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 SAMMANFATTNING 
 

Uppsatsens titel: Invandrarföretagares finansiering 

 

Uppsatsens nivå: Magisteruppsats 15hp   

 

Författare: Zeljana Burazor och Ann-Sophie Hålsjö  

 

Handledare: Marita Blomkvist 

 

Problembakgrund: Småföretag i allmänhet har svårt att få tag på finansiering till sitt företag. 

Förutom de vanliga finansieringsproblemen som småföretagare stöter på finns det ytterligare 

hinder såsom språkkunskaper och rådande regelverk, för personer som inte är födda i Sverige. 

Småföretagarnas finansieringsproblematik leder till att de löser resursbehovet genom 

alternativ finansiering, så kallad finansiell bootstrapping. Bristen på tidigare forskning inom 

område hur finansiell bootstrapping tillämpas hos invandrarföretagare, leder till föreliggande 

studies problem och syfte. 

 

Problemformulering: Hur använder sig invandrarföretagare utav finansiell bootstrapping? 

 

Uppsatsens syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur finansiell 

bootstrapping används bland invandrarföretagare. Vidare vill vi generera en fördjupad 

förståelse för om användningen av finansiell bootstrapping kan härledas till deras 

invandrarbakgrund.  

 

Metod: Datainformationen är insamlad genom en kvalitativ ansats där åtta besöksintervjuer 

med olika invandrarföretagare ligger till grund för studien. Besöksintervjuerna genomfördes 

med företagsägare på respektive företag.   

 

Resultat: Invandrarföretagare upplever svårigheter i att erhålla finansiering som småföretag i 

allmänhet gör. Trots dessa svårigheter så förekommer inte användningen av finansiell 

bootstrapping bland invandrarföretagare i någon större utsträckning. Skillnaden i 

användningen av bootstrapping mellan invandrarföretagare och svenska företagare har inte sin 

grund i de olika ländernas kultur, utan kan bero på utanförskap som kan uppstå genom 

invandring till ett annat land.  

 

Nyckelord: Invandrarföretagare, finansiell bootstrapping, finansiering och småföretagare.   
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1. INLEDNING 
 denna studie har vi valt att undersöka hur invandrarföretagare använder sig av 

finansiell bootstrapping. Forskningen har tidigare inte undersökt detta, vilket gör att 

kapitlet inleds med en bakgrund om småföretagares finansiering och de deras 

användning av finansiell bootstrapping. Argumentet till varför studien skulle kunna 

undersökas på invandrarföretag förs i en problemdiskussion. Avslutningsvis presenteras 

studiens problemformulering och syfte. 
 

1.1 Problembakgrund  

Enligt Nuteks undersökning från 2008 har det uppmärksammats att småföretagaren får allt 

större betydelse för sysselsättningen och tillväxten i svensk ekonomi. Småföretagens roll för 

samhällets tillväxt och framgång har uppmärksammats en hel del eftersom det framkom att 

småföretagen stod för en stor del av de nya arbetsmöjligheterna på marknaden (Berggren, 

2003 & Storey, 1994). Längs med etableringen av hur viktigt små företag är för ekonomin har 

det också väl dokumenterats att finansiering är en viktig faktor för småföretags överlevnad 

och tillväxt (Ebben & Johnson, 2006). Bristen på kapital som småföretag möter är ett ständigt 

återkommande problem (Winborg & Landström, 2001). Grunden till denna 

finansieringsproblematik har utvecklats till något som benämns för det finansiella gapet 

(Landström 2003; Tucker & Lean 2003). Främsta orsaken till detta gap är att det föreligger en 

informationsasymmetri mellan finansiären och företagaren (Landström, 2003). På grund av 

denna asymmetri tvekar många finansiärer av olika anledningar att finansiera de 

småföretagen. Ytterligare problematik för småföretagare ligger i huruvida finansiärerna 

missgynnar behandlingen av dem samt att de blir diskriminerade vilket leder till att de får 

svårare att få lån (Tucker & Lean, 2003). Finansieringsproblematiken ligger dock inte alltid 

på finansiärerna utan det kan även finnas en ovilja hos företaget att ta in extern finansiering, 

för att inte förlora behovet av kontroll över sitt företag (Landström, 2003).  

 

Forskningen inom småföretags finansieringsmöjligheter respektive problem har under en lång 

tid varit ett populärt forskat område (se exempelvis Ebben, 2009; Ekanem, 2005; Landström, 

2003; Winborg, 2000; Winborg & Landström, 1997; 2001). Kring småföretags finansiering 

har dock majoriteten av forskningen främst fokuserat på utbudet av kapital, vilket gör att 

finansieringen i småföretag behöver ses i ett bredare perspektiv (Winborg & Landström, 

1997). Småföretagens problem med att få tillgång till extern finansiering för att tillgodose 

behovet av resurser kan innebära att företagsledare i dessa företag behöver hantera behovet 

med något annat än ekonomiska medel (Winborg & Landström 2001). Vilket betyder att små 

företagsledare säkrar behovet av resurser utan att det finns en finansiell transaktion.  De flesta 

små företagsledare hanterar exempelvis behovet av resurser som genom att använda olika 

typer av finansiell bootstrapping metoder. Bootstrapping är ett sätt för företagen att minska 

behovet av finansiering genom att försöka minimera eller eliminera sina kostnader genom 

alternativa metoder (Winborg, 2003). Finansiell bootstrapping används även för att tillgodose 

behovet av kapital utan att använda sig av extern finansiering från exempelvis banker eller 

nya ägare (Winborg & Landström, 1997). Med bootstrapping så kan företagen även helt eller 

delvis lösa sina behov av resurser till en låg eller ingen kostnad alls, som exempelvis genom 

att låna utrustning av andra företag eller personer, dela resurser med andra, låna av släkt och 

vänner med mera (Winborg, 2000). Bootstrapping har på dessa sätt länge ansetts som ett 

nödvändigt svar på de finansiella begränsningar som små företag står inför (Ebben & Johnson 

2006).  
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Utöver de begränsningar som småföretagare bemöter finns även ytterligare problem för de 

företagare som har en utländsk bakgrund (Stein, 2000). De mest uppmärksammade problem 

för många invandrarföretagare är språket, bristande kunskaper om landet och kännedom om 

de rådande regelverken samt de kulturella skillnaderna som finns mellan de olika länderna. 

Invandrarföretagens problem kan vara en bidragande orsak till att dessa företagare inte antas 

ha samma förutsättningar som de övriga företagare.  

1.2 Problemdiskussion 
Småföretagares finansieringssvårigheter har tilltalat flertalet forskare som tidigare nämnts. 

Svårigheterna med att erhålla kapital förklaras av att det förekommer en viss 

informationsasymmetri mellan finansiärer och småföretagare (Landström, 2003). Enligt 

NUTEK (2001) finns det dock främst vissa orsaker som gör att det kan vara särskilt svårt just 

för invandrarföretagare att få finansiering. Orsakerna är att dessa företag saknar ofta 

säkerheter eller referenser, att de inte har lika stor tillgång till nätverk och kontakter, att deras 

verksamheter inte är så intressanta för finansiärerna samt att de kan ha svårigheter med att 

kommunicera sin affärsidé. Småföretagare har en risk att bli diskriminerade och därför nekade 

till kapital, (Landström, 2003), men bland invandrarföretag är det dock mindre vanligt med 

banklån än bland svenska företag (Najib, 1999). Att invandrarföretagare använder sig av 

mindre banklån skall dock inte tolkas som att de har mindre behov av banklån utan snarare att 

de har svårare att få sådana lån beviljade. Invandrarföretagarna använder sig därför i större 

utsträckning mer av finansiering genom egna medel och lån från släktingar och vänner vid 

företagsstarten än vad svenska företag gör. Finansieringsvalen som företagsledaren i 

slutändan väljer och dennes inställning till finansiering påverkas dock av företagarens 

nationella kultur (Antonczyk, Breuer & Salzmann, 2010; Cagliano,  Caniato, Golini & 

Longoni, 2011; Gerhart, 2009). Kulturella aspekter är det som forskningen understryker ett 

behov av att inkludera i finansiell ekonomi, vilket innebär att den senaste tidens litteratur om 

finansiering bör utvidgas för att möjliggöra en mer utförligare syn på kultur och ekonomi 

(Antonczyk et al., 2010). Kulturen som individen har påverkas enligt forskningen av 

omgivningen. Om individen har flyttat till ett annat land, kommer den att påverkas av det nya 

landets kultur och därför ha liknande inställning till de olika finansieringskällorna eller 

kommer den vara så pass starkt påverkade av dennes bakgrund att valet av finansieringskällor 

kommer att skilja sig åt? (ibid).  

 
Under senaste åren har forskningen visat på vikten av finansiell bootstrapping för finansiering 

av småföretag på grund av deras finansieringsproblem, och i de tidigare studierna har främsta 

fokusen legat på om och vilka bootstrapping metoder som används i dessa företag (se 

exempelvis Ebben, 2009; Ebben & Johnson, 2006; Winborg 2000; Winborg & Landström, 

2001). Området som vi däremot har funnit vara outforskat är studier om bootstrapping hos 

invandrarföretagare, men är något som torde antas förekomma eftersom deras brist på kapital 

kan leda till användningen av finansiell bootstrapping, såsom det gör för svenska 

småföretagare. Vi ställer oss därför frågorna om de resultat som tidigare forskning har 

kommit fram till om bootstrapping även är tillämpliga hos invandrarföretagarna? Använder 

sig dessa företagare av bootstrapping i samma utsträckning som småföretagare gör? Eller 

skiljer sig detta specifika urval av småföretag från de övriga småföretagen, vad gäller 

användningen av bootstrapping? Eller är det så att bootstrapping inte förekommer i dessa 

företag utan de använder sig av annat tillvägagångssätt, som tidigare forskning inte har tagit 

upp? På grund av att invandrarföretagare är ett nytt och outforskat område i samband med 

finansiell bootstrapping, avser denna uppsats att undersöka om resultatet i Winborg och 

Landströms (2001) studie även kan tillämpas på invandrarföretagare. Studien har som mål att 
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utvidga kunskapen och förståelsen av hur användningen av bootstrapping är bland 

invandrarföretagare.  

 
Ovan förda diskussion leder till följande problemformulering: 

1.3 Problemformulering  
 

Hur använder sig invandrarföretagare utav finansiell bootstrapping? 

1.4 Studiens syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur finansiell bootstrapping används bland 

invandrarföretagare. Vidare vill vi generera en fördjupad förståelse för om användningen av 

finansiell bootstrapping kan härledas till deras invandrarbakgrund.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

öljande kapitel presenterar undersökningens teoretiska referensram. Sökandet av 

litteratur i områden småföretagarnas finansiering, invandrarföretagarnas 

finansiering och finansiell bootstrapping beskrivs i inledande referensram. Här 

presenteras de teorier som ligger till grund för vår undersökning samt vad tidigare forskning 

som berör vårt ämne har kommit fram till. Referensramen ligger till grund för senare analys 

av det empiriska underlaget, som vidare skall leda till uppsatsens slutsatser. En 

sammanfattning av teorin avslutar kapitlet.  
 

2.1 Teoriöverblick  

Utifrån vår problemformulering och syfte är teorikapitlets två huvudområden, 

invandrarföretagares finansiering och finansiell bootstrapping. Eftersom finansiell 

bootstrapping har undersökts inom småföretag i allmänhet och inte utifrån 

invandrarföretagare, så inleds kapitlet men en bakomliggande beskrivning av småföretag och 

deras finansieringsproblematik i avsnitt 2.2. I detta avsnitt behandlas vad som utmärker 

småföretag och vilka finansieringsproblem som kan uppstå inom småföretagen. Det behandlar 

även de finansieringsformer som används i småföretag, det vill säga vilka källor som är 

vanliga för att tillgodose behovet av kapital. Invandrarföretagare som är en del av 

småföretagare beskrivs i nästkommande avsnitt 2.3, där området ger en redogörelse för 

invandrarföretagarens finansiering och de finansiella problemen som dessa kan och har mött i 

Sverige. Det beskrivs även om olika länders kulturella skillnader, då det på senare tid har 

uppmärksammat att en företagsledares val kan påverkas av det land de är födda och bor i. 

Som ett svar för de finansieringsbegränsningar som småföretagare i allmänhet bemöter 

används finansiell bootstrapping, vilket och presenteras i avsnitt 2.4. Under detta område ges 

en generell bild av vad finansiell bootstrapping är och vilka finansiella bootstrapping metoder 

som finns. 

2.2 Småföretagarnas finansiering 

Följande finansiella egenskaper det som skiljer små företag från stora företag (Ang, 1991). De 

flesta småföretag är inte noterade på börsen, ägaren i de små företagen är också ofta 

majoritetsägare, ägare i småföretag har näst intill hela sin personliga ekonomi investerat i 

företaget samt att förhållandet mellan ägarna är ofta mycket informellt. Informella relationen 

innebär att det är mer anpassbart med ersättning till ägaren i ett litet företag (Winborg, 2000). 

Småföretagaren kan exempelvis sänka löner, skjuta upp lönen eller skjuta upp en potentiell 

utdelning. Småföretag agerar på detta sätt på grund av att de i stor utsträckning missgynnas av 

externa finansiärer och har således svårt att erhålla kapital (Landström, 2003).  

 

Finansieringsproblematik ligger i ett så kallat ”finansieringsgap” eller närmare bestämt 

”kunskapsgap” (Landström, 2003). Småföretagarna och finansiärerna har inte tillräckligt med 

kunskap om varandra, det vill säga finansiärerna förstår inte företagens och företagarnas 

situation och företagarna har mycket liten kunskap om vilka informationskällor som de kan 

utnyttja. Här föreligger en informationsasymmetri mellan småföretag och finansiärer, det vill 

säga att den ena parten har mer information än den andra parten. Informationsasymmetri ses 

dock som dubbellänkad, vilket innebär att båda parter har tillgång till olika information. 

Småföretagarna har bättre insikt i både sin verksamhet och dess potential, medan finansiärer 

har bättre kunskap om hur marknaden och branschen ser ut, vilket företagarna själva oftast 

inte har. Utöver den förklaring som informationsasymmetrin tar upp, kan förklaringen även 

hänföras till finansiärers behandling av småföretagare. Främsta orsaken är att tillgången på 

F 



 

 
5 

information från småföretagare är betydligt mer begränsad än vad den är i större företag. 

Finansiärer upplever således att risken med att gå in i dessa företag är mycket hög (ibid). 

Banker missgynnar behandlingen av småföretagare på grund av att småföretag tenderar att gå 

i konkurs eller avvecklas snabbt efter etableringen vilket leder till att småföretagarna har 

svårare att låna, (Tucker & Lean, 2003). Finansiärerna anser även att den relativa kostnaden 

för att samla in informationen, i förhållande till det belopp de skulle ha gått in med, är mycket 

hög och avstår därmed att gå in med kapital (Landström, 2003; Winborg, 2000). Tredje 

förklaringen är att finansiärerna inte har tillräckligt med kompetens eller finansiella 

instrument för att analysera och hantera små företag. Instrumenten som används är oftast 

framställda för stora företag och inte för små vilket inte ger ett rättvisande resultat 

(Landström, 2003). Det finansiella gapet ligger dock inte enbart på finansiärerna utan 

småföretagarna har även en del i det hela. Företagare i små företag har inte den kunskap om 

vilka olika finansieringsmöjligheter som finns eller vilka krav som ställs på dem. 

Småföretagare har även en negativ attityd till externt kapital för de inte vill förlora kontrollen 

de har i sitt företag. En stark ovilja finns därför hos företagsledare i små företag att ta in 

externt kapital, viket leder till att många företagsledare i små företag därför väljer kontroll 

framför tillväxt (ibid). 

2.2.1 Finansieringsformer i småföretag 

Att små och nya företag missgynnas på de finansiella marknaderna (Dahlstrand, 2004) samt 

att de har svårt att attrahera investerare, vilket leder till att finansiering är ett vanligt dilemma 

vid start och utvecklingen av företaget (SOU 1998:93). Svårigheterna med att få kapital från 

bankerna och riskkapitalister hör till de vanligaste problemen för små företag, främst på grund 

av att små företag har låg soliditet samt låg lönsamhet (Winborg, 2003). Småföretag anser 

däremot att kapital är viktigt för att kunna etablera sig samt växa vilket leder till att 

företagarna kan vara villiga att avsäga sig behovet av kontrollen och oberoendet om nya 

externa finansiärer tas in i företaget. Rädslan för att förlora kontrollen över företaget påverkas 

dock starkt av ägarens attityd gentemot externa källor och användningen av det.  

 

Olika finansiella institutioner kan bidra med olika former av kapital, allt från bidrag till eget 

kapital (Berggren, 2003). Statliga organ och olika intresseorganisationer kan ibland ge bidrag 

till småföretag (Berggren, 2003; Dahlstrand, 2004). Banker kan hjälpa till med främst olika 

former av krediter såsom checkkrediter eller lån. Professionella investerare såsom 

företagsänglar och riskbolag föredrar att investera med eget kapital, det vill säga bidra med 

kapital mot ägande men de bidrar även ibland med korta krediter. Småföretag kan även 

finansieras via egna medel som kan vara tillskott från ägaren och vinst som inte delas ut 

(Dahlstrand, 2004). Eget kapital är emellertid något som är väldigt viktigt för småföretagets 

fortlevnad och dess stabilitet på grund av att det är något som ägaren kan skjuta till och täcka 

när företaget går med förlust (Garmer & Kyllenius, 2004). Fördelen med eget kapital är att det 

även kan utnyttjas för exempelvis investeringar och drift utan att företaget behöver ha kommit 

igång med försäljningsintäkter. 

 
Traditionellt sätt har dock bankerna varit den vanligaste källan av främmande kapital i små 

företag, trots svårigheterna att erhålla det (Landström, 2003; Garmer & Kyllenius, 2004). 

Finansieringsalternativ via banklån är det som småföretagarna prefererar och är mest öppna 

för (Winborg & Landström 2001). Bankerna är däremot hårda när de lånar ut pengar på grund 

av att de vill känna att de har ett stort förtroende till företagaren och dennes verksamhet och 

kräver samtidigt att de kan ställa säkerheter ifall lånet inte skulle kunna betalas tillbaka 

(Garmer & Kyllenius, 2004). Bristen på tillgänglig offentlig information leder till att bankerna 

ser små företag som riskfyllda vilket leder till att de endast erbjuder begränsad mängd 
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finansiering till ett högre pris i form av högre räntor (Ebben, 2009; Ebben & Johnson, 2006; 

Dahlstrand, 2004). Höga användningen av bankfinansiering i små företag kan bero på ägarens 

begränsade kunskap om andra olika finansieringsalternativ (Landström, 2003). 

2.3 Invandrarföretagarnas finansiering  

Det har framkommit att småföretagare har svårt att få tillgång till extern finansiering, dock så 

löper invandrarföretagare större risk än svenska småföretagare att nekas lån (Nutek, 2008). 

Den primära svårigheten för invandrarföretag vad gäller finansiering är avsaknaden av 

tidigare bankkontakter (Stein, 2000).  De har svårigheter i att visa det personliga ekonomiska 

läget samt bristen på ”realsäkerheter”, vilket tvingar dem att finansiera starten av sin 

verksamhet genom andra medel. Betydligt fler invandrarföretagare upplever att den bristande 

tillgången till kapital, både lån och externt ägarkapital, står i vägen för företagets tillväxt än 

svenskfödda småföretagare anser (NUTEK, 2008). Trots att extern finansiering är ett hinder 

för invandrarföretagarna så är det inte det som de upplever som det mest svåraste. Hinder som 

upplevs svårare än finansieringssvårigheter är, såsom bristen på egen tid, eftersom den 

administrativa bördan är stor och av hård konkurrens. Utöver detta har invandrarföretagare 

svårigheter med att förstå företagandets villkor och myndigheternas regelsystem i och med 

bristande språkkunskaper (SOU, 2003:17). Dessa hinder medför svårigheter i att öka sin 

kontakt med myndigheter, banker och försäkringskassor (Stein, 2000).  

 

Småföretagare ser nätverk som något positivt och bland invandrarföretagare som ingår i ett 

närverk, anser tre av fem att erfarenhetsutbytet och den sociala kontakten betyder mest (Najib, 

1999). Det har dock framkommit att invandrarföretagarnas sociala nätverk oftast är begränsad 

till den egna familjen, närmaste vänner samt personer från samma etniska grupp som de själva 

tillhör. Invandrarföretagare har oftast många vänner kring sig men de yrkesmässiga 

relationerna är få. En orsak till detta kan vara att invandrarföretagare inte är verksamma i alla 

yrkesområden, vilket leder till att de har färre kollegor än svenska småföretagare. Flera 

förklaringar kan härledas till detta ”yrkesmässiga” utanförskap, utöver de svårigheterna i 

samhället. Tillskillnad från invandrarföretagare, så etablerar sig svenska företagare inom 

områden som de tidigare har varit anställda inom. De svenska företagarna kan därför använda 

sig utav tidigare kontakter till nytta för sitt företag, vilket invandrarföretagare således inte har 

möjlighet till att utnyttja. Invandrarföretagare är även underrepresenterade i olika 

organisationer så som bland annat Lions, Rotary och fackföreningar. Sammantaget av detta 

leder till att invandrare jämfört med svenskar, inte har så många i sin närhet att diskutera 

företaget med på grund av deras bristande kontaktnät (ibid).  

