gott klimat för företag och övriga intressenter (kunder, personal,
leverantörer, myndigheter) som i sin tur ligger till grund för Sveriges välfärdsamhälle.
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6.3 Etiska bidrag
Intresset för invandrarföretagare har växt fram ur ett politiskt perspektiv, då förhoppningar om
att ökad andel företagare bland invandrare skall leda till att arbetslösheten bland dessa
minskar (Andersson & Hammarstedt, 2011). Antalet företag som startas av utlandsfödda
personer har ökat kraftigt under 2000-talet, från cirka 4 400 år 2001 till 7 700 år 2008 – en
ökning med 75 procent (IFS, 2006). Detta innebär att allt fler invandrare i Sverige blir
entreprenörer dock identifierar man invandrarföretagare som en outnyttjad potential (Ibid).
Samtidigt missar man att entreprenörer med utländsk bakgrund är ofta välutbildade, inställda
på tillväxt och beredda att anställa. Ändå har de betydligt svårare att få banklån och krediter
än företagare med svensk bakgrund. Samhället går därmed miste om tillväxt och
sysselsättning medan banker mister framtida affärer (IFS, 2010). Det diskuteras att invandrare
möter större hinder på arbetsmarknaden på grund av diskriminering som starkt kopplas till
deras bristande språkkunskaper samt icke överförbara meriter från hemländerna (Andersson
& Hammarstedt, 2011). Dessa svårigheter medför att det är svårare för invandrare att
integrera sig till samhället då dessa blir orättvist behandlade och på så sätt skapar starkare
relationer till andra invandrargrupper istället för att fokusera sig på en anpassning. Sverige är
ett land som står upp för människors lika rätt till allt (DO, 2005). Detta innebär att vårt
samhälle bör stå upp för småföretagare oavsett härkomst. Att underlätta och inte försvåra
företagares finansiering, då de framför allt bidrar till Sveriges ekonomiska tillväxt.

6.4 Praktiska bidrag
Många invandrarföretagare i denna undersökning stötte på problem med att erhålla
finansiering via bank, dock poängterade majoriteten att de hade en negativ attityd gentemot
extern finansiering och ville därför finansiera sin verksamhet med hjälp av egna besparade
medel. Småföretagare är den primära drivkraften för den svenska ekonomin dock stöter dessa
på stora hinder vid finansiering av sin verksamhet på grund av externt lån är svåråtkomligt.
Bootstrapping är en metod som minskar behovet på externt kapital. Denna undersöknings
resultat kan bidra till att stödorgan kan öka invandrarföretagares kännedom om alternativ
kapitalanskaffning. Därmed kan invandrarföretagare få en heltäckande förståelse för deras
kapitalalternativ och finansiella tillvägagångssätt. Invandrarföretagen medvetenhet om
användning av bootstrapping bör öka då det kan helt eller delvis komplettera eller ersätta
traditionella finansieringsalternativ. Ökad kunskap om olika finansieringsalternativ leder till
att företagets valmöjligheter ökar vid behov av kapital. En ökad kunskap om finansiell
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bootstrapping kan leda till att invandrarföretagare minskar på sina kostnader vid
resursanskaffning.

6.5 Självkritik
Undersökningen har skett genom en kvalitativ metod och är baserad på åtta respondenter. För
att kunna göra en generalisering av invandrarföretagares användning av bootstrapping krävs
en betygligt större och mer omfattande studie än den här uppsatsen. Dock är en sådan studie
omöjlig inom ramen för en C-uppsats på grund av att det hade varit alltför tidskrävande och
omfattande att utföra en studie av tillräcklig storlek. Det vore förmätet att göra anspråk på att
denna uppsats generellt förklarar invandrarföretagares användning av bootstrapping.

6.6 Förslag till framtida forskning
Uppsatsen baseras på en kvalitativ metod med underlag av åtta respondenter på grund av att
ämnet är outforskat. Anledningen till detta var för att skapa en djupare förståelse samt få en
inblick av invandrarföretagares användning av bootstrapping ur en livscykel samt egenskaps
perspektiv. Att utföra en kvantitativ undersökning skulle kunna ge en generell förklaring till
om det resultatet som framkommit ur denna studie gäller för samtliga invandrarföretagare.

