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SAMMANFATTNING 
 
Framväxten av startupbolag är viktig för såväl samhällsutveckling som jobbmöjligheter. 

Dock visar forskning att dessa typer av bolag ofta möter svårigheter i sin 

kapitalanskaffning, som är en förutsättning för att bolagen ska utvecklas och fortleva. 

För att uppfylla startupbolags finansieringsbehov har en alternativ finansieringsmetod 

växt fram de senaste åren – crowdfunding, och denna metod är ännu relativt outforskad. 

Därmed fann författarna till denna studie ett forskningsgap som behövde fyllas. 
 

Syftet med denna studie är därför att utveckla en djupare förståelse för hur startupbolag 

och dess två subaktörer; företagsinkubatorer och banker, upplever att den relativt nya 

finansieringsmetoden crowdfunding förändrar förutsättningarna för startupbolag att 

söka externt kapital. Studiens utgångspunkt är bolags förutsättningar i traditionella 

finansieringssammanhang, och tar därför avstamp i teorier kring dessa. För att fylla det 

funna forskningsgapet och uppfylla studiens syfte har en kvalitativ studie genomförts, 

där empiri har samlats in under tio semistrukturerade intervjuer, fördelat på de tre ovan 

nämnda aktörerna. Ur teorin och empirin kunde fyra övergripande teman finnas; 

kapitalstruktur, informationsasymmetri, signalering och finansieringslandskapet. Under 

varje tema kunde kunskap i relation till både traditionella finansieringssammahang och 

crowdfundingsammanhang utläsas, vilket gav författarna möjligheten att besvara 

problemformuleringen samt uppfylla studiens syfte. 
 

De generella resultat som kunde utläsas ur dessa fyra övergripande teman är att 

crowdfunding som alternativ finansieringsmetod upplevs kunna påverka 

förutsättningarna för startupbolag att söka externt kapital på flera sätt; genom att öka 

tillgängligheten av externt kapital både initialt och efter en lyckad 

crowdfundingkampanj, genom att förändra krav på signalering som startupbolag möter 

för att minska informationsasymmetrin mellan bolaget och finansiären, samt genom att 

finansieringsmetoden upplevs kunna demokratisera det finansiella systemet och 

förflytta makten från traditionella finansiärer till individerna i samhället. Dessutom 

framkom det under studien att det råder en relativt utbredd okunskap kring 

crowdfunding som finansieringsmetod, en okunskap som författarna anser bör minskas 

avsevärt för att startupbolag på ett effektivt sätt vidare ska kunna nyttja metoden till 

dess fulla potential. Dessa resultat bidrar såväl teoretiskt till forskningsfältet, som 

praktiskt till startupbolag – genom ökad insikt och därmed bättre förutsättningar att fatta 

strategiskt välgrundade finansieringsbeslut, med crowdfunding i åtanke. 
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1. INLEDNING 

Författarna inleder detta examensarbete med att förklara varför de har valt det 

forskningsämne denna studie ämnar omfatta, och därmed tidigt göra läsaren insatt i 

ämnesvalet. Därefter beskriver författarna ämnets aktualitet, den teoretiska bakgrunden 

till ämnet samt de kunskapsgap de funnit i detta, för att därefter avsluta med att 

definiera den forskningsfråga och det syfte som kommer att genomsyra detta arbete. 

Författarna belyser även de avgränsningar de valt att göra gällande genomförandet av 

denna studie. 

1.1 ÄMNESVAL 
Författarna av detta examensarbete är båda civilekonomstudenter på Handelshögskolan 

vid Umeå universitet, som valt att inrikta sig mot finansiering på avancerad nivå. Under 

utbildningen har de därför utvecklat en god förståelse för de traditionella 

finansieringsmetoderna och finansieringsteorierna, och när de under sin sista termin på 

programmet fick möjlighet att fördjupa sig inom ett valfritt område blev de intresserade 

av att undersöka startupbolag och ett aktuellt och icke-traditionellt fenomen inom 

finansieringen av dessa bolag. Författarna var initialt intresserade av hållbarhet och 

icke-traditionella affärsmodeller, och hur dessa påverkade finansieringen av 

startupbolag generellt, men efter att via sociala medier stött på flertalet projekt som 

finansierats via crowdfunding väcktes ett intresse att istället undersöka detta fenomen 

djupare. De insåg även snabbt att det är ett relativt outforskat ämne som troligtvis 

kommer kunna påverka företagsfinansiering framöver, och eftersom ämnet gick i linje 

med grundidén passade det väl in att arbeta vidare med och undersöka ytterligare. 

Vidare kommer författarna från olika bakgrunder när det gäller arbetslivserfarenhet, där 

den ena författaren har arbetat inom bank och den andra på ett mindre och relativt 

nystartat företag. Detta gör att författarna kommer från två olika håll in i detta 

examensarbete, med skilda perspektiv och erfarenhet av företagsfinansiering i 

arbetslivet, vilket gör arbetet än mer intressant att genomföra. Ämnet för denna studie är 

därmed crowdfunding som är en del av det övergripande ämnet finansiering av 

startupbolag, och kontexten för studien kommer därmed vara den kontext som 

startupbolag befinner sig i (se figur 1). Efter att ha läst flertalet vetenskapliga artiklar 

inom ämnet crowdfunding och finansiering av startupbolag, upplevde författarna att ett 

bredare perspektiv med flera aktörers synvinklar saknades och att ämnet därför kunde 

vara lämpligt att skriva om. När en djupgående litteraturgenomgång utfördes, där 

tidigare forskning granskades, blev detta faktum ännu tydligare, vilket indikerar att det 

finns ett behov av en studie som inkorporerar flera aktörers perspektiv på fenomenet.  
 

 

Figur 1. Översikt av studiens ämne och dess kontext 
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1.2 PROBLEMBAKGRUND  
“Jag tror att det är just startupbolag som kommer att ta fram de nya produkter och 

tjänster vi behöver för att använda mindre av jordens resurser”, säger den svenska IT-

entreprenören Niklas Zennström i en intervju i Svenska Dagbladet (Jakobsson, 2014). 

På liknande sätt anser Söderblom och Samuelsson (2014, s. 7) vid 

Entreprenörskapsforum att innovativa startupbolag spelar en viktig roll både för den 

ekonomiska utvecklingen och för samhället i stort. Startupbolag skapar såväl jobb som 

innovativa lösningar på aktuella problem (Cassar, 2004, s. 262-263; Söderblom & 

Samuelsson, 2014, s. 7). För att ta till vara på idéer och potentiella framgångsrika 

startupbolag finns företagsinkubatorer, science parks och andra liknande verksamheter 

(Fernandez Fernandez et al., 2015, s. 784). De fungerar som hjälporgan och erbjuder 

ofta såväl rådgivning, uppehälle och ibland även viss finansiering (Fernandez Fernandez 

et al., 2015, s. 784; Logue, 2000, s. 27). SISP (Swedish Incubators and Science Parks) 

utvärderar årligen cirka 800 företag i sina affärsutvecklingsprocesser (SISP, u.å.). För 

att ett startupbolag ska överleva och frodas krävs resurser, och en av de nödvändiga 

resurserna som företag fordrar för att lyckas är kapital (Cassar, 2004, s. 262-263). Ett 

företags finansieringskällor förändras i många fall över företagets livscykel (Cassar, 

2004, s. 264). I startupbolag blir även entreprenörens egna finansieringpreferenser samt 

bolagets materiella tillgångar viktiga för finansieringsbesluten och påverkar därför dessa 

i hög grad (Cassar, 2004, s. 264, 277).  
 

Startupbolag kan initialt finansiera sig på flera olika sätt. De mest traditionella källorna 

till finansiering är generellt bidrag, statliga lån, kommersiella lån, affärsänglar, och 

riskkapitalister, och dessa källor används i olika stor utsträckning (Söderblom & 

Samuelsson, 2014, s. 20). Av de finansieringskällor som denna studie behandlar är den 

mest använda finansieringskällan för startupbolag i Sverige, enligt 

Entreprenörskapsforum, grundarens egna kapital (Söderblom & Samuelsson, 2014, s. 

45). Därefter kommer bidrag, följt av statliga lån, som tillsammans står för cirka en 

tredjedel av kapitalet som investeras i startupbolag (Söderblom & Samuelsson, 2014, s. 

45-46). En liten andel av finansieringen kommer från affärsänglar, riskkapitalister, och 

kommersiella lån, medan den allra minsta andelen kommer från vänner och familj 

(Söderblom & Samuelsson, 2014, s. 46). Det är viktigt att ha i åtanke att dessa nivåer är 

specifika för Sverige, som denna studie ämnar undersöka, och många detaljer skiljer sig 

markant från hur det ser ut i exempelvis USA (Söderblom & Samuelsson, 2014, s. 46). 

Ett exempel på en sådan skillnad är ett högt användande av kommersiella lån i USA för 

att finansiera verksamheten i startupfasen (Robb & Robinsson, 2012, s. 167, 177).  
 

Trots att det, som tidigare nämnt, finns många etablerade initiala finansieringskällor, 

menar många forskare att det finns ett finansieringsgap, där gapet innebär att 

startupbolag har svårt att få tag på externt kapital (Cassar, 2004, s. 266; Cosh et al., 

2009, s. 1530; Tomczak & Brem, 2013, s. 336). Det finns flera orsaker till detta, och 

Cassar (2004, s. 277) menar att tillgångsstrukturen i det nystartade bolaget har stor 

betydelse. Detta resulterar i att flertalet startupbolag med lönsamma idéer inte når de 

kapitalnivåer de är i behov av för att driva sin verksamhet. För att överbygga dessa 

finansieringsgap utvecklas finansieringslandskapet ständigt och nya 

finansieringsmetoder växer fram; en relativt ny finansieringsmetod som vuxit fram de 

senaste åren är crowdfunding (Belleflamme et al., 2013a, s. 586; Burke, 2012; 

Jakobsson, 2013).  
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Crowdfunding är en finansieringsmetod som innefattar en öppen inbjudan att bidra med 

kapital, som syftar till att många individer och/eller organisationer bidrar med små 

tillskott, istället för att en enskild investerare bidrar med en större summa (Belleflamme 

et al., 2013a, s. 588; Mollick, 2013, s. 2). Bidraget kan ske i form av en gåva eller i 

utbyte mot någonting, såsom en framtida produkt, ränta och framtida återbetalning, eller 

aktier - och dessa fyra varianter är de vanligaste typerna av crowdfunding (Mollick, 

2013, s. 3). I vissa fall är utbytet immateriellt i form av status, identifikation och 

gemenskapsfördelar (Belleflamme et al., 2015, s. 12; Ordanini et al., 2011, s. 445). 

Crowdfundingprocessen kan ske via internetbaserade plattformar, som agerar 

intermediär mellan medfinansiärerna och de som är i behov av kapital (Belleflamme et 

al., 2015, s. 12). Det finns två grundmodeller för hur dessa plattformar agerar, där den 

ena benämns allt-eller-inget (all-or-nothing), och den garanterar att medfinansiären får 

sitt kapital tillbaka om företaget/projektet inte når sitt finansieringsmål, medan den 

andra modellen kallas behåll-allt (keep-it-all eller all-or-more), där kapitalet tillfaller 

företaget/projektet trots att finansieringsmålet inte nås fullt ut (Gerber & Hui, 2013, s. 

34:4). 

  

Huvudsyftet med crowdfunding för ett företag eller ett projekt är att anskaffa kapital, 

men crowdfunding har även andra fördelar - förutom kapitalanskaffning kan 

crowdfundingprocessen bidra med marknadsföring, återkoppling och intresseskapande 

(Mollick, 2013, s. 3). De som bidrar med kapital har ofta ett genuint intresse i produkten 

eller tjänsten och agerar medskapande i processen, vilket kan vara en tillgång för 

bolaget (Belleflamme et al., 2013a, s. 587). Dessa egenskaper hos crowdfunding gör att 

finansieringsmetoden i vissa fall används för att kunna gå vidare med att skaffa annat, 

mer traditionellt kapital. Genom att via crowdfunding visa på den eventuella efterfrågan 

produkten eller tjänsten har, kan kapitalsökarna övertyga traditionella finansiärer att 

deras produkt eller tjänst är värd att investera i (Mollick, 2013, s. 3). Ett exempel på 

detta är Pebble “smart watch” som till en början nekades riskkapital, men som efter en 

lyckad kampanj via Kickstarter, som är en av de mest välkända 

crowdfundingplattformarna, fick tillgång till stora summor riskkapital, vilket visar på 

effekten crowdfunding kan innebära i sökandet av kapital (Dingman, 2013). Då olika 

typer av finansiering har olika egenskaper och bifaktorer innebär det att de inte alltid är 

perfekta substitut till varandra, utan respektive finansieringsmetod tillför olika saker till 

företaget eller projektet (Cosh et al., 2009, s. 1494), vilket innebär att crowdfunding 

med sina specifika egenskaper i vissa fall kan fungera som ett komplement till andra 

finansieringsmetoder. På grund av denna versatila användning av crowdfunding, och de 

olika roller aktörerna i crowdfundingprocessen kan spela, anses det kunna påverka och 

förändra det rådande finansieringslandskapet (Ordanini et al., 2011, s. 463).  
 

Författarna till denna studie anser att startupbolag skulle ha möjlighet att fatta bättre 

grundande finansieringsbeslut ifall ämnet var mer utforskat, och ifall de hade en bättre 

insyn i hur de olika aktörerna upplever effekterna av finansieringsfenomenet 

crowdfunding - vilket sammanfattar det praktiska bidraget från en studie inom detta 

ämne. Baserat på denna problembakgrund har relevanta teorier eftersökts som kan bidra 

med förståelse för problemet och som dessutom kan hjälpa till att identifiera de 

forskningsgap som finns inom ämnesområdet.  
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1.3 TEORETISK BAKGRUND OCH FORSKNINGSGAP  

1.3.1 STARTUPBOLAG OCH DERAS RESURSBEHOV 
Begreppet startupbolag är vida använt inom forskning, men definitionerna av begreppet 

kan skilja sig något åt. Åstebro och Bernhardt (2003, s. 303-304) undersöker 

startupbolag i sin studie, och kallar dem då “små nya företag”, där de undersöker de 

första fyra åren av företagens livscykel. En liknande definition av startupbolag ges av 

Robb och Robinson (2012, s. 153-154), som menar att startupbolag är företag i mycket 

tidiga skeden i livscykeln, som ofta infaller under de första åren av företagens 

verksamhet. Andra definitioner finns, såsom att ett startupbolag är ett “nytt företag” 

(Cassar, 2004, s. 262), och ibland innefattar även definitioner att företaget är ägarstyrt 

och startat från grunden (Kolvereid & Isaksen, 2005, s. 868). Huyghebaert och Van de 

Gucht (2007, s. 101-102) ger i sin studie en djupgående definition som utesluter bolag 

som är avknoppningar från andra bolag, sammanslagningar av bolag, eller bolag som på 

annat sätt existerat tidigare. Baserat på dessa ovanstående definitioner definieras 

startupbolag i denna studie som nystartade företag i uppstartsfasen, som ännu inte nått 

en långvarig stabil verksamhet, detta utan att bestämma någon specifik tidsram. Det är 

även värt att notera att ett startupbolag i denna studie till stor del likställs med 

begreppen “new business venture”, “entrepreneurial firm” eller “new firm”, och att 

delar av den teori som använts i studien ursprungligen kan ha använt något av de 

ovanstående begreppen. 
 