 

En viss form av kontakt som invandrarföretagare däremot har använt sig utav är starta eget 

bidrag, som ges av statliga organisationer, dock förekommer en skillnad mellan 

invandrarföretagare och svenska företagare (Najib, 1999). Denna skillnad är dock inte lika 

märkvärdigt stor som de tidigare nämnda skillnaderna, men allt fler arbetslösa invandrare som 

vill starta företag utnyttjar starta egetbidrag. Fler invandrare utnyttjar dessutom ALMI-lån än 

vad svenskar gör. En förklaring till detta finns dock inte men invandrarnas svåra situation på 

arbetsmarknaden kan ha en viss inverkan. Vid företagsstarten är det även vanligt bland både 

invandrarföretagare och svenska företagare, är finansiera med egna medel i kombination med 

lånade medel. I större utsträckning förekommer dock att invandrarföretagen har större andel 

av egna medel och lån från släktingar och vänner vid företagsstarten än vad svenska 

företagare har (Levin & Weström, 2001; Najib, 1999). Etableringen av företaget sker också 

ofta i kompanjonskap med familjemedlemmar eller släktingar inom samma bransch, om 

invandrarföretagens landsmän lyckats inom en viss bransch (SOU 1999:49). 
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2.3.1 Kulturell skillnad -  skillnad mellan länder 

De val som företagsledaren gör kan påverkas av företagarens nationella kultur och utifrån 

inställningen till finansiering påverkas finansieringsvalen som de kommer att välja i 

slutändan (Antonczyk et al., 2010; Cagliano et al., 2011; Gerhart, 2009). I en pågående studie 

av Antonczyk, et al., (2010) har de kommit fram till att företagsledarens val av 

skuldfinansiering kan påverkas av den kulturella bakgrunden som företagsledaren har. De 

understryker således behovet av att inkludera de kulturella aspekterna i finansiell ekonomi, 

vilket innebär att den senaste tidens litteratur om finansiering bör utvidgas för att möjliggöra 

en mer utförligare syn på kultur och ekonomi. Kultur är dock ett brett begrepp och många har 

olika uppfattningar om det. Hofstede och Hofstede (2005) förklarar kultur som den mentala 

programmeringen av sinnet. De mentala programmen utgår från de sociala miljöerna där 

individerna vuxit upp och inhämtat från sina egna livserfarenheter. Kulturen utgörs därmed av 

det sociala spelets oskrivna regler. Inom varje land finns även olika institutioner så som lagar, 

regleringar, religiösa samfund med mera vilket också har en inverkan på landets kultur (ibid). 

Forskning inom olika länders kultur uppmärksammades främst genom Hofstedes studie från 

1984, där han gjorde en omfattande undersökning och kartlade flera olika länders kultur 

(Hofstede, 1984). Data samlades in genom att han studerade anställda inom företagen i de 

flertalet olika länderna. Han fastställde att arbetare hade olika attityder vad gäller 

övervakningsstilar, maktrelationer och andra frågor som kan härledas till deras nationella 

ursprung. Data som samlades in delade han upp i fyra olika dimensioner då han 

uppmärksammade att varje land hade olika hög eller låg grad av respektive dimension. 

Dimensionerna är; stor kontra liten grad av maktdistans, individualism kontra kollektivism, 

maskulint kontra feminint och stark kontra svag grad av osäkerhet.  

 

 Stor kontra liten grad av maktdistans: I kulturer med hög maktdistans är det accepterat 

att det råder en ojämn fördelning av makt, vilket både förväntas och accepteras, men inte bara 

av dem som har makt och är mer auktoritära utan även från de individer som är mindre 

inflytelserika (Hofstede, 1984). Tillskillnad från de länder vars kultur har lägre maktdistans, 

där de arbetar utifrån ett mer demokratiskt samhälle. Cagliano et al., (2011) menar att 

maktdistans speglar en ojämlikhet i effekten av beroende på prestige, inflytande, rikedom och 

status. Hög maktdistanssamhällen tenderar att använda mer tvingande makt, medan låg 

maktdistanssamhällen använder mer legitim makt. Kulturer med hög maktdistans är 

Sydostasien, Östra Europa och Arabvärlden och kulturer med liten maktdistans är Österrike, 

Danmark, Sverige och Nya Zeeland.  

 

 Individualismen kontra kollektivismen: Hofstede (1984) definierar individualismen i ett 

samhälle som ett synsätt där individer tar hand om sig själva samt de som är i den närmaste 

omkretsen, så kallade kärnfamiljen. En person inom denna grupp anses vara oberoende av 

andra individer och grupper (Hofstede & Hofstede, 2005). Kollektivism innebär däremot 

förutom att ta hand om sig själva och familjen så förväntas det att övriga samhället ställer upp 

(Hofstede, 1984). Kollektivism innebär ett samhälle där människor från födseln och framåt 

integreras i starka och sammanhängande grupper, oftast nära släktband (farbröder, fastrar och 

far och morföräldrar med flera) som fortsätter att skydda dem i utbyte mot okritisk lojalitet. 

Ett ömsesidigt beroendeförhållande uppstår på så sätt mellan individen och gruppen (Hofstede 

& Hofstede, 2005). Latinamerikanska länder rankas som de mest kollektivistiska, följt av 

östasiatiska länder. USA följt av engelsktalande och västeuropeiska länder har de mest 

individualistiska kulturerna.  

 

 Maskulinitet kontra femininitet: Hofstedes (1984) har även undersökt hur högt kulturen 

traditionellt sätter maskulina eller kvinnliga värden. Maskulina samhällen värderar drag så 
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som konkurrens, självsäkerhet, ambition samt ansamlande av rikedom och materiella ting 

(Hofstede & Hofstede, 2005). Kulturer inom feminina samhällen lägger större värde vid 

relationer och livskvalitet. De länder som raknas som mest maskulina är Japan och Slovakien 

men även flera länder i Västeuropa såsom Tyskland. Sverige följt av de övriga nordiska 

länderna är de länder som rankas som mest feminina.  

 

 Stark kontra svag osäkerhet: Hofstede och Hofstede (2005) definierar osäkerhet som, i 

den utsträckning som människor i en kultur känner sig hotade av tvetydiga eller okända 

situationer. Denna känsla kommer till uttryck genom nervositet, stress och ett behov av 

förutsägbarhet. Cagliano et al., (2011) menar att kulturer med hög osäkerhetsundvikande visar 

en preferens för långsiktig förutsägbarhet av regler, arbetsformer och relationer, samt ett 

undvikande av risktagande. Länder med starkast värden av osäkerhet är Medelhavsländerna, 

Latinamerika och Japan. De länder som har en svagare grad av osäkerhet är Singapore, 

Jamaica, Danmark och Sverige.  

 

Cagliano et al., (2011) har utgått från Hoftedes undersökning där de undersöker om huruvida 

nya modeller av arbetsorganisationer kan påverkas av landsspecifika variabler. De 

konstaterade att det inte fanns någon kulturell profil eller någon enstaka kulturell dimension 

som är dominerande utan precis som Hofstede (1984) kom fram till så är det en blandning av 

de olika dimensionerna men av olika låg eller hög grad. Varje typ av kulturell profil fastställer 

snarare olika sätt att ta till sig modellen. Nordeuropeiska länder tenderar till exempel att 

förlita sig på teamwork och platta organisationer, medan latinamerikanska länder tenderar att 

förlita sig mer på avancerad human resource management praxis (ibid).  

2.4 Finansiell bootstrapping 

Som nämnts i tidigare avsnitt om småföretag och finansiering, är det finansiella gapet som 

små företag möter och den begränsade tillgången till finansiering från externa finansiärer ett 

problem. Trots detta är den traditionella synen att det förväntas att små företag anskaffar 

resurser via finansiella medel, vilket dock inte överensstämmer med det beteende som kan ses 

idag (Winborg, 2003). Det antas i forskningen kring småföretag att de flesta behöver samt att 

de attraherar stora mängder av externt kapital från såsom riskkapitalister och banker. Däremot 

är det något som kan ifrågasättas då forskningen har visat att väldigt få små företag egentligen 

har tagit finansiering från exempelvis riskkapitalister (Winborg, 2000). Många små företag är 

istället finansierade till en stor del eller näst intill helt genom andra källor än institutionella 

finansiärer. Winborg och Landström (1997) breddar småföretagens finansieringsmönster med 

fler alternativ till finansiering. De menar att resurser är mer än enbart rent finansiella eftersom 

resurser kan säkerställas utan att finansiella medel används. Småföretagens problem med att 

attrahera extern finansiering leder till att de behöver hantera behoven av finansiering genom 

att använda andra alternativa källor, som benämns som finansiell bootstrapping (Ebben, 2009; 

Ebben & Johnson, 2006). Interna finansieringskällor som bootstrapping är både nödvändig 

och önskvärt för ett stort antal småföretag för deras överlevnad, på grund av att det är svårt 

och dyrt för dessa företag att erhålla externt kapital (Ebben & Johnson, 2006). Ur ett 

finansiellt perspektiv betyder finansiell bootstrapping att anstränga sig för att hitta lösningar 

på resursbehovet som går ut på att andra medel än externa finansiella medel utnyttjas 

(Winborg, 2003; Winborg & Landström, 2001). De metoder som ingår i bootstrapping kan 

kategoriseras med avseende på hur de påverkar det finansiella flödet i ett företag (Winborg, 

2000). Olika bootstrapping metoder som finns är metoder som eliminerar, minimerar och 

försenar utflödet av finansiella medel samt metoder som påskyndar inflödet av finansiella 

medel. Med de olika alternativa metoder inom finansiell bootstrapping kan företagen helt eller 

delvis lösa behovet av resurser som företaget möter. Behovet kan lösas genom att exempelvis 
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låna utrustning av andra företag eller personer, dela resurser med andra eller marknadsföra sig 

till låg eller ingen kostnad (ibid). Företag kan även minimera behovet av externt kapital 

genom att exempelvis skjuta upp löner, låna eller leasa resurser och låta kunder stå för 

utvecklingskostnader (Harrison, Mason & Girling, 2004).  

2.4.1 Finansiell bootstrapping metoder 

Enlig Winborg och Landström (2001) finns det olika inriktningar på de metoder som 

företagen använder sig av vid försök att anskaffa ytterligare resurser. Inriktningar är 

internorienterad resursförvärv där företaget använder olika metoder som finns inom egna 

företaget, såsom fördröjande, minimerande och ägarfinansierad bootstrapping. Den andre 

metoden är socialorienterad resursförvärv som innebär användning av relationsorienterad 

bootstrapping, där företaget använder sina personliga relationer. Slutligen kvasi-marknads 

orientering som innebär användning av bidragsorienterad bootstrapping där företaget utnyttjar 

olika bidrag från staten eller andra statliga organisationer. De olika bootstrapping kategorierna 

inom de olika inriktningarna presenteras nedan (ibid): 

 

• Fördröjande bootstrapping: företagsledaren i denna kategori använder sig av fördröjande 

metoder i företaget (Winborg och Landström, 2001). Metoder kan exempelvis vara att 

fördröja utbetalningar till leverantörer men även metoder där företaget leasar istället för att 

köpa utrustning. Leasing innebär för företag att de kan försena större delen av investeringen i 

form av betalning. 

 

Vanligtvis är det nya och mogna småföretag som är verksamma inom handel och hotell/ 

restaurangbranschen som utnyttjar dessa metoder (Winborg & Landström, 2001). Många av 

dessa företag visar historiskt låg vinstmarginal, står inför ekonomiska problem och cheferna 

upplever ett behov av ytterligare finansiering. En hel del av dessa företag saknar långfristiga 

banklån och cheferna anser att externfinansiering i form av banklån är begränsat att få.  

 

• Relationsorienterad bootstrapping: i denna kategori använder sig företagsledaren i hög 

grad av gemensam användning (Winborg & Landström, 2001).  Metoder inom denna kategori 

är att företaget delar och lånar resurser av andra företag, exempelvis lokaler, personal, 

utrustning med mera. Företagen lyckas på detta sätt att minimera den finansiella belastningen 

genom att utnyttja det sociala nätverket.  

 

Företagen som använder sig av denna metod är småföretag inom jordbruk och/eller 

tillverkningsindustrin (Winborg & Landström, 2001). Företagen har långfristig finansiering 

från bankerna och något större behov av ytterligare finansiering har de inte. Cheferna i dessa 

företag upplever inte att det är större problem med att få ytterligare finansiering om det skulle 

behövas. 

 

• Bidragsorienterad bootstrapping: företagsledare i denna kategori utnyttjar enlig Winborg 

& Landström (2001) olika bidragsformer från staten, stiftelser, kommunen eller andra olika 

potentiella aktörer i stor utsträckning. Anledningen till användningen av denna metod kan 

förklaras av bristande möjligheter till andra bootstrapping lösningar. 

 

Främst är det relativt större småföretag som brukar denna metod (Winborg & Landström, 

2001). Behovet av ytterligare finansiering i dessa företag finns eftersom det inte kan lösas 

med interna medel och vinstmarginalen är låg. Den relativt höga användningen av bidrags 

finansiering i dessa företag kan förklaras av en brist på andra möjligheter att tillgodose 

resursbehovet på. Många av dessa företag använder sig av checkkrediter och har långfristiga 
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lån på banken. Cheferna upplever inte större problem med att få ytterligare finansiering vid 

behov (ibid).  

 

• Minimerande bootstrapping: företagsledaren i denna kategori använder sig av metoder 

som minimerar resurser som är bundna i kundfordringar (Winborg & Landström, 2001). 

Metoder är som att påskynda fakturering, korta betalningsvillkor, använda dröjsmålsränta vid 

försenade inbetalningar samt avbryta kundrelationer på grund av återkommande sena 

betalningar. Under denna kategori innebär det även metoder där företagsledaren förhandlar 

fram bästa möjliga villkor med leverantören, och på sätt få leverantören att mer eller mindre 

finansiera de produkter som lagerhålls. Kategori innefattar även metoder för minimering av 

det egna lagret (Winborg, 2003).  

 

Företagen som använder sig av denna metod är verksamma inom handel och/eller 

byggsektorn (Winborg & Landström, 2001). Många av dessa företag är relativt stora och visar 

god lönsamhet. De flesta företagen har långfristigt lån och checkkredit och cheferna upplever 

inte ett behov av ytterligare finansiering, samt att ytterligare finansiering inte är något större 

problem att få. 

 

• Ägarfinansierad bootstrapping: innebär metoder för företaget att använda direkta och/eller 

indirekta resurser från företagsledaren och släktingar för dess överlevnad (Winborg & 

Landström, 2001). Metoder som denna kategori innebär är som att hålla inne ägarens lön 

under en viss period, anställa släktingar till en lön under marknadsnivån och ägarens externa 

uppdrag som tillförs företaget. 

 

Små snabbväxande företag inom olika branscher är de företag som utnyttjar dessa metoder 

(Winborg & Landström, 2001). Företagen har problem med att skaffa resurser samt problem 

med att generera finansiering, både internt på grund av låg vinstmarginal och externt från 

finansiärer. Problemen förklarar behovet av ytterligare finansiering samt behovet av resurser 

från ägaren och dennes släktingar. Företag har även låg vinstmarginal och har brist på 

långsiktig bankfinansiering. Cheferna i dessa företag upplever att möjligheterna till 

bankfinansiering är blygsamma (ibid).  

2.5 Teorisammanfattning  

Teoriavsnittet leder till två centrala områden som vi anser är viktiga för att kunna svara på 

både problemformuleringen och syftet. Områdena är invandrarföretagarens finansiering och 

finansiell bootstrapping. Både småföretagare i allmänhet och invandrarföretagare har oftast 

svårt att erhålla externt kapital på grund av att de missgynnas utav finansiärerna, men för 

småföretagare med utländsk bakgrund upplever inte finansieringsproblemen som det mest 

svåraste. De har mer svårt att dels förstå företagets villkor, samhällets regelsystem samt 

bristande förståelsen i det svenska språket. Invandrarföretagares hinder leder även till 

bristande kontaktsvårigheter med olika institutioner i samhället, vilket gör att deras sociala 

nätverk oftast utgörs av den närmsta kretsen. En bidragande orsak till invandrarföretagares 

finansieringssvårigheter kan bero på deras olika lands kulturella skillnad. Vetenskaplig 

forskning menar att de olika regleringar, lagar, religiösa samfund med mera har en inverkan 

på landets kultur men även de sociala miljöerna där individerna vuxit upp kan påverka de 

finansieringsval som företagsledaren gör. Eftersom finansieringsvalen för småföretagare både 

svenska och invandrare är begränsad på grund av exempelvis bankernas hårda restriktioner, 

har forskningen därför kommit fram till att svenska småföretagare använder sig utav 

alternativa metoder för att undvika behovet av extern finansiering. Med hjälp av så kallade 
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finansiell bootstrapping kan dessa företag helt eller delvis lösa behovet av resurser som 

företaget möter, utan att behöva ta in extern finansiering.  

 

Forskningen inom invandrarföretagares finansiering har etablerats mer och mer och finansiell 

bootstrapping är ett utforskat område inom småföretag. Däremot är forskning kring 

invandrarföretagarnas användning av finansiell bootstrapping obefintlig. Eftersom finansiell 

bootstrapping används då extern finansiering är begränsad vill vi undersöka om inte 

invandrarföretagarnas finansieringssvårighet kan leda till att de använder sig utav finansiell 

bootstrapping. Nedanstående figur visar hur de två områdena integrerar med varandra och 

nyanserna ger en indikation om hur mycket forskning det finns inom de olika områdena. Den 

ljusare nyansen innebär att forskning inom området finns och det mörkare innebär att detta 

område är outforskat. Därav är det mörkare området mellan invandrarföretagarens 

finansiering och finansiell bootstrapping denna studies fokus. Det vi vill fånga upp med 

föreliggande studie är hur invandrarföretagaren använder sig utav finansiell bootstrapping. Vi 

vill även få en fördjupad förståelse om eventuella skillnader kan härledas till kulturella 

skillnaden, det vill säga invandrarföretagarens kulturella bakgrund. Den kulturella teorin är 

den del som vi vill anknyta till den redan befintliga forskningen om bootstrapping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Figur 2.1 Sammanfattande figur över uppsatsen problemområde. (Källa: egen konstruktion) 
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3. METOD  
edan redogörs en beskrivning av uppsatsens ansats och tillvägagångssätt. Här 

redovisas även studiens datainsamling och genomförande. Kapitlet redogör för hur vi 

skall gå tillväga för att svara på studiens problemformulering och uppfylla dess syfte. 

Kapitlet avslutas med reflektioner kring studiens trovärdighet och giltighet.   

3.1 Övergripande Metod 

3.1.1 Tillvägagångssätt  

Området inom finansiell bootstrapping har frekvent undersökts utav Winborg (se exempelvis 

Winborg & Landström, 1997; 2001; Winborg, 2000; 2003). Många olika områden inom 

bootstrapping har undersökts men inte om invandrarföretagare. Det finns en del tidigare 

teorier inom ämnet finansiell bootstrapping, vilket ledde till att vi var pålästa innan vi 

undersökte hur detta stämmer in på invandrarföretag. Eftersom den tidigare forskningen om 

bootstrapping är begränsad till småföretag hade vi därför inga förväntningar på hur det kunde 

vara innan insamlingen av data skedde. För att få en så bra undersökning som möjligt valde vi 

att använda oss av en ansats som är mer utav en växelverkan mellan empiri och teori. Denna 

växelverkan kallas för abduktion och med abduktion avsåg vi att tolka och beskriva 

verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Vi började med att införskaffa oss kunskap om 

vårt område för att på kunna utforma en grund till studien. Efter den insamlade empirin och 

utifrån det som framkom gick vi tillbaka till teorin för att komplettera men tog även bort 

avsnitt som inte kunde tillämpas på denna studie. Vi ansåg dock att vi skulle befinna oss mer 

åt den induktiva ansatsen eftersom vi ville undersöka om hur det nya urvalet använder sig 

utav finansiell bootstrapping. Med induktion ansåg vi att utgå från verkligheten och se om det 

stämmer överens med teorin (Jacobsen, 2007). Vi ansåg dessutom generera en mer explorativ 

undersökning till att upptäcka och ge svar på problemet, vilka vi inte i förväg hade kunskap 

kring. 

3.1.2 Angreppssätt  

Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur finansiella bootstrapping används 

bland invandrarföretag, samt generera en fördjupad förståelse för om användningen av 

finansiell bootstrapping kan härledas till deras invandrarbakgrund. En kvalitativ tolkning av 

problemformuleringen var därför det bäst lämpade tillvägagångssätt eftersom det ger en 

fördjupad förståelse till den bakomliggande problematiken och inte en generalisering som en 

kvantitativ metod avser (Jacobsen, 2007). Forskningen inom bootstrapping är mestadels gjord 

utifrån ett kvantitativt angreppssätt vilket har lett till att vi ansåg att en mer djupgående insikt 

inom området saknas. Förutsättningarna utifrån de tidigare undersökningarna ändrades 

eftersom vi tog ut en specifik grupp från det tidigare urvalet, invandrarföretagare. Vi ville 

därför samla in så mycket information som möjligt och på så vis få en bra grund att stå på, 

vilket enklast sker genom ett kvalitativt tillvägagångssätt.  

 

Nackdelen med att använda sig utav ett kvalitativt tillvägagångssätt är att det är mycket 

tidskrävande (Jacobsen, 2007), vilket vi i vår studie var tvungna att beakta på grund av den 

tidsbegränsning vi hade. Genom god tidsplanering och framförhållning med våra respondenter 

blev detta ett mindre problem. Fördelarna med ett kvalitativt tillvägagångssätt är att det ger en 

hög intern giltighet. Vi valde därför att använda oss utav individuella besöksintervjuer där 

respondenterna fritt kunde berätta utifrån sig själva och på så vis få en förståelse för 

respondenternas tolkning av verkligheten och på så sätt kunna svara på problemformuleringen 

och syftet. 

N 
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3.2 Datainsamling 

3.2.1 Sekundärdata  

Uppsatsens sekundärdata består av vetenskapliga artiklar inom ämnet och befintlig litteratur. 

Den forskning som kommer att ligga till grund för vår studie och som vi vill utveckla är 

Winborg och Landström (2001). Deras undersökning gjordes för att få förståelse för hur små 

företag använder sig utav finansiell bootstrapping. Sekundärdata inhämtades från litteratur, 

vetenskapliga artiklar och via Internet. Litteraturinsamlingen gjordes via Halmstads 

Högskolans bibliotek samt via de olika databaser som finns tillgängliga på Högskolan i 

Halmstad. Vi använde oss av deras högskolekataloger såsom Hulda, Libris, Google Scholar 

och ABI Inform. De sökord vi frekvent använt oss av är: små företag, small businesses, 

financial gap, invandrarföretag, immigrant businesses, finansiell bootstrapping, financial 

bootstrapping.  Vi kombinerade även orden med varandra för att på så vis få en mer specifik 

sökning samt för att få tag i den forskning som varit relevant i vår studie. Den litteratur och 

forskning som vi har använt och som ligger till grund för vår studie har valts ut för att stärka 

vår förståelse för ämnet och bidragit till studiens relevans.  

3.2.2 Primärdata   

Vår kärnpunkt var att utgå från hur invandrarföretagare använder sig utav finansiell 

bootstrapping. För att få fram denna information samlade vi in primärdata utifrån åtta 

besöksintervjuer med våra respondenter. Vi ansåg att besöksintervjuer skapar en mer 

personlig kontakt och underlättar en djupgående intervju än om telefonintervjuer skulle ha 

genomförts. Besöksintervjuer är även den metod som Jacobsen (2007) menar är den bäst 

lämpade metoden att genomföra en intervju på.  