Dessutom

kan en

kvantitativ

undersökning utföras

där

endast

hänsyn tas till

invandrarföretagare och deras användning av bootstrapping på grund av området är
outforskat. En undersökning där jämförelser mellan svenska småföretagares samt
invandrarföretagares användning av bootstrapping hade även varit intressant att studera på
grund av att beteendet och användningen kanske kan skilja sig åt.

Det hade även varit intressant att studera ämnet utifrån en koncentrerad invandrargrupp i
Sverige som exempelvis utomeuropeiska eller inomeuropeiska invandrare. Samtidigt kan
även fokus ligga på skillnader och likheter mellan invandrarföretagares användning av
bootstrapping beroende på härkomst. Dessutom kan även fokus avgränsas endast till en
bransch vilket kanske kunna ge tydligare samband mellan invandrarföretagare och
användning av bootstrapping. Det hade även varit intressant att studera invandrarföretagens
finansiering utifrån bankens perspektiv för att få en bredare kunskap om hur bankens attityd
gentemot invandrarföretagarna ser ut.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
1. Vilken bransch befinner sig företaget i?
2. Hur länge har företaget varit verksam?
3. Hur många anställda har ni?
4. Hur mycket omsätter ni på ett ungefär årligen?
5. Vilket land kommer du ursprungligen ifrån?

6. Vilka tidigare arbetserfarenheter har ni från Sverige eller ert hemland?
7. Har ni tidigare erfarenheter av företagande från Sverige eller ert hemland?
8. Hur gick du tillväga för att finansiera verksamheten vid start?
9. Hur har företagets finansieringsform förändrats under tiden ni drivit företaget?
10. Hur fungerar kommunikationen mellan er och externa långivare?
11. Vad har ni för attityd till extern finansiering?
12. Hur har er attityd gentemot extern finansiering (bank eller nya delägare) förändrats under
tiden ni drivit företaget?
13. Hur riskbenägen är du när det kommer till finansiella beslut?
14. Har du ett behov att kontrollera ditt företag utan att externa finansiärer är iblandade?
15. Hade du innan start av din verksamhet tidigare kunskaper och erfarenheter om vilka
finansieringsalternativ som finns tillgängliga?
16. Hur har er riskbenägenhet påverkat valet av finansieringsalternativ?
17. Hur har ert kontrollbehov påverkat valet av finansieringsalternativ?
18. Hur har era kunskaper och erfarenheter om olika finansieringsalternativ påverkat valet av
finansieringsform?
19. Anser ni att er kulturella bakgrund har påverkat startandet och drivandet av företagande?
(om ja, på vilket sätt?)

20. Har ni under företagets gång använt ert eget sparkapital för att finansiera verksamheten?
21. Förekommer det eller har det förekommit att ni använder privata besparingar för att täcka
företagets kostnader?
22. Förekommer det eller har det förekommit att ni har avstår från lön för att finansiera
verksamheten?
23. Har ni tagit lån från släkt/vänner för att finansiera verksamheten?
24. Har ni haft släkt/vänner som har hjälpt till genom att arbeta för löner som ligger under
marknadsmässiga nivåer?
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25. Har ni ansökt om bidrag? (Om ja, 1-Varför? 2. Erhöll ni bidraget och hur lång tid tog det?)
26. Samarbetar ni eller har ni samarbetat med andra företag genom att låna/dela/köpa
utrustning?
27. Samarbetar ni eller har ni samarbetat med andra företag genom att dela anställda?
28. Har ni samordnat inköp med andra företag?
29. Har ni utbytt varor eller tjänster med andra företag utan kostnad?
30. Hur delar ni upp betalningen till era leverantörer?
31. Vilka krav ställer ni på era leverantörer? (exempelvis fri leverans, lägre fakturatid)
32. Är era kunder slutkunder eller återförsäljare? (Om slutkund – denna metod ej relevant)
Om återförsäljare, följdfrågor:
33. Hur lång tid har kunden på sig att betala en faktura från er?
34. Använder ni eller har ni använt dröjsmålsränta på försenade kundfakturor?
35. Har ni avsiktligen avbrutit relationen med kunder som betalat sina fakturor försent till er?

78