För att startupbolag ska kunna nå långvariga och stabila verksamheter är 

finansieringsbehovet ett av deras grundläggande resursbehov (Cassar, 2004, s. 263; 

Mollick, 2013, s. 2; Tomczak & Brem, 2013, s. 336). Med andra ord behövs kapital för 

att utveckla ett företag från grunden. Beroende på vilken initial finansieringsstruktur 

företaget väljer påverkas verksamheten som helhet på olika sätt, såväl gällande resultat 

som förmågan att kunna växa ytterligare (Cassar, 2004, s. 264). Finansieringsstrukturen 

är uppbyggd av en blandning av aktiekapital och lånat kapital, och andelarna dessa 

emellan varierar från företag till företag (Bruns & Fletcher, 2008, s. 172; Robb & 

Robinson, 2012, s. 154; Sjögren & Zackrisson, 2010, s. 77). Dock finns det även andra 

resursbehov, förutom kapitalbehovet, hos startupbolag för att de ska kunna nå 

långvariga verksamheter såsom lokaler, nätverk och rådgivning. Dessa typer av resurser 

kan en företagsinkubator bistå med (Fernandez Fernandez et al., 2015, s. 784). Stokan et 

al. (2015, s. 317) beskriver företagsinkubatorer som organisationer som syftar till att 

hjälpa nya företag med resurser och service, vilket ger dem möjlighet att växa. Vilka 

tjänster företagsinkubatorerna erbjuder varierar; lokaler är en mycket vanlig tjänst 

medan viss finansiering erbjuds mer sällan (Logue, 2000, s. 26-27). Fernandez 

Fernandez et al. (2015, s. 784) menar att de allra flesta definitioner av 

företagsinkubatorer innefattar två saker, (1) att inkubatorn erbjuder företagstjänster, 

samt (2) att inkubatorn erbjuder hjälp med företagsutveckling. Fördelarna med att, som 

startupbolag, vara ett inkubatorföretag är att de får tillgång till större nätverk och mer 

företagsservice än andra startupbolag (Stokan et al., 2015, s. 318). Det är just dessa 

faktorer, tillsammans med de synergieffekter som de skapar, som gör att 

inkubatorföretag har möjlighet att sänka transaktionskostnader och redan tidigt kan 

skapa bättre förutsättningar för sina affärsidéer, vilket andra startupbolag som inte är 

inkubatorföretag inte har samma möjlighet till (Fernandez Fernandez et al., 2015, s. 

785). 
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Trots detta breda resursbehov är en av de mest centrala frågorna inom 

entreprenörskapsforskning hur startupbolag finansieras, och då främst frågor kring hur 

finansieringen påverkar dess tillväxt och överlevnad (Robb & Robinson, 2012, s. 153). 

Det tycks råda konsensus bland forskare inom området att startupbolag har svårare än 

andra, mer etablerade bolag, att få tag på externt kapital (Huyghebaert & Van de Gucht, 

2007, s. 101-102; Tomczak & Brem, 2013, s. 336). En förklaring till detta kan vara att 

det är viktigt för startupbolag att vara medvetna om, och förstå logiken i 

beslutsprocessen hos kreditgivare för att få lån och för att nå en så bra kreditvärdighet 

som möjligt, då denna kan möjliggöra för företag att generera externt kapital både idag 

och framöver (Bruns & Fletcher, 2008, s. 171). En annan förklaring till varför 

startupbolag har svårare att få externt kapital, än etablerade företag, kan bero på att de 

inte är börsnoterade och mindre transparenta (Bruns & Fletcher, 2008, s. 172, 174), och 

därmed har banker mindre insikt och information om dessa typer av företag. På samma 

sätt menar Huyghebaert och Van de Gucht (2007, s. 101) att startupbolag saknar 

finansiell historik och att finansiärer därmed inte vet huruvida företaget kommer vara 

lönsamt eller inte. Eftersom startupbolag är centrala i användandet av crowdfunding, 

blir teorier kring startupbolag, deras kapitalbehov, samt den problematik som finns 

kring startupbolags möjlighet att få tag på initialt kapital relevanta för vidare 

litteratursökning i detta examensarbete.  

1.3.2 INITIAL FÖRETAGSFINANSIERING OCH TRADITIONELLA FINANSIERINGSTEORIER 
Initial företagsfinansiering kan traditionellt sett delas in i tre klassifikationer; 

ägarkapital, internt kapital och externt kapital (Robb & Robinson, 2012, s. 163). Det 

interna kapitalet kan definieras som kapital som kommer från personliga källor, 

familjemedlemmar eller anställda (Robb & Robinson, 2012, s. 164). Det externa 

kapitalet kan definieras som kapital som kommer från andra investerare och statliga 

eller kommersiella källor (Robb & Robinson, 2012, s. 164). De externa källorna är 

många, där vanligt förekommande finansieringskällor är banker, riskkapitalbolag och 

individer (familj, vänner eller affärsänglar) (Cosh et al., 2009, s. 1494; Mason & Stark, 

2004, s. 228; Åstebro & Bernhardt, 2003, s. 306), samt statliga finansieringskällor 

(Åstebro & Bernhardt, 2003, s. 306). Banker agerar långivare och investerare i bolag av 

alla storlekar (Mason & Stark, 2004, s. 229). Riskkapitalister bidrar med aktiekapital 

och investerar för kapitalvinst, och från skillnad till banker deltar de i det investerade 

bolagets framgång (Mason & Stark, 2004, s. 230). Affärsänglars investeringsbeslut 

liknar riskkapitalisters, även om vissa skillnader mellan dessa förekommer (Mason & 

Stark, 2004, s. 231). När det kommer till de statliga finansieringskällorna fokuserar de 

statliga finansiärerna i Sverige framförallt på bidrag och lån, såväl med marknadsriktiga 

räntor som med mjukare villkor (Svensson, 2008, s. 96).  
 

Denna studie fokuserar till största del på det externa kapitalet, vilket gör att teorier om 

dessa finansieringsmetoder och finansieringskällor är relevanta. Framförallt fokuserar 

detta examensarbete på lånat kapital från bank. Sverige har ett bankfokuserat finansiellt 

system där både banker och andra finansiella intermediärer spelar en viktig roll för 

företag och dess finansiering (Sjögren & Zackrisson, 2005, s. 75). Banker arbetar för att 

omallokera resurser mellan hushåll och företag i samhället, för att skapa en så effektiv 

samhällsekonomi som möjligt, möjliggöra för företag att investera och för ekonomin att 

växa som helhet (Mishkin et al., 2013, s. 23-24; Schwienbacher & Larralde, 2010, s. 4). 

Denna omallokering sker genom att förflytta kapital från de som har överflöd, men 

saknar investeringsmöjligheter, till dem som har investeringsmöjlighet men saknar 

kapital (Mishkin et al., 2013, s. 23; Schwienbacher & Larralde, 2010, s. 4). En bank är 
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en finansiell institution som ämnar göra vinst genom att omvandla sina tillgångar från 

kortsiktig inlåning till långsiktig utlåning (Mishkin et al., 2013, s. 210). Vinsten 

kommer i första hand ifrån skillnaden i in- och utlåningsränta, vilket förhoppningsvis 

skapar ett positivt räntenetto för banken (Mishkin et al., 2013, s. 211). Detta innebär att 

utlåning är en mycket stor del av bankers affärsverksamheter, och en viktig komponent i 

bankers affärsmodeller. Eftersom banker i Sverige, som nämnts tidigare, är en viktig 

aktör inom företagsfinansiering, blir teorier kring banker och dess kreditprocesser för 

startupbolag relevanta att inkorporera i denna studie.  
 

Gällande extern finansiering finns det ett antal traditionella finansieringsteorier som är 

vida accepterade, och som till stor del sammanfattar företagsfinansiering. Dessa är 

bland annat informationsasymmetri och pecking-order teori (Cassar, 2004, s. 263-264; 

Cosh et al., 2009, s. 1497-1499). Pecking-order teori menar att företag har preferenser 

gällande vilken typ av kapital de använder sig av för att finansiera sin verksamhet, och 

teorin beskriver den specifika ordning i vilken dessa preferenser ligger (Brealey et al., 

2011, s. 488; Bruns & Fletcher, 2008, s. 172; Myers, 1984, s. 581). Exempelvis menar 

pecking-order teorin att ett företag föredrar att använda sig av internt kapital framför 

externt kapital, men att de hellre väljer lån framför aktiekapital när de behöver använda 

sig av externt kapital (Brealey et al., 2011, s. 488; Myers, 1984, s. 581). Trots att företag 

föredrar internt kapital räcker detta ofta inte till för fullständig utveckling och tillväxt 

för startupbolag, och därför behöver de vanligtvis även vända sig till alternativ 

finansiering i form av externt kapital (Bruns & Fletcher, 2008, s. 172). I nära relation till 

pecking-order teorin ligger teorin om informationsasymmetri (Brealey et al., 2011, s. 

488). Denna teori menar att olika aktörer har olika stor tillgång till information, vilket 

gör att respektive aktör behöver ta hänsyn till olika typer av risker (Berk & DeMarzo, 

2011, s. 533; Brealey et al., 2011, s. 488; Leland & Pyle, 1977, s. 371). Exempelvis vet 

företaget mer om företagets egna kassaflöden än en extern finansiär gör, vilket gör att 

finansiären behöver ta betalt för sin risk associerat till dessa osäkerheter kring företags 

kassaflöden (Berk & DeMarzo, 2011, s. 533). Därav drivs pecking-order teorin av den 

asymmetriska informationen (Brealey et al., 2011, s. 488; Shyam-Sunder & Myers, 

1999, s. 225), då det blir dyrare för ett företag att använda sig av externt kapital än 

internt kapital.  
 

Författarna till denna studie anser att det är olämpligt att utesluta de traditionella 

teorierna inom företagsfinansiering, när ett område inom ämnet företagsfinansiering ska 

studeras. Därför är de högst relevanta för denna studie som fokuserar på startupbolags 

finansiering och crowdfunding som finansieringsmetod. Dessutom anser författarna att 

de traditionella teorierna blir extra intressanta i relation till de specifika egenskaper som 

såväl startupbolag och crowdfunding som finansieringsmetod har. Startupbolag har 

svårare att få kapital än större bolag och externa finansiärer saknar information i större 

utsträckning om dessa typer av bolag. Crowdfunding kan bidra med andra fördelar än 

traditionella finansieringsmetoder och skiljer sig på flera sätt ifrån dessa. Detta gör att 

startupbolag och crowdfunding blir extra intressanta att relatera till traditionella 

finansieringsteorier. 

1.3.3 CROWDFUNDING  
På grund av den tidigare beskrivna utvecklingen av det finansiella landskapet, har 

crowdfunding som finansieringsmetod blivit alltmer vanligt (Belleflamme et al., 2013a, 

s. 586). Forskare menar att crowdfunding är en vidareutveckling, eller en gren, av 

konceptet crowdsourcing (Belleflamme et al., 2013a, s. 587; Schwienbacher & Larralde, 
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2010, s. 5), som innebär att företag använder individer utanför företaget, exempelvis 

möjliga kunder, för att samla idéer, få återkoppling och på andra sätt utveckla företaget 

(Belleflamme et al., 2013a, s. 587). Det finns svenska översättningar på begreppet 

crowdfunding, såsom gräsrotsfinansiering, men det engelska begreppet är generellt 

vedertaget enligt Nationalencyklopedin (NE, 2014). En enskild definition av begreppet 

crowdfunding finns inte idag, både för att forskningsområdet ännu är relativt outvecklat, 

men också för att konceptets användningsområden är många och svåra att avgränsa 

(Mollick, 2013, s. 2). Belleflamme et al. (2013a, s. 585) definierar crowdfunding som 

ett utrop efter kapital, där individer och organisationer bjuds in att bidra med mindre 

summor kapital, istället för att gå till en enskild investerare för att be om hela det 

önskade kapitalet. På liknande sätt definierar Mollick (2013, s. 2) crowdfunding, då han 

menar att det är när entreprenörer vänder sig till individer och grupper för att finansiera 

sitt företag, där varje bidrag är relativt litet och den totala finansieringen bygger på en 

stor mängd bidrag. De ovan nämnda definitionerna poängterar även att denna 

efterlysning av kapital sker över internet (Belleflamme et al., 2013a, s. 585; Mollick, 

2013, s. 2). Dessutom innefattar flera definitioner att finansieringen sker helt utan 

inblandning av traditionella finansiella intermediärer (Mollick, 2013, s. 2; 

Schwienbacher & Larralde, 2010, s. 4). I detta examensarbete kommer definitionen av 

crowdfunding att vara en kombination av dessa huvudsakliga definitioner; att 

crowdfunding är ett utrop - via internet - efter kapital, där kapitalet är tänkt att komma 

från många individer eller grupper som enskilt ger relativt små summor, utan 

huvudsaklig inblandning från exempelvis banker.  
 

Den existerande forskningen kring hur crowdfunding påverkar startupbolags 

förutsättningar och det finansiella landskapet är i skrivande stund begränsad. Mollick 

(2013, s. 2) är en forskare som har utforskat de egenskaper som crowdfunding har och 

dess roll i entreprenörskapsforskningen. Studien visar att majoriteten av de företag och 

projekt som söker crowdfunding misslyckas med sin kapitalanskaffning, och att 

genomsnittet av dessa endast får cirka tio procent av sitt efterfrågade kapital (Mollick, 

2013, s. 6). De företag och projekt som når sitt kapitalkrav via crowdfunding gör detta 

med mycket små marginaler, och endast hälften av dessa når nivåer som överstiger sin 

önskade kapitalnivå med mer än tio procent (Mollick, 2013, s. 6). Såväl Mollick (2013, 

s. 3) som Belleflamme et al. (2015, s. 25) syftar även till att de företag och projekt som 

lyckas med sin crowdfundingprocess har visat sig kunna använda detta för att vidare 

skaffa mer traditionellt kapital, detta genom att visa de traditionella investerarna den 

efterfrågan och det stora intresse som finns för den produkt eller tjänst 

crowdfundingprocessen gäller. Vidare menar Mollick (2013, s. 14) att crowdfunding 

som koncept har potential att rubba det traditionella finansieringslandskapet för 

startupbolag, då det kan komma att förändra förutsättningarna för startupbolag och 

andra aktörer i detta landskap, och han menar att det krävs mer forskning för att 

undersöka på vilket sätt. I likhet med detta indikerar även Ordanini et al. (2011, s. 463) 

att crowdfunding med sina många olika egenskaper har potential att påverka den 

rådande balansen i finansieringslandskapet.   

1.3.4 FORSKNINGSGAP 
I tidigare forskning har startupbolag och deras finansieringsmetoder och 

finansieringskällor undersökts i stor utsträckning på ett deskriptivt sätt. Exempelvis 

undersöker Åstebro och Bernhardt (2003, s. 303) relationen mellan amerikanska 

småföretags överlevnad och finansieringskällan banklån. Ett annat exempel är Robb och 

Robinson (2012, s. 153) som utifrån en databas av amerikanska startupbolag undersökt 
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hur dessa bolag finansierar sig under de första verksamhetsåren. Cassar (2004, s. 263) 

har också undersökt hur startupbolag finansierar sig, men då i en australiensisk kontext. 

Ytterligare ett exempel är Huyghebaert och Van de Gucht (2007, s. 101, 112), som har 

undersökt startupbolags initiala finansieringsstruktur i en belgisk kontext.  
 

Vidare har forskning kring crowdfunding varit begränsad, men kommit att öka de 

senare åren. Mollick (2013, s. 1-2) är en av forskarna som utforskat ämnet kring 

crowdfunding och dess egenskaper i USA. Andra forskare som undersökt ämnet 

crowdfunding är Tomczak och Brem (2013, s. 335), där de i sin litteraturstudie 

utvecklat en investeringsmodell för crowdfunding, och tittat närmare på om fenomenet 

är ett substitut eller komplement till traditionell finansiering. Vidare har exempelvis 

Belleflamme et al. (2013a, s. 586, 590) djupare undersökt hur startupbolag och 

entreprenörer väljer form av crowdfunding, genom att testa en egenutvecklad modell. 
 

Denna typ av ovan nämnd forskning är i en svensk kontext ytterst begränsad. Exempel 

på forskare som tangerat vid ämnet är Bruns och Fletcher (2008, s. 171), som har 

undersökt bankers utlåning till mindre svenska företag (SMEs). Det ska dock 

poängteras att SMEs inte är helt jämförbara med startupbolag, då de ofta kommit längre 

i företagslivscykeln. Sjögren och Zackrisson (2005, s. 76, 83) undersöker i sin studie 

startupbolag inom high-tech industrin och dess finansiering, i såväl en svensk som i en 

amerikansk kontext. De allra flesta studier fokuserar på startupbolag eller en enskild 

finansiär av startupbolag, alternativt crowdfunding i relation till startupbolag i ett initialt 

skede - därmed anser författarna att det finns ett forskningsgap att fylla, gällande 

fenomenet och dess påverkan sett ur olika aktörers synvinklar. Det är också, som ovan 

nämnt, tydligt att det saknas forskning inom ämnet i en svensk kontext. Ingen tidigare 

studie, som författarna har vetskap om, har undersökt crowdfunding och dess påverkan 

på startupbolags förutsättningar att söka externt kapital, ur flera perspektiv. Att använda 

sig av data från flera perspektiv kan vara relevant, då det kan ge en mer rättvisande bild 

av fenomenet. Detta på grund av att flera aktörer är i kontakt med startupbolag och för 

att olika startupbolag väljer att vända sig till olika hjälporgan och finansiärer. Genom att 

göra en kvalitativ studie som fokuserar på crowdfunding och dess påverkan på 

startupbolags förutsättningar att söka externt kapital, i en svensk kontext och från flera 

perspektiv, bidrar studien teoretiskt till forskningsfältet. Dessutom är flertalet forskare 

överens om att crowdfunding är ett nytt och snabbväxande fenomen, som behöver 

ytterligare forskning för att skapa mer kunskap och förståelse kring (Gerber & Hui, 

2013, s. 34:2; Ordanini et al., 2011, s. 444), vilket än mer stärker studiens bidragande. 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
Hur upplever startupbolag och de två subaktörerna; företagsinkubatorer och banker, att 

crowdfunding som alternativ finansieringsmetod påverkar förutsättningarna för 

startupbolag att söka externt kapital? 