3.2.3 Val av intervjurespondenter   

Winborg & Landström (2001) har undersökt finansiell bootstrapping utifrån småföretag som 

definierar dem upptill 100 anställda. Tillskillnad från deras undersökning har vi valt att utgå 

ifrån ett annat urval, invandrarföretag. Invandrarföretagare i denna studie har dock visats sig 

vara mindre i snitt mindre än övriga företag. Najib (1999) menar att invandrarföretagare är i 

snitt mindre vid jämförelse av både omsättning, kapital och anställda. Vi definierade därför i 

denna uppsats 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 per år.  

 

Någon klar och allmängiltig definition av ”invandrarföretagare” finns inte (SOU 1999: 49). I 

vår uppsats definierade vi således invandrarföretagare som de personer som benämns första 

generationens invandrare. Förstagenerationens invandrare benämns som de personer som är 

födda i ett annat land än Sverige och därefter kommit till Sverige antingen som barn eller 

vuxen (NUTEK, 2001). Denna definition av invandrarföretagare ansåg vi att resultaten i vår 

undersökning blev mer äkta eftersom det har visat sig att andragenerationens invandrare har 

anpassat sig bättre till samhället än vad den förstagenerationens invandrare har gjort (Raijman 

& Tienda, 2000). Vi valde även att utesluta Skandinavien för att vi ansåg att likheterna mellan 

dessa länder är så pass stora att de inte kan ses som invandrarföretagare och det skulle på så 

sätt inte heller ge något tillförlitligt resultat.  

 

Vi avsåg även i denna studie att inkludera invandrarföretag där ägarna har olika utländska 

bakgrunder, det vill säga urvalet representerades från olika länder, såsom Turkiet, Bosnien, 

Kosovo, Kanada, Moldavien, Italien och Kina. Invandrarföretagare från olika länder skulle ge 

studien en mer tillförlitlighet eftersom det har framkommit att den nationella kulturen har en 
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stor inverkan på vilka val företagsledaren väljer (Antonczyk, et al., 2010; Cagliano, et al., 

2011; Gerhart, 2009). Vi har även försökt att finna respondenter inom olika branscher men 

insåg snabbt att det var till största del representerade inom restaurangbranschen, handel och 

hotell. Vi har trots detta försökt finna respondenter inom spridda branscher, vilket har 

resulterat i dels, restaurang, frisör, bygg och trädgårdsanläggare. Ett urval med både blandad 

nationell kultur och olika branscher gav denna studie en ökad trovärdighet, genom att det 

innebär en möjlighet till att se om det påverkar användningen av finansiell bootstrapping.  

 

För att få tag på respondenterna kontaktade vi revisorer om hjälp men det gav ingen 

framgång. Vi kontaktade därför företag som vi själva samt personer i vår omgivning visste var 

invandrarföretag och där ägaren var förta generationens invandrare. Vi valde att intervjua 

företagsägaren i företaget eftersom det har framkommit i tidigare studier att ägare och 

företagsledare är samma person (Ang, 1991). Företagsägaren är den person i företaget som 

har hand om beslutsfattande och har således den kunskap som behövs för att ge oss de mest 

tillförlitliga svaren för denna undersökning. För att klargöra om företagaren är 

förstagenerationens invandrare ansåg vi att det enklaste och mest effektivaste sättet var att 

fråga ägaren om det vid första kontakten. Utifrån detta ansåg vi att vårt urval var representativ 

för denna studie och kunde besvara vårt syfte. I denna studie låg åtta respondenter till grund 

för undersökning. Efter ett par intervjuer märkte vi ett mönster i respondenternas svar vilket 

tydde på en mättnadskänsla av svaren. Åtta intervjuer gav på det sättet en tillförlitlig studie 

eftersom fler intervjuer troligen skulle ge liknande utfall.    

3.2.4 Intervjuteknik 

Datainsamlingen genomförs som tidigare nämnts genom besöksintervjuer på grund av att det 

skapar en mer personlig kontakt och underlättar en djupgående intervju. Varje intervju varade 

mellan fyrtio minuter till en timme, beroende på hur mycket varje respondent var villig att 

berätta. Vi ville säkerställa att varje respondent förstod våra frågor eftersom språkproblem 

kunde förekomma. Det var dock inte vanligt förekommande att de inte förstod frågorna, men i 

de avseende som de inte förstod, kunde vi anpassa frågorna och omformulera dem på ett annat 

sätt. Vi utgick från en redan förarbetad intervjuguide för att varje intervju skulle bli så likartad 

som möjligt. Intervjuförfarandet i vår studie utfördes genom semistrukturerade intervjuer, det 

vill säga en kombination mellan ostrukturerad och strukturerad tillvägagångssätt (Merriam, 

1994).  

 

Under de ostrukturerade, det vill säga öppna frågorna fick respondenterna fritt berätta om 

sina svar så utförligt som möjligt. Det var dessa frågor som vi lade störst fokus på, vilket 

ledde till att vi fick en större förståelse för hur respondenterna resonerar, det vill säga lyfta 

fram respondentens egna värderingar, åsikter och varför de agerade på det sättet. Vid första 

kontakten med respondenten förklarade vi kort vad intervjun skulle handla om och på så vis 

hade de en föraning om studiens övergripande syfte. Vi ville inte ge intervjufrågorna till 

respondenterna i förväg eftersom vi ville fånga upp deras spontana svar och inte riskera att 

respondenterna ger svar som de antagit att vi ville få från dem. De ostrukturerade frågorna 

som ställdes återfinns i bilaga 1. 

 

Vi valde även att använda oss av strukturerade frågor, efter varje ostrukturerad fråga. De 

strukturerade frågorna användes mer som eventuella följdfrågor. Dessa frågor fick 

respondenterna inte ta del av för att vi inte ville styra dem i utsatt riktning. Frågorna användas 

som en hjälp för oss själva, eftersom vi bockade av frågorna allteftersom de besvaras under 

den ostrukturerade frågan. Om det förekom områden som inte togs upp av respondenten själv 

ställde vi dessa frågor. Vi ställde även dessa följdfrågor för att få en mer fördjupad förståelse 
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om varför eller varför de inte använder sig av dessa metoder eller om det bara kan bero på att 

de själva anser att användningen av dessa metoder som självklara, att de på så sätt inte tänkt 

på att nämna det. Anledning till att vi valde att ha det delvis strukturerat är för att vi visste i 

förväg vilken typ av frågor vi ville ha svar på. De eventuella följdfrågorna som vi ställe vid 

behov går att finna i bilaga 2. 

 

Samtliga intervjuer spelades in samtidigt som anteckningar gjordes under intervjuns gång för 

att få en så bra grund som möjligt att stå på. Anteckningarna gjordes för att det fungerade som 

en innehållsförteckning för inspelningen, det vill säga eftersom det kan vara svårt att hitta ett 

väsentligt ställe på inspelningen. Ljudinspelningarna renskrevs i sin helhet direkt efter 

intervjun för att inte missa väsentlig information. I vissa fall där vi önskade mer information 

angående något område valde vi att kontakt respondenterna per telefon. Kontakten via telefon 

gjorde eftersom vi ansåg att det var ett sätt att snabbare få kontakt med respondenterna samt 

ett lättare sett att nå respondenterna igen på.  

3.3 Operationalisering  

Risken med denna undersökning var att vårt urval hade svårt att förstå frågorna som kom att 

ställas på grund av deras språksvårigheter. Det blev därför viktigt att förenkla intervjufrågorna 

till den nivå så att de blev lättförstådda och som medförde att vi fick så uttömmande svar som 

möjligt. 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). Intervjuguiden formades utifrån den teori vi hade läst samt tidigare forskning och 

frågorna går att finna i bilaga 1 och bilaga 2. Bilaga 1 återger de öppna frågorna som var i 

fokus och som låg till grund för den föreliggande studien, medan i bilaga 2 återges de 

följdfrågorna som enbart ställdes vid behov. Resultaten i Winborg och Landström (2001) var 

viktigt som en utgångspunkt för utförandet av denna undersökning, men istället för deras 

enkät undersökning använde vi oss utav som tidigare nämnts av en semistrukturerad 

intervjuguide. Vi behövde även formulerat egna frågor för att dessa skulle passa denna studies 

problem och syfte, viket inspirerades av de olika teoretiska referensramarna. Frågorna byggs 

upp inom de två olika områdena som beskrevs i avsnittet teorisammanfattning 2.5, 

invandrarföretagarens finansiering och finansiell bootstrapping. Vi har dock delat på 

invandrarföretagarnas finansiering till två det vill säga invandrarföretagaren och finansiering, 

eftersom vi ville få en bakgrundsbild av invandrarföretagaren.  

3.3.1 Invandrarföretagarnas finansiering  

Invandrarföretagaren: 

Hofstede (1984) kom i sin studie fram till att de olika ländernas kulturer skiljde sig från 

varandra. Genom en kvantitativ undersökning utvecklade han en geografisk kulturkarta då 

han uppmärksammade att länderna använde sig av olika hög eller låg grad av de fyra olika 

dimensionerna. Skandinavien tenderade exempelvis vara mer jämställd, det vill säga hög grad 

av feminina värden. Tyskland och Japan var tvärtom vilket resulterade i en lägre grad av 

feminina värden, således hög grad av maskulina värden, vilket är femininas motpunkt. 

Hofstede (1984) kartlade över femtio länder och har efter detta byggts på av flera andra 

forskare. Utifrån denna teori torde respondenternas härkomst ha en betydande inverkan på hur 

de driver sitt företag 

 

I Winborgs och Landströms (2001) studie uteslöts från urvalet företag som är verksamma 

inom finans- och/eller offentliga sektorn, som var ekonomiska föreningar och stiftelser.  

Företagen i studien representerar olika branscher, där ett stort antal av företagen verkade inom 

övriga tjänster eller inom tillverkningsindustrin. Deras urval omfattar relativt många företag 
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som är verksamma inom tillverkningsindustrin och relativt få inom handel och/eller jordbruk, 

i jämförelse med den totala populationen av små företag i Sverige. I undersökning om 

småföretagarnas användning av finansiell bootstrapping kommit de fram till att olika 

branscher använder sig olika mycket av bootstrapping metoderna. Därav torde även branschen 

vara en viktig aspekt att ta hänsyn till i undersökningen om användningen av bootstrapping.  

 

Inom detta område ville vi fånga upp respondentens ursprung, såsom vilket land de kommer 

ifrån samt vilken bransch respondenterna arbetar i. Utifrån teori torde vi således kunna ställa 

fråga ett i bilaga 1. Det som framkommer i denna fråga kommer att användas som hjälp för 

bakomliggande förklaringar både till eventuella avvikelser samt liknelser i resultatet. Fråga ett 

är en mycket enkel och öppen fråga och ställs för att få en mjukare inledning på samtalet samt 

för att respondenten skall känna sig bekväma med situationen. Enligt Holme och Solvang 

(2002) leder enklare frågor i början av intervjun in respondenter i svars arbete och de frågor 

som kunde vara känsliga skall placeras längre ner i intervjuguiden. Beroende på vad 

respondenterna berättar utifrån fråga ett har vi valt att komplettera frågan för att inte missa 

väsentlig information. Följdfrågorna som ställdes återges i bilaga 2.  

 

Finansiering: 

Winborg (2003) menar att svårigheterna med att få kapital från bankerna och riskkapitalister 

hör till de vanligaste problemen för små företag, främst på grund av att små företag har låg 

soliditet samt låg lönsamhet. Det är allmänt känt inom forskning att småföretag har 

svårigheter att anskaffa externt kapital vilket har lett till den alternativa metoden, finansiell 

bootstrapping. Levin och Weström (2001) har funnit att invandrarföretagare anser att 

finansieringsfrågan är mer problematisk än vad företagare utan invandrarbakgrund anser.  Det 

är främst bristen på tillgång till lån som anses vara det största problemet.  

 

Inom detta område ville vi få fram hur ägaren gick tillväga för att få tillgång till finansiering 

när det startade företaget och vilka medel som används idag. Vi ville även fånga upp de 

bakomliggande attityderna till extern finansiering och externa delägare, och undersöka om 

den eventuella brist eller tillgång på finansiering samt attityden till det, är en bidragande orsak 

till hur de använder sig utav finansiell bootstrapping. Frågorna två till fyra torde vi kunna 

ställa utifrån den teori som vi hade läst för att få en förståelse för deras eventuella 

finansieringsproblematik. Frågorna som ställdes inom finansiering återges i bilaga 1. Vi 

ställde även eventuella följdfrågor för att få en fördjupad förståelse och dessa frågor återges i 

bilaga 2.  

3.3.2 Finansiell bootstrapping  

I syfte att identifiera olika finansiella bootstrapping möjligheter inledde Winborg och 

Landström (2001) ett antal ostrukturerade intervjuer med små företagsledare, revisorer, 

konsulter, banktjänstemän, och forskare. Vilka frågor som ställdes framgår dock inte av 

studien. Intervjuerna resulterade i identifiering av 32 bootstrapping metoder och en enkät 

konstruerades utifrån det som skickades till 900 svenska småföretagare. Genom att använda 

sig av en femgradig skala fick forskarna fram vilka metoder som användes mest respektive 

minst. Vidare undersöktes det vilka olika kategorier av finansiell bootstrapping som kunde 

identifieras genom faktoranalys. Undersökningen resulterade i sex olika kategorier som, 

ägarfinansiering, minimering av kundfordringar, relationsorienterad, fördröjande, minimering 

av investerat kapital i lager och bidragsorienterad bootstrapping. Minimering av 

kundfordringar samt minimering av kapital investerat i lager sattes ihop till en och samma 

kategori, minimerande bootstrapping, vilket i slutändan resulterade i fem kategorier. 
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Begreppet "finansiell bootstrapping" definierades som användning av olika metoder för att 

tillgodose behovet av resurser, utan att förlita sig på långsikt extern finansiering (ibid). 

 

För att kunna få fram de metoder som våra respondenter använder sig utav ställde vi en öppen 

fråga som gav respondenten utrymme att fritt kunna uttrycka och utveckla hur de arbetar för 

att tillgodose behovet av resurser i företaget utan att behöva ta in nytt externt kapital. Genom 

denna öppna fråga ville vi även skapa möjligheten till att fånga upp dels de metoder som 

Winborg och Landström (2001) kommit fram till samt eventuellt nya metoder. Frågan som 

ställdes framgår av fråga sex i intervjuguiden i bilaga 1. Metoder som nämndes under den 

öppna frågan bockade vi av från Winborg och Landström (2001), men vi kompletterade även 

med mer strukturerade och följdfrågor vid behov inom varje bootstrapping kategori. 

Följdfrågorna som ställdes under varje kategori återfinns i bilaga 2.  

3.4 Intervjuanalys  

När en analys av en kvalitativ information skall genomföras är det viktigt att se till tre ting, 

beskrivning, systematisering och kategorisering samt en kombination (Jacobsen, 2007). Vi 

använde oss av samma rubriker både i empirin och i analysen för att underlätta analysen så 

mycket som möjligt och för att ge läsaren en tydlig röd tråd att följa. Vi sammanställde 

respondenternas svar under respektive problemområde så som; invandrarföretagarens 

finansiering och finansiell bootstrapping. Eftersom vi använde oss av en semistrukturerad 

intervjumall och fick tillgång till mycket information, kategoriserade vi själva in 

informationen under de områden som vi ansåg att det platsar under. I analysen valde vi att 

utifrån empirin om finansiell bootstrapping placera in de olika metoder som 

invandrarföretagarna använder sig av i respektive kategori som beskrivits i teorin av Winborg 

och Landström (2001). Till sist gjordes en kombination av data, det vill säga vi undersökte om 

vi hittade några samband. I analysen jämförde vi hur de olika respondenterna såg på vårt 

problem. Vi studerade även om det förekom likheter, olikheter eller möjliga avvikelser mellan 

de olika respondenternas svar och utifrån detta finna olika mönster. Vi ville även med detta 

som grund skapa en mening, det vill säga att förklara varför de agerar på ett visst sätt och 

skapa förståelse genom att återkoppla till teorin. Uppläggningen av analysen på detta sätt är 

vad Jacobsen (2007) benämner för ämnesrelaterad analys.  

 

För att kunna besvara vår problemformulering analyserade vi de utifrån två huvudområden.  

Utifrån invandrarföretagarna som är vårt urval valde vi att studera hur de ser på finansiering 

för att få en bakomliggande förståelse för om eventuell brist på extern finansiering som 

tidigare forskning (se exempelvis Ebben, 2009; Ebben & Johnson, 2006; Winborg & 

Landström, 2001) kommit fram till leder till användningen av bootstrapping. Vi ville även 

undersöka om användningen av bootstrapping bland invandrarföretagare skiljs åt beroende på 

vilken bransch de är verksamma i, som den tidigare forskningen (Winborg & Landström, 

2001) även kommit fram till. Analysen avslutas med en avslutande diskussion där vi ställde 

föreliggande studies resultat kring användningen finansiell bootstrapping mot 

invandrarföretagarnas bakgrund med hjälp av Hofstedes kulturkarta. Vi ville genom detta 

tolka och få en förståelse för om det kan vara en bakomliggande anledning till resultatet. Vi 

analyserade och jämförde resultaten med varandra för att därefter återkopplade detta till 

teorin, vilket har lett oss till att kunna tolka resultatet och ur detta dra relevanta och trovärdiga 

slutsatser.     

3.5 Studiens tillförlitlighet och giltighet  

Kritik kan höjas när det gäller användningen av Hofstedes (1984) kulturella dimensioner, 

eftersom det delvis är baserade på hans empiriska arbete från 1967 till 1973, vilket idag kan 
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verka något omodern. Trots detta ansåg vi att det ändå kunde användas för att tolka och 

generera en fördjupad förståelse för studiens resultat, eftersom även senare undersökningar 

använts sig utav kulturkartan.  

 

Vårt urval är invandrarföretagare och då de inte har svenska som modersmål finns det risk att 

deras ordförråd är mer begränsat än vårt. Det begränsade ordförrådet kan leda till att de inte 

förstått frågorna som de borde ha gjort. Vi har således eftersträvat att på ett så enkelt sätt som 

möjligt formulera våra frågor så att de lätt kan besvara dem. Utifrån intervjuerna har vi även 

strävat efter att vara så objektiva som möjligt i våra tolkningar för att återspegla 

invandrarföretagarnas berättelser. Vi är dock medvetna att alla människor har subjektiva 

värderingar, vilket kan leda till att vi under intervjun väljer att komma ihåg viss information 

och förkasta det som vi för tillfället inte anser intressant. För att öka tillförlitligheten har vi 

därför valt att spela in intervjuerna för att inte riskera att anteckningarna utgår fån våra egna 

subjektiva värderingar. Anteckningarna underlättade även att vi kunde gå tillbaka för att se 

vad som sades ord för ord och inte vara beroende av att en person hade antecknat rätt eller 

kanske missat att få med hela intervjusamtalet genom anteckningarna. Innan vi spelade in 

frågade vi respondenterna om lov att spela in så de inte skulle känna sig obekväma och 

förställa sina svar. Utifrån inspelningarna kunde vi även återge ordagranna citat för att stärka 

deras åsikter. För att öka vår studies tillförlitlighet genom intervjuerna var det viktigt att varje 

intervju skedde på likartade sätt (Trost, 1997). För att underlätta att varje intervju blev 

liknande, arbetade vi utifrån en förarbetad intervjuguide. Trots att frågorna var öppna, hade vi 

tre områden som vi ville täcka och undvika att respondenterna berättar utanför vårt område. 

 

För att öka den interna giltigheten är det viktigt att dels kontrollera undersökningen och 

slutsatser mot annan oberoende forskning samt att kritiskt själv granska resultaten (Jacobsen, 

2007). Under arbetets gång har vi kontinuerligt granskat de källorna som vi använt oss utav så 

att de är trovärdiga och publicerade vetenskapliga artiklar. För att det insamlade materialet 

skall vara så tillförlitligt som möjligt valde vi att renskriva varje intervju och därefter skicka 

ut det skrivna materialet till varje respondent, för att se om vi lyckades att återge en korrekt 

bild av samtalet vid intervjun. Mer aktivitet krävdes dock från varje respondent men eftersom 

vi ansåg att det var viktigt att respondenterna återgavs på ett korrekt sätt i den beskrivning 

som vi återgivit ansåg vi detta som bästa alternativet även utifrån respondenterna själva.  

Eftersom detta är ett nytt urval och det inte finns tidigare forskning inom Sverige valde vi att 

undersöka om det rådde samstämmighet med flera oberoende undersökningar som vi nämnt i 

teorin, vilket även ökade tillförlitligheten, dock sägs det inte att undersökningen är sann men 

ett steg i rätt riktning. En annan risk vid denna undersökning var frågan om vi intervjuat rätt 

enheter och om dessa har förmedlat sann information. Vi ansåg att det inte utgjorde något 

problem för vi var noga med vårt urval. Vi höll även våra respondenter anonyma för att kunna 

få respondenterna att tala fritt utan att vara oroliga att deras svar kan härledes till dem, samt 

att de inte ger en förskönad bild av verkligheten. En annan del som är mycket väsentlig är att 

vi själva kritiskt granskade resultaten och analyserade om det fanns andra orsaker som kan 

vara av vikt för förståelse av resultaten.  

 

Med den extern giltighet menas hur väl vår undersökning kan generaliseras. Med en kvalitativ 

undersökning är målet inte att det skall kunna generaliseras utan enbart generera en större 

förståelse för ämnet (Jacobsen, 2007). I vår undersökning ville vi beskriva och analysera hur 

invandrarföretag använder sig utav finansiell bootstrapping, det vill säga vi ville fånga upp 

olika nyanser och detaljer, inte generalisera i just detta stadiet. 
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4. EMPIRI 
 följande kapitel presenteras de intervjuer som har genomförts på de utvalda 

invandrarföretagen, det vill säga under detta kapitel sammanställs och redovisas 

intervjuerna. Kapitlet börjar med en kort redogörelse om invandrarföretagaren 

bakgrund, därefter följer de två huvudområdena, invandrarföretagarens finansiering och 

användningen av finansiell bootstrapping. I vår undersökning valde vi att hålla 

respondenternas namn och företagsnamn anonyma.  

4.1 Respondent Mostafa  

Mostafa är kurd och kommer från Turkiet. Hans fru som också är kurd bodde här i Sverige 

när de gifte sig och det var på grund av äktenskapet som han flyttade hit. Mostafa äger en 

restaurang sen 2009 och trivs bra med detta idag. Han har arbetat i restaurangbranschen sen 

han kom till Sverige och det blev inom denna bransch som han startade sitt företag för att han 

inte hade någon utbildning och inte kunde få arbete på annat sätt. Han har tidigare haft 

restauranger både i Falkenberg, Varberg och Halmstad. Han berättar även att han anser att det 

är svårt att göra något annat när han väl har börjat inom denna bransch, han drar liknelsen 

med politiken, det vill säga att om man väl redan har börjat så är det svårt att lämna det. 