1.5 SYFTE 
Syftet med denna studie är att utveckla en djupare förståelse för hur startupbolag och två 

subaktörer; (1) företagsinkubatorer, och (2) banker upplever att den relativt nya 

finansieringsmetoden crowdfunding förändrar förutsättningarna för startupbolag att 

söka externt kapital. Detta görs med utgångspunkt i startupbolagens förutsättningar 

idag, relaterat till de traditionella externa finansiärerna. Studien bidrar teoretiskt med en 

djupare förståelse för hur de olika aktörerna upplever att crowdfunding som 

finansieringsmetod påverkar startupbolags förutsättningar för extern kapitalanskaffning. 
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Praktiskt bidrar även studien med en ökad medvetenhet kring upplevd påverkan av 

crowdfunding samt förväntningar hos aktörerna, och därmed får startupbolag bättre 

förutsättningar att fatta väl grundade finansieringsbeslut. För att fullfölja huvudsyftet 

med denna studie kommer författarna att göra en kvalitativ undersökning, där 

forskningsfrågan besvaras med hjälp av data från semistrukturerade intervjuer. Genom 

att göra en kvalitativ studie kommer författarna att utveckla en djupare förståelse för 

ämnet, och därmed göra det teoretiska bidraget mer höggradigt. Valet av metod tillåter 

författarna att svara på sin frågeställning och fullfölja studiens syfte.  

1.6 AVGRÄNSNINGAR  
Författarna har valt att avgränsa sig till de tre aktörerna startupbolag, 

företagsinkubatorer, och banker. Denna avgränsning har gjort att flera andra relevanta 

aktörer ofrånkomligt uteslutits ur studien, såsom exempelvis crowdfundingplattformar, 

affärsänglar, riskkapitalister, statliga kreditgivare och andra traditionella finansiärer. 

Avgränsningen har gjorts på grund av att en involvering av alla aktörer skulle göra 

studien allt för omfattande.  
 

Valet av aktörer att involvera har baserats på följande grund; startupbolag är den mest 

centrala aktören i användandet av crowdfunding som finansieringsmetod, vilket gör 

dem till en högst relevant aktör att undersöka. Det är också startupbolag som denna 

studie främst ämnar ge ett praktiskt bidrag till. De övriga inkluderade aktörerna är i 

kontakt med startupbolag i ett tidigt skede, och agerar som stödjande funktioner till 

startupbolag och bör därför ha kunskap kring startupbolags finansierings- och övriga 

verksamhetsbeslut. Banker är en naturlig del i alla företags verksamheter och därmed en 

viktig kontakt, då de bistår med finansiella tjänster i traditionell mening såsom 

betalningsflödeslösningar, samt är en vanlig finansieringskälla till företag. 

Företagsinkubatorer arbetar i direkt närhet till startupbolag, med såväl rådgivning som 

hjälpmedel, och bör därför ha en god inblick i startupbolags finansieringsbeslut och 

finansieringskällor, vilket gör att de besitter mycket kunskap inom ämnesområdet. 
 

Orsaken till att exempelvis crowdfundingplattformar har uteslutits i denna studie är att 

forskningsfrågans natur gör att crowdfundingplattformar kan anses vara subjektiva i 

frågan då hela deras verksamhet baseras på crowdfunding som koncept. Författarna har 

även uteslutit andra finansiärer såsom affärsänglar, riskkapitalister och statliga 

kreditgivare, på grund av att dessa aktörer inte nödvändigtvis är i kontakt med 

startupbolag, och då banker agerar inom liknande segment och anses vara mer 

tillgängliga för det genomsnittliga startupbolaget i Sverige har fokus riktats mot denna 

aktör i första hand. 
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2. VETENSKAPLIG METOD  

Författarna kommer i detta avsnitt att redogöra för sina ansatser, såväl gällande 

vetenskapsfilosofi som kunskapssyn. De kommer vidare redogöra för sina angreppssätt i 

denna studie samt utformningen av den, följt av en kort genomgång av de förkunskaper 

som författarna besitter sedan tidigare. Avsnittet avslutas med en sammanställning av 

hur litteraturen har hanterats, såväl vid litteratursökning, som vid urval och kritik.  

2.1 ONTOLOGI  
Den ontologiska ansatsen som en forskare använder sig av rör vilken typ av 

verklighetssyn forskaren har (Bryman, 2008, s. 35; Bryman & Bell, 2015, s. 32; Morgan 

& Smircich, 1980, s. 492; Saunders et al., 2009, s. 110). Verklighetssynen avgör hur 

forskaren ser på det som existerar; om sociala entiteter existerar objektivt, oberoende av 

dess aktörer, eller om deras existens är konstruerad av individernas och aktörernas 

uppfattningar samt deras agerande (Bryman, 2008, s. 35; Bryman & Bell, 2015, s. 32; 

Morgan & Smircich, 1980, s. 492). Traditionellt är de ontologiska synsätten uppdelade i 

två, konkurrerande, kategorier; objektivism och konstruktionism, som representerar 

respektive av ovan nämnda ståndpunkter (Bryman, 2008, s. 36; Bryman & Bell, 2015, s. 

32; Patel & Davidson, 2011, s. 28). Den objektivistiska ståndpunkten menar att det finns 

en oberoende sanning kring varje social entitet, att entiteten existerar inom fasta ramar 

och regler som är oberoende av individerna som agerar inom dem - att individerna 

agerar i en verklighet som de inte kan styra (Bryman, 2008, s. 36; Bryman & Bell, 2015, 

s. 32; Jonassen, 1991, s. 9; Saunders et al., 2009, s. 110). Den konstruktionistiska 

ståndpunkten menar att individerna inom den sociala entiteten hjälper till att skapa, 

forma och arbeta fram den sociala entiteten (Bryman, 2008, s. 36; Bryman & Bell, 

2015, s. 33; Jonassen, 1991, s. 10; Saunders et al., 2009, s. 111), eller åtminstone tolka 

den (Jonassen, 1991, s. 10). Ståndpunkten syftar till att ingen social entitet är rigid utan 

är konstant föränderlig, då förhandlingar mellan individerna och aktörerna ständigt 

pågår och nya överenskommelser därmed ständigt tillkommer (Bryman, 2008, s. 36; 

Bryman & Bell, 2015, s. 33). Den verklighetssyn en forskare har kommer påverka 

dennes studie på flera sätt, exempelvis forskningsfrågans utformande, men också 

forskningens generella genomförande (Bryman, 2008, s. 39; Bryman & Bell, 2015, s. 

34).  
 

Den ontologiska ståndpunkt denna studie omfattar är konstruktionismen. Detta beror på 

att författarna anser att fenomenet crowdfunding existerar högst beroende av dess 

aktörer och individer, då deras agerande lägger grunden för utvecklandet av fenomenet. 

Dessa aktörer och individer skapar på så vis löpande företeelsen crowdfunding. 

Aktörerna och individerna skapar även löpande de regler och ramar som gäller inom 

fenomenet genom ständiga kompromisser och samförstånd, vilket leder till att 

crowdfunding ständigt förändras och utvecklas som ett resultat av detta. Författarna 

menar vidare att fenomenet inte skulle kunna existera utan de aktörer och individer som 

agerar inom det, då likt ovan nämnt dessa aktörer bidrar till förekomsten av företeelsen. 

Detta synsätt är i linje med den konstruktionistiska ståndpunkten. Då författarna ser på 

crowdfunding med denna syn lämpar sig inte den objektivistiska ståndpunkten eftersom 

detta synsätt menar att ett fenomen existerar oberoende av de aktörer och individer som 

verkar inom det. Författarna anser att aktörerna och individerna som agerar inom 

crowdfunding och dess kontext bidrar till att styra den verklighet som de befinner sig i, 

vilket motsätter sig den objektivistiska ståndpunkten. Därmed har en konstruktionistisk 

ståndpunkt tagits i denna studie.  
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2.2 EPISTEMOLOGI 
Den epistemologiska ståndpunkt en forskare väljer rör vilken typ av kunskapssyn denne 

har (Bryman, 2008, s. 29; Bryman & Bell, 2015, s. 26; Hartman, 2004, s. 21; Saunders 

et al., 2009, s. 112). Generellt beror valet av ståndpunkt på ifall forskaren anser att det 

undersökta fenomenet kan studeras med hjälp av naturvetenskapliga uppfattningar och 

principer eller ej (Bryman, 2008, s. 29; Bryman & Bell, 2015, s. 26; Morgan & 

Smircich, 1980, s. 492). Även kunskapssynen är indelad i ett antal huvudsakliga, 

konkurrerande, kategorier; positivism, realism och interpretativism (Bryman, 2008, s. 

30-32; Bryman & Bell, 2015, s. 27-29). Det positivistiska synsättet karaktäriseras av 

mätbarhet, där forskarens roll är att skapa en grund för fastställandet eller bygga vidare 

på regler och lagar inom forskningsämnet, likt de naturvetenskapliga traditionerna 

(Bryman, 2008, s. 29-30; Bryman & Bell, 2015, s. 27; Morgan & Smircich, 1980, s. 

493; Saunders et al., 2009, s. 113). Ofta kan synsättet sammankopplas med en bred och 

något ytligare datainsamling (Bryman, 2008, s. 30). Den realistiska ståndpunkten 

ifrågasätter till viss del positivismen, då den anser att positivismen är begränsad och 

menar att det inte finns endast en sann verklighet, men den syftar ändå till att de sociala 

verkligheterna kan och bör förstås med naturvetenskapliga principer (Bryman, 2008, s. 

31; Bryman & Bell, 2015, s. 28). Dock är positivismen och realismen inte varandras 

raka motsättningar (Schlick & Rynin, 1948/1949, s. 504). Den interpretativa 

ståndpunkten är mer ifrågasättande gentemot positivismen, gränsande till motsättande, 

då den menar att sociala entiteter inte går att undersöka på samma sätt som 

naturvetenskapliga forskningsobjekt (Bryman, 2008, s. 32; Bryman & Bell, 2015, s. 28), 

och att de sociala aktörerna inom entiteteten spelar en viktig roll (Saunders et al., 2009, 

s. 116). En grundläggande skillnad mellan det positivistiska och det interpretativa 

ställningstagandet är att det förstnämnda ämnar förklara ett fenomen, medan det 

sistnämnda ämnar skapa djupare förståelse för fenomenet (Bryman, 2008, s. 32; 

Bryman & Bell, 2015, s. 28). En grundläggande utmaning när en forskare som 

människa studerar sin egen verklighet är att vara medveten om sina förutfattade 

uppfattningar om verkligheten, då dessa kommer påverka hur forskaren tolkar den 

(Bryman, 2008, s. 32-33; Bryman & Bell, 2015, s. 28). Det är även viktigt att ha i 

åtanke att forskaren, som från en interpretativistisk ståndpunkt utför en kvalitativ studie, 

tolkar andra individers tolkningar av verkligheten, som sedan i tredje steg behöver 

tolkas med hjälp av forskningsområdets existerande teoretiska och litterära referensram 

(Bryman, 2008, s. 35).  
 

Författarna anser att crowdfunding är konstruerat av de aktörer och individer som deltar 

i fenomenet, och att fenomenet därför inte kan separeras från dessa. Därmed kan 

naturvetenskapliga metoder inte appliceras på företeelsen, och författarna anser vidare 

att dessa metoder inte blir relevanta för att studera den. På grund av detta ter sig den 

positivistiska och den realistiska ståndpunkten mindre lämpliga för denna studie 

eftersom dessa ståndpunkter anammar de naturvetenskapliga metoderna i hög grad. 

Fenomenet crowdfunding kommer studeras på ett sätt där aktörerna och individerna 

som bygger upp fenomenet bidrar till empirin, med sin uppfattning av verkligheten. 

Detta resulterar i en djupgående datainsamling, snarare än en bred och ytlig sådan som 

ofta sammankopplas med de naturvetenskapliga metoderna. Detta är ytterligare en 

anledning att den positivistiska och den realistiska ståndpunkten inte lämpar sig för 

denna studie. Den djupgående empirin som samlas in för denna studie kommer behöva 

tolkas av författarna, med hjälp av de referensramar de har sedan tidigare, och de 

referensramar forskningsämnet bidrar med i form av litteratur och teori. Därför ter sig 
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den interpretativistiska ståndpunkten mest lämplig och är därför den ståndpunkt 

författarna tar i denna studie. 

 

2.3 FORSKNINGSANSATS 
Forskningsansatsen är den teori som forskaren uppfattar förklarar förhållandet mellan 

teori och praktik (Bryman, 2008, s. 26; Bryman & Bell, 2015, s. 23). De vanligaste 

kategorierna av forskningsansatser är deduktiv teori, induktiv teori och abduktiv teori 

(Bryman, 2008, s. 26; Bryman & Bell, 2015, s. 23, 27; Patel & Davidson, 2011, s. 23-

25). Den deduktiva teorin är den teori som används i störst utsträckning (Bryman, 2008, 

s. 26), och den innebär att forskaren utgår från den tidigare kunskap som finns inom 

ämnet forskaren avser att undersöka, för att skapa hypoteser som sedan testas (Bryman, 

2008, s. 26; Patel & Davidson, 2011, s. 23; Saunders et al., 2009, s. 124). Den deduktiva 

teorin kan beskrivas som linjär och den följer en rationell och logisk struktur, där 

forskaren går från teori till empiri (Bryman & Bell, 2015, s. 24-25; Hartman, 2004, s. 

160). Den induktiva teorin väljer den motsatta riktningen, det vill säga att forskaren går 

från empiri till teori (Bryman & Bell, 2015, s. 25; Saunders et al., 2009, s. 126), med 

syfte att skapa förståelse och bygga teorier baserat på denna (Bryman, 2008, s. 26). Ofta 

är forskning som använder en induktiv teori baserad på empiri som härstammar från 

intervjuer eller liknande, där de deltagande bidrar till att skapa en teoretisk förståelse för 

fenomenet som undersöks (Bryman & Bell, 2015, s. 25; Hartman, 2004, s. 151). En 

fördel med den induktiva teorin är att den kan utöka vårt vetande utöver det som har 

observerats, vilket betyder att slutsatsen kan förutsäga vad som kommer att inträffa i 

framtiden (Hartman, 2004, s. 155). Den deduktiva teorin är starkt förknippad med den 

kvantitativa metoden (Bitektine, 2008, s. 160; Bryman, 2008, s. 40), där ofta en 

positivistisk kunskapssyn och en objektivistisk verklighetssyn har anammats (Bryman, 

2008, s. 40). På samma sätt är den induktiva teorin starkt förknippad med en kvalitativ 

metod (Bitektine, 2008, s. 160; Bryman, 2008, s. 40), en interpretativ kunskapssyn och 

en konstruktionistisk verklighetssyn (Bryman, 2008, s. 40). Dock är det inte ett krav att 

exempelvis den deduktiva teorin är kopplad till en kvantitativ metod, utan det kan 

variera beroende på undersökning (Bitektine, 2008, s. 161). Den abduktiva teorin 

existerar för att överbrygga de begränsningar som de övriga teorierna har (Bryman & 

Bell, 2015, s. 27; Haig, 2008, s. 1022; Patel & Davidson, 2011, s. 24). Detta genom att 

utnyttja styrkorna i respektive teori och att fylla de gap som uppstår när den deduktiva 

eller induktiva teorin inte räcker till för att få ett givande forskningsresultat i en studie 

(Bryman & Bell, 2015, s. 27). Den abduktiva teorin kan då bidra med en möjlighet att 

göra resultatet mer generaliserbart (Patel & Davidson, 2011, s. 24). 
 

Denna studie ämnar att utifrån en existerande teoretisk referensram forma en studie som 

undersöker hur väl dessa teorier stämmer överens med verkligheten, och eftersträvar att 

utveckla dessa teorier och det existerande forskningsfältet. De frågor som författarna 

kommer ställa för att samla in relevant empiri är direkt härledda från någon form av 

existerande forskning i ämnet. Detta innebär att den induktiva teorin inte ter sig lämplig 

då denna innebär att man inte utgår från existerande teori, vilket denna studie gör i hög 

grad. Därmed har en deduktiv teori valts. Det är dock viktigt att poängtera att denna 

studie inte baseras på hypotestestning, som ovan nämnt är vanligt förekommande för 

den deduktiva ansatsen. Studien ämnar snarare utveckla de existerande teorierna genom 

att studera ifall verkligheten överensstämmer med dessa, samt fylla forskningsgap som 

finns inom ämnesområdet.  
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2.4 FORSKNINGSDESIGN 
Det finns två huvudsakliga kategorier av forskningsdesign; den kvantitativa och den 

kvalitativa (Bryman & Bell, 2015, s. 37; Hartman, 2004, s. 205). Dessa skiljer sig åt 

gällande såväl ontologiska som epistemologiska ansatser, samt skiljer sig ofta gällande 

den använda forskningsansatsen (Bryman & Bell, 2015, s. 37; Morgan & Smircich, 

1980, s. 491). Den kvantitativa forskningsdesignen fokuserar framförallt på att 

kvantifiera och mäta resultat (Bryman & Bell, 2015, s. 37; Hartman, 2004, s. 205), och 

forskare som använder denna forskningsdesign nyttjar ofta en deduktiv teori (Bitektine, 

2008, s. 160; Bryman & Bell, 2015, s. 37). Mätningen utförs huvudsakligen för att 

kunna beskriva små skillnader i variabler och för att ha ett konsistent mätverktyg som 

kan användas i flera studier (Bryman, 2008, s. 155; Hartman, 2004, s. 206). Den 

kvalitativa forskningsdesignen fokuserar till större grad på ord och dess betydelse, och 

är i många fall sammankopplad med en induktiv teori (Bitektine, 2008, s. 161; Bryman 

& Bell, 2015, s. 38). Detta för att kunna förstå ett fenomen och dess specifika kontext 

på ett djupare plan (Bryman, 2008, s. 361, 363). Förutom att generera teorier, via en 

induktiv teori, kan en kvalitativ forskningsdesign även använda sig av deduktiv teori, 

och då även bistå med att testa och utveckla existerande teorier (Bitektine, 2008, s. 177; 

Bryman & Bell, 2015, s. 38), såsom denna studie ämnar göra.  
 

Den kvantitativa forskningsdesignen följer ofta ett antal steg, där det första steget är en 

grundlig genomgång av den existerande forskningen inom forskningsämnet följt av en 

hypotesbildning (Bryman, 2008, s. 151; Patel & Davidson, 2011, s. 40). Därefter skapas 

en lämplig forskningsdesign och forskaren definierar de mått som kommer användas i 

studien (Bryman, 2008, s. 151). Forskaren planerar och genomför sedan sitt urval och 

sin datainsamling, för att sedan bearbeta och analysera insamlad data (Bryman, 2008, s. 

152-153; Hartman, 2004, s. 207). Slutligen sammanställs och formuleras de resultat och 

slutsatser som studien kommit fram till (Bryman, 2008, s. 153). När forskningen 

slutligen publicerats blir resultatet en del av den teoretiska referensram som finns kring 

forskningsämnet, och adderas därmed till den tidigare existerande forskningen som 

studien från början grundades i (Bryman, 2008, s. 153). Målet med kvantitativ forskning 

är att resultatet ska vara mätbart, att resultatet syftar till en kausalitet med en tydlig 

beskrivning av orsak och verkan, att resultatet går att generalisera samt att studien går 

att replikera (Bryman, 2008, s. 167-169).  
 

Även den kvalitativa forskningsdesignen följer ett antal steg, där det första steget är att 

forskaren utvecklar generella frågeställningar inom sitt forskningsämne, exempelvis 

baserat på egna eller allmängiltiga uppfattningar (Bryman, 2008, s. 345-346; Hartman, 

2004, s. 271). Vidare sker urval och insamling av data, som sedan behöver tolkas och 

analyseras (Bryman, 2008, s. 346-347). De sista stegen i den kvalitativa 

forskningsprocessen innefattar teoretiskt arbete, där data som är analyserad 

sammanställs till en ny teori, alternativt bygger vidare på existerande teorier (Bryman, 

2008, s. 347). Målet med kvalitativ forskning är att förstå och uppfatta 

forskningsobjektens verklighet, och samtidigt ta hänsyn till den specifika miljö, den 

kontext och det sammanhang som forskningsobjekten befinner sig i (Bryman, 2008, s. 

362-364; Hartman, 2004, s. 273; Morgan & Smircich, 1980, s. 499). 
 

Denna studie ämnar skapa en djupare förståelse för fenomenet crowdfunding, i den 

specifika kontext som omger startupbolag. Kontexten är alltså i detta fall viktig för 

forskningsfrågan, då den innefattar specifika förutsättningar för beslutsfattning kring 
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kapitalanskaffning. Dessutom innefattar forskningsfrågan delar som handlar om 

individers beslut och agerande kring fenomenet och studien ämnar skapa en djupare 

förståelse för dessa. En kvantitativ metod ter sig inte vara lämplig för att undersöka 

denna forskningsfråga, då författarna har en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt 

samt en interpretativistisk epistemologisk ståndpunkt, vilket leder till att en kvalitativ 

metod är mer lämplig. Den kvalitativa metoden bringar djupare förståelse, samtidigt 

som den tar hänsyn till den specifika kontext fenomenet befinner sig i, vilket är i linje 

med studiens syfte. 

 

2.5 FÖRKUNSKAPER    
Förkunskaper är avgörande för att förstå sin omgivning, och är nödvändiga för att kunna 

studera och tolka ett fenomen (Hartman, 2004, s. 191). Alla forskare har erfarenheter 

som färgar dem, som gör att forskningen de utför från början har specifika 

förutsättningar (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Förförståelsen hos författarna till denna 

studie har med största sannolikhet varit effektfull för deras val att studera startupbolag 

och hur crowdfunding kan påverka deras externa kapitalanskaffning. Dessa 

förkunskaper härstammar såväl från författarnas utbildning inom företagsekonomi, som 

från deras personliga erfarenheter. Personliga upplevelser är en viktig del av 

förförståelsen och dessa olika upplevelser kan påverka tolkningen av ett fenomen på 

olika sätt (Hartman, 2004, s. 191). Författarna till studien har båda praktiserat och/eller 

arbetat på platser där företagsfinansiering har varit av stor betydelse, vilket mest troligt 

har påverkat ämnesvalet. Då författarna kommer från två olika perspektiv, där en har 

arbetat inom ett företag som lånar ut kapital medan den andra har arbetat på ett nystartat 

företag som är i behov av kapital, väcktes ett intresse att integrera kunskap från båda 

sidor. Samtidigt väcktes ett intresse att angripa fenomenet crowdfunding som båda 

författarna har relativt lite förförståelse kring sedan innan.  
 

Genom att vara medvetna om sin förförståelse genom hela studien anser författarna att 

dessa inte ska komma att vara i vägen för, eller skada, en öppensinnad undersökning. 

Eftersom författarna möts delvis från två skilda perspektiv, med olika förförståelse, 

öppnas det upp för en diskussion dessa emellan, vilket kan ses som en styrka för 

undersökningen då de kan komplettera varandra. Då författarna i denna studie har 

format sitt eget ämnesval och sin egen frågeställning finns det således ett intresse för 

ämnet, och därmed bör också författarna känna sig motiverade genom hela 

examensarbetet och slutligen nå ett önskvärt resultat.   

2.6 LITTERATURSÖKNING OCH KÄLLKRITIK 
Den teoretiska referensramen för denna studie bygger på tidigare forskning inom det 

valda ämnesområdet. Att noggrant gå igenom den litteratur som finns inom det område 

som ämnas undersökas är viktigt, och ska göras tidigt i forskningsprocessen (Hartman, 

2004, s. 213; Saunders et al., 2009, s. 59-60). En bred och diversifierad litteratursökning 

täcker upp många olika delar inom ett specifikt område (Patel & Davidson, 2011, s. 69). 

Denna litteraturgenomgång ska inte bara vara noggrann, utan den ska även utföras med 

en hög nivå av källkritik (Hartman, 2004, s. 214; Saunders et al., 2009, s. 60). Källkritik 

är att, efter sannolikhet, värdera de källor som används för att hämta kunskap och tolka 

dem, för att på ett så rättvisande sätt som möjligt sammanställa det som är sant inom ett 

specifikt ämne (Thurén, 2013, s. 4, 6). Denna tolkning görs av forskaren både med hjälp 

av förnuft och känsla, vilket gör att all typ av kunskap hämtad ur information påverkas 

av den som tolkar informationen (Thurén, 2013, s. 6). Som forskare är det viktigt att 
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reflektera över sina egna intressen, då det är lätt att vara högst kritisk till källor som 

talar emot sin egen övertygelse, medan det är lika lätt att undvika källkritik om källan 

håller med (Thurén, 2013, s. 249- 250). Det finns även ett antal principer att analysera 

inom källkritik; äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7-

8). Äkthet innebär att källan inte ska utge sig för att vara någonting den inte är, och 

tidssamband innebär att källans säkerhet är högre ju kortare tid som gått mellan den 

faktiska händelsen och källans berättelse om den (Thurén, 2013, s. 7). Oberoende syftar 

till att källan inte refererar till någon annan, att informationen gått i flera led eller att 

informatören varit under yttre påverkan (Thurén, 2013, s. 8). Tendensfrihet betyder att 

källan ska vara fri från specifika intressen som skulle kunna påverka sanningsenligheten 

(Thurén, 2013, s. 8). Dessa principer har varit närvarande genom hela 

litteraturgenomgången i denna studie. För att uppfylla äkthetskravet har författarna i 

denna studie använt sig av högkvalitativa källor, vilket innebär primärkällor som i 

största möjliga mån är externt granskade (peer-reviewed), vilket i sin tur även innefattar 

oberoendekravet. Gällande tidssambandet har författarna använt såväl klassiska, äldre 

teorier inom ämnet, såväl som mer aktuell forskning, detta för att försöka nå 

primärkällan, och samtidigt få en aktuell och bred bild av forskningsfältet. De klassiska, 

äldre teorier som använts har framförallt berört traditionella finansieringsteorier, medan 

den aktuella litteraturen har berört nyare koncept såsom utvecklade argument rörande 

traditionella teorier, samt nyare fenomen såsom crowdfunding. Kravet på tendensfrihet 

har uppnåtts i den grad som är möjlig genom att säkerställa att teorierna är externt 

granskade.  
 

Den utförda litteraturgenomgången ligger, i en deduktiv studie, som en grund för den 

studie som ska utföras, och bidrar med insikt och relevant kunskap för att vidare 

utforska ämnet (Hartman, 2004, s. 215; Saunders et al., 2009, s. 61). Denna insikt och 

kunskap bör komma från flertalet synvinklar, och används sedan för att återknyta till i 

såväl analyser som slutsatser (Saunders et al., 2009, s. 66). Ett vanligt tillvägagångssätt 

att påbörja litteraturgenomgången är genom att få en översikt av de litteraturkällor som 

finns tillgängliga, för att sedan lokalisera de primära källor som utgör de breda teorierna 

inom fältet (Hartman, 2004, s. 214; Saunders et al., 2009, s. 68). Utöver de primära 

källorna finns det även sekundära källor samt tertiära källor (tredjehandskällor) 

(Saunders et al., 2009, s. 69).  Intentionen hos författarna har hela tiden varit att använda 

sig av förstahandskällor i den mån som varit möjlig. Originalkällans mening kan 

försvinna när andrahandskällor används eftersom det är nästintill omöjligt att vara 

objektiv för den som tar del av tidigare skrivet material (Hartman, 2004, s. 214). Därför 

har andrahandskällor undvikits i så stor grad som möjligt, och om de har använts beror 

det på höga kostnader alternativt begränsad tillgänglighet av förstahandskällan i fråga. 

De få sekundärkällor som har använts har varit övergripande, vetenskapligt grundad, 

kurslitteratur inom ämnet. Efter att källorna har kartlagts bör litteratursökningen fortgå 

välplanerad, med väl utvalda sökord och specificerade krav, såsom att källorna endast 

ska bestå av vetenskapliga artiklar eller böcker (Saunders et al., 2009, s. 75-76). Det är 

därefter viktigt att kartlägga relevansen de olika källorna har, för att få en bild över vilka 

teorier som bör prioriteras och sammanbindas (Hartman, 2004, s. 215; Saunders et al., 

2009, s. 79-80). Ofta genomförs litteratursökningen via sökmotorer på internet 

(Bryman, 2008, s. 113; Saunders et al., 2009, s. 89).  
 

Litteraturgenomgången i detta examensarbete påbörjades genom att kartlägga vilka 

ämnen studiens omfattning berör. Förutom information kring finansiering av 

startupbolag och de traditionella finansieringsteorier som innefattas av dessa, samt 
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källor kring den alternativa finansieringsmetoden crowdfunding, behövdes även 

litteratur inom de olika aktörernas verksamheter sökas fram; företagsinkubatorers 

verksamhet, bankers verksamhet samt startupbolags verksamheter. Därför började 

författarna till denna studie att bedriva en bredare litteratursökning för att bekanta sig 

med ämnet i form av tidigare studier och teorier. Genom att göra detta fann de ett 

forskningsgap som kunde fyllas och smalnade därmed av mot att fokusera på 

startupbolag och dess finansieringsbehov där crowdfunding kan ha en betydelse. För att 

hitta relevanta källor för en specifik kontext är det effektfullt att använda sig av utvalda 

nyckelord (Bryman, 2008, s. 116). Nyckelord som har använts av författarna i denna 

litteratursökning är bland annat: crowdfunding, startup, seed financing, business 

venture, startup financing, business incubator, bank, information asymmetry, pecking 

order och signaling. Vissa källor förekommer om och om igen i tidigare författares 

referenslistor, och en del av dessa har använts då de kan ses som klassiska inom 

ämnesområdet. Detta är i linje med Bryman (2008, s. 116) som menar att det är 

användningsbart att se till tidigare referenslistor i sin egen litteratursökning. Utöver de 

rekommendationer som redan nämnts, är det viktigt med en hög validitet, vilket innebär 

att studien undersöker vad den ämnar undersöka (Patel & Davidson, 2011, s. 102-103). 

För att hitta relevanta artiklar som uppfyller dessa krav, men som även har en 

akademisk relevans, har databaser från Umeå universitetsbibliotek använts såsom 

Business Source Premier (EBSCO) och Emerald. Även Google Scholar har använts, där 

författarna till så stor del som möjligt har försäkrat sig om att artiklar som har använts är 

externt granskade, vilket stärker kvalitén till den egna studien. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt ämnar författarna klargöra den teoretiska referensram som bildar 

kunskapsgrunden för denna studie. Detta genom att presentera den litteratur inom 

ämnet som författarna funnit i litteraturgenomgången, och sammanställa den så att den 

på ett så rättvisande sätt som möjligt beskriver den aktuella kunskapsbasen inom 

forskningsområdet. För att tydliggöra studiens logik och underlätta för läsaren är 

avsnittet uppdelat i ett antal tematiska underrubriker, där det första området som 

diskuteras är startupbolag och deras resursbehov samt kapitalstruktur, följt av 

forskning kring företagsfinansiering. Slutligen sammanställs den forskning som finns 

inom ämnet crowdfunding. 