4.1.1 Invandrarföretagarens finansiering  

När Mostafa startade sitt nuvarande företag bestod kapitalet mest av banklån, ungefär nittio 

procent och detsamma gällde företagen som han ägt tidigare. En del hade han även lagt till 

själv i form av eget kapital samt lån från familjen. Mostafa berättar att egna medel fick han in 

genom att sälja ett ställe som han själv ägde för att öppna ett annat men annars var det svårt 

att få tillgång till det. Det första företaget som han ägde var han tvungen att arrendera av 

några som han kände på grund av att han varken hade tillgång till eget kapital eller banklån 

för att kunna köpa det. Banklån fick han tillgång till när det gick bättre i företaget. Han 

använder sig gärna av banklån för att han alltid har haft en bra relation till banken och känner 

sig bekväm med det. Även idag använder han sig utav banklån och eftersom det inte går så 

bra för företaget så finns inte några egna medel. På grund av att han har arbetat ihop med 

banken i många år har han aldrig upplevt att det har förekommit några 

kommunikationsproblem mellan dem.   

 

”Banken litar på mig, jag har haft samma bank i nästan 20 år.”  

 

Han menar att eftersom han har haft samma bank så har de fått en nära relation och att just 

detta är en viktig punkt. Preferenser är viktigt då han har haft flera företag och visat att han 

kan driva dem på ett bra sätt, vilket gör att det är lättare att få banklån. Även om Mostafa 

endast har använt sig utav bank som finansieringsalternativ, så vet han att det finns andra 

finansieringsmöjligheter för företaget men sökte inte upp dem. Han väljer fortfarande att 

använda sig utav bank för att han anser att det är billigare och lättare att komma åt. Han äger 

företaget tillsammans med sin bror och de vill inte ta in några nya ägare utanför familjen för 

de vill behålla den kontroll över företaget som de själva har. Han berättar att kontroll är 

väldigt viktigt för honom. 

4.1.2 Finansiell bootstrapping 

För att få tillgång till resurser letar Mostafa efter vart han kan få den bästa kvaliteten på 

råvarorna för det bästa priset. Han berättade att eftersom han arbetar med livsmedel har han 

dock svårt att avtala om ett bättre pris. Han köper in lite i taget och oftare för att hålla nere 

lagerkostnaden, vilket han även göra för att han arbetar med livsmedel som riskerar att bli fort 
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dåligt. Ett annat sätt som han håller nere kostnaderna på är att han köper mycket begagnat 

istället för nytt för att han inte har så mycket att välja på, med tanke på bristen på kapital i 

företaget. Mostafa berättar att han använder sig av mellan tio till trettio dagars kredit, och 

antal dagar beror på beställningen. Det har inte förekommit att kunder har betalt för sent och 

kan därför inte ta ställning varken till att avbryta kundrelation eller användningen av 

dröjsmålsränta.  

 

Mostafa berättar att han försöker betala sina fakturor så fort som möjligt för han vill inte 

hamna hos inkasso eller något annat indrivningsföretag. Han leasar en diskmaskin och en 

kassaapparat. Anledningen till att han har valt att göra på detta sätt är att han inte har några 

pengar och detta innebär att han på så sätt kan fördröjer kostnaderna. Mostafa berättar dock 

att han är medveten om att han ska vara försiktig med leasing, då det i slutändan blir lite 

dyrare än om man jämför med att köpa det. Han föredrar att köpa den utrustning han behöver 

men eftersom det inte finns kapital till att kunna göra det är leasing hans andra alternativ. 

Mostafa berättar att han inte delar utrustning, verktyg, lokal eller personal med andra företag. 

Anledningen till detta är att han anser att det dels inte behövs samt att han helst inte vill dela 

med andra företag. Något samarbete med andra företag förekommer inte. Bidrag har han har 

aldrig tagit emot och tar inte emot idag heller. Han berättade att han inte vet hur det riktigt 

fungerar eller vart han ska vända sig för att få tillgång till det. Mostafa tror att man måste vara 

arbetslös för att kunna få bidrag, och därför har han aldrig sökt det. Han berättar att han 

däremot tänka sig att ta emot bidrag om det visar sig att det är billigare än att använda sig utav 

bank. Hans släkt arbetar inte till låg lön eller ingen lön alls. Han har däremot lånat pengar av 

dem för att hålla företaget i gång, men bara om han varit tvungen. Det är även ofta 

förekommande att Mostafa inte tagit ut någon lön för att det inte finns något kapital att ta av. 

Han berättar att han först måste han betala sina räkningar för att sen se om det blir något över, 

och blir det inget över får han arbeta vidare till nästa lön. Egna besparingar behöver Mostafa 

ibland använda sig av för att täcka företagets kostnader, eftersom det ibland inte finns kapital i 

företaget för att kunna betala räkningarna. Kapitalanskaffning på annat sätt som går till 

företaget förekommer inte.  

4.2 Respondent Ahmed  

Ahmed är kurd och kom till Sverige från Turkiet. Efter en kort tid i Sverige började Ahmed 

arbeta på en restaurang där ägaren var från samma land som han själv. På grund av att Ahmed 

hade svårigheter med det svenska språket började han med att diska och arbeta i bakgrunden. 

Efter ett år köpte Ahmed en egen restaurang och startade det med sina syskon och eftersom de 

inte kunde det svenska språket så bra och inte heller något om att driva restaurang eller 

företag. Denna restaurang gick efter ett år i konkurs och Ahmed började arbeta som en 

anställd igen. Efter ytterligare två år i Sverige började Ahmed skolan för att lära sig det 

svenska språket bättre, de svenska lagarna, reglerna och hur det svenska samhället fungerar. 

Därefter köpte Ahmed en annan restaurang som han drev i två år och lyckades väldigt bra 

men den. Restaurangen som Ahmed nu äger i Halmstad var en pizzeria från början men 

ändrades till restaurang, vilket idag går väldigt bra. Ahmed berättade vidare att det tar tid 

innan man kan lyckas, bli uppskattad och accepterad av det svenska samhället. Han menar att 

som invandrare och komma till ett annat land kan ta tid att bli uppskattad till en början, 

eftersom det tar tid innan man får kontakter och relation med det svenska folket.  

4.2.1 Invandrarföretagarens finansiering 

Ahmed startade sin nuvarande restaurang med egna medel och banklån. Han fick även i 

början hjälp av sina syskon med lite kapital samt att de arbetade till en mindre lön. Ahmed 

menar att som egen företagare som startar nytt så man måste arbeta mer och få ut mindre tills 
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företaget kommer på fötterna. Han berättar att han förutom egna medel, endast kände till 

banklån som en möjlig finansieringskälla. Han ansökte därför banklån för att få tillgång till 

ytterligare kapital när han skulle starta sitt företag. Andra finansieringar sökte han inte upp. 

Att få banklån upplevde Ahmed som väldigt svårt, för att bankerna ställer höga krav på 

företagarna som vill öppna restaurang. Han menar att bankerna krävde stora säkerheter och att 

han skulle kunna redovisa vilket resultat företaget kommer att visa. Han berättar vidare att 

bankerna inte är villiga att ställa upp med lån hur som helst utan de kräver 100 procent 

garanti, att man skall pantsätta sitt hus och/ eller har stark borgen samt eget kapital upp till 50-

60 procent.  

 

”Att bli behandlad på annat sätt som invandrare kommer man inte komma ifrån, man blir 

alltid särbehandlad. ” 

 

Det Ahmed menar är att det även var tydligt på vissa banker att de behandlade honom på ett 

annat sätt för han var invandrare men på andra banker var de mer diskreta. Ahmed berättar att 

han upplevde att han inte fick chansen och möjligheten att förmedla vad han ville samt att 

även talesätt hindrade från att utrycka sig om vad han ville med verksamheten. Ahmed 

berättade vidare att han upplevde som att han inte riktigt var välkommen som invandrare för 

att söka lån. På detta sätt menar Ahmed att det fanns ett visst kommunikationsproblem mellan 

honom och banken. Ahmed fick däremot banklån till sin nuvarande restaurang eftersom han 

hade drivit en restaurang sen tidigare som det hade gått bra samt att han hade säkerheter som 

han kunde lämna. Idag använder Ahmed sig endast av egna medel, det vill säga Ahmed är helt 

oberoende och står på egna ben utan släktingar och banklån. Ahmed berättar att han är positiv 

till att använda banklån men bara om det verkligen behövs och egna medel inte räcker till. 

Han kan däremot inte tänka sig att ta in extern delägare utan tycker att det är det värsta man 

kan göra. Ahmed berättar att kan inte tänka sig det för att han har utvecklat sin verksamhet 

väldigt bra och inte behöver det men även för att i restaurangbranschen är det alltid bra att 

vara själv vad gäller att ta ställning och beslut. Två ägare innebär enligt honom att det alltid 

kommer att bli krångligt på så sätt att Ahmed kan säga en sak till sin personal och delägaren 

en annan sak, vilket kommer att leda till en konflikt dem emellan och i längden kommer 

relationen att spricka. Ahmed berättar även att det är för att han själv vill ha kontrollen och 

styra i sitt företag. 

4.2.2 Finansiell bootstrapping  

Ahmed berättar att han håller nere kostnaderna för lagret i företaget när han behöver resurser 

på så sätt köper han inte mer än vad som behövs, samt att han köper in oftare och i mindre 

kvantitet så att det går åt snabbare. Ahmed arbetar även på så sätt att under de onödiga 

timmarna som personalen egentligen inte behövs tas bort, så att de bara arbetar de timmar 

som är nödvändiga. De onödiga timmarna som personalen inte behövs till, arbetar Ahmed 

själv för att på så sätt minska personalkostnaden. Ahmed berättar att han använder sig av 

kortare betalningsvillkor, där tio dagar lämnas till privatpersoner och småföretag och till 

större samt statliga företag så är det trettio dagar. Han lämnar färre dagar till privatpersoner 

och småföretag för att de brukar vara sena med betalningarna. Kortare betalningsvillkor gör 

att Ahmed får inbetalningen snabbare just på grund av att de ändå brukar betala sent. Ahmed 

berättar att han inte avbryter kundrelationen vid försenade betalningar trots att han inte 

uppskattar när kunder betalar försent. Han menar att han inte har den relationen med kunderna 

så att han kan göra det, och för att det inte rör sig om stora summor eller många som 

faktureras. Dröjsmålsränta är inte heller något som används på grund av att det är små 

summor som faktureras och att det därför inte är värt att skicka att kunder skall betala extra. 

Ahmed berättar att han inte vill bli uppfattad som snål utan vill hellre vinna kundernas 
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förtroende genom att få kunderna att känna att de inte blir straffade för att de betalar för sent. 

Ahmed använder sig inte av flera leverantörer för att kunna få bättre villkor och för att kunna 

hålla ner kostnaden för inköp av råvaror.  

 

Ahmed tar idag emot bidrag från arbetsförmedlingen för de/den personen som han tar in och 

anställer. Bidraget är i form av att Ahmed betalar ut hela lönen till personen men sen så 

betalar arbetsförmedlingen en viss procent av detta till Ahmed. Han berättar att det kan liknas 

vid att arbetsförmedlingen minskar arbetsgivarkostnaderna med en viss procent. Idag vet han 

däremot inte vilka som lämnar annat bidrag men skulle gå via sin revisor, banken eller 

kontakter för att ta reda på det. Ahmed dröjer aldrig avsiktligen med betalning till 

leverantören utan betalar när det skall betalas, det vill säga på förfallodatumet. Hans främsta 

anledning är att det inte finns skäl till att dröja eftersom det finns kapital till att kunna betala 

det. Ahmed berättar att leasing inte är ett sätt för honom att tillgodose behovet av resurser, för 

att det kostar mer än om han hade köpt det. Han menar att det därför är att föredra att köpa 

framför leasing. Utrustning, verktyg, lokalen eller personalen delar Ahmed inte med andra 

företag. Inte heller gör han gemensamma inköp med andra företag. Främsta skälet till detta är 

att det inte behövs samt att exempelvis dela lokaler inte är möjligt för han driver en 

restaurang. Att dela personalen är inte något som Ahmed föredrar för att de som arbetar heltid 

behövs heltid och det blir därför omöjligt att dela dem med annat företag. Det förekommer ett 

visst samarbete med arbetsförmedlingen. Samarbetet går ut på som tidigare nämnts att när 

arbetsförmedlingen har rekrytering av personal som har varit långtidsarbetslösa brukar 

Ahmed ta in dem och låta dem arbeta på restaurangen. Ahmed har tagit lån av sin släkt i 

början samt att hans syskon har varit anställda till lägre lön, för att få verksamheten att 

komma på fötterna. Det är inget som förekommer idag för att det inte behövs. Ahmed berättar 

att han alltid tar ut lön för att verksamheten går bra och det finns möjlighet till det. Ahmed 

berättade vidare att eftersom verksamheten går bra behöver han inte använda sina egna 

besparingar för att täcka kostnaderna i verksamheten. Han har inte heller uppdrag i andra 

företag.  

4.3 Respondent Mei  

Mei kom till Sverige från Kina, och anledningen till att hon kom till Sverige var för att hennes 

make rekryterades hit för att spela pingis. Hon startade tillsammans med sin make en 

restaurang för cirka åtta år sen för att de insåg att de inte kunde spela pingis hela livet och leva 

på det. Mei berättar att de även insåg att driva en restaurang var något som de klarade av på 

grund av att de tidigare har erfarenhet från denna bransch. Mei berättar vidare att det därför 

skulle vara lättare att arbeta inom restaurangbranschen tillskillnad från om de hade arbetat 

någon annanstans. Mei upplevde att det var ganska svårt att starta eget för att de 

ursprungligen inte kommer från Sverige och inte vet hur samhället och systemen fungerar. 

Mei berättade vidare att driva ett litet företag inom restaurangbranschen som invandrare 

innebär mycket arbete och är inte bara att servera gästerna eller att laga mat. Det är mycket 

annat som också skall göras så som pappersarbete vilket kan ta tio minuter att göra för 

svenskar men trettio minuter för henne, detta för att hon inte riktigt vet hur det görs här i 

Sverige. Ett annat problem som hon upplever med att driva ett litet företag är att ha råd med 

saker och ting, så som personal och lönerna. Hon berättar att lönen betalas från hennes 

verksamhet och för att kunna betala så måste hon arbeta en hel del för att ha råd med det.  

4.3.1 Invandrarföretagarens finansiering  

När Mei startade företaget så finansierades det med banklån samt lån från släkten i Kina. Hon 

berättar att hon inte tog reda på vilka finansieringsmöjligheter som fanns utan banklån var det 

enda som hon kände till. Banklån är något som hon först tänker på när hon inte själv har 
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pengar men behöver det samt för att de sen tidigare hade lånat för att kunna köpa sitt hus. Mei 

berättar att de sökte upp banken för att låna till att starta sitt eget vilket de inte fick för att det 

skulle lånas till att öppna en restaurang. Hon menar att hon upplevde att bankerna i Sverige 

inte lånar ut pengar till sådana branscher, och som utlänning som vill låna för att starta 

restaurangen gjorde det ännu svårare för henne att få lån. Detta ledde till att det i början enlig 

Mei var problem med att få finansiering för att starta företaget. Banklån fick hon dock ändå, 

genom att banken hjälpte till med alternativet att de belånade sitt hus genom att huset ställs 

som säkerhet för banklånet. Hon berättar att hon kände att banken ville hjälpa henne eftersom 

de hjälpte henne så att hon på något sätt kunde få låna, vilket gjorde att det i slutändan inte 

heller fanns några kommunikationsproblem. Idag använder hon sig endast av bankmedel och 

lånet som togs av släktingarna betalades tillbaka vid ett tidigare tillfälle. 

 

”Då det är mycket pengar som det handlar om när man driver en restaurang som gör att man 

inte själv kan ha det och kan man då få banklån så är det, det bästa.”  

 

Det Mei menar är att hon är väldigt positiv till att ta banklån för att hon själv inte har det 

kapital som behövs. Banklån innebär att hon kan betala av det varje månad enligt den plan 

hon kommit överens om med banken. Ta in en extern delägare är däremot inget som hon 

ställer sig positiv till, för hon känner till andra företag som har tagit in en ny extern ägare 

vilket inte har fungerat. Hon berättar att ta in en utifrån familjen kommer att leda till 

konflikter om exempelvis om att den ene arbetar mer än den andre. Två ägare från samma 

familj fungerar enligt henne för att man har samma värderingar och mål och kommer man inte 

överens om något så blir det lättare att till slut göra det. Hon förtydligar detta med ett exempel 

att när hon köper råvaror så tittar hon efter var hon kan få det bästa priset men att den 

delägaren kanske inte gör det. Hon menar även att det finns även en risk att den externa ägare 

kanske inte bryr sig lika mycket om att företaget skall gå bra som hon själv och att pengar kan 

spenderas på andra saker än det som verkligen behövs. Det hon menar är at det därför bäst om 

hon själv har kontrollen över allt som händer i företaget. 

4.3.2 Finansiell bootstrapping 

Mei berättade genom att hennes make håller till i köket och förbereder allt som behövs, för att 

han ser till att inget av råvarorna går till spillo och i och med det sparas även de pengar som 

lagts ut på råvarorna. Hon menar att om exempelvis kanterna på en oxfilé inte går att använda 

som stek så skär han ner det till grytbitar istället för att slänga det, som de en annan dag kan 

ha till någon slags gryta. På detta sätt minimerar de enligt Mei kostnader för råvaror. Hon 

berättar vidare att allting kostar i verksamheten och hon försöker hela tiden få ner kostnaderna 

oavsett vad vilka resurs som behövs genom att hon är medveten om kostnaderna. Mei letar 

även upp leverantörer som kan erbjuda henne den kvalitet hon vill ha på exempelvis råvarorna 

till det bästa priset. Mei brukar även försöka avtala om längre kreditdagar med hennes 

leverantörer när de lämnar henne tio dagars kredit eftersom hon lätt kan glömma bort att 

betala. Mei berättar att hon har rutiner för att hålla nere kostnaderna för lagret genom att hon 

köper in oftare och i mindre mängder för att inte få så stort lager. Hon berättade vidare att om 

hon skulle köpa mycket, exempelvis för en vecka så läggs pengar bara ut som kan försvinna 

eftersom varorna kanske måste slänga varorna för dem blivit för dåliga. Mei fakturerar företag 

men kortare betalnings dagar används inte utan det är 30 dagar som gäller. Mei har haft 

kunder som har betalt sina fakturor för sent men hon berättar att det inte är så mycket som hon 

kan göra åt. Hon brukar ringa och påminna dem och då brukar för det mesta ordna sig, men 

det är inget som hon tycker om. Hon har inte återkommande sena betalningar från samma 

företag så hon kan inte svara på om hon skulle kunna avbryta kundrelationen av den 

anledningen. Hon berättar att dröjsmålsränta inte används för hon uppskattar att folk väljer att 
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äta hos henne framför de andra restaurangerna som finns i centrum. Hon vill därför inte 

förstöra detta genom att lägga på dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta gör inte heller enligt henne 

att hon skulle få in extra pengar in till företaget.  

 

Mei dröjer aldrig avsiktligen med betalning till leverantören men det har hänt att hon 

oavsiktligt har glömt bort att betala någon faktura. Hon brukar till och med betala innan 

förfallodagen för att hon oftast inte har tid till att sätta sig ner en speciell dag för att betala alla 

fakturor som skall betalas utan det blir lättare att ta hand om det när de kommer. Hon berättar 

att hon leasar utrustning i sin verksamhet som exempelvis en kaffemaskin, för att den kostar 

en hel del att köpa som hon inte har råd med. Hon menar att hon därför väljer hon att betala en 

summa varje månad för att på så vis kunna dröja med betalningen av kaffemaskinen. Vad 

gäller andra tillgångar som köksutrustning så köper hon dem på några månaders avbetalning. 

Hon föredrar att köpa de resurser som behövs om hon har pengar istället för att leasa. Hon gav 

ett exempel på detta då hon berättade att kortterminalen skulle kosta 13 000 om hon skulle 

leasa men bara cirka 10 000 om hon köpte det, och eftersom hon hade pengar till det så köpte 

hon det istället för att leasa. Hon berättar att hon på detta sätt sparar hon pengar på den 

utrustning hon behöver. Har hon dock inget annat val och har svårt med pengar för att kunna 

betala så är leasing ett bra alternativ. Mei delar inte utrustning, verktyg, lokalen eller personal 

med andra företaget, främst för att det inte är möjligt i hennes verksamhet och för att hon inte 

heller har funderat över det eftersom hon behöver sina tillgångar från morgon till kväll, sex 

dagar i veckan. Hon menar även att: 

 

”Det skulle innebära mer jobb att dela lokalen, utrustningen samt verktygen med andra 

genom att man måste hålla koll på varandra hela tiden och anpassa sig efter den andre” 

 

Samarbete på andra sätt förekommer inte utan hon försöker lösa allt själv och hon berättar 

även att hon inte anser att ett samarbete med andra företag skulle fungera. Bidrag tog Mei inte 

emot när hon startade företaget för att hon inte kände till att det fanns bidrag att söka eller 

vilka som tillhandahöll det. Idag känner hon till att det finns starta egetbidrag som söks via 

arbetsförmedlingen, men inga andra bidrag. Bidrag används inte idag för enligt henne så 

tänker hon på ett annorlunda sätt när det handlar om bidrag. Hon berättar att om hon kan klara 

sig själva så vill hon inte utnyttja bidrag. Hon är däremot positiv till bidrag om det skulle 

behövas. Mei berättar att hon har inte har släkt som arbetar eftersom släkten inte bor i 

Sverige. Mei lånade av släkten när hon behövde hjälp med att starta sitt företag. Mei berättar 

vidare att hon alltid tar ut lön men att hon inte tar ut lön samma datum eller lika mycket varje 

månad utan tar det som går att ta ut efter att alla kostnader har betalats. Det har förekommit 

vid ett tillfälle att Mei har fått ta av egna besparingar för att täcka företagets kostnader för att 

det inte fanns pengar i företaget för att betala fakturan, men inget som sker regelbundet. 

Kapitalanskaffning via uppdrag i andra företag förekommer inte.  

4.4 Respondent Vesna 

Vesna kom från Bosnien till Sverige som flykting från kriget. I Bosnien hade hon två egna 

salonger och tidigare hade hon aldrig varit anställd, men började som anställd hos en frisör i 

Sundsvall där hon trivdes väldigt bra. Efter något år flyttade hon till Halmstad och sökte en 

del arbeten på olika salonger men de ville inte anställa henne för att de trodde att det inte 

skulle se bra ut att ha någon som ser annorlunda ut eller har någon brytning i sitt tal. Hon 

började därför arbeta hos en annan andraklassens frisör som hon inte alls trivdes hos. Hos den 

frisören var hon hela tiden var hon tvungen att bekräfta att hon dög och att hon kan, allt på 

grund av att hennes annorlunda namn och brytning. Hon kände att hon inte kunde utvecklas 

för att det var hon själv som fick driva på ägaren, och varje dag kom hon gråtandes hem för 
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att hon mådde dåligt över situationen. Hon försökte komma därifrån och sökte flera andra 

arbeten men fick ingenting. Efter ett tag fick hon dock möjlighet att köpa en salong, och hon 

såg möjlighet att köpa sig ett arbete och på så sätt sin frihet till att utvecklas. Därefter öppnade 

hon en annan salong närmare centrum som idag går väldigt bra. 

4.4.1 Invandrarföretagarens finansiering  

När Vesna skulle gå till banken och ansöka om lån till sin första salong, trodde hon inte att det 

skulle vara så svårt att få. I Sundsvall köpte de en lägenhet med banklån och det var inga 

problem. Hon berättar att eftersom hon hade arbete och hennes man hade provanställning 

gjorde att hon trodde att detta skulle vara lika lätt at få lån till att öppna eget, samt för att det 

inte rörde sig om så mycket pengar. Hon sa därför upp sig på arbetet och gick till banken för 

att låna till en frisörsalong. Bankkvinnan tittade däremot snett på henne och sa att hon fick 

komma tillbaka nästa vecka. Vesna återkom efter en vecka men stannades upp av 

bankkvinnan i korridoren som sa att hon tyvärr inte kunde låna henne pengar.   

 

”Tro inte vi har något emot dig” 

 

Bankkvinnan ville förtydliga för Vesna att det inte var något emot just henne, vilket Vesna 

själv inte hade tänkt på men efter att bankkvinnan hade sagt detta så kände hon sig mycket 

kränkt. Hon berättar att hon samtidigt tyckte det var konstigt att hon inte ens fick komma in 

på kontoret och prata om det. Salongen hon skulle köpa hade redan flera kunder och det fanns 

inga konkurrenter i närheten. Hon menade vidare att hon inte hade andra skulder, lån och 

hennes man kunde gå i borgen men hon fick ändå inget lån. Vesna har inga släktingar i 

Sverige som hon kunde låna utav. Hon hade svårt att få ihop kapital och hon stod utan både 

arbete, a-kassa, samtidigt som hon hade tagit i hand med säljaren om att hon skulle köpa 

salongen. Hon kom på att hon hade läst i en tidning om Almi och Nutek, då Nutek inte fanns i 

Halmstad kontaktade hon Almi. Trots att hon inte hade nedskrivet en affärsidé och budgetar 

fick hon både bidrag och lån via Almi. Hon berättar att hon fick en bra kontakt med kvinnan 

som beviljade lånet, då även hon var invandrare. Till nuvarande salongen fick hon lån enkelt 

för hon drev sin tidigare salong i sex år. Idag använder sig Vesna endast av egna medel, och 

efter hennes upplevelse vill hon helst inte använda sig utav banklån eller andra externa medel, 

men. Dock skulle hon göra om det, så länge det inte rör sig om stora skulder. Vesna berättar 

att hon har funderat på att ta in en kompanjon för att kunna ha någon att bolla idéer med samt 

för att det är lättare att skylla på någon annan. Hon anser dock att ta in en delägare är inget för 

henne eftersom hon är alltför självständig samt för att hon inte vill att någon ska stå i vägen 

för henne. Hon liknar att ta in en ny ägare som ett äktenskap, man måste hela tiden 

kompromissa vilket inte är något som hon inte är intresserad av.   

4.4.2 Finansiell bootstrapping  

Vesna berättar att eftersom hon har en ganska stor lagerhållning som flaskor och liknande, det 

vill säga eftersom det rör sig om en ganska stor summa så har hon två tjejer som har bra koll 

och ansvarar för detta område. Hon berättar vidare för att hålla nere lagerkostnad så mycket 

som möjligt köper hon mindre utav de varor som inte är på kampanj och fyller på allt 

eftersom det börjar ta slut, eftersom det inte lönar sig att ha för mycket på lager. Hon berättar 

vidare att hon en stor del av inredning till första salongen köpte hon begagnat vilket hon har 

kvar än idag, och begagnat köper hon gärna. Vesna anser att det är bra med begagnat när 

pengar inte finns tillgängliga. Vesna och sonen sköter tillsammans marknadsföringen istället 

för att anlita en reklambyrå för att hon på detta sätt kan hålla kostnaderna nere för reklam. 

Hon berättar att hon även gjorde mycket själv, så som bokföring och liknande och i början när 

hon startade sitt företag. Att leta efter leverantörer som ger de bästa villkoren är inte något 
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alternativ för Vesna. Hon berättar att eftersom hon vill arbeta med de bästa produkterna så 

tillhandahålls det utav stora återförsäljare och det är sällan att de lämnar bättre villkor. Vesna 

använder sig utav kredittider tjugo och trettio dagars kredittid.  Tjugo dagars kredit lämnas 

oftast till privatpersoner, vilka glömmer det lätt och hon ofta får påminna dem. Vesna berättar 

att det händer ibland att kunder betalar in försent och hon får oftast skicka påminnelser två 

eller tre gånger, även om det rör sig om små pengar så är det inte roligt. Dröjsmålsränta är 

vanligt att hon använder sig utav på försenade kundfakturor. Hon berättar att hon dock inte 

skulle kunna tänka sig att avbryta en relation med en kund som betalar för sent eftersom hon 

inte har råd med det. Hon berättar vidare att om en person betalar närmare ett halvt år för sent 

får hon le och tacka så mycket för att hon får betalt trots att det är ett halvt år försent.  

 

Vesna dröjer inte avsiktligen med betalning till leverantörer på grund av att hon vill uppfattas 

som seriös och för att hon vill kunna sova lugnt på natten. Hon berättar att det är också vanligt 

förekommande att hon betalar innan sista förfallodagen.  

 

”Alla tycker jag är väldigt knäpp till och med min revisor kan skratta åt mig, men jag får 

panik, om jag får påminnelse får jag spel”.  

 

Hennes revisor säger att hon inte behöver oroa sig så mycket, att en påminnelse betyder 

ingenting, men hon själv vill inte för att det är något som går emot hennes egen policy. Hon 

leasar inget och kan inte tänka sig det eftersom hon menar att det i slutändan kostar för 

mycket, så därför föredrar hon att köpa istället. Utrustningen, verktygen, lokalen eller 

personal delar hon inte med andra företag. Hon berättar att det är främst för att det är svårt att 

göra det i hennes verksamhet och för hon behöver hela tiden ha tillgång till det. Hon berättar 

vidare att hon har ett visst samarbete med ett annat företag som arbetar med kropp och 

ansikte. Samarbetet går ut på att företaget rekommendera Vesna och Vesna rekommenderar 

dem. Hon menar att de inte konkurrerar med varandra utan kompletterar varandra, på så sätt 

att om det exempelvis kommer in en brud som vill klippa sig till sitt bröllop och samtidigt 

fräscha upp hela sig rekommenderar hon det andra företaget och vise versa. Vesna fick starta 

egetbidrag via Almi när hon startade sitt företag och tycker att bidrag är mycket bra för att 

kunna komma igång med företaget. Hon visste däremot inte själv att det fanns sådant bidrag 

men letade upp det.  Idag använder Vesna sig inte av bidrag, på grund av att hon inte känner 

till vilka som tillhandahåller andra bidragsformer och starta egetbidrag erbjuds bara när 

företag startas. Hon berättar att hon helst inte vill ta emot bidrag det går emot hennes 

principer. Vesna har inte tagit lån av sin släkt. Hon berättar att det är vanligt som invandrare 

att låna lite från hela familjen som betalas tillbaka senare men hon hade ingen familj som 

kunde hjälpa henne med detta. Idag tar Vesna hjälp av både sin man och son kostnadsfritt, 

genom att tillsammans med hennes son sköter marknadsföringen och hennes man bygger all 

inredning och fixar det som går sönder. Hon berättar vidare att hon på detta sätt sparar hon in 

mycket på kostnaderna i företaget. Vesna behöver inte använda sig av sina privata besparingar 

men har behövt det i det tidiga skedet. Hon höll tidigare i olika föreläsningar om hur det är att 

starta eget och hur man kan gå till väga för att lyckas och inkomsterna från detta gick till 

företaget.  

4.5 Respondent Hassan  

Hassan kom till Sverige från Kosovo och flyttade för cirka fyra år sedan till Halmstad för att 

öppna sin frisörsalong. Hassan berättar att han alltid har tyckt om att arbeta med hår och 

samtidigt som utseende fixering alltid varit en del av Hassan, ledde till att det var en 

självklarhet att han sökte in till frisörskolan. Han startade eget främst på grund av att han hade 

en dröm om att ha eget men även för att uppnå sina mål och alla idéerna han hade om hur det 
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skulle drivas. En ytterligare anledning var för att det gick bra för Honom redan under 

utbildningen, på så sätt att han fick många kunder och ryktet spred sig om hur skicklig frisör 

han var. Hassan tänkte att det därför var bättre att blida ett eget varumärke och arbeta för det 

istället för någon annan frisör. 

4.5.1 Invandrarföretagarens finansiering 

Hassan berättar att finansieringen för att kunna starta frisörsalongen var det inga problem 

med, för att han hade sparade pengar och tog lån av familjen. Under oktober 2010 öppnade 

han ytterligare en frisörsalong i Göteborg. Salongen i Göteborg har han inte idag kvar för att 

han upplevde att det blev för mycket med två salonger. Hassan använde sig av banklån för at 

kunna öppna den andra salongen för att han hade möjligheten till att få banklån, och inte för 

att han egentligen behövde det. Svårigheterna med att få banklånet upplevde Hassan inte alls, 

utan det var bara att visa sin redovisning samt omsättning från första salongen. Han menar att 

det därför inte fanns något kommunikationsproblem mellan honom och banken. Han berättar 

att han inte tog reda på vilka finansieringsmöjligheter som han kunde ta del av när han 

öppnade sin första salong, främst för att han till en viss del inte visste vilka möjligheter som 

fanns samt för att han redan hade det kapital han behövde. Finansiella medel som Hassan 

använder sig av idag är egna medel samt banklån, och är positiv till att ta banklån. Han 

berättar att ta in en extern delägare är absolut inte ett alternativ för det är väldigt viktigt att 

han själv har kontrollen över sitt företag, främst för att han har ett stort kontrollbehov. Hassan 

berättar visare att en extern ägare innebär enligt honom att han måste dela på bestämmandet 

och då faller hela hans idé med verksamheten och konceptet bort. Konceptet är framtaget av 

Loréal där salongen är en Inoa salong, vilket innebär en mindre salong där han erbjuder full 

service, utvecklande produkter, de senaste trenderna, färgerna, systemen samt att kunderna 

skall känna sig unika.  

4.5.2 Finansiell bootstrapping 

Hassan berättar att han lägger upp budgetar om in- och utbetalningar och även en buffert ifall 

han skulle behöva något i verksamheten utan att exempelvis behöva ta banklån. Han berättar 

vidare om han skulle behöva någon dyrare sak så sparar han in mer för att kunna köpa det 

längre fram. Hassan dröjer inte avsiktligen med betalningar till leverantören utan betalar dem 

så fort dem kommer in. Han menar att han inte ens väntar till förfallodagen. Hassan berättar 

att han föredrar att köpa utrustning istället för att leasa för att leasing är dyrare i längden. Han 

leasar dock idag kortterminalen och datorsystemet, orsaken till detta är att när det kommer 

nya uppdateringar och nya lagar så kan han ta del av dem gratis och hade han istället köpt 

denna utrustning skulle alla nya uppdateringar innebära att han hade behövt köpa nya 

apparater. Hassan delar inte utrustningen eller verktygen med andra företag, främst för att det 

inte skulle fungera i hans verksamhet. Sin lokal har han delat med en nagelteknolog men gör 

inte det längre för det inte fungerade. Han har ingen personal och delar därför inte med andra 

företag. Samarbete med andra företag är något som håller på att utvecklas, och kommer att gå 

ut på att tillsammans med andra företag arbeta ihop under olika modelljobb.  

 

Hassan har aldrig tagit emot bidrag och gör det inte heller idag, han kände dock till starta 

egetbidrag när han startade sitt företag. Hassan berättade dock att han inte kan säga att han vet 

vilka organisationer som tillhandahåller bidrag. Hassan berättar vidare att när han tänker på 

bidrag så tror han att det oftast är företag som det kanske inte går bra som får bidrag. Han 

menar att detta är den främsta anledningen till att han aldrig sökte bidrag när han startade 

företaget trots att han kände till att det fanns starta egetbidrag, och varför han inte använder 

sig av någon form av bidrag idag. Krediter lämnar Hassan inte utan det är bara kontanter som 

gäller för att i hans verksamhet så funkar det inte att lämna på kredit. Han berättar att han 
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därför inte kan ta ställning till om han skulle kunna tänka sig att avbryta kundrelationen vid 

försenade betalningar. Dröjsmålsränta är därför inte heller något som förekommer i hans 

verksamhet. Hassan berättar vidare att eftersom han har en Inoa salong så måste han använda 

sig av Loréals leverantörer, vilket gör att han inte kan söks upp leverantörer med de bästa 

villkoren. Rutiner för att minimera lagerhållningen görs på det sätt att han köper in lite i taget 

och oftare så att det inte står för mycket på lagret. Hassans släktingar arbetar inte i hans 

verksamhet och har aldrig haft det heller. Han har dock lånat pengar av sin familj när han 

startade sin frisörsalong för att kunna komma igång. Hassan tar alltid ut lön men det har i det 

tidiga skedet hänt att han undvikit det på grund av att det inte fanns kapital och för att han 

ville få igång företaget. Egna besparingar för att täcka företagets kostnader används inte för 

att det inte behövs, och Hassan arbetar vid sidan av sin salong som modell och ersättningen 

som han får genom dessa arbeten går till hans verksamhet. 

4.6 Respondent Sammi 

Sammi kom från Armenien till Sverige och öppnade sin nuvarande frisörsalong för något år 

sen. Han utbildade sig i Tyskland till frisör, men hans första tanke vara aldrig att bli frisör 

utan att det var något som erbjöds och allteftersom blev han mer nöjd med sitt val. Efter ett 

tag i Sverige började han arbeta hos en frisör i Karlskrona och under denna tid lärde han sig 

att behärska språket. Han berättar att under tiden som han var anställd hade han en dålig 

relation med den andre frisören för hon sa hela tiden att han är en dålig frisör, att han aldrig 

kommer att bli något och att det aldrig kommer att funka för honom att vara frisör. Sammi 

flyttade därefter från Karlskrona till Halmstad och började arbeta på en salong i centrum 

under dagarna för 3000 kr i månaden och främsta anledningen till att han arbetade där var för 

att få erfarenhet. På kvällarna arbetade han på Hallandsposten för att få in lite mer kapital till 

hushållet. Hassan berättar att efter ett tag i Halmstad köpte han sin förstasalong men sålde det 

efter något år och åkte utomlands för att lära sig ännu mer om frisöryrket. Efter hans tid 

utomlands började han återigen att arbeta på en frisör salong i centrum men trivdes inte som 

anställd för han var van att ha eget sen tidigare. Han menar att detta ledde till att han köpte sin 

nuvarande salong. Han berättar vidare att han upplevde att det var en mardröm att vara en 

anställd främst för att när han ville klippa på sitt sätt så fick han aldrig det utan var tvungen att 

lära sig att klippa som alla andra.  

4.6.1 Invandrarföretagarens finansiering 

Sammi berättar att när han startade sin första salong använde han sig utav krediter på banken, 

vilket emellertid gjorde att han hamnade i en stor skuld för att verksamheten inte gick så bra. 

Han menar att detta gjorde att han fick ta hjälp av sin pappa för att få in mer kapital. Vid 

etableringen av den nuvarande salongen så hade han själv egna medel som han hade sparat 

ihop samt att han även lånade pengar av Almi som hans vän rekommenderade honom. Sammi 

berättar att skälet till att han vände sig till Almi och inte banken var för att banken sökte stora 

garantier för att han skulle få lån medan Almi lånar ut till nystartade även om inga stora 

garantier kan lämnas. Sammi upplevde Almi som ett företag som trodde mer på honom och 

hans idéer.  

 

”Bankerna måste ha en garanti och jag hade inte så många garantier. Men Almi litade ändå 

på mig fast jag hade lite garantier, och det är så de brukar göra, ge dig möjligheten att 

komma upp.”  

 

Sammi berättar att eftersom han hade drivit en salong sen tidigare var 

finansieringsmöjligheterna bra för att han kunde lämna en form av garanti till Almi om att han 

kan driva en salong och att han kunde garantera att hans förra kunder skulle återkomma. Han 
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berättar att han upplevde kommunikationsproblem mellan honom och banken när han försökte 

låna pengar till sin första salong. Han berättar vidare att så fort han kom in så var det bara ett 

direkt nej, han fick inte ens förklara vad han ville, hans idéer och så vidare. Han fick istället 

veta att han inte hade några inkomster och varför ung och därför kunde han inte få lån av dem. 

Sammi upplever bankerna som att de inte ger möjligheten till att kunna göra något, speciellt 

inte till de unga. Han anser att bankerna skall lita mer och ge möjligheten till att utvecklas, för 

alla har många talanger. Idag använder sig Sammi av Almi lånet. Han berättar däremot att han 

upplever att lån innebär att han arbetar för någon annan och inte sig själv och på detta sätt 

tjänar han själv inte något på att skaffa det. Ta in en extern delägare är inget som Sammi 

skulle vilja göra, för att det är väldigt viktig att han har kontrollen över företaget och en 

delägare innebär att denna kontroll kan förstöras och riskeras.  

4.6.2 Finansiell bootstrapping 

Sammi berättar att han brukar planera för att hålla koll på vad som kommer ut och in i 

företaget, vad som behövs och vad allt kostar i företaget. Han berättar vidare att han är 

medveten om kostnaderna och spenderar inte på saker som inte behövs. Sammi berättar vidare 

att han använder sig av ett litet lager för att det skall säljas snabbare. Varje gång som han 

köper in nya produkter och liknande så gör han det när det tar slut och inte i onödan om det 

redan finns. Han berättar även att pengarna från försäljning av produkter går till att köpa in 

nya produkter och så rullar det på. En annan minimerande metod som han använder sig av är 

att priset av produkterna som han säljer ligger under priset av klippningen. Enligt Sammi så 

tror han inte att kunden är lika villig att köpa en produkt om det kostar mer än själva 

klippningen. Han berättar att lägga det under priset av klippningen innebär att han kan sälja 

produkterna snabbare och mer av dem. Produkterna blir på så sätt inte liggandes på lagret 

under en längre tid som kostar. Sammi brukar leta upp leverantörer som har de bästa priserna, 

han berättar om produkterna som han testar är bra och kunderna tycker om det så frågar han 

leverantören vilket erbjudande de kan ge honom och försöker på så sätt få ett bra avtal. Idag 

använder han sig av en leverantör för att de är bra och billiga. Sammi berättar vad gäller 

kostanden för marknadsföringen så är hans bästa marknadsföring kunden. Han brukar alltid 

tacka nej till alla de företag som ringer och erbjuder honom olika reklamplatser, för att en 

nöjd kund är den som kan marknadsföra honom bäst till ingen ersättning.  Sammi lämnar inte 

krediter för han har haft en dålig erfarenhet av det själv och eftersom han inte lämnar krediter 

till sina kunder kan han inte ta ställning till om han skulle avbryta kundrelationen. 

Dröjsmålsränta förekommer därför inte heller.  

 

Sammis släktingar arbetar inte i hans salong, dock som nämnts tidigare har lån av familjen 

förekommit. Sammi berättar att han undviker ibland att ta ut sin lön för att han vill betala av 

Almi lånet först eftersom han inte vill ha lån för det innebär att arbeta för någon annan. Han 

använder ibland egna besparingar för att täcka företagets kostnader för att han inte vill gå med 

minus i verksamheten samt för att fakturorna skall bli betalda i tid. Det förekommer ingen 

annan kapitalanskaffning som går till hans nuvarande verksamhet. Han berättar vidare att han 

alltid är punktligt med sina betalningar till leverantören för att han inte tycker om att vara sen 

vilket gör att även ibland till och med betalar innan förfallodagen. Han menar att vad som 

helst kan hända som gör att det inte betalas därför är det bättre att betala då det finns pengar. 

Leasing är inte något som han föredrar för att han vill äga tillgångarna själv därför föredrar 

han att istället köpa. Sammis delar inte sin utrustning, verktyg, lokalen eller personal med 

annat företag. Han berättar att orsaken till detta är för att det inte är möjligt i hans verksamhet. 

Sammi samarbetet med sina frisörer vänner genom att han ställer upp för dem inför 

exempelvis visningar. Samt så ställer de upp för honom när han själv har olika visningar. 

Enligt Sammi gör han detta för att det är kul och inte på grund av pengar, utan mer tjänster 
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och gentjänster som är roliga att göra. Han tog emot starta egetbidrag när han öppnande sin 

första salong, och tycker det är bra för det ger företagaren en inkomst under tiden man 

försöker komma gång med sin verksamhet. Han visste dock inte vilka som tillhandahöll detta 

bidrag när han skulle öppna sin först salong utan fick veta det via kontakter. Han berättar att 

han därför visste det när han skulle öppna sin andra salong, men däremot inte det för att 

salongen redan var igång som han bara köpte och startade på så sätt inte det från grunden. 

Andra bidrag används inte heller idag för att han inte känner till andra former av bidrag eller 

vilka som lämnar det. 

4.7 Respondent Pablo 

Pablo kom från Italien till Sverige under 80-talet på grund av att hans svenska fru ville att 

deras barn skulle lära sig svenska och för att barnen trivdes väldigt bra i den svenska skolan 

beslutade de att de skulle stanna kvar. Han började arbeta som anställd på ett företag i 

Helsingborg som arbetade med stenhuggeri, där arbetade han med bland annat fasader, 

trappor och golv i granit och keramik. Han berättar att han arbetade på detta företag tills det 

gick i konkurs 1995. Han berättar vidare att han därefter startade sitt eget företag och han tog 

samtidigt över de objekt som inte blev färdiga i och med förra företagets konkurs. Han har 

även arbetat som egen företagare i flera olika länder, Italien, Schweiz och nu här i Sverige. 