3.1 STARTUPBOLAGS RESURSBEHOV OCH KAPITALSTRUKTUR 
Startupbolag som lyckas utveckla stabila verksamheter bidrar på ett positivt sätt till 

såväl välfärd som till jobbmöjligheter i samhället (Cassar, 2004, s. 262-263; Keasey & 

McGuinness, 1990, s. 214). Förutsättningarna för att lyckas göra detta ligger i att 

tillfredsställa de resursbehov som startupbolag möter, och därmed se till att bolagen 

överlever (Walker, 1989, s. 294). För att stötta startupbolag i de icke-finansiella 

resursbehov som de möter, såsom exempelvis lokaler, rådgivning och affärsutveckling 

finns företagsinkubatorer (Fernandez Fernandez et al., 2015, s. 784). De fungerar som 

ett hjälporgan som bidrar till startupbolags utveckling och fortlevnad (Stokan et al., 

2015, s. 317). Det har visat sig att startupbolag som är inkubatorföretag har större 

möjligheter till en stark och långsiktig utveckling än de startupbolag som inte är 

inkuberade, vilket till stora delar beror på den rådgivning och de nätverk som 

företagsinkubatorer bidrar med (Fernandez Fernandez, 2015, s. 785; Stokan et al., 2015, 

s. 318). Det mest avgörande resursbehov som behöver tillfredsställas för startupbolag är 

kapitalbehovet (Cassar, 2004, s. 263; Mollick, 2013, s. 2; Tomczak & Brem, 2013, s. 

336). Inom ämnet företagsfinansiering är startupfinansiering ett av de allra mest centrala 

forskningsområdena, och framförallt sambandet mellan finansieringen och företagets 

överlevnad och framgång (Cassar, 2004, s. 262-263; Robb & Robinson, 2012, s. 153). 

Att anskaffa finansiering och att lokalisera finansieringskällor är också en av de mest 

centrala frågorna för startupbolagen (Blanchflower & Oswald, 1998, s. 51). 

Finansieringens avgörande egenskaper blir också tydligt då många små bolag aldrig når 

längre än startupfasen, på grund av brist på kapital (Walker, 1989, s. 294). Enligt 

Walker (1989, s. 294) misslyckas en stor andel startupbolag redan under det första 

verksamhetsåret, samtidigt som en stor del av de som överlever det första året 

misslyckas redan inom de två kommande verksamhetsåren och lägger ned sin 

verksamhet helt. Denna risk för misslyckande och kapitalbrist hindrar många gånger 

entreprenörer från att överhuvudtaget starta bolag, och därmed försummas potentiella 

lönsamma företagsidéer (Evans & Jovanovic, 1989, s. 808-809).  
 

De som trots detta väljer att satsa på sin företagsidé upplever ofta att de har tillgång till 

mindre kapital än de önskar och anser sig behöva för att utvecklas och lyckas till fullo 

(Evans & Jovanovic, 1989, s. 825). För att ett startupbolag ska kunna växa och fortleva 

långsiktigt har därför god tillgänglighet till lämplig mängd finansiering en stor betydelse 

(Carpenter & Petersen, 2002, s. 298). Entreprenörer investerar ofta en stor andel av 

privat kapital, privata gåvor eller arv - olika typer av internt kapital - för att starta bolag 

(Blanchflower & Oswald, 1998, s. 28, 51; Walker, 1989, s. 290). Internt kapital är mer 

tillgängligt för startupbolag än externt kapital, men trots det räcker ofta inte det interna 

kapitalet till för att utveckla ett startupbolag till en stabil och långsiktig verksamhet, och 
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därför behöver startupbolag ofta även söka externt kapital för att nå fullskalig 

finansiering (Bruns & Fletcher, 2008, s. 172; Sjögren & Zackrisson, 2005, s. 77). Det är 

dock inte alltid bara brist på kapital som leder till att ett startupbolag vill anskaffa 

externt kapital, utan det kan ibland även bero på att bolaget vill förbereda sig inför 

eventuella oförutsedda fluktueringar i olika ekonomiska variabler, såsom försäljning, 

vinst eller investeringar (Sjögren & Zackrisson, 2005, s. 78). 
 

När ett startupbolag tar in externt kapital i sin finansiering bildar bolaget en 

kapitalstruktur, som består av såväl internt som externt kapital, som traditionellt delas 

upp i aktiekapital och lån (Bruns & Fletcher, 2008, s. 172; Robb & Robinson, 2012, s. 

154; Sjögren & Zackrisson, 2005, s 77). Hur denna kapitalstruktur ser ut har stor 

inverkan på bolagets resultat och tillväxtmöjligheter, och den kan se mycket olika ut 

från bolag till bolag (Cassar, 2004, s. 264). Forskning kring bolags kapitalstruktur är 

mycket central i forskningsfältet inom företagsfinansiering (Bradley et al., 1984, s. 

857). De beslut som tas kring ett bolags finansieringsstruktur beror på flertalet faktorer, 

och Barton och Matthews (1989, s. 3-5) har kommit fram till fem huvudsakliga 

bakomliggande orsaker. Den första är företagsledarnas riskbenägenhet; det innebär en 

ökad risk för finansiella problem med en hög nivå av lån i finansieringsstrukturen och 

företagsledarnas attityder till denna risk påverkar besluten kring finansiering i hög grad 

(Barton & Matthews, 1989, s. 3-4). Detta går i linje med Cassar (2004, s. 264), som 

menar att det för startupbolag spelar stor roll vilka preferenser kring kapital som 

bolagsägarna har. Den andra faktorn som påverkar finansieringsstrukturen är bolagets 

målsättningar; alla strategiska verksamhetsbeslut, även finansiella sådana, ska vara i 

linje med bolagets generella målsättningar (Barton & Matthews, 1989, s. 4). Den tredje 

faktorn är att bolaget föredrar att använda sig av internt kapital framför externt kapital, 

då detta är mer tillgängligt och mindre kostsamt, samt att ägarna bevarar kontrollen över 

bolaget i en större grad (Barton & Matthews, 1989, s. 4). Den fjärde faktorn handlar om 

bolagets generella karaktärsdrag, som innefattar såväl ägarens personliga egenskaper 

som bolagets tillgångsstruktur (Barton & Matthews, 1989, s. 5). Den femte och sista 

faktorn är bolagets finansiella egenskaper, som innefattar företagets ekonomiska 

tillstånd såväl gällande resultat som den aktuella finansieringsstrukturen (Barton & 

Matthews, 1989, s. 5). Marsch (1982, s. 142) menar att bolag ofta baserar sina 

finansieringsbeslut på en målbild med en önskad lånenivå, och strävar efter att behålla 

denna nivå stabil över tid. Bolagen agerar på detta sätt även ifall det inte finns en 

officiellt fastställd målbild gällande lånenivåer inom bolaget (Marsch, 1982, s. 142). 

Cassar (2004, s. 277) menar att tillgångsstrukturen är högst avgörande i val av 

kapitalstruktur; då materiella tillgångar tycks kunna matchas mot långsiktiga, 

kommersiella lån, och på samma sätt att avsaknaden av materiella tillgångar tycks göra 

att bolagen använder sig av mer informella finansieringskällor. Huruvida det är möjligt 

att få tillgång till lånat kapital kan även variera geografiskt, menar Robb och Robinson 

(2012, s. 177), där bolag lokaliserade på platser med möjlighet att till hög grad belåna 

privata bostäder eller andra fastigheter har större möjlighet att få tag på lånat kapital. 

Detta går att relatera till det faktum att bolagets tillgångsstruktur påverkar 

kapitalstrukturen, som såväl Barton och Matthews (1989, s. 5) som Cassar (2004, s. 

277) syftar till. Cassar (2004, s. 264) menar även att ett bolags kapitalstruktur ofta 

förändras över bolagets livscykel - detta på grund av att bolagets tillgångsstruktur ofta 

förändras över tid och att det tillkommer information om bolaget, vilket i sin tur gör att 

fler typer av externt kapital kan bli tillgängliga för bolaget i fråga. 
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Som den fjärde och femte faktorn nämner beror finansieringsstrukturen delvis på 

bolagets karaktärsdrag, dess ägare och finansiella tillstånd (Barton & Matthews, 1989, s. 

5). Många forskare menar att det finns ett finansieringsgap, där de små bolagen har 

betydligt svårare att anskaffa det kapital de är i behov av än vad mogna företag har 

(Blanchflower & Oswald, 1998, s. 50; Huyghebaert & Van de Gucht, 2007, s. 101-102; 

Tomczak & Brem, 2013, s. 336), vilket kan vara knutet till de ovanstående faktorerna. 

Då historisk information om bolagets finansiella tillstånd ofta saknas i ett startupbolag 

har den eventuella kreditgivaren svårt att avgöra huruvida bolaget kommer prestera väl 

framöver (Huyghebaert & Van de Gucht, 2007, s. 101). Detta leder till att 

finansieringsstrukturer för små och stora bolag kan se olika ut (Pettit & Singer, 1985, s. 

59). Bruns & Fletcher (2008, s. 171) menar dessutom att startupbolag saknar insyn och 

förståelse för kreditgivarens beslutsprocesser och därmed inte är medvetna om vad som 

krävs för att få lånat kapital. De saknar ofta även transparens i sin finansiella 

information då de inte är börsnoterade, vilket leder till att kreditgivaren därmed inte 

innehar tillräcklig information för att kunna ta välgrundade, riskmedvetna beslut (Bruns 

& Fletcher, 2008, s. 172, 174). Avsaknaden av information hos kreditgivaren resulterar i 

att de har svårt att identifiera de som är bra låntagare och de som inte är det 

(Blanchflower & Oswald, 1998, s. 50; Fazzari et al., 1988, s. 152), vilket höjer 

kreditgivarens risker.  

3.2 TRADITIONELLA FINANSIERINGSTEORIER   
Problematiken som beskrivits ovan kring startupbolags svårighet att anskaffa externt 

kapital och investerares brist på information kan beskrivas med ett antal traditionella 

finansieringsteorier. Redan för närmare femtio år sedan publicerades en välkänd artikel 

av Akerlof (1970) som diskuterade osäkerheterna på den finansiella marknaden, 

relaterat till asymmetrisk information mellan olika parter. Akerlof (1970, s. 488) 

menade att informationsasymmetrin leder till att finansiärer, på grund av osäkerheten 

som följer utav asymmetrisk information, har svårt att bedöma kvaliteten hos det bolag 

de kan investera i, vilket innebär en risk för finansiären. Då finansiären har mindre 

kunskap om bolagets kassaflöden än bolaget själva har, får de en större osäkerhet att ta 

hänsyn till när de ska ta betalt för sin risk (Berk & DeMarzo, 2011, s. 533). Detta leder 

till att kapitalkostnaden för vissa bolag blir högre än den borde vara, då priset för 

kapitalet baseras på genomsnittliga bolags kvalitet, vilket kan driva bort potentiella 

lönsamma bolag från marknaden - och detta innebär att marknaden blir mindre effektiv 

(Akerlof, 1970, s. 490, 495, 500; Fazzari et al., 1988, s. 149-150, 152). Om marknaden 

vore fullständigt effektiv skulle denna prisdiskriminering inte existera (Walker, 1989, s. 

287). Effekten av marknadsineffektiviteten kan också leda till att bolag med låg kvalitet 

lyckas anskaffa lånat kapital medan de med hög kvalitet nekas, vilket kallas negativa 

urval (adverse selection) (Binks et al., 1992, s. 37), samt att kreditgivare blir selektiva 

och försiktiga med att låna ut kapital överlag (Fazzari et al., 1988, s. 152). Från 

kreditgivarens perspektiv kan problemet överbryggas till viss del genom att begära 

säkerheter för det kapital som lånas ut (Blanchflower & Oswald, 1998, s. 50; Mason & 

Stark, 2004, s. 229). Det finns även forskare som menar att kreditgivaren kan 

överbrygga viss informationsasymmetri ifall de båda parterna - kreditgivaren och 

bolaget som söker kapital - har haft en långvarig relation, där kreditgivaren över tid 

lyckats insamla historisk information kring bolaget i fråga (Berger & Udell, 2002, s. 

F32; Comeig et al., 2015, s. 1651). Berger och Udell (2002, s. F32) menar att detta är ett 

av det mest slagkraftiga tillvägagångssättet för att minska informationsproblematik 

inom småföretagsfinansiering. 
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Den asymmetriska informationen gör det - som tidigare nämnt - dyrare för små företag 

att få tillgång till lånat kapital (Akerlof, 1970, s. 490, 495, 500; Fazzari et al., 1988, s. 

149-150, 152). Detta har effekter hos bolaget som söker kapital genom att en 

preferensordning skapas, då vissa typer av kapital blir dyrare än andra att använda sig 

av (Brealey et al., 2011, s. 488; Shyam-Sunder & Myers, 1999, s. 225). Denna 

preferensordning kallas pecking-order, och innebär att bolag föredrar internt kapital före 

externt kapital, och att bolag hellre väljer lån över aktiekapital när externt kapital 

behövs (Brealey et al., 2011, s. 488; Bruns & Fletcher, 2008, s. 172; Myers, 1984, s. 

58). Det tidigare nämnda faktumet att små bolag i första hand använder internt kapital 

före externt, är i linje med denna teori (Barton & Matthews, 1989, s. 4; Berger & Udell, 

2002, s. F36; Paul et al., 2007, s. 17). Dock finns det forskare som menar att pecking-

order teorin inte fullt ut förklarar startupbolags val av finansiering, då de specifika 

egenskaper som startupbolag besitter i vissa fall gör det mer aktuellt att välja 

aktiekapital framför lån när bolaget är i behov av externt kapital (Paul et al., 2007, s. 10, 

17). Detta på grund av att små startupbolag inte är miniatyrer av stora bolag, med de 

egenskaper som stora och etablerade bolag besitter - utan startupbolag har specifika 

egenskaper relaterade till bolagsägarnas personliga ansvar och preferenser, samt att 

aktiekapital i många fall innebär lägre risk för startupbolaget (Paul et al., 2007, s. 10, 

17). Detta är realiserbart till de höga kostnader det innebär för små företag att ta 

kommersiella lån, som såväl Akerlof (1970, s. 490, 495, 500) som Fazzari et al. (1988, 

s. 149-150, 152) har beskrivit. Det kan alltså vara mer tilltalande för en bolagsägare i ett 

startupbolag att anskaffa externt aktiekapital, istället för lån, då aktiekapital i många fall 

även innebär att bolaget berikas med kompetens från investeraren samt att bolagsägaren 

slipper ställa upp med säkerheter från personliga tillgångar, vilket som tidigare nämnt 

ofta är fallet vid kommersiella lån (Paul et al., 2007, s. 17). Det finns dock anledningar 

till att pecking-order teorin bör vara applicerbar även på startupbolag, där den största 

anledningen är att den grundar sig i informationsasymmetri, som även denna typ av 

bolag är utsatta för (Paul et al., 2007, s. 10). En annan anledning till att pecking-order 

teorin ändå bör vara applicerbar på startupbolag är det faktum att bolagsägare av 

startupbolag sällan är motiverade att lämna ifrån sig bolagskontrollen, vilket blir fallet 

vid anskaffande av externt aktiekapital, och att lånat kapital därför - trots allt - bör vara 

mer tilltalande (Paul et al., 2007, s. 11).  
 

Vidare pekar forskning dessutom mot att informationsasymmetrin är större för mindre 

bolag än för stora, etablerade bolag (Comeig et al., 2015, s. 1650; Paul et al., 2007, s. 

10; Pettit & Singer 1985, s. 52), vilket ytterligare stärker grunden för pecking-order 

teorin. Anledningen till detta är delvis att information om småbolag ofta är otillgänglig, 

kostsam att få tag på eller svårtolkad (Fazzari et al., 1988, s. 142; Mason & Stark, 2004, 

s. 229; Petersen & Rajan, 1994, s. 4). Det kan vara svårt för kreditgivare att avgöra hur 

väl ett startupbolag kommer prestera i framtiden eftersom historisk information om 

startupbolags finansiella tillstånd inte existerar (Huyghebaert & Van de Gucht, 2007, s. 

101). Informationsasymmetrin skapar problem när ett bolag och en kreditgivare ska 

ingå avtal med varandra, där kreditgivaren innan kontraktets avtalande har insamlat den 

information som varit möjlig att nå, men att denna information inte är fullständig för att 

ta ett helt välgrundat investeringsbeslut (Binks et al., 1992, s. 36; Busenitz et al., 2005, 

s. 3; Petersen & Rajan, 1994, s. 4). Detta gör att kreditgivare blir mindre villiga att ingå 

dessa kontrakt, vilket i sin tur gör marknaden ineffektiv och därmed uppstår ett 

finansieringsgap för små bolag (Binks et al., 1992, s. 36; Petersen & Rajan, 1994, s. 3). 

De traditionella finansieringskällorna blir därför inte lika tillgängliga för små bolag, 
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såväl på grund av regelmässiga och ekonomiska barriärer, som på grund av storlek och 

ekonomisk karaktär av det bolag som söker kapital (Walker, 1989, s. 285).  
 

Ett flertal forskare anser att det finns tillvägagångssätt för startupbolag att till viss del 

kringgå denna problematik. Ett av dessa tillvägagångssätt är att dessa bolag som söker 

kapital överför information kring bolagets kvalitet till den potentiella investeraren, och 

det kan göras genom att använda sig av olika typer av signalering - som fungerar som 

en typ av differentiering från genomsnittsbolaget (Busenitz et al., 2005, s. 3; Spence, 

1976, s. 592). Signalering innebär att finansiären får ta del av information som 

potentiellt kan förändra finansiärens uppfattning om bolagets framtid (Busenitz et al., 

2005, s. 3). Sådan signalering hjälper potentiella finansiärer att sortera bland olika 

bolag, för att med större säkerhet kunna avgöra vilka bolag som har hög kvalitet och 

vilka som inte har det, för att vidare kunna avgöra vilka bolag de bör investera i och 

vilka de bör undvika att investera i (Spence, 1976, s. 592). Det är viktigt att bära i minne 

att denna teori till stor del grundar sig i ett antagande om att det kapitalsökande bolaget 

innehar kunskap kring vilken kvalitet det kommer kunna leverera, och att ytterligare 

problem kan uppstå ifall det råder osäkerhet även inom bolaget kring vilket grad av 

kvalitet det kommer kunna prestera i framtiden (Spence, 1976, s. 594). Detta anser 

författarna till detta examensarbete blir än mer applicerbart på startupbolag, som ännu 

inte har etablerat sig på marknaden och därmed kan känna viss osäkerhet kring sina 

framtida resultat. Även Busenitz et al. (2005, s. 3) menar att bolagsägare kan övertyga 

investerare att investera kapital i bolaget genom att använda sig av olika signaler som 

signalerar trovärdighet. Dessa signaler syftar till att signalera både bolagets ekonomiska 

värde och ägarnas engagemang i bolaget, och Busenitz et al. (2005, s. 4) menar att detta 

bör kunna överbrygga den brist på information som kreditgivaren har. Värdesignalerna 

syftar till att visa på att bolaget kommer bli lönsamt och därmed kommer generera 

avkastning till en kreditgivare, medan engagemangssignalerna syftar till att ägarna är 

starkt engagerade i bolagets framgång, exempelvis genom att ha investerat internt 

kapital i bolaget - båda dessa signaler bör minska kreditgivarens informationsbrist 

(Busenitz et al., 2005, s. 4).  
 

Ett annat sätt att signalera trovärdighet och goda förutsättningar för ett startupbolags 

överlevnad till kreditgivare är genom bolagsägarnas humankapital, vilket består av såväl 

dess utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetenser (Bates, 1990, s. 551; Brüderl et 

al., 1992, s. 228; Cressy, 1996, s. 1266; Åstebro & Bernhardt, 2003, s. 316). 

Kreditgivare baserar till stor del sina kreditbeslut på bolagsägares humankapital (Bates, 

1990, s. 551; Brüderl et al., 1992, s. 229). Huruvida kreditgivare baserar sina beslut på 

humankapitalet i startupbolaget i tillräckligt hög utsträckning är dock omdiskuterat. 

Åstebro & Bernhardt (2003, s. 315) har i sin studie kommit fram till att hög nivå av 

humankapital är negativt korrelerat till användandet av kommersiella lån, men positivt 

korrelerat till överlevnad, och att det motsatta gäller för låga nivåer av humankapital - 

det vill säga att de bolagsägare som är välutbildade och har lång arbetslivserfarenhet 

tenderar att ha låga nivåer av kommersiella lån, och större möjlighet att överleva och 

vice versa. De menar dessutom att detta beror på att bolagsägare med högre nivåer av 

humankapital väljer bort kommersiella kreditgivare, och inte tvärt om, eventuellt på 

grund av att de har högre nivåer av internt kapital att investera i sitt bolag (Åstebro & 

Bernhardt, 2003, s. 316). Att högutbildade bolagsägare innehar större tillgång till internt 

kapital konstaterar även Bates (1990, s. 551). Åstebro och Bernhardt (2003, s. 316) 

anser också att kommersiella kreditgivare ser till humankapital i för liten utsträckning 

vid kreditbeslut. Dock tycks många forskare vara överens om att humankapital är en av 
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de största, om inte den enskilt största, faktorn för ett startupbolags överlevnad och 

framgång (Bates, 1990, s. 551; Brüderl et al., 1992, s. 228; Cressy, 1996, s. 1266). Bates 

(1990, s. 551, 558) menar att en välutbildad bolagsägare har bättre förutsättningar för att 

bygga ett långvarigt, stabilt företag och Brüderl et al. (1992, s. 229, 239) instämmer i 

detta, och pekar på att en välutbildad bolagsägare har en högre produktivitet och 

effektivitet, och dessutom lättare att anskaffa ytterligare kapital längre fram i bolagets 

livscykel - vilket därmed ökar förutsättningarna för bolagets överlevnad. Även Spence 

(1976, s. 592) syftar till att utbildningsnivå är en stark signal till investerare gällande 

bolagets potential och produktivitet. Cressy (1996, s. 1266) anser att humankapitalet är 

den enskilt bestämmande faktorn gällande ett startupbolags överlevnad, och att de andra 

faktorerna är av mindre vikt. Denna samstämmighet kan tolkas som att humankapital 

har betydelse för ett bolag, både gällande resultat och överlevnad, men också gällande 

anskaffning av externt kapital.  

3.3  TRADITIONELLA FINANSIERINGSMETODER OCH FINANSIERINGSKÄLLOR 
Ovan diskuteras skillnader mellan intern och extern finansiering. För att ytterligare 

klassificera finansieringstyper går det även att separera det interna kapitalet från ägarens 

egen insats (Robb & Robinson, 2012, s. 163). Det kan ibland vara svårt att differentiera 

de tre klassifikationerna från varandra, då även extern finansiering, såsom kommersiella 

lån, ofta är säkrad med bolagsägarnas personliga tillgångar, vilket gör att långivaren står 

för likviditeten medan bolagsägaren personligen står för risken (Robb & Robinson, 

2012, s. 154). Det totala kapital som bolaget har kan vidare separeras i aktiekapital och 

lån (Berger & Udell, 2002, s. F34; Bruns & Fletcher, 2008, s. 172; Robb & Robinson, 

2012, s. 154; Sjögren & Zackrisson, 2005, s 77). Kapitalet kan därefter dessutom 

härstamma från flertalet källor, där de vanligt förekommande är banker, riskkapitalbolag 

och individer, vilket består av såväl familj som affärsänglar (Cosh et al., 2009, s. 1494; 

Mason & Stark, 2004, s. 228; Åstebro & Bernhardt, 2003, s. 306), och statliga 

finansieringskällor (Åstebro & Bernhardt, 2003, s. 306), såsom exempelvis svenska 

Almi (se figur 2). Berger och Udell (2002, s. F34) menar att aktiekapitalet mestadels 

härstammar från bolagsägarens egna kapital, och därefter består till viss del av familj 

och vänners kapital, medan den minsta andelen kommer från riskkapitalbolag och 

affärsänglar. Berger och Udell (2002, s. F34, F36) kommer i sin amerikanska studie 

fram till att det lånade kapitalet till största del kommer från banker, vilket de menar bör 

vara i hög grad generaliserbart över hela den industrialiserade delen av världen. Även 

Binks et al. (1992, s. 35) syftar till att bankerna är den huvudsakliga källan till lånat 

kapital för bolag. Detta stämmer även överens för bolag i Sverige rent generellt - dock 

har svenska startupbolag påvisat ett högre användande av statliga medel, såväl bidrag 

som statliga lån (Söderblom & Samuelsson, 2014, s. 46). Sjögren och Zackrisson (2005, 

s. 75) menar att svenska bolag har tät kontakt med banker, då Sverige har ett 

bankfokuserat finansiellt system - vilket ytterligare belyser bankernas tillgänglighet för 

småbolag. 
 

Banker är finansiella intermediärer som syftar till att omallokera kapital mellan de som 

har kapitalöverskott, men saknar investeringsmöjligheter, till de som har ett 

kapitalunderskott men som har möjlighet att investera lönsamt (Mishkin et al., 2013, s. 

23; Schwienbacher & Larralde, 2010, s. 4). En av bankernas huvudsakliga aktiviteter är 

inlåning och utlåning, som de gör genom att samla kapital från många individer, hushåll 

och organisationer, och låna ut kapitalet till andra individer, hushåll och organisationer 

(Brealey et al., 2014, s. 360, 363-364; Hull, 2012, s. 21). Ett sätt som de gör detta på är 

genom att använda inlåningspengarna för att köpa olika typer av finansiella instrument, 
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såsom aktier eller obligationer (Fama, 1980, s. 40). Därför spelar banker en stor roll vid 

finansieringen av företag världen över (Brealey et al., 2014, s. 363), och möjliggör 

finansiell marknadseffektivitet och ekonomisk tillväxt i samhället (Mishkin et al., 2013, 

s. 23-24; Schwienbacher & Larralde, 2010, s. 4). Kommersiella banker gör vinst främst 

på skillnaden mellan in- och utlåningsränta, där förhoppningen är att efter kostnader ha 

ett positivt räntenetto (Hull, 2012, s. 21; Mishkin et al., 2013, s. 211), vilket gör 

kreditgivning till en av de viktigaste aktiviteterna i banken.  
 

Vid kreditgivning till små bolag utsätts banken för informationsasymmetri, som tidigare 

diskuterats. Det finns dock forskare som menar att bankerna är delaktiga i att minska 

informationsasymmetrin (Best & Zhang, 1993, s. 1520; Gande & Saunders, 2012, s. 

1649). Best och Zhang (1993, s. 1507) menar att bankerna gör detta genom att 

producera unik information som de levererar till en imperfekt kapitalmarknad. Ett 

antagande som görs är att banker vet mer om bolagen som de har en relation med, än 

andra gör (Best & Zhang, 1993, s. 1507-1508; Gande & Saunders, 2012, s. 1654), och 

att dess kreditgivning eller investering i bolaget i någon mån bör sända signaler till 

marknaden angående bolagets kvalitet (Best & Zhang, 1993, s. 1507). Best och Zhang 

(1993, s. 1508, 1520) kommer i sin studie fram till att långa bankrelationer ger banken 

historisk data att basera sina beslut på om tillgången till och villkoren för kredit. Detta 

är något även Berger och Udell (2002, s. F32, F38) menar, som syftar till att en 

långsiktig bankrelation minskar informationsasymmetrin mellan banken och bolaget 

som söker kapital, och därmed minskar risken för banken vilket sänker det pris banken 

sätter på kapitalet för att täcka upp för risken. Därav minskar kapitalkostnaden för 

bolaget, på grund av den långvariga relationen de har till sin bank (Berger & Udell, 

1995, s. 351, 377; Petersen & Rajan, 1994, s. 34). Informationen som kreditgivare får 

tillgång till vid långa bankrelationer är ofta information av mer mjuka värden om 

ägarens karaktär och trovärdighet, vilket kan vara svårt att kvantifiera och kommunicera 

ut via bankers standardiserade överföringskanaler (Berger & Udell, 2002, s. F33). Detta 

leder ofta till att mer auktoritet ges, inom en bank, till den specifika kreditgivaren som 

har mest tillgänglighet till denna sorts information, vilket i sin tur kan skapa 

informationsasymmetrier inom banken (Berger & Udell, 2002, s. F39). På grund av att 

denna utlåningsprocess ser annorlunda ut än bankers traditionella utlåningsprocesser 

behöver de ta hänsyn till detta, vilket även innebär att banker måste ta ett 

ställningstagande till om de ska bedriva långa bankrelationer av denna typ eller inte 

(Berger & Udell, 2002, s. F33, F43). Hursomhelst möjliggör långvariga bankrelationer 

för små bolag som har lite information tillgänglig för allmänheten, utan starka 

finansiella nyckeltal, samt svårighet att erbjuda säkerheter att få tillgång till banklån 

(Berger & Udell, 2002, s. F48).  
 

Som tidigare diskuterats är även säkerheter ett sätt för kreditgivare, i detta fall banker, 

att överbrygga informationsasymmetrin (Blanchflower & Oswald, 1998, s. 50; Mason & 

Stark, 2004, s. 229), men det är viktigt att ha i åtanke att möjligheten för detta är 

sammanhängande med startupbolagets tillgångsstruktur. Säkerheter för nya bolag är 

ofta i form av personliga garantier alternativt personliga säkerheter (Mason & Stark, 

2004, s. 229), och de flesta banker hävdar att säkerheter är en nödvändighet för nästintill 

alla lån då dessa täcker upp för eventuella risker som banker möter för att det råder en 

osäkerhet kring om ett projekt kommer lyckas eller inte (Blanchflower & Oswald, 1998, 

s. 29; Mason & Stark, 2004, s. 229). Säkerheter anses vara ett rationellt svar från banker 

för att täcka upp för den ofullständiga information som de ofta möter när de ska besluta 

om bolaget i fråga ska få tillgång till banklån eller inte (Blanchflower & Oswald, 1998, 
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s. 29-30). Enligt Mason och Stark (2004, s. 229) är det attraktivt för banker att kräva 

säkerheter av främst två anledningar. För det första signalerar entreprenörer 

självförtroende i sin förmåga att lyckas med sitt projekt om de offrar säkerheter för det, 

och för det andra riktas entreprenörernas intressen i samma riktning som bankens 

intressen, vilket minskar bankernas risk för negativt urval (Mason & Stark, 2004, s. 

229). Det är dock viktigt att poängtera att alla individer som ser en möjlighet till att 

starta bolag inte alltid har tillgång till den säkerhet som krävs, vilket kan hämma 

potentiella entreprenörer från att överhuvudtaget komma in på marknaden 

(Blanchflower & Oswald, 1998, s. 30, 50).  

 

 
Figur 2. Finansieringskällor för startupbolag 

3.4 CROWDFUNDING SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSMETOD 
Ett alternativ till banklån och andra traditionella finansieringskällor är crowdfunding 

(Belleflamme et al., 2013a, s. 586; Belleflamme et al., 2013b, s. 313). Detta är en 

relativt ny finansieringsmetod som vuxit fram de senare åren, då 

finansieringslandskapet har utvecklats för att tillgodose de behov som löpande uppstått 

för startupbolag och nya projekt (Belleflamme et al., 2013a, s. 586). Tidigare i detta 

examensarbete har crowdfunding definierats som ett utrop - via internet - efter kapital, 

där finansieringskällan är många individer eller grupper som enskilt ger relativt små 

summor, utan huvudsaklig inblandning från exempelvis banker. Forskare lokaliserar 

flera olika typer av crowdfunding där fyra typer är vanligt omnämnda; dessa är 

donationsbaserad crowdfunding, belöningsbaserad crowdfunding, lånebaserad 

crowdfunding samt andelsbaserad crowdfunding (Beaulieu et al., 2015, s. 8; 

Belleflamme et al., 2015, s. 12; Mollick, 2013, s. 3). Ofta delas dessa in i ytterligare två 

grupper, där donationsbaserad crowdfunding och belöningsbaserad crowdfunding bildar 

en subgrupp, där finansiärerna inte förväntar sig en finansiell motprestation 

(Belleflamme et al., 2015, s. 12). De övriga formerna av crowdfunding bildar den andra 

subgruppen, där finansiärerna får finansiell kompensation (Belleflamme et al., 2015, s. 