Nuvarande företaget ägs i dagens läge tillsammans med Pablos son. 

4.7.1 Invandrarföretagarens finansiering 

Pablo berättar att innan han startade sitt företag så hade han varit arbetslös i ett par månader 

och gick på a-kassa och arbetsförmedlingen fick han kontakt med Almi och de lämnade 

honom starta egetbidrag. Han berättar vidare att eftersom han över ett par objekt som nämnts 

tidigare så hade han redan några kunder och kontakter med olika firmor, vilket underlättade 

även det ekonomiska på så sätt att han inte behövde ta banklån eller liknande. Efter konkursen 

i Helsingborg var det fler anställda som startade eget och Pablo gjorde ett par arbeten åt dem 

och fick genom dem allt mer kontakter. Han berättar att han inte sökte banklån för att han 

ville klara sig så bra som möjligt själv, vilket ledde till att han började sitt företag litet och 

köpte de verktyg han behövde och körde samtidigt med sin egen bil. Andra finansierings 

möjligheter tog han därför inte heller reda på. 

 

”Jag har en bankkredit på firman som revisorn tycker att jag skulle ha men jag försöker att 

inte använda den.”  

 

Pablo är mycket mån om att företaget skall klara sig självt, dock så har han ett stort förtroende 

till sin revisor. Revisorn menar att det är bra att de har en checkkredit och även att de ska 

leasa deras bilar på grund av fördelarna med avdrag, men detta är något som han inte förstår 

utan litar på att revisorn kan. Han berättar att även om han inte har lånat av banken har han 

aldrig upplevt att det förekommit kommunikationsproblem mellan dem, på så sätt att han har 

kunnat få bankgaranti. Han förklarar att vissa kunder kräver bankgaranti för vissa arbeten och 

det var inga problem för honom att få för han alltid har haft en bra relation med bankerna. 

Bankgaranti innebär att banken går i garanti om företaget skulle gå i konkurs eller om det 

skulle uppstå ett fel så täcker banken en del av kostnaden, men det är enbart en viss procent. 

Pablo berättar att han inte vill använda sig utav externa finansiärer alls, därför använder han 

sig inte utav banklån eller vill ta in externa ägare. Han poängterar att det är ett familjeföretag 

och vill därför inte bland in andra ägare, och företaget kommer att tillträdas av sonen efter 

honom.  
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4.7.2 Finansiell bootstrapping 

Pablo berättar att det bästa sättet och hålla nere kostnader på är att vara sparsam så att det inte 

blir så mycket slöserier av resurserna. En annan viktig del som företagare inte ska falla för är 

alla som ringer och vill erbjuda olika telefonabonnemang eller annan reklam, vilket han 

försöker undvika om det inte behövs. Han menar att om man börjar så kommer det att kostar 

väldigt mycket pengar. Han marknadsför inte sig idag för han anser att den bästa reklamen är 

mun mot mun metoden. Metoder för minimering av lager förekommer när han berättar att han 

håller kostnaden för lagret lågt genom att inte köpa in bara för att ha det liggandes. Han menar 

att han inte gör detta heller för att han arbetar med ett projekt i taget och köper därför bara det 

som behövs till projektet och inte mer. Det som ligger på lagret ligger där under en väldigt 

kort period och går snabbt åt. Pablo berättar vidare att han avtalar med några firmor om bättre 

priser, vilket han kan göra eftersom han är en stor kund som alltid återkommer till samma 

företag. Han berättar även då varje nytt objekt är sitt eget gör att han kan enklare kan avtala 

om bättre priser, oftast kan han dock kanske bara få några procents rabatt. Sedan finns det 

företag som han inte kan förhandla om priset på samma sätt. Trettio dagars kredit lämnar han 

när han fakturerar företag och till privat personer lämnas femton kreditdagar. Han säger själv 

att han inte riktigt vet varför det är olika dagar men oftast när det rör sig om privatpersoner så 

handlar det oftast om en mindre summa och därför vill han ha in pengarna fortare. Han har 

inte haft problem med att kunder betalar försent, men om fallet skulle vara att de regelbundet 

betalar försent så ringer han först och frågar vad som har hänt och att de får skärpa sig. 

Dröjsmålsränta är inget som han har funderat över att använda om kund skulle betala för sent.  

 

Pablo dröjer inte avsiktligt med betalning till leverantörer, utan han betalar in den dagen som 

det ska betalas. Pablo berättar att han leasar sina bilar för att det körs mycket bil är det viktig 

att han har bra bilar som fungerar. Han berättar att han även har haft begagnade bilar men 

eftersom det finns risk att exempelvis motorerna går sönder och annat så kan bilen stå stilla 

och därför måste han låna en annan bil vilket kan bli en stor kostar i slut ändan och något som 

han försöker undvika. Pablo föredrar att leasa bilarna istället för att köpa för att det handlar 

om mycket pengar och genom att leasa betalar han en mindre summa åt gången. samt för att 

hans revisor säger att det är bättre att leasa för han kan göra avdrag, vilket han inte riktigt 

förstår. Pablo berättar att han inte delar utrustningen, verktygen, lokalen eller personalen med 

andra företag. Utrustningen och verktygen delas inte för att han behöver dem själv hela tiden 

och lokalen delas inte eftersom han äger hela huset där han har en lokal till sitt företag. De 

övriga lokaler och lägenheter hyr han ut till andra personer, vilket görs privat och företaget tar 

inte del utav denna vinst. Personalen är inget som han arbetar med för att hans personal är 

hans egen. Han berättar vidare att det förekommer ett visst samarbete med andra företag 

genom att han tar in andra företag som hjälper honom till full ersättning. När han startade sitt 

företag tog han emot starta egetbidrag via Almi och tycker att det är mycket bra att det finns 

för det underlättar starten. Han berättar att det var genom arbetsförmedlingen som han kom i 

kontakt med Almi men i övrigt har han ingen vetskap om vilka det är som erbjuder bidrag. 

Pablo anser däremot att det är viktigt att han kan klara sig själv och inte vara beroende utav 

social hjälp. Han berättar vidare att under tiden som han har varit i Sverige så har han inte 

heller tagit ut mycket pappaledighet eller sjukpenning under den tiden han har varit sjuk, för 

att han vill klara sig själv. Pablo har haft syskon som har arbetat i hans företag och de hjälper 

fortfarande till när det behövs men det har aldrig förekommit att dessa har arbetat till låg lön 

eller gratis. Pablo vill klara sig själv och har därför inte tagit lån av sin släkt. Han berättar att 

han inte heller undviker att ta ut lön för att han inte kan eller lagt in egna besparingar för att 

täcka företagets kostnader för att det inte behövs. Han har inte heller uppdrag vid sidan om 

hans verksamhet för att få in pengar till företaget.  
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4.8 Respondent Keith 

Keith flyttade från Kanada till Sverige med sin svenska fru. Keith berättar att efter ett par år 

fick han arbete på en byggfirma i Skåne och år 2004 startade han eget företag. Han berättar att 

han startade eget var för att han blev mobbad av en anställd vare dag, under ett års tid på 

grund av att han inte kunde svenska.  

 

”Jag hade redan jobbat 20 år i byggbranschen så jag kan ju en del. Så bara för att jag inte 

kunde svenska så kunde jag inte bygga.” 

 

Keith berättar vidare att varje gång som han visade att kan kunde något, så tryckte den 

anställde ner honom till botten och till slut trodde alla övriga anställda att han inte kunde sitt 

yrke, vilket gjorde att han slutade. Keith säger att det är möjligt att han hade arbetat kvar om 

det inte vore för den killen för att han hade bra kontakt med de övriga anställda. Han jobbar 

idag som trädgårdsanläggare och öppnade det för att han såg en möjlighet att erbjuda folk 

hjälp med deras trädgård. Han berättar att han till en början fick en del kunder som fort gick 

över till många fler. Han berättar vidare att han fick allt fler kunder på grund av hans 

personlighet och eftersom kunderna var så nöjda med honom så rekommenderar kunderna 

honom till sina vänner och på detta sätt har hans företag växt. Idag ses han som en mycket 

eftertraktad trädgårdsanläggare. Keith har dock planer på att lägga ner detta företag och öppna 

en butik tillsammans men fem andra och i den nya butiken kommer de till en början att sälja 

växter och sen expandera allt mer eftersom. Han ser den nya butiken som en livförsäkring när 

han blir äldre, för att han kan luta sig tillbaka genom att hans anställda arbetar för honom eller 

att han säljer av det och lever på pengarna. 

4.8.1 Invandrarföretagarens finansiering  

Keith berättar att han driver sitt nuvarande företag så han kan leva sitt liv som en vanlig 

människa. I Kanada hade han ett företag där han hade sju anställa och arbetade sju dagar i 

veckan och alltid letade efter arbete. Här i Sverige vill han bara driva företaget för sig själv 

och kunna leva på avkastningen. Allt som han har lagt in i företaget har kommit från det han 

själv har tjänat och har inte använt sig utav annan finansiering såsom banklån. Än i dag 

finansieras företaget enbart utav egna medel. Keith berättar att han endast använder sig av 

egna medel är för att han i Kanada hade svårt att hålla i pengar att han nu ställer större krav på 

sin själv och gör det svårtillgängligare att få tillgång till pengar. Keith menar att han har 

varken lån, bankkort, kreditkort och för att få tillgång till pengar måste han gå till banken för 

att ta u det. Keith tycker dock att det är lätt att ta banklån i Sverige när det går dåligt och detta 

gör att han ser det som en risk samtidigt som han har en vilja att lyckas. Han berättar vidare 

att han inte vill ha banklån även för att han vill kontrollera sitt företag och inte gå in något för 

snabbt.  

 

Den nya butiken kommer Keith inte starta själv utan kommer att göra detta tillsammans med 

en markägare och hans fyra söner. Keith kommer att äga trettionio procent markägaren 

fyrtioen procent och de andra fem procent vardera. Markägarens fyra sönerna arbetar som 

marknadsförare, civilekonom, entreprenör och den siste arbetar inom byggförsäljning, dessa 

kompetenser behövs för att driva företaget framåt. Butiken kommer även att byggas på 

markägarens mark vilket gör att marken redan är betald, vilket Keith ser som en fördel för de 

kan spara in pengar på att det redan är betalt. Lyckas den nya butiken med försäljning av 

växter kommer de att utöka sortimentet och om det går bra i företaget kommer de att utöka 

butiken genom den vinst som åstadkommits.  
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4.8.2 Finansiell bootstrapping  

Keith berättar för att inte råka ut för extra kostnader har Keith köpt en begagnad bil eftersom 

han anser att det kostar för mycket att leasa bilen. Han berättar även att han sparar pengar till 

det han behöver för att inte behöva ta lån, såsom verktygen han använder i verksamheten har 

han köpt själv som han betalade ur egen ficka. Idag har Keith en enda leverantör som han 

använder sig av när han behöver resurser och han använder sig av detta företag för de är så 

pass stora att han inte behöver vända sig till någon annan leverantör. Han berättar att eftersom 

han arbetar mycket med bra kvalitet har priserna inte med det att göra och förhandlar därmed 

inte om priserna och inte heller om övriga villkor. Han tycker att hans leverantör har bra 

kvalitet och när han beställer så vet han att det alltid kommer på bestämd tid, på det sätt att 

när han gör han en beställning hos leverantören får han varorna inom en. Keiths lager ligger i 

Skåne och han försöker att inte köpa in för mycket och på grund av att arbetet är projekt för 

projekt så kan han hålla lagerkostnaden lågt. Han berättar att han använder kortare 

betalningsdagar till kunderna, tio dagar. Han använder kortare kredittider för att han har trettio 

dagar till sin leverantör och har han då tio dagar till kunderna innebär detta att han kan få in 

det snabbare så att han kan betala leverantören. Han berättar också att han tillsammans med 

kunderna gör upp en betalningsplan i början av arbetet vill han ha betalt för materialet och sen 

tillkommer delbetalningar allt eftersom arbetet blir klart. Keith anser att det är viktigt för 

honom att han inte fördärvar förtroendet med kunden utan skapar ett förtroende innan de 

binder kontrakt, genom att kunden ska vara medveten om hur han hanterar betalningsplanen. 

Han berättar att det ibland händer att kunder betalar för sent men ringer han upp dem och 

påminner om förseningen och efter det brukar det ordna sig. Hjälper det inte att påminna har 

det hänt att han har avbrutit kundrelationen och inte arbetade för dem mer. Dröjsmålsränta är 

dock inget som han använder sig utav dröjsmålsränta på grund av att han inte vill ha en dålig 

relation med sina kunder.  

 

Keith berättar att det händer ibland att han betalar för sent till leverantören på grund av att 

kunderna inte har betalt in det han har fakturerat och han har därför inga pengar till att betala 

leverantören med. Han berättar vidare att i företaget så har han inte den ekonomin så att han 

kan betala leverantören utan pengarna kommer projekt för projekt och har kunderna inte betalt 

så finns inga pengar. Keith har inte och vill inte heller leasa något eftersom han är mycket 

mån om att äga allting själv och inte heller låna eller ha avbetalningar för han anser att det 

kostar för mycket pengar i slutändan. Han berättar att han därför föredrar därför att köpa och 

betala direkt. Keith utför alla arbeten i företaget ensam för han har inga anställda och 

verktygen, utrustningen delas inte med andra företag men lånar ett utrymme i Skåne där han 

har sitt lager. Han berättar att han inte delar verktyg och utrustning för att det inte är möjligt. 

Anställda har han inte för han menar att det blir för dyrt att ha anställa eftersom arbeten är 

mer säsongsbaserat och det skulle kosta allt för mycket pengar att betala personalens lön 

under vinterhalvåret då det inte är så mycket arbeten. Andra typer av samarbeten förekommer 

på det sätt att när Keith har för stora arbeten tar han hjälp av ett annat företag som hjälper till 

och vise versa när de har stora arbeten så kommer Keith och hjälper det företaget. Samarbete 

görs dock inte gratis utan sker till en ersättning. Keiths släkt arbetar inte hos honom och inte 

heller har han tagit emot något lån av dem. Han berättar att det är vanligt förekommande att 

han inte tar ut lön i företaget eftersom det inte finns tillräckligt med pengar i företaget och att 

han även fått skjuta till en del privata besparingar för att få det att gå runt. Uppdrag i andra 

företag har han inte tid med eftersom själva trädgårdsarbetet tar upp mycket tid.  

 

”Om det ska gå bra det ska gå bra för min egen hand och om det går dåligt så går det dåligt 

för min egen hand.”  
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Keith berättar att han inte har använt sig utav någon form av bidrag för han vill klara sig själv 

och han vet inte heller vilka som tillhandahåller det. Han berättar vidare att han är mycket 

mån om att han ska klara sig själv utan inverkan från varken bankmedel eller bidrag.  
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5. ANALYS  
detta kapitel presenteras analysen under respektive område, invandrarföretagarens 

finansiering och finansiell bootstrapping. Under varje avsnitt redovisas och jämförs 

respondenternas likheter och olikheter mellan varandra för att hitta ett mönster mellan 

deras svar för att sedan skapa förståelse genom att återkoppla till teorin. Vi inleder kapitlet 

med att beskrivs hur deras finansiering ser ut både när de startade sitt företag och idag. 

Sedan fortsätter kapitlet med att beskriva hur användningen av de olika bootstrapping 

metoderna förekommer. Empirin som framkommit under finansiell bootstrapping placeras 

under respektive kategori. Kapitlet avslutas med en avslutande analysdiskussion där vi ställer 

resultaten i analysen mot invandrarföretagarnas bakgrund och tolkar det genom Hofstedes 

kulturkarta. Samtliga avsnitt kommer att sammanfattas i olika tabeller som återfinns i bilaga 

3, för att tabellerna ger en tydligare översikt över respektive avsnitt. 

5.1 Invandrarföretagarnas finansiering  

Respondenterna startade sina företag med olika typer av finansiering, såsom egna medel, 

banklån, Almilån, krediter samt lån från släkten och starta egetbidrag.  Lån från släkten och 

starta egetbidrag kommer att diskuteras inom bootstrapping metoderna. Det vanligaste sättet 

att finansiera starten var genom egna medel, som Mostafa, Ahmed, Hassan, Sammi, Pablo och 

Keith använde sig utav. De övriga två använde sig inte utav egna medel på grund av att de 

inte hade tillgång det. Respondenterna klarade sig dock inte enbart sig av egna medel utan 

kombinerade detta med andra typer av finansiering. Vid starten var det fem av respondenterna 

som även sökte sig till banklån dock var det bara tre som fick beviljat lån och det var Mostafa, 

Ahmed och Mei. De två som nekades var Vesna och Sammi och sökte sig då till andra 

finansieringsalternativ. De kom i kontakt med Almi, vilka beviljade dem lån. Idag är det 

främst egna medel som merparten av respondenterna använder sig utav, och därefter lån. 

Även om vissa har haft en negativ inställning till banken så kan fem av respondenterna 

ändock tänka sig att använda sig utav banken vid behov. Enligt författarna kan detta bero på 

att det trots allt är den finansieringsmetoden som är enklast att ta till sig, och eftersom de har 

arbetat ett tag har de lättare att få tag på det. Sammi, Pablo och Keith är de som inte kan tänka 

sig att använda sig utav banklån, eftersom de vill lyckas med företaget på egen hand. Utav 

samtliga respondenter är det bara Keith som är positiv till att ta in externa ägare, även om han 

motsätter sig till banklån. De övriga vill inte ta in externa ägare för de vill behålla kontrollen 

över företaget själva. Fyra av respondenterna, Mostafa, Hassan, Pablo och Mei har inte 

upplevt kommunikationsproblem mellan dem och banken. Respondenterna berättar att de har 

haft en bra kontakt med banken och även om de inte fått banklån så känner de att de har fått 

hjälp av banken, både i låneärenden och i övriga ärenden. Ahmed, Vesna och Sammi 

upplevde däremot kommunikationsproblem genom att de inte hade ett bra bemötande med 

banken. De kände att de inte fick chansen till att förklara vad de ville med sina företag. Vesna 

och Ahmed kände sig till och med ovälkomna till att ansöka om lån för att de var invandrare 

och Vesna kände sig även kränkt. Keith skiljer sig från de övriga respondenterna på så sätt att 

han inte har haft någon direkt kontakt med banken vad gäller att söka lån för att han är 

motsträvig till allt som har med banken att göra och kan därför inte heller uttala sig om något 

kommunikationsproblem.  

 

Traditionellt sätt har bankerna varit den vanligaste källan trots svårigheterna att erhålla det 

(Landström, 2003; Garmer & Kyllenius, 2004), vilket kan tydas i föreliggande studie. Fem av 

respondenterna valde att söka banklån och tre beviljades lån, dock förekom det att 

respondenterna fick lämna privata säkerheter, vilket även överensstämmer med tidigare 

forskning (Garmer & Kyllenius, 2004; Stein, 2000) som menar att bankerna är hårda vid 

I 
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utlåning av kapital. Föreliggande studie visar att trots kommunikationsproblem är 

respondenterna ändock villiga att använda sig utav bankfinansiering, vilket kan indikera att 

respondenterna inte har kunskapen om vilka övriga finansiärer som finns att vända sig till. 

Föreliggande studie visar att endast två av respondenterna sökt sig till andra finansiärer men 

endast efter att de blivit nekade lån av banken, vilket den tidigare forskningen (Landström, 

2003) hänvisar till att det finns ett kunskapsgap. Respondenterna har således inte kunskapen 

om vilka olika finansieringsmöjligheter som finns eller vilka krav som ställs på dem. Andra 

delar som förekommer inom kunskapsgap är attityden till användningen av externa 

finansiärer. Tre av respondenterna kan inte tänka sig att använda sig av banklån och sju av 

respondenterna kan inte tänka sig att använda externa ägare. Anledningen till att de övriga 

inte vill använda sig utav detta är på grund av det inte vill förlora den kontroll de har över 

företaget, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Landström, 2003; Winborg, 2003). 

Keith är den enda som är positiv till användning av externa ägare, orsaken till detta kan vara 

att han är den enda som har nämnt att han har en ambition att växa. Ovanstående resonemang 

sammanfattar tabellen om finansiering i sin helhet i bilaga 3.  

5.2 Finansiell bootstrapping 

Fördröjande bootstrapping         

Sju av respondenterna väljer att inte dröja med betalningarna till leverantörerna utan betalar i 

tid. Keith är den respondent som skiljer sig då han ibland dröjer med sina betalningar, detta 

beror dock på att hans kunder inte har betalt in deras fakturor i tid. Trots att Keith inte 

avsiktligen dröjer med betalningarna utan är på grund av bristande kapital då kunder inte 

betalt honom, har han inte gjort några åtgärder för att förhindra detta. Det kan då ses som att 

han använder sig utav denna fördröjande metod. De övriga respondenterna betalar sina 

fakturor i tid, och till och med innan förfallodagen. Den främsta anledningen är på grund av 

de konsekvenser som kan uppstå om de inte betalar i tid. Rädslan för att glömma bort 

betalningarna, hamnar hos inkasso samt risken att uppfattas som oseriös påverkar dem att 

betala i tid. Det kan även bero på att dessa invandrarföretagare försöker bli bra kunder till sina 

leverantörer. Alla respondenterna utom en dröjer inte med betalningar till leverantörerna utan 

betalar i tid, torde också vara av den anledningen att de ser långsiktigt på deras förhållande 

och kan därför vara en viktig konsekvens för företagets kostnader. Om företaget är vårdslös 

med sina betalningar kan det potentiella förtroendet mellan företaget och leverantören 

avbrytas. Företaget kan i och med detta bli en dålig kund, vilket även kan leda till att företaget 

kan förlora avtalen, som i slutändan kan bli kostsamt för företaget.  

 

Till skillnad från den tidigare teorin (Winborg & Landström, 2001) som menar att 

företagsledaren i småföretag dröjer med betalningar, strider detta emot vad föreliggande 

studie kommit fram till, då endast en dröjer. Winborg och Landström (2001) menar att företag 

inom bland annat hotell och restaurang vars vinstmarginal är låg och som står inför 

ekonomiska problem använder sig till stor del av metoderna inom fördröjande bootstrapping. 

Även om några våra respondenter har visat sig ha en låg vinstmarginal oavsett bransch då det 

har förekommit att de använder sig av privata besparingar för att täcka företagets kostnader, 

väljer de ändock att betala både i tid men även innan förfallodagen. Utifrån vad 

respondenterna själva har berättat torde detta bero på att de är måna om att visa ett gott 

anseende utåt och att de uppfattas som seriösa företagare. Teorin om invandrarföretagare är 

begränsad och det finns därför inget stöd till varför de agerar på ett visst sätt, dock torde det 

finns grund i vad som Ahmed själv sagt att som invandrare kommer de inte ifrån att bli 

särbehandlad på ett eller annat sätt. Enligt författarna kan respondenternas anledning till att de 

inte avsiktligt dröjer med betalningarna innebära att de vill bevisa att de förtjänar sin plats i 
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samhället. Användningen av denna metod förekommer enligt ovanstående resonemang till 

mycket låg grad i föreliggande studie. 

 

En metod som förekommer bland hälften av respondenterna är leasing. Gemensamt för de 

som inte leasar beror på den höga kostnaden som de anser den medför och vill därför inte 

utnyttja detta. Keith och Sammi nämnde även att det är för att de vill äga resurser själva. De 

som väljer att leasa gör detta eftersom att de inte har möjligheten att inte betala resursen i sin 

helhet. Uppfattningen av leasingens höga kostnad är även gemensamt för dem som använder 

leasing men då de inte har möjligheten att lägga ut hela summan direkt ser de leasing som ett 

bra alternativ. Gemensamt för både de respondenter som leasar och de som inte leasar är att 

de hellre skulle köpa sina resurser istället för att leasa dem. Anledningen till att de inte vill 

leasa torde bero på viljan att äga sina resurser själva. Pablo är den som skiljer sig i avseende i 

attityden till att leasa, då han hyser stor tillförlitlighet till sin revisor, även om han inte förstår 

varför så gör han som sin revisor säger. En anledning till att Pablo skiljer sig från de övriga i 

attityden till leasing, kan bero på att han är den ende som nämnt sin revisor. Pablo verkar ha 

en god relation till revisorn och ser dennes deltagande som positiv för företaget, då han kan få 

hjälp med ekonomiska frågor. De övriga respondenter har inte nämnt sin revisor vilket kan 

bero på att de inte har den relationen eller att de rent av inte har någon revisor och får därmed 

ta alla beslut själva, vilket kan innebära att de kan missa viktig information som hade kunnat 

vara till nytta för företaget.     

 

Winborg och Landström (2001) menar att leasing är en annan metod inom denna kategori, 

eftersom det är ett sätt att fördröja en del av betalningen för investering som har gjorts. I 

föreliggande studie råder det skilda meningar till användningen av leasing. Nästan samtliga 

med undantag från Pablo, har en mer negativ inställning till leasing eftersom de anser att det 

kostar mer än om de skulle ha köpts. Trots denna negativa attityd väljer hälften av 

respondenterna ändock att leasa på grund av bristande kapital, vilket överensstämmer med 

tidigare forskning (Winborg & Landström, 2001) till viss del. Användningen av denna metod 

förekommer i föreliggande studie, dock inget som respondenterna skulle ha valt i första hand.  

Ovanstående resonemang sammanfattar tabellen om fördröjande bootstrapping i sin helhet i 

bilaga 3.  

 

Relationsorienterade bootstrapping  

Samarbete genom att dela utrustning och/eller verktyg är inget som förekommer bland 

respondenterna i denna studie. Främsta anledningen är på grund av att samtliga respondenter 

berättar att det inte går i deras verksamhet, eftersom de behöver ha tillgång till sina resurser 

från morgon till kväll. Mostafa och Ahmed berättar också att det är på grund av att det inte 

finns ett behov av det. Av samma anledning som med utrustning och/eller verktyg 

förekommer inte heller delning av personal. Hassan, Sammi och Keith har däremot ingen 

personal att dela eftersom de arbetar själva på företaget. Lokalen delas inte heller med 

undantag från Keith som lånar ett utrymme till sitt lager. De övriga respondenter berättar dock 

att det inte är möjligt. Sammi, Hassan, Vesna och Ahmed har andra typer av samarbete med 

andra företag. Hassan och Sammi samarbetar med andra frisörer och andra företag vid olika 

visningar och modeshower. Ahmeds samarbetar med arbetsförmedlingen genom att han 

anställer långtidssjukskrivna, vilket dock sker till ersättning i form av bidrag. Vesnas 

samarbete är mer att hon och en annan skönhetssalong rekommenderar sina kunder för 

varandra, och på så sätt kompletterar varandra. Vesnas samarbete leder dock inte till 

kostnadsminskning på samma sätt som för de tidigare tre, vilket innebär att denna relation inte 

är en bootstrapping metod. Pablo och Keith samarbetar också men detta sker till full 

ersättning. Deras samarbeten resulterar inte i att tillgodose behovet av resurser genom att 
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minimera den finansiella belastningen. Samarbeta med andra företag till full ersättningen 

anses därför inte heller som en bootstrapping metod. 

 

Föreliggande studier överensstämmer inte med tidigare forskning (Winborg & Landström, 

2001) vad gäller samarbete genom att dela utrustning och/eller verktyg samt personal. Den 

tidigare studien menar även att lokalen delas företag emellan. I denna studie är det dock 

endast Keith av samtliga respondenterna som utnyttjar denna metod, vilket således innebär att 

denna metod används till mycket låg grad av respondenterna. Andra typer av samarbeten som 

minskar den finansiella belastningen är något som endast förekommer bland Hassan, Ahmed 

och Sammi. Winborg och Landström (2001) menar vidare att företagare inom 

relationsorienterad bootstrapping utnyttjar det sociala nätverket. Anledningen till att de inte 

arbetar med andra kan vara att de kom till Sverige i senare ålder och har då inte kommit in i 

samhället. Najib (1999) kallar detta för ett ”yrkesmässiga” utanförskap då invandrarföretagare 

inte har lyckats utveckla gemenskapen med andra företag som kan vara betydelsefull för ett 

litet företag, som svenska företagare haft möjlighet till att göra. Denna metod används således 

i låg grad. Den tidigare studien (Winborg & Landström, 2001) menar även att 

relationsorienterad bootstrapping används mer inom jordbruk och tillverkningsindustrin. 

Respondenter befinner sig däremot inte inom dessa branscher, vilket kan vara en bidragande 

orsak till att metoderna inte är så förekommande. Även om en orsak till bristen av detta 

samarbete kan vara på grund av den bransch som invandrarföretagarna verkar inom, så 

framkommer det tydligt att invandrarföretagarna inte ser fördelarna med att arbeta på det 

sättet. Resonemang ovan sammanfattar tabellen om relationsorienterad bootstrapping i sin 

helhet i bilaga 3.  

 

Bidragsorienterade bootstrapping  

Ahmed är den av samtliga respondenterna som idag tar någon form av bidrag. Han tar inte 

bidrag i syfte att det minskar finansiella belastningen utan för att hjälpa människor som 

behöver arbete. De andra respondenterna tar inte emot bidrag idag av olika anledningar. Mei, 

Pablo, Vesna och Keith vill inte ta emot bidrag idag för att de vill klara sig själv utan det. 

Mostafa och Hassan tar inte emot det för att de är lite osäkra på vad bidrag egentligen är och 

vilka som kan söka det. Andra bidrag som har tagits emot av några respondenter är starta 

egetbidrag, vilket utnyttjades av Vesna, Sammi och Pablo. Hassan visste däremot att detta 

bidrag fanns men hans bristande kunskap om vad det är var en anledning till att han inte sökte 

det. Mei, Mostafa, Keith och Ahmed kände inte till att denna form av bidrag fanns och sökte 

därför inte. Idag har fler respondenter kännedom om att starta egetbidrag finns men kan inte 

utnyttja det, och utöver detta bidrag har de ingen kännedom om vilka andra former som finns 

förutom Ahmed.  

 

Winborg och Landström (2001) menar att företagsledare utnyttjar olika bidragsformer i stor 

utsträckning vilket inte stämmer överens med den föreliggande studie, då endast en använder 

sig utav bidrag idag. Tidigare forskning menar vidare att anledningen till användningen av 

denna metod kan förklaras av bristande möjligheter till andra bootstrapping lösningar, vilket 

överensstämmer på Ahmed då det har förekommit att han inte utnyttjar de övriga metoderna i 

någon större utsträckning. En annan form som användes var starta egetbidrag, vilket 

utnyttjades av tre respondenter. Troligen så skulle fler av respondenterna nyttja detta bidrag 

om de bara hade kunskap om att det fanns och att det är något som alla kan söka. Enligt Najib 

(1999) så finns det en skillnad mellan invandrarföretagare och övriga företag, i den meningen 

att fler invandrarföretagen använder sig av starta egetbidrag. Föreliggande studie visar att 

endast tre respondenter har använt sådant bidrag, författarna ställer sig därför kritiska till den 

tidigare undersökningen av Najib (1999). Najib (1999) har även kommit fram till att 
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anledningen till användningen av starta egetbidrag bland invandrare kan förklaras av deras 

svåra situation på marknaden. Författarna anser däremot att den bidragande orsaken beror på 

bristande kunskapen samt attityden till bidrag som vissa respondenterna har. Attityden som 

innebär att bidrag är något negativt, att det är ett tecken på att de inte kan ta vara på sig själva. 

Den bristande kunskapen bland Hassan och Mostafa om vilka som kan söka bidrag kan 

härledas till SOUs (2003:17) undersökning om menar att invandrare har svårt att förstå 

myndigheternas regelsystem. Studien av Winborg och Landström (2001) tar även upp att det 

är främst lite större småföretag som tar emot bidrag och eftersom våra respondenter tillhör så 

kallade mikroföretag, så kan detta innebära att dessa företag har svårt med att finna vilka 

bidrag som finns att erhålla. Författarna menar att anledningen till att så få har tagit emot 

bidrag och att endast en använder sig av det idag kan bero på att informationen om vad bidrag 

är och vart det går att finna inte når invandrarföretagen. Ovanstående resonemang 

sammanfattar tabellen om bidragsorienterad bootstrapping i sin helhet i bilaga 3. 

 

Minimerande bootstrapping 

Fakturering är något som inte är så vanligt inom respondenternas företag, och i Hassans och 

Sammis företag förekommer detta inte alls eftersom de berättar att det är svårt att ha 

fakturering i frisörbranschen. Mostafa, Ahmed, Vesna, Pablo och Keith använder sig alla av 

korta betalningsvillkor och anledningen är för att det vill ha in pengarna fortare. Mei använder 

sig däremot inte utav kortare betalningsdagar. Det händer att kunderna kan vara sena med 

betalningarna, men ändå är det inte alls vanligt att respondenterna använder sig utav metoder 

såsom dröjsmålsränta eller avbryter kontakten med kunderna, med undantag från Keith och 

Vesna. För Keith är det viktigt med kundrelationen och vill inte förstöra det genom 

dröjsmålsränta, dock har det hänt att han har avbrutit en relation vid försenad betalning. 

Vesna till skillnad från Keith vill inte avbryta en kundrelation eftersom hon inte har råd med 

det, dock använder hon sig utav dröjsmålsränta. Sju av åtta respondenterna som inte avbryter 

kundrelationen kan ha med att göra att de inte har råd att förlora sina kunder genom att kräva 

dem på pengar, vilket leder till att förseningar accepteras av denna anledning. De övriga 

respondenter nämner att de inte vill använda sig utav dröjsmålsränta, för att de riskerar att bli 

uppfattade som snåla. Gemensamt för respondenterna är att istället för dröjsmålsränta så 

ringer de upp kunderna och frågar varför de inte betalt.  

 

Winborg och Landström (2001) menar att kortare betalningsvillkor, avbryta kundrelationer 

vid försenade betalningar och dröjsmålsränta är metoder som används bland små företag, 

detta överensstämmer dock inte helt med föreliggande studie. Mostafa, Ahmed, Vesna, Pablo 

och Keith använder sig alla av korta betalningsvillkor till sina kunder, vilket leder till att 

denna metod används i relativt hög grad. Om kunden däremot skulle vara sen med 

betalningen så accepteras detta indirekt av flertalet respondenter eftersom det inte sker några 

större konsekvenser, bortsett från Keith och Vesna. Metoderna, dröjsmål och avbryta 

kundrelationer, använder respondenterna därav i lägre grad än vad den tidigare forskningen 

har kommit fram till (Winborg och Landström, 2001).  

 

Fem av åtta respondenter letar efter leverantörer som kan erbjuda de bästa villkoren. Pablo 

söker visserligen inte andra leverantörer men förhandlar om bättre priser inför varje nytt 

projekt. Förutom Pablo så har de övriga respondenter inte en stor leverantör utan flera små 

vilket ger dem möjlighet att jämför priserna mellan de olika leverantörerna och väljer den 

billigaste. De tre som inte avtalar om bättre priser är Vesna, Keith och Hassan, som menar att 

de inte har möjlighet att förhandla om villkor. Vesna och Keith vill ha bra kvalité och Hassan 

måste ha bra kvalitet eftersom han följer ett specifikt koncept. Gemensamt för samtliga 

respondenter är att alla har rutiner för att hålla nere lagerkostnaden. Det mest förekommande 
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bland respondenterna var att köpa in mindre volymer och oftare eller att köpa in enbart det 

som verkligen behövs så att det snabbare går åt. Att denna metod var viktig för 

respondenterna kan anses vara på grund av att lager är något som är synligt och är lätt att 

förändra.  

 

Föreliggande studie överensstämmer till relativ hög grad med tidigare forskning (Winborg & 

Landström, 2001) som säger att små företag letar efter leverantörer med de bästa villkoren. I 

denna studie letar fem av åtta respondenter efter leverantörer som kan erbjuda de bästa 

villkoren genom att avtala om bättre priser. Enligt författarna kan anledningen till att många 

av respondenterna aktivt letar efter leverantörer med bästa villkor kan bero på att företaget på 

så sätt kan spara väldiga summor tillskillnad från om företaget hade accepterat första bästa 

avtal. Företagsledare i småföretag har metoder för minimering av lagerhållning enligt tidigare 

studier (Winborg, 2003) vilket överensstämmer med föreliggande studie, genom att mycket 

hög grad av respondenter har rutiner och medvetet försöker hålla nere kostnaden för 

lagerhållningen. En orsak till att denna metod är vanligt förekommande kan bero på att det är 

en enkel åtgärd som internt kan påverkas av företagaren.  

 

Vissa av respondenter nämnde även andra minimerande metoder som förekommer i deras 

företag. Mostafa och Vesna nämnde att de köper begagnad utrustning istället för ny. Inköp av 

begagnat innebär att det kan gynna företagarens verksamhet ekonomiskt samt för att det även 

är ett bra sätt att minska kostnaderna i deras företag på. Kostnadsbesparing kan även anses 

som viktig när det är ont om kapital i företaget. Ahmed som är medveten om att 

personalkostnaden är en hög kostnad, löser detta genom att hans personal endast arbetar de 

timmar de verkligen behövs och de övriga timmarna så sköter han verksamheten själv. Vesna, 

Sammi, Pablo och Keith minimerar kostanden för reklam. Sammi, Pablo och Keith anser att 

deras kunder är de bästa marknadsförare vilket innebär att de inte behöver lägga pengar på 

marknadsföring. Vesna minskar det genom att tillsammans med sin son sköta den 

marknadsföring som de kan. Ingen av dessa två metoder nämns i studien av Winborg och 

Landström (2001), dock förekommer det trettiotvå olika metoder som den studien har kommit 

fram till varav få nämnda vid ord. Därav torde metoderna som nämnts av respondenterna ovan 

ingå under minimerande bootstrapping även om de inte framkommit i den tidigare 

forskningen. Författarna anser att metoderna således inte kan betraktas som nya, eftersom de 

inte anses som helt ovanliga. Resonemang ovan sammanfattar tabellen om minimerande 

bootstrapping i sin helhet i bilaga 3. 

 

Ägarfinansierad bootstrapping 

Det är inte vanligt förekommande att respondenternas släkt arbetar hos dem till under 

marknadspriset eller gratis, dock tar Vesna hjälp av sin familj och Ahmed har tagit. Ahmed 

hade sin familj hjälpandes i uppstartandet av företaget men gör det inte numera. Vesna tar 

hjälp av sin man och son med både bygge av inredning och marknadsföring. De övriga 

respondenter tar varken hjälp av sin familj eller släkt på grund av att det inte behövs. En 

viktig aspekt att se till är att eftersom de är invandrare så har de oftast ingen släkt som bor här 

utan de bor i andra länder och kan därför inte hjälpa till. Familjen finns däremot oftast nära 

tillhands och vad som framkommit i studien är att de i vissa fall har arbetat och har delägare 

som är familjemedlemmar, detta har dock aldrig skett till vad som anses vara under 

marknadsmässigt värde. Mostafa, Mei och Pablo är delägare med någon i sin familj men de 

arbetar inte till lägre löner, därav kan detta inte ses som en del av ägarfinansierad 

bootstrapping. Lån från sin familj och släkt har dock varit vanligt förekommande, vilket mer 

än hälften av respondenterna tidigare utnyttjat. Gemensamt för dessa respondenter är att de 

använde sig av detta enbart vid starten men att de därefter betalt tillbaka så fort de har kommit 
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igång med verksamheten. De som inte utnyttjat detta är Vesna, Pablo och Keith. Vesna 

berättade att eftersom hon själv kom som flykting från ett land i kris, hade inte heller hennes 

familj eller släkt så pass bra ställt att hon kunde ta hjälp av dem. Pablo och Keith har båda en 

ambition att klara sig så bra som möjligt själva och då båda började smått för att sedan växa 

allteftersom, var det inte mycket utgifter från början utan expanderade samtidigt som 

efterfrågan ökades. Sammanfattningsvis förekommer det således inte lån från släkt och familj 

alls inom respondenterna idag. 

 

Till skillnad från teorin (Winborg & Landström, 2001) som menar att småföretagare drar 

fördel av sin familj och släkt genom att de arbetar till en lägre lön, så finns tendenser att tyda 

att invandrarföretagare mer tar hänsyn till sin familj och släkt. Istället för att bara gynna sig 

själv, så blir de delägare med antingen sin man, barn eller syskon, detta är även vad de 

svenska rapporterna har kommit fram till, det vill säga att etableringen ofta sker i 

kompanjonskap med familjemedlemmar eller släktingar (SOU 1999:49). Det finns grund 

utifrån detta att anta att de ser till hela familjens intresse och väljer därför att arbeta 

tillsammans med familjen istället för att dra nytta av dem för egen vinning. Föreliggande 

studie visar således att metoden, användningen av släkten till låg lön eller gratis, strider mot 

tidigare studier (Winborg & Landström, 2001). Respondenterna vill klara sig så mycket som 

möjligt själva och har därför betalt tillbaka de lån som lånades vid starten av företaget. I 

svenska rapporter (Levin & Weström, 2001; Najib, 1999) har det framkommit att 

invandrarföretagen i större utsträckning lånar från släkt och familj än vad svenska företagare 

gör. Författarna ställer sig kritiska till detta på grund av att det finns tendenser som indikerar 

att de vill klara sig själva, samt att i nuläget så förekommer lån från släkten inte alls. Tre av 

åtta respondenterna har valt att inte alls låna av sina familjer och de övriga lånar inte idag. 

Ytterligare anledningar till att de inte lånar av sina familjer utöver viljan att klara sig själv kan 

även bero på att vissa invandrare kom till Sverige som flyktingar och det begränsar 

möjligheten att låna av sin familj eller släkt. Utifrån ovanstående resonemang så använder 

respondenterna i föreliggande studie sig inte av denna metod. 

 

Det förekommer även att tre av respondenterna inte tar ut lön, Sammi, Mostafa och Keith. 

Sammi säger att han väljer att betala tillbaka sitt Amli-lån och undviker därför ibland att ta ut 

lön, men av vad som framkommit av är att det finns vissa antydningar att utebliven lön även 

är på grund av bristande kapital. Kapitalbristen visar sig genom att han ibland får använda 

sina egna besparingar för att täcka företagets kostnader. Bristande kapital är även en 

anledning till att både Mostafa och Keith inte heller tar ut lön och precis som i Sammis fall 

händer det att de även få täcka företagets kostnader med egna besparingar. De övriga 

respondenter menar att det har förekommit i början av företagets etablering att de inte tagit ut 

lön eller använt sina privata besparingar för att täcka företagets kostnader men att det inte 

förekommer numera. I nuläget finns det således kapital i företaget och de behöver därför inte 

använda denna metod. Mei menar dock att hon alltid tar ut sin lön men att det inte alltid sker 

samma dag i månaden. Enligt författarna kan detta inte räknas att tillhöra denna metod 

eftersom hon inte undviker att ta ut lön utan det tas bara ut oregelbundet varje månad. 

Grundorsaken till användningen av metoden är enligt teorin (Winborg & Landström, 2001) 

låg vinstmarginal vilket även kan tydas hos vissa av samtliga respondenterna. Respondenterna 

menar att det råder brist på kapital i företaget som leder till att de ibland även måste tillskjuta 

egna besparingar för att täcka företagets kostnader, vilket överensstämmer med tidigare studie 

av Winborg och Landström (2001). Utifrån detta går det att tyda att respondenterna använder 

sig av dessa två metoder till relativ låg grad. 
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Uppdrag utanför arbetet och låta den inkomsten gå till företaget är inte så vanligt men det 

förekommer hos en av respondenterna, Hassan. Han arbetar ibland som modell och låter dessa 

intäkter gå till företaget. Vesna har däremot föreläst om hur det är att starta eget och hur 

företagaren kan lyckas, men dock inget som förekommer idag. De övriga respondenter som 

inte använder sig av denna metod har inte tänkt på det och en anledning till det kan enligt 

författarna bero på att företaget tar upp så mycket av deras tid. Winborg och Landström 

(2001) menar att denna metod förekommer bland småföretagarna för att få in mer kapital till 

den låga vinstmarginalen. Hassans uppdrag leder till att mer kapital kommer in i företaget, 

dock anser författarna att det inte görs på grund av låg vinstmarginal eftersom inget tyder på 

detta. Det som tyder på detta är dels att han inte tar in egna besparingar eller undviker att ta ut 

lön. Föreliggande studie överensstämmer därför till mycket låg grad med tidigare forskning 

(Winborg & Landström, 2001). 