12). Förr var den donationsbaserade modellen vanligast förekommande, men på senare 

tid har den belöningsbaserade crowdfundingmodellen vuxit snabbt - allra vanligast rent 

generellt idag är dock den lånebaserade crowdfundingmodellen (Belleflamme et al., 

2015, s. 12-13). Donationsbaserad crowdfunding innebär att finansiärerna bidrar med 

kapital helt utan att förvänta sig någonting i gengäld, förutom tacksamhet, och 

finansiärerna agerar därmed i likhet med filantroper (Beaulieu et al., 2015, s. 19; 

Belleflamme et al., 2015, s. 14; Mollick, 2013, s. 3). Ofta förlitar sig finansieringen av 
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projektet på kampanjens sociala allmännytta som motivation för investerare att bidra 

med kapital (Beaulieu et al., 2015, s. 19), och de projekt som finansierar sig på detta sätt 

har ofta en humanitär eller konstnärlig agenda (Belleflamme et al., 2015, s. 14). Den 

belöningsbaserade crowdfundingmodellen innebär att finansiärer får någon form av 

icke-finansiell ersättning - ofta i form av en produkt (Beaulieu et al., 2015, s. 17; 

Belleflamme et al., 2015, s. 14), en minnessak från projektet eller en inbjudan till något 

projektrelaterat event (Beaulieu et al., 2015, s. 17). I vissa fall kan ersättningen även 

innebära möjligheten att få delta i projektet - detta är huvudsakligen vanligt om 

projektet är konstnärligt, såsom en film eller en bok (Mollick, 2013, s. 3). Grundaren 

kan dessutom specificera olika typer av belöningar, baserat på hur mycket kapital 

finansiären bidrar med (Beaulieu et al., 2015, s. 17). Vanligtvis har en belöningsbaserad 

crowdfundingkampanj en tidshorisont på trettio dagar, där ersättningen som tillfaller 

bolagsägarna beror på de avtalade villkoren för kampanjen (Beaulieu et al., 2015, s. 17).  
 

Den lånebaserade crowdfundingmodellen är, i likhet med mikrofinansiering eller P2P-

utlåning (peer-to-peer lending), när individer eller organisationer lånar ut kapital till 

crowdfundingprojekt eller startupbolag (Beaulieu et al., 2015, s. 15-16; Mollick, 2013, 

s. 3), och där traditionella intermediärer såsom banker utesluts för att maximera 

avkastning för finansiären och minimera kostnaderna för den som lånar (Beaulieu et al., 

2015, s. 15-16). Det finns olika modeller för denna typ av crowdfunding; i vissa fall 

tillfaller räntan på lånet intermediären, det vill säga crowdfundingplattformen, medan 

finansiären endast får tillbaka det lånade kapitalet, men vanligast är ändå att både det 

lånade kapitalet samt räntan tillfaller finansiären (Beaulieu et al., 2015, s. 15-16). Den 

andelsbaserade crowdfundingmodellen erbjuder finansiären aktier i startupbolaget, där 

finansiären på så vis blir delägare och har rätt till utdelning och det finansiella överskott 

som bolaget kommer producera i framtiden (Beaulieu et al., 2015, s. 13; Mollick, 2013, 

s. 3). Denna typ av crowdfunding är starkt reglerad (Mollick, 2013, s. 3) och har bara 

nyligen, 2012, blivit en laglig typ av finansiering i USA via Jumpstart Our Business 

Startups (JOBS) Act (Beaulieu et al., 2015, s. 13). Denna lag gör det möjligt för små 

bolag att sälja sina aktier direkt, och därmed fördela ägarskapet till allmänheten utan 

specifika mellanhänder (Beaulieu et al., 2015, s. 13). En fördel med den andelsbaserade 

crowdfundingmodellen är att en bredare skara investerare blir nådda och att kapitalet 

kan bli insamlat i en snabbare takt än via andra modeller, vilket gör att bolagsägaren kan 

lägga sin tid och sitt fokus på att driva och utveckla företaget (Beaulieu et al., 2015, s. 

13). Det är dock värt att notera att investerarna kan behöva vänta en lång tid, ofta flera 

år, innan de får någon avkastning på sitt kapital, samt att risken för investerarna i en 

sådan crowdfundingkampanj är hög (Beaulieu et al., 2015, s. 13). I denna studie tas 

ingen specifik hänsyn till de olika typerna av crowdfunding, då det inte är relevant för 

studiens syfte som är att utveckla en djupare förståelse för aktörernas upplevelser kring 

fenomenet som helhet. 
 

Ordanini et al. (2011, s. 455) kommer i sin studie fram till att den främsta orsaken att 

som finansiär bidra med kapital till ett crowdfundingprojekt är att få vara delaktig i att 

möjliggöra produkten eller tjänsten. Vidare, beroende på vilken typ av 

crowdfundingmodell startupbolaget eller projektet använder sig av, har finansiärerna 

olika typer av motiv för att bidra med kapital. I de fall där en crowdfundingmodell är av 

icke-finansiell kompensation, där projekten ofta är av humanitär eller konstnärlig natur, 

är finansiärerna ofta motiverade av projektet i sig (Mollick, 2013, s. 3). Detta innebär att 

projektet antingen tilltalar finansiären på ett socialt och politiskt sätt där finansiären 

känner med projektets sakfråga och/eller vill vara till hjälp, alternativt tilltalar projektet 
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finansiären genom finansiärens intresse och viljan till medskapande, 

gemenskapsfördelar, känslan av tillhörighet och identifikation (Belleflamme et al., 

2013a, s. 587; Gerber & Hui, 2013, s 34:9, 34:23; Ordanini et al., 2011, s. 445, 455-

456). När en crowdfundingmodell som erbjuder finansiell kompensation används har 

finansiärerna ytterligare en motivation till att bidra med kapital, som är att få avkastning 

eller ägandeskap i bolaget eller projektet (Ordanini et al., 2011, s. 455). Det som tycks 

vara gemensamt för alla finansiärer som bidrar till crowdfundingprojekt är att de ofta 

har ett entreprenöriellt beteende och intresse för innovation - där de vill vara med och 

utveckla projektet och i vissa fall, framförallt i den andelsbaserade 

crowdfundingmodellen, vara med och ta bolagsrelaterade beslut (Ordanini et al., 2011, 

s. 455). Det som tycks vara en avskräckande faktor för att bidra med kapital i 

crowdfundingkampanjer är rädslan för att kapitalet ska användas felaktigt eller inte följa 

den linje som har utlovats (Gerber & Hui, 2013, s. 34:9). I likhet med andra 

startupbolag behöver grundarna, för att överbrygga denna osäkerhet från finansiärers 

sida, signalera startupbolagets eller projektets kvalitet (Belleflamme et al., 2015, s. 19; 

Mollick, 2013, s. 14). Belleflamme et al. (2015, s. 23) menar att kvaliteten är avgörande 

för hur väl en crowdfundingkampanj lyckas. Hur denna signalering görs på bästa sätt i 

en virtuell miljö är dock inte lika välutforskat som för de traditionella 

finansieringsmetoderna, och Mollick (2013, s. 14) menar att detta är ett område som 

kräver ytterligare forskningsinsatser. I sin studie kommer Mollick (2013, s. 14) trots 

detta fram till att signalering är viktigt även i virtuella miljöer, och att sociala nätverk 

tycks vara viktiga i signaleringsprocessen för crowdfundingkampanjer. Detta är i linje 

med Gerber och Hui (2013, s. 34:3) som syftar till att de sociala nätverken Facebook 

och YouTube är kanaler som ofta används för att sprida information om 

crowdfundingkampanjer. 
 

Trots att den huvudsakliga anledningen för startupbolag och projekt att använda sig av 

crowdfunding är att anskaffa kapital på ett enklare sätt (Gerber & Hui, 2013, s. 34:8; 

Ordanini et al., 2011, s. 458) finns det även andra motiv för dessa bolag att använda sig 

av denna alternativa finansieringsmetod (Mollick, 2013, s. 3).  Cosh et al. (2009, s. 

1494) menar att olika kapitalkällor har olika egenskaper och fördelar som de bidrar med 

i ett bolag eller projekt, vilket gör att de inte är perfekta substitut till varandra, och 

därmed spelar bolagens olika behov roll. Crowdfunding härstammar ur fenomenet 

crowdsourcing, som är en metod för att inhämta idéer, få återkoppling och på andra sätt 

utveckla ett startupbolag eller projekt, genom att vända sig till individer utanför 

organisationen (Belleflamme et al., 2013a, s. 587). På grund av denna sammankoppling 

innehar crowdfunding specifika egenskaper som andra finansieringskällor saknar 

(Belleflamme et al., 2013a, s. 587; Schwienbacher & Larralde, 2010, s. 5). Exempelvis 

finansieras ett crowdfundat startupbolag eller projekt av en diversifierad skara individer, 

som alla har olika erfarenheter och kunskaper att bidra med till projektet, därmed kan 

finansiärerna bidra med verksamhetserfarenhet, produkterfarenhet eller användbara 

färdigheter, och därmed kan de hjälpa till att fylla de kompetensluckor som grundarna 

eller bolagsägarna saknar (Beaulieu et al., 2015, s. 4). Crowdfunding kan också göra det 

möjligt för finansiärerna, som också ofta är de framtida potentiella kunderna, att bidra 

med återkoppling samt vara med och utveckla produkten eller tjänsten (Mollick, 2013, 

s. 3; Ordanini et al., 2011, s. 458).  
 

En annan fördel med att använda crowdfunding som finansieringsmetod är att 

crowdfunding-kampanjen kan bidra med marknadsföring och intresseskapande för 

startupbolaget eller projektet (Belleflamme et al., 2013b, s. 314; Belleflamme et al., 
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2015, s. 25; Gerber & Hui, 2013, s. 34:9-34:10; Mollick, 2013, s. 3; Ordanini et al., 

2011, s. 458). Vidare bidrar crowdfunding också med möjligheten för bolagsägaren att 

lära sig mer om sina konsumenter, deras preferenser och deras beteende, vilket leder till 

att denne kan segmentera sin marknad och prissätta sina produkter eller tjänster på ett 

lämpligt sätt för att maximera sina marginaler (Belleflamme et al., 2013b, s. 314). Den 

uppmärksamhet som en crowdfundingkampanj kan bidra med till ett startupbolag eller 

projekt kan också agera avskräckande för grundarna (Gerber & Hui, 2013, s. 34:9). 

Offentligheten gör också ett eventuellt misslyckande mer exponerat för utomstående, 

och tydliggör en eventuell brist på intresse för produkten eller tjänsten (Gerber & Hui, 

2013, s. 34:9). En annan nackdel med crowdfunding som finansieringsmetod är att den 

är tidskrävande och kräver en hög nivå av engagemang - framförallt med att 

kommunicera med finansiärer och intressenter - vilket kan ta uppmärksamhet och 

värdefull tid från andra aktiviteter som är nödvändiga för att utveckla ett bolag (Gerber 

& Hui, 2013, s. 34:9, 34:21). Gerber och Hui (2013, s. 34:21) kommer i sin studie fram 

till att det är lätt att situationen blir övermäktig för startupbolag eller projekt, när 

finansiärer och intressenter blir för många, och det kan bli svårt att hålla en god 

kommunikation samt hantera negativ kritik. Detta blir extra viktigt då det ofta kan vara 

svårt att hålla tidsramar och andra målsättningar för startupbolag och projekt som väljer 

att finansiera sig via crowdfunding, på grund av att många faktorer vid kampanjens 

lanserande är osäkra (Mollick, 2013, s. 12). Mollick (2013, s. 12-13) menar att dessa 

förseningar bland annat är relaterade till storleken på startupbolaget eller projektet, 

överfinansiering samt stort intresse för crowdfundingkampanjen. Det går att anta att 

dessa tre faktorer vidare kan leda till förändringar i skala och omfattning, och därmed 

till ytterligare bekymmer, såsom tillverknings- och/eller fraktproblem, som inte 

grundarna hade räknat med från början. Mollick (2013, s. 13) anser dock att 

crowdfundingkampanjer leder till att startupbolag och projekt slutför sina uppdrag och 

håller sina löften, då de har finansiärer och andra intressenter som bidrar med 

motivation att färdigställa, även om det inte alltid sker inom den utsatta tidsramen. 
 

När startupbolag och projekt väljer att använda sig av crowdfunding som 

finansieringsmetod finns det internetbaserade crowdfundingplattformar att använda sig 

av, som sammanlänkar finansiärer med de startupbolag och projekt som söker 

finansiering - och därmed agerar finansiell promotor (matchmaker) (Belleflamme et al., 

2015, s. 12). Några av de vanligaste och mest välkända plattformarna idag är; 

Kickstarter, RocketHub, IndieGogo, MyMajor Company, samt Prosper (Belleflamme et 

al., 2013b, s. 313). Plattformarnas affärsmodell innebär att vanligtvis ta avgifter för att 

processa de transaktioner som investeringar innebär (Belleflamme et al., 2015, s. 17; 

Gerber & Hui, 2013, s. 34:2). En av fördelarna med att använda sig av en 

crowdfundingplattform är den trygghet den bidrar med, för såväl startupbolag som för 

finansiärer (Gerber & Hui, 2013, s. 34:5). Dessutom måste crowdfundingkampanjen 

godkännas av plattformen innan den publiceras (Gerber & Hui, 2013, s. 34:3), vilket 

kan bidra med trygghet till finansiärer och intressenter. Startupbolagen får av 

crowdfundingplattformen hjälp med de transaktioner och processer som 

finansieringsprocessen innebär, medan finansiärer kan känna sig trygga med att 

kapitalet de bidrar med hanteras på ett lämpligt sätt (Gerber & Hui, 2013, s 34:5). Hur 

kapitalet hanteras baseras till stor del på vilken modell plattformen använder, allt-eller-

inget (Beaulieu et al., 2015, s. 17; Belleflamme et al., 2015, s. 13, 17; Gerber & Hui, 

2013, s. 34:4) eller behåll-allt (Belleflamme et al., 2015, s. 13, 17; Gerber & Hui, 2013, 

s. 34:4). Allt-eller-inget modellen innebär att investeringsmålet behöver nås för att 

startupbolaget eller projektet ska få något kapital och att kapitalet returneras till 
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finansiärerna ifall målet inte nås, medan behåll-allt modellen innebär att startupbolaget 

eller projektet får de pengar som samlas in, oavsett om investeringsmålet nås eller ej 

(Belleflamme et al., 2015, s. 13, 17; Gerber & Hui, 2013, s. 34:4). Allt-eller-inget 

modellen syftar till att uppmuntra grundarna att sätta realistiska mål för sin 

kapitalinsamling, och därmed skydda finansiärerna (Belleflamme et al., 2015, s. 13). 

Behåll-allt modellen är något mer kostsam för grundaren, då plattformen ibland tar ut en 

procentuellt högre avgift för det kapital som samlats in om finansieringsmålet inte nås 

inom tidsramen (Belleflamme et al., 2015, s. 17; Gerber & Hui, 2013, s. 34:4). Vilken 

modell som används är sällan valbart för startupbolaget eller projektet, utan är en 

förvald egenskap hos den crowdfundingplattform som används (Belleflamme et al., 

2015, s. 17). Exempelvis använder en av de allra största crowdfundingplattformarna 

Kickstarter en allt-eller-inget modell, där allt kapital återbetalas till finansiärerna om 

finansieringsmålet inte nås inom den uppsatta tidsfristen (Mollick, 2013, s. 5). 

Belleflamme et al. (2015, s. 22) menar att crowdfundingplattformar bidrar aktivt till att 

minska informationsasymmetrin på den finansiella marknaden, genom att såväl 

startupbolagets som finansiärernas aktiviteter blir mer offentliga. Detta då 

transaktionsuppgifter är synliga för andra, till den grad som grundarna väljer - vilket å 

andra sidan kan avskräcka vissa finansiärer (Belleflamme et al., 2015, s. 22). Vidare 

bidrar detta med att finansiärer som bidragit med kapital också minskar 

informationsasymmetrin genom att deras transaktion signalerar incitament att investera i 

bolaget eller projektet (Belleflamme et al., 2015, s. 22). Trots att det finns många 

fördelar med att använda sig av en crowdfundingplattform är det inte alltid nödvändigt 

att göra det, utan startupbolag och projekt kan även arrangera sin egen 

crowdfundingkampanj, vilket kallas individuell crowdfunding (Belleflamme et al., 

2013b, s. 313, 331). Fördelen med att göra detta är att kampanjen kan anpassas efter 

specifika behov som startupbolaget har, vilket också möjliggör för grundarna att erbjuda 

en större variation av kompensationer än de standardiserade modellerna gör 

(Belleflamme et al., 2013b, s. 314). En annan fördel med att ha en individuell 

crowdfundingkampanj är att startupbolaget inte konkurrerar om uppmärksamheten med 

andra bolag och projekt (Belleflamme et al., 2013b, s. 331). 
 