 

Forskningen av Winborg och Landström (2001) menar att de företag som använder sig av 

dessa metoder har haft problem med att generera extern finansiering. Bland merparten av 

respondenterna stämmer detta överens med forskningen eftersom de inte har haft möjligheten 

att spara ihop kapital från det att de kom till Sverige och de öppnade sitt företag. De hade 

därför svårt att få banklån då de inte hade någon större säkerhet och var tvungna att på annat 

sätt få tillgång till kapital. Keith skiljer sig dock från anledningen till varför han använder sig 

utav denna metod. Tillskillnad från forskningen (Winborg & Landström, 2001) hade han inte 

svårt att få externt kapital utan valde att inte ens söka upp det, på grund av han ville klara sig 

själv. Han har därför enbart använt sig utav egna besparingar för att skjuta till när det behövs 

och han har inte heller lånat av sin familj för att lyckas. Resonemang ovan sammanfattar 

tabellen om ägarfinansierad bootstrapping i sin helhet i bilaga 3. 

5.3 Avslutande analysdiskussion  

De olika respondenterna skiljer sig inte mycket från varandra utan är eniga till stor del. Det 

finns inga större skillnader som skulle ge intryck att de agerar på olika sätt utifrån de olika 

länder de kommer från. Stora skillnader förekommer dock mellan dem och den tidigare 

studien som gjorts på de svenska småföretagarna (Winborg & Landström, 2001), vilket 

framkommit inom de tidigare avsnitten. Tydliga skillnader som framkommit är 

användningarna av interna och sociala bootstrapping metoder som Winborg och Landström, 

(2001) delat in dem i. Utifrån den tidigare forskning och jämförande med denna studie, så 

använder sig småföretagare sig utav finansiell bootstrapping i sin helhet medan 

invandrarföretagare använder sig mer utav interna bootstrapping metoder än vad de gör av 

sociala, det vill säga externt utanför företaget. Tydliga skillnader som framkommit är 

respondenternas arbetssätt som innebär att de inte utnyttjar sitt sociala kontaktnät vilket är 

tydligt då de inte använder sig utav relationsorienterad eller ägarfinansierad bootstrapping i 

samma utsträckning som Winborg och Landström (2001) kom fram till. Relationsorienterad 

bootstrapping är det som kan användas externt av respondenterna det vill säga användandet av 

det sociala nätverket. De svenska småföretagarna samarbetar mer med övriga företagare för 

ett gemensamt ändamål, det vill säga hålla nere kostnaderna. Även om en orsak till bristen av 

detta samarbete kan bero på den bransch som invandrarföretagarna arbetar inom, så 

framkommer det tydligt att invandrarföretagarna inte ser fördelarna med att arbeta på det 

sättet. De åtgärder som internt används av invandrarföretagare till hög grad är minimerande 

bootstrapping, där det förekommer både minskning av lagerhållning och att söka efter bästa 

varupris, troligen på grund av att detta är metoder som enkelt kan göras inom företaget. De 

övriga metoderna som förekommer inom minimering förekommer enbart i låg grad, då de inte 

vill komma i konflikt med sina kunder. De övriga kategorierna som kan tillämpas internt är 

fördröjande och ägarfinansierad bootstrapping. Inom fördröjande bootstrapping förekommer 
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leasing men inte metoden att dröja med leverantörer i någon hög grad. Till skillnad från teorin 

som menar att detta är en vanlig förekommande metod, så väljer majoriteten av 

respondenterna att till och med betala innan förfallotidens utgång, vilket strider mot den själva 

grundtanken med den fördröjande effekten. Inte heller använder de sig av sin familj och släkt 

på samma sätt som svenska företagare Tillskillnad från de svenska småföretagarna, så 

utnyttjar invandrarföretagarna inte familjen för arbete till en lägre lön eller ingen lön alls, utan 

mer att de tillsammans med sin familj driver företaget. Även inom bidragsorienterad 

bootstrapping finns stora skillnader då det framkommit i denna studie att invandrarföretagarna 

använder sig utav bidrag i mycket låg grad, eftersom de dels har svårt att veta vilka bidrag det 

finns att söka samt vilka som tillhandahåller det. Svenska småföretag har troligen lättare att 

söka upp det eftersom de är uppvuxna i samhället och har informationen om hur de kan få tag 

på bidrag och vart de kan vända sig för att få hjälp. 

 

En trolig orsak till skillnaderna mellan svenska småföretagare och invandrarföretagare kan 

som tidigare nämnts inte härledas till olika länder, dock kan de mer delas in i det som 

Hofstede (1984) benämns för individualism och kollektivism i sin kulturkarta. Skillnaderna 

mellan invandrarföretagarna och de svenska företagarna kan härledas till att de inte har något 

direkt socialt kontaktnät som de dels kan eller vill använda sig utav. En bidragande orsak till 

detta kan vara de kommer utanför och in istället för att de föds in i samhället och är från 

början en del av det. Invandrarföretagarna ser därför mycket till sig själva och sina närmaste 

för att klara sig, vilket kan förknippas med individualismen i Hofstedes (1984) undersökning 

om kulturella skillnader. Svenska småföretagare som har fötts in i det svenska samhället har i 

och med detta en förståelse för hur samhället fungerar och får därför en stark samhörighet 

med de övriga företagarna, är detta att liknas vid kollektivismen. Invandrarföretagarna som 

däremot inte har denna samhörighet med omgivningen eller samhället eftersom de inte är 

uppvuxna i Sverige. Det är möjligt att om invandrarföretagarna hade varit kvar i sitt hemland 

hade de kanske arbetat utifrån ett mer kollektivistiskt sätt eftersom de är uppvuxna i det landet 

och känner till den omgivningen och samhället. Den låga graden av användningen av bidrag 

kan vara en förklaring av den bristande kännedomen om samhället då det framkommit att 

några av respondenterna inte har kunskap om vilka som tillhandahåller bidrag eller hur de kan 

få tillgång till det. Eftersom de sätts i en omgivning som de inte känner till kan det bidra till 

att det skapas en starkare vilja att se till sina närmaste och få dem att må bra och inte söka sig 

till ett socialt kontaktnät. Dimensionerna stor kontra liten grad av maktdistans och stark 

kontra svag osäkerhet är inte tillämpningsbara på denna studie, eftersom det inte har 

framkommit vare sig acceptans för ojämn maktfördelning eller att respondenterna känner sig 

säkra eller osäkra inför sitt arbete. I föreliggande studie har det inte framkommit att 

invandrarföretagarna har hårdare drag som konkurrenskraftighet eller ambitioner att växa i 

någon större grad. De visar inte heller självsäkerhet i den bemärkelse att de indirekt accepterar 

försenade betalningar då det inte förekommer några konsekvenser i högre grad, vilket tyder på 

maskulina värderingar. Inte heller lutar de åt de feminina värderingarna eftersom de inte har 

någon större relation med andra företag som är typiska för denna dimension.   

 

Både Hofstede (1984) och Cagliano et al., (2011) har i sina undersökningar kommit fram till 

att varje land skiljer sig från varandra och att den kulturella profilen som finns inom varje 

land är grundläggande för de olika länders kulturella skillnader. Denna undersökning har 

däremot inte kommit fram till att de olika invandrarföretagarna agerar på olika sätt beroende 

på vilket land de kommer från, vilket de skulle göra om det överensstämde med teorin. De har 

istället mer liknande attityder och tillvägagångssätt, vilket kan indikera att den viktigaste 

grundorsaken inte är vilket land de kommer från utan att de kommer utifrån till ett annat land.   
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6. SLUTSATS  
är presenteras slutsatserna i avsnittet som följer. Slutsatserna i föreliggande studie 

bygger på resultatet av att åtta invandrarföretagare intervjuats. Avslutningsvis 

lämnas några implikationer samt förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 

  
 

 
Vi har i denna uppsats valt att studerat invandrarföretagares användning av finansiell 

bootstrapping. Uppsatsen problemformulering lyder: Hur använder sig invandrarföretagare 

utav finansiell bootstrapping? Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur 

finansiell bootstrapping används bland invandrarföretagare. Vidare vill vi generera en 

fördjupad förståelse för om användningen av finansiell bootstrapping kan härledas till deras 

invandrarbakgrund. Slutsatserna i föreliggande studie presenteras i nedanstående avsnitt som 

sammankopplar finansiering och finansiell bootstrapping och avslutningsvis ges en förståelse 

genom Hofstedes (1984) kulturkarta.   

6.1 Slutsats 

I likhet med småföretag i allmänhet så upplever invandrarföretagare att finansiering är svårt. 

Föreliggande studie har visat att invandrarföretagarna har haft vissa svårigheter med att 

erhålla extern finansiering men även en viss motsträvighet till det har förekommit. Även om 

invandrarföretagarna har haft svårt att erhålla externt kapital så är det få som menar att det är 

på grund av att de är invandrarföretagare, utan den främsta anledningen är för att de är ett 

mindre företag och arbetar inom branscher där det är allmänt känt att det är svårt att få 

banklån. Vad gäller övrig extern finansiering så som nya ägare har invandrarföretagare en 

negativ inställning till detta eftersom de inte vill förlora den kontroll de har. Föreliggande 

studie har visat sig att trots svårigheter att använda sig utav extern finansiering, så använder 

invandrarföretagare sig inte sig utav finansiella bootstrapping metoder i någon högre grad 

som kompensation för detta. Det finns inte heller några tydliga skillnader i användningen av 

bootstrapping mellan de olika branscherna i föreliggande studie. Ingen av de olika 

branscherna visar sig ha använt en bootstrapping metod mer eller mindre. De metoder som 

förekommit i hög grad är metoder som enkelt går att påverka internt inom företaget så som, 

lagerhållningskostnader, söka efter billigare leverantörer, leasing av sina resurser, minimering 

av reklamkostnad och kortare betalningsdagar på kundfakturor. Övriga metoder som används 

internt förekommer enbart i låg grad. Det som tydligt visar på detta är fördröjning av 

betalningar till leverantörer som svenska företagare använder sig utav förekommer till mycket 

låg grad bland invandrarföretagare i föreliggande studie. Studie har däremot visat på raka 

motsatsen eftersom invandrarföretagare till och med betalar innan förfallodagen, vilket strider 

mot den fördröjande metoden. Övriga metoder som innebär användning av sitt sociala 

kontaktnät, och statliga hjälpmedel, används enbart i låg grad av invandrarföretagarna eller 

inte alls. Invandrarföretagare använder emellertid inte finansiell bootstrapping i samma 

utsträckning som svenska småföretagare. 

 

Det finns inga större skillnader som skulle ge intryck att invandrarföretagarna agerar på olika 

sätt utifrån de olika länder som de kommer från, eftersom de är likartade i sin användning av 

bootstrapping metoderna. Dock förekommer det skillnader mellan invandrarföretagarnas och 

de svenska småföretagarnas användning av finansiell bootstrapping. En tolkning av detta 

agerande kan härledas till en av de kulturella dimensionerna i Hofstedes (1984) kulturkarta. 

Invandrarföretagare har inte den starka samhörigheten till samhället eftersom de kom till 

Sverige efter ett par år, vilket leder till att de inte har någon större kännedom om vilka 

organisationer som tillhandahåller hjälp eller vilken hjälp som finns att få. Svenska företagare 
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har lättare för detta eftersom de fötts in i samhället och redan har byggt upp ett kontaktnät från 

ett tidigt skede, vilket även underlättar samarbete med samhället i stort som med andra 

företagare. Invandrarföretagarna vänder sig därför mer inåt till sig själv och sin familj och 

agerar utifrån ett mer individualistiskt värderande, medan de svenska företagarna agerar mer 

utifrån ett kollektivistiskt värderande. Med ovanstående slutsats har kulturella skillnaden inte 

betydelse för användningen av finansiell bootstrapping utan har sin grund i utanförskap, vilket 

kan uppstå genom invandring till ett annat land. 

6.2 Implikationer  

En del invandrarföretagare i denna studie hade problem med att skaffa finansiering via bank 

och därför kan denna studies resultat användas av konsulter och stödorgan till att öka 

kännedomen hos invandrarföretagare om alternativ kapitalanskaffning. De olika finansiärerna 

bör även kunna hjälpa med att informera om alla potentiella finansieringskällor vilket gör det 

möjligt för ägarna att få en heltäckande förståelse för deras kapitalalternativ och finansiella 

tillvägagångssätt. Eftersom bootstrapping kan antingen komplettera eller ersätta traditionella 

kapitalkällor bör konsulter och stödorgan även öka medvetenheten hos invandrarföretagen om 

hur bootstrapping kan användas som en del av deras finansieringsplan. 

 

Studien har resulterat i att relationsorienterad bootstrapping används relativt lågt därför 

rekommenderar vi fler företag att undersöka möjligheterna att öka sitt sociala nätverk, såsom 

med sina revisorer, banker och andra kontakter.  

 

Vi vill även föreslå att invandrarföretagare bör skapa sig en bättre uppfattning om vilka 

möjligheter det finns att anskaffa resurser på. En ökad kunskap om möjliga finansieringskällor 

ökar företagets valmöjligheter när de är i behov av kapital. Invandrarföretagare bör även öka 

sin kunskap om finansiell bootstrapping eftersom nyttjandet av olika metoderna kan minska 

kostnaderna för resursanskaffningen.  

6.3 Fortsatt forskning  

Fenomenet med finansiella bootstrapping förtjänar mer uppmärksamhet i framtida forskning 

om invandrarföretagens finansiering och denna kvalitativa studie har kommit att bidra till en 

början av ett större forskningsområde. Resultatet som har visat att det finns skillnader mellan 

tidigare studier av småföretag och invandrarföretag bidrar till ett ökat intresse av att göra en 

kvantitativ undersökning. En kvantitativ undersökning skulle ge en generell förklaring till om 

det resultat som framkommit ur denna studie gäller för samtliga invandrarföretagare.  

 

På grund av tidsbrist har denna studie enbart undersökts utifrån invandrarföretagarnas 

perspektiv det skulle därför ytterligare vara intressant att undersöka utifrån företagarens och 

företagets egenskaper. Olika faktorer kan antas påverkar ett företags finansiella beslut vilket 

kan bero på företagets och företagarens karaktär, därför skulle en ny vinkel vara att undersöka 

hur användandet av finansiell bootstrapping ser ut utifrån deras karaktärsdrag.  

 

En ytterligare vinkel av denna undersökning skulle vara att i framtida forskning få ett 

livscykelperspektiv för användningen av finansiell bootstrapping inom invandrarföretagare.  
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INTERVJUGUIDE                BILAGA 1 

 

Invandrarföretagarnas finansiering  
Invandrarföretagaren:  

1. Berätta lite om dig själv och om varför du startade företaget.  

 

Finansiering: 

2. Berätta om hur du gick tillväga för att få tillgång till finansiering vid uppstartandet av ditt 

företag.  

3. Hur har finansieringen förändrats fram till idag?   

4. Berätta om hur ni ställer er till externa finansiärer, så som exempel användning av bank och 

nya ägare (delägare).  

 

Finansiell bootstrapping  
5. Berätta om hur ni gör för att tillgodose behovet av resurser utan att använda externt kapital 

exempelvis banklån. Det vill säga hur går ni tillväga för att hålla kostnaderna nere i företaget 

vi behov av nya resurser?  
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EVENTUELLA FÖLDRÅGOR               BILAGA 2 
 

Nedanstående frågor användes som kompletteringsfrågor under intervjun i de fall vi kände ett 

behov av en mer djupgående information inom något område. Frågorna kompletterades med 

att vi ställde varför/varför inte under de flesta av dessa frågor då vi ville att de skulle utveckla 

sina svar. 

 

Invandrarföretagarnas finansiering 
Invandrarföretagaren:   

- Var kommer du ursprungligen ifrån? 

- Vilken bransch befinner sig företaget i? 

 

Finansiering:  

- Tog ni reda på finansieringsmöjligheterna?  

- Upplevde ni att det har funnits kommunikationsproblem mellan företaget och 

långivare?  (Information) 

 

Finansiell bootstrapping  
Fördröjande bootstrapping 

- Dröjer ni avsiktligt med betalning till leverantörer?  

- Använder ni er av leasad utrustning? 

- Föredrar ni leasad istället för att köpa?  

 

Relationsorienterade bootstrapping 

- Samarbetar ni med andra företag genom att utrustning/verktyg delas? 

- Samarbetar ni med andra företag genom att dela lokaler?  

- Samarbetar ni med andra företag genom att ni delar personal?  

-     Förekommer andra typer av samarbete med andra företag?  

 

Bidragsorienterade bootstrapping 

- Tar ni emot eller har tagit emot någon form av bidrag från stiftelse, stat eller kommun? 

(Nutek, starta egetbidrag m.m.)  

- Vet ni vilka som tillhandahåller någon form av bidrag? 

 

Minimerande bootstrapping 

- Använder ni kortare betalningsdagar för att medvetet påskynda inbetalningar från 

kunder?  

- Avbryter ni kundrelationer på grund av återkommande sena betalningar? 

- Använder ni dröjsmålsränta på försenade kundfakturor?  

- Söker du reda på leverantörer som ger de bästa villkoren?  

- Vilka rutiner har ni för att minimera lagerhållning?  

 

Ägarfinansierade bootstrapping 

- Brukar släkten arbeta till låga löner eller gratis?  

- Har det förekommit att ni fått lån från släkten? 

- Händer det att ni (ägaren) undviker att ta ut lön ur företaget? 

- Förekommer det att ni (ägaren) använder privata besparingar för att täcka företagets 

kostnader? 

- Förekommer kapitalanskaffning genom att ni får uppdrag i andra företag, exempelvis 

konsultuppdrag, ersättning från undervisning och dylikt som går till företaget? 
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TABELLER                 BILAGA 3 
 

1. Finansiering 
 

Tabell 1 är en sammanfattning kring finansieringen i invandrarföretagen i föreliggande studie. 
Tabellen utgår ifrån resultatet av analysen i kapitel 5. 

 

2. Finansiell bootstrapping 

 
Tabell 1 är en sammanfattning kring metoderna inom fördröjande bootstrapping som 

förekommer bland invandrarföretagare i denna studie. Tabellen utgår ifrån resultatet av 

analysen i kapitel 5. 

Förekommer:  √ Ja; - Nej 

 

Tabell 2 är en sammanfattning kring metoderna inom relationsorienterad bootstrapping som 

förekommer band invandrarföretagare i denna studie. Tabellen utgår ifrån resultatet av analysen 

i kapitel 5. 

Förekommer:  √ Ja; - Nej 

 

Finansiering  Mostafa  Ahmed Mei Vesna Hassan Sammi Pablo Keith 

Medel vid start Banklån, 

egna 

medel, 

lån av 

familjen 

Egna 

medel, 

banklån, 

lån av 

släkt 

Lån av 

släkt, 

banklån 

Almilån, 

bidrag 

Egna 

medel, 

lån från 

familj  

Krediter, 

lån av 

familj, 

almilån, 

egna 

medel 

Egna 

medel, 

bidrag 

Egna 

medel 

Tog reda på  

finansiella möjligheter 

  Nej     Nej    Nej Ja, via 

tidning 

  Nej  Ja, via 

en vän  

 Nej   Nej  

Kommunikationsproblem Nej Ja  Nej  Ja Nej  Ja    Nej   --- 

Medel idag Banklån Egna 

medel 

Banklån Egna 

medel 

Egna 

medel 

+ 

banklån 

Almilån  Egna 

medel  

Egna 

medel  

Ta in banklån  Ja  Om det 

behövs  

Ja  Om det 

behövs  

Ja  Nej  Nej  Nej  

Ta in externa ägare Nej Nej  Nej  Nej Nej  Nej  Nej Ja  

Fördröjande  

bootstrapping  

 

 

 

Mostafa  

 

 

Ahmed 

 

 

Mei 

 

 

Vesna 

 

 

Hassan 

 

 

Sammi 

 

 

Pablo 

 

 

Keith  

Dröjer med betalning - - - - - - - - 

Leasar utrustning  √ - √ - √ - √ - 

Föredrar leasad framför  

att köpa 

- - - - - - √ √ 

Relationsorienterade 

bootstrapping 

Mostafa Ahmed Mei Vesna Hassan Sammi Pablo Keith 

Delar utrustning/verktyg - - - - - - - - 

Delar lokaler -  - - - - - - √ 

Delar personal - - - - - - - - 

Andra typer av samarbete - √ - -  √ √ - - 
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Tabell 3 är en sammanfattning kring metoderna inom bidragsorienterad bootstrapping som 

förekommer band invandrarföretagare i denna studie. Tabellen utgår ifrån resultatet av 

analysen i kapitel 5. 

 

Tabell 4 är en sammanfattning kring metoderna inom minimerande bootstrapping som 

förekommer band invandrarföretagare i denna studie. Tabellen utgår ifrån resultatet av 

analysen i kapitel 5. 

Förekommer:  √ Ja; - Nej 

 

Tabell 5 är en sammanfattning kring metoderna inom ägarfinansierad botstrapping som 

förekommer band invandrarföretagare i denna studie. Tabellen utgår ifrån resultatet av analysen 

i kapitel 5. 

Förekommer:  √ Ja; - NeJ 

Ägarfinansierade 

bootstrapping 

Mostafa  Ahmed  Mei Vesna  Hassan Sammi Pablo Keith 

Släkt eller familjen 

arbetar till låga löner eller 

gratis 

    -        -    -  √    -    - - - 

Lån från släkt      √     √   √   -    √    √ - - 

Undviker ta ut lön      √     -    -     -    -    √ -    √ 

Privata besparingar för att 

täcka företagets 

kostnader 

    √     -    -   -    -    √ -    √ 

Uppdrag i andra företag 

som går till företaget 

    -     -   -    -     √ - - - 

Bidragsorienterade 

bootstrapping 

Mostafa  Ahmed Mei Vesna  Hassan  Sammi Pablo Keith  

Tar emot bidrag eller 

tagit emot bidrag  

 Varken 

eller 

  Tar 

emot 

Varken 

eller 

 Tagit 

emot 

Varken 

eller 

  Tagit 

emot 

Tagit 

emot 

Varken 

eller 

Vet vilka som 

tillhandahåller bidrag 

  Nej   Ja  Ja     Ja    Nej   Ja   Ja   Nej 

Minimerande 

bootstrapping 

Mostafa Ahmed Mei Vesna Hassan Sammi Pablo Keith  

Kortare 

betalningsvillkor 

√ √ - √ - - √ √ 

Avbryter 

kundrelationer vid 

sena betalningar  

-  

 
- - - - - -  √ 

Dröjsmålsränta vid 

försena betalningar 

- - - √ - - -  - 

Söker leverantörer 

med bästa villkor 

√ √ √ - - √ √ - 

Rutiner för att 

minimera 

lagerhållningen 

√ √ √ √  √ √ √ 

 

√ 

 

Övrigt:         

Köper begagnat 

istället för nytt 

√   √ 

 

    

Minimerande av 

personalkostnader 

 √       

Minimering av 

reklamkostnader 

   √  √ √ √ 