Alla dessa ovan nämnda specifika egenskaper som crowdfunding innehar gör att 

crowdfunding kan ses som ett komplement till andra, traditionella, finansieringsmetoder 

och inte enbart som ett substitut (Cosh et al., 2009, s. 1494), vilket indikerar att det går 

att använda en kombination av externa finansieringsmetoder. Belleflamme et al. (2015, 

s. 25) syftar till att en lyckad crowdfundingkampanj kan skapa ökad publicitet och 

efterfrågan för den aktuella produkten eller tjänsten, samt vidare övertyga traditionella 

finansiärer, såsom banker, att investera i bolaget eller projektet genom att belysa det 

stora intresse som finns. Även Mollick (2013, s. 3) anser att det går att använda den 

potentiella ökade efterfrågan som en lyckad crowdfundingkampanj innebär för att skaffa 

ytterligare kapital från mer traditionella finansieringskällor. Dessutom menar Mollick 

(2013, s. 14) att crowdfunding som finansieringsmetod har potentialen att rubba det 

rådande finansieringslandskapet märkbart från de traditionella finansieringsprocesser 

som finns idag. Denna ståndpunkt är i linje med vad detta examensarbete ämnar 

undersöka, då många aktörer kan komma att påverkas av att det finansiella landskapet 

förändras. Därför blir det intressant att få en djupare förståelse för hur dessa aktörer 

upplever den eventuella påverkan som fenomenet har. I nuläget finns dessutom ingen 

forskning, som författarna är medvetna om, som behandlar olika aktörers syn på 

crowdfunding som finansieringsmetod, då de studier författarna varit i kontakt med i 

stort enbart har behandlat startupbolagens syn. Författarna har stött på studier kring 
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crowdfunding som fenomen, samt studier kring startupbolags kapitalanskaffning och 

kapitalstruktur, men ingen studie som har integrerat dessa två fokuspunkter.  

3.5 TEORETISK SAMMANSTÄLLNING 
Utifrån litteraturgenomgången som har byggt upp den teoretiska referensramen för 

denna studie har - förutom forskning kring den alternativa finansieringsmetoden 

crowdfunding - tre övergripande teman, och ett subtema, som relaterar till finansiering 

av startupbolag identifierats; (1) kapitalstruktur, (2) informationsasymmetri med 

subtemat (2.1) pecking-order teori, samt (3) signalering. När det handlar om 

kapitalstruktur menar forskare att det finns ett antal faktorer som påverkar valet av 

kapitalstruktur, där fem stycken faktorer är återkommande i forskningen. Den första 

faktorn är bolagsägarens riskattityd och preferenser (Barton & Matthews, 1989, s. 3-4; 

Cassar 2004, s. 264). Den andra faktorn är bolagets målsättningar (Barton & Matthews, 

1989, s. 4; Marsch, 1982, s. 142). Den tredje faktorn är att bolaget föredrar internt 

kapital framför externt kapital, både på grund av olika stora kostnader och på grund av 

viljan att behålla kontroll över bolaget (Barton & Matthews, 1989, s. 4). Den fjärde 

faktorn är bolagsägarens egenskaper, humankapital och bolagets tillgångsstruktur 

(Barton & Matthews, 1989, s. 5; Cassar 2004, s. 277; Robb & Robinson 2012, s. 177). 

Slutligen handlar den femte faktorn om bolagets finansiella egenskaper, såsom resultat 

och kapitalstruktur (Barton & Matthews, 1989, s. 5). Dessutom tycks det råda 

konsensus kring att små bolag har svårare att anskaffa externt kapital än större bolag 

(Blanchflower & Oswald, 1998, s. 50; Huyghebaert & Van de Gucht, 2007, s. 101-102; 

Tomczak & Brem, 2013, s. 336). För att se om det är dessa fem faktorer som spelar in 

vid beslut om kapitalanskaffning, och om crowdfunding som alternativ 

finansieringsmetod har inverkan vid dessa beslut, ska författarna inkorporera detta i 

intervjuguiden. Detta för att skapa en djupare förståelse kring startupbolagens beslut 

kring kapitalstruktur. 
 

Problematiken kring informationsasymmetri vid företagsfinansiering var ytterligare ett 

tema som återkommande belystes i forskningen. Flertalet forskare syftar till att 

informationsasymmetri spelar stor roll på den finansiella marknaden (Akerlof, 1970, s. 

488; Binks et al., 1992, s. 36; Busenitz, 2005, s. 3; Petersen & Rajan, 1994, s. 4), och 

dessutom är problematiken större för små bolag än för stora bolag (Comeig et al., 2015, 

s. 1650; Paul et al., 2007, s. 10; Pettit & Singer 1985, s. 52). Detta menar forskare beror 

på att historisk information om små bolag ofta saknas och att de saknar den transparens 

som ofta krävs för stora, börsnoterade bolag (Blanchflower & Oswald, 1998, s. 50; 

Bruns & Fletcher, 2008, s. 172, 174; Fazzari et al., 1988, s. 152; Huyghebaert & Van de 

Gucht, 2007, s. 101), samt att den information som finns ofta är svår och kostsam att få 

tag på för externa intressenter (Fazzari et al., 1988, s. 142; Mason & Stark, 2004, s. 229; 

Petersen & Rajan, 1994, s. 4). Denna ökade informationsasymmetri som kan uppstå i 

relationen mellan små bolag och eventuella externa finansiärer bidrar till att 

kapitalkostnaden för små bolag blir högre än den annars skulle varit, vilket kan leda till 

negativt urval hos finansiärer och därmed minskar marknadseffektiviteten (Akerlof, 

1970, s. 490, 495, 500; Fazzari et al., 1988, s. 149-150, 152; Walker, 1989, s. 285, 287). 

Vidare leder detta till ett finansieringsgap som framförallt drabbar små bolag (Binks et 

al., 1992, s. 36-37; Petersen & Rajan, 1994, s. 3). Det finns olika sätt att överbrygga den 

tidigare nämnda informationsasymmetrin, och för de finansiärer som ger krediter 

handlar det främst om att kräva säkerheter för det kapital som lånas ut (Blanchflower & 

Oswald, 1998, s. 50; Mason & Stark, 2004, s. 229), samt att basera beslut på långa 

relationer (Berger & Udell, 2002, s. F32; Comeig et al., 2015, s. 1651). Från bolagens 



 

 
30 

perspektiv handlar överbryggningen främst om signalering, där såväl bolagets kvalitet 

(Busenitz et al., 2005, s. 3; Spence, 1976, s. 592) som bolagets humankapital blir viktigt 

att kommunicera till externa parter (Bates, 1990, s. 551; Brüderl et al., 1992, s. 228; 

Cressy, 1996, s. 1266; Åstebro & Bernhardt, 2003, s. 316). Genom att inkorporera teori 

om informationsasymmetri i intervjuguiden kan författarna utveckla en djupare 

förståelse för hur informationsasymmetrin upplevs av de olika aktörerna, hur den 

upplevs påverka startupbolagens kapitalanskaffning samt hur crowdfunding upplevs 

påverka denna informationsasymmetri. Dessutom ger inkorporeringen av 

signaleringsteorier i intervjuguiden författarna möjlighet att utveckla djupare förståelse 

för startupbolagens och bankernas sätt att överbrygga denna problematik, och vilken 

roll crowdfunding spelar i detta. 
 

Denna tidigare diskuterade informationsasymmetri och de ökade kapitalkostnader som 

ett bolag möter på grund av den, skapar en preferensordning för bolaget, där internt 

kapital är mer tilltalande för bolaget att använda sig av än externt kapital - och denna 

preferensordning kallas pecking-order (Akerlof, 1970, s. 490, 495, 500; Barton & 

Matthews, 1989, s. 4; Berger & Udell, 2002, s. F36; Bruns & Fletcher, 2008, s. 172; 

Fazzari et al., 1988, s. 149-150, 152; Myers, 1984, s. 58; Shyam-Sunder & Myers, 1999, 

s. 225). Trots att denna teori i större utsträckning är baserad på stora, mer mogna bolag, 

och att det därför kan finnas anledning att ifrågasätta hur väl den går att applicera på 

startupbolag menar Paul et al. (2007, s.10-11, 17) att den även bör vara gällande för 

dessa. Genom att inkorporera pecking-order teorin i intervjuguiden ges författarna 

möjlighet att skapa förståelse för på vilket sätt denna preferensordning ser ut för de 

undersökta startupbolagen, samt på vilket sätt crowdfunding upplevs påverka denna 

preferensordning. 
 

Vissa forskare menar dock att den alternativa finansieringsmetoden crowdfunding har 

potential att förändra det rådande finansiella landskapet (Mollick, 2013, s. 14; Ordanini 

et al., 2011, s. 463), genom att metoden bidrar till att överbrygga det finansieringsgap 

som råder för små bolag (Belleflamme et al., 2013a, s. 586). Dock syftar forskarna till 

att informationsasymmetri även är närvarande vid crowdfunding och att signalering är 

viktigt, även i dessa fall, för att överbrygga dessa problem (Belleflamme et al., 2015, s. 

19; Gerber & Hui, 2013, s. 34:3; Mollick, 2013, s. 14). Trots att crowdfunding i första 

hand är till för att anskaffa kapital, innehar dessutom finansieringsmetoden egenskaper 

som härstammar från fenomenet crowdsourcing, såsom att inhämta idéer och kunskap 

(Beaulieu et al., 2015, s. 4; Mollick, 2013, s. 3; Ordanini et al., 2011, s. 458), 

marknadsföring och intresseskapande (Belleflamme et al., 2013b, s 314; Belleflamme et 

al., 2015, s. 25; Gerber & Hui, 2013, s. 34:9-34:10; Mollick, 2013, s. 3; Ordanini et al., 

2011, s. 458), samt kunskap om potentiella kunder och deras attityder (Belleflamme et 

al., 2013b, s. 314). Faktumet att olika finansieringskällor och finansieringsmetoder har 

olika egenskaper leder till att de inte är perfekta substitut till varandra (Cosh et al., 2009, 

s. 1494). Utöver fördelarna med crowdfunding finns det även ett antal avskräckande 

faktorer med den alternativa finansieringsmetoden, exempelvis risken för allt för stor 

uppmärksamhet, för stora tidskrav och risken för offentligt misslyckande (Gerber & 

Hui, 2013, s. 34:9). Dock menar forskare att en lyckad crowdfundingkampanj kan bidra 

med bättre förutsättningar för startupbolag att skaffa ytterligare externt kapital 

(Belleflamme et al., 2015, s. 25; Mollick, 2013, s. 14). Genom att inkorporera denna 

teoretiska referensram kring crowdfunding i intervjuguiden, som ett övergripande tema, 

kommer studien kunna skapa en djupare förståelse för hur crowdfunding upplevs 

påverka extern kapitalanskaffning för startupbolag.  
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Någon studie kring hur crowdfunding som finansieringsmetod påverkar olika aktörers 

uppfattning av dessa fyra tematiska områden är författarna i dagsläget inte medvetna 

om. Därav kommer denna teoretiska sammanställning ligga till grund för 

datainsamlingen som ämnar besvara studiens frågeställning och uppfylla studiens syfte. 

Genom att använda intervjuguiden, som baseras på den teoretiska referensramen, 

kommer studiens analys att kunna stärkas och även dess teoretiska och praktiska bidrag. 

Författarna ämnar, att med studien, inte endast svara på ifall crowdfunding upplevs 

påverka extern kapitalanskaffning för startupbolag, utan även, med hjälp av denna 

teoretiska grund, utveckla förståelse för på vilket sätt detta kan ske. 
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4. PRAKTISK METOD 

För att läsaren ska få en förståelse för hur denna studie är genomförd beskriver 

författarna i detta avsnitt vilka val som har gjorts i relation till data och analys av 

denna. Författarna inleder med att beskriva de tillvägagångssätt som relaterar till val 

av data, datainsamling, urval och tillgänglighet. Vidare beskrivs genomförandet av 

datainsamlingen och avsnittet avslutas med en diskussion kring studiens etiska aspekter. 

4.1 VAL AV DATA 
För att svara på den forskningsfråga en studie ämnar svara på behövs data (Saunders et 

al., 2009, s. 256). Data kan antingen inhämtas särskilt för studien som ska genomföras, 

alternativt kan data som blivit inhämtad i ett annat sammanhang, vid ett tidigare tillfälle, 

användas (Bryman, 2008, s. 299; Saunders et al., 2009, s. 256). De data som inhämtas 

specifikt för den studie som ämnas genomföras kallas primärdata, medan all annan typ 

av data kallas sekundärdata (Patel & Davidson, 2011, s. 69; Saunders et al., 2009, s. 

256). Sekundärdata finns i flertalet varianter, där två vanligt förekommande typer är 

sekundär rådata och sammanställd sekundärdata (Saunders et al., 2009, s. 258). Rådata 

är data som är mycket lite eller inte alls processad och därmed fortfarande är i sitt 

originalformat, medan sammanställd sekundärdata är data presenterad i böcker, 

sammanfattningar eller publikationer (Saunders et al., 2009, s. 258).   
 

Fördelar med att använda sekundärdata är att den ofta är relativt enkel att få tag på och 

sällan är speciellt kostsam (Bryman, 2008, s. 300-303; Saunders et al., 2009, s. 268). 

Detta leder till att forskaren kan spara tid och resurser som istället kan nyttjas till att på 

ett bättre och mer djupgående sätt analysera data (Bryman, 2008, s. 300-303; Saunders 

et al., 2009, s. 268).  Mängden data som är möjlig att samla in till en studie är direkt 

relaterat till den tidsfrist som studien har, vilket kan göra att sekundärdata är en mer 

lämplig form av data att använda sig av för att göra studien representativ för den 

population som ämnas undersökas, om studien har en relativt kort tidshorisont (Patel & 

Davidson, 2011, s. 69). Det finns även nackdelar med sekundärdata; bland annat saknar 

ofta forskaren bekantskap med materialet, och om data är av kvantitativ karaktär kan 

nyckelvariabler som är viktiga för analysen saknas (Bryman, 2008, s. 305). Dessutom är 

data då inhämtad med en annan forskningsfråga och ett annat syfte i åtanke, vilket inte 

bara påverkar rådata i sig, men även hur denna är sammanställd och presenterad 

(Saunders et al., 2009, s. 269, 272). Med tanke på denna bakgrund, och med 

forskningsfrågans natur och studiens syfte i åtanke, lämpar sig primärdata bättre att 

använda sig av i detta examensarbete. Då området studien ämnar undersöka är relativt 

outforskat i dagsläget saknas dessutom lämplig sekundärdata att använda sig av, vilket 

ytterligare stärker författarnas val att inhämta primärdata. En annan effekt av att ämnet 

är relativt outforskat är att området saknar enhälliga definitioner, vilket gör att eventuell 

sekundärdata förmodligen skulle varit osäker att använda. Att inhämta primärdata gör 

också att forskarna på ett bättre sätt kan säkra datakvaliteten (Bryman, 2008, s. 304-

305), vilket ytterligare motiverar författarnas val att inhämta primärdata.  

4.2 KVALITATIV DATAINSAMLING 
Hur data samlas in beror till stor del på studiens utformning, forskningsfrågans natur 

och de val och angreppssätt som forskaren har valt (Hartman, 2004, s. 231; Saunders et 

al., 2009, s. 318). Ett av de vanligaste sätten att angripa ett forskningsproblem är via 

surveyundersökningar, som är ett samlingsbegrepp för de undersökningar där forskaren 

samlar in data genom att ställa frågor (Patel & Davidson, 2011, s. 73). I en 
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surveyundersökning används vanligtvis enkäter eller intervjuer för att samla in data, och 

dess utformning ser olika ut beroende på ifall studien är av kvalitativ eller kvantitativ 

natur (Patel & Davidson, 2011, s. 73, 75). En kvantitativ datainsamling i en 

surveyundersökning kan ta form antingen via enkäter eller strukturerade intervjuer 

(Bryman, 2008, s. 203, 228). Motsvarande datainsamling i en kvalitativ studie handlar 

vanligtvis om kvalitativa intervjuer, som är mer eller mindre strukturerade, eller 

etnografiska, deltagande observationer (Bryman, 2008, s. 378, 413). Denna studie är 

som tidigare omnämnt av kvalitativ natur, där forskningsfrågan fokuserar på att ge ökad 

förståelse för det studerade fenomenet. Detta leder till att författarna anser att de 

kvalitativa datainsamlingsmetoderna ter sig mest lämpliga för att bidra med användbar 

data. Då forskningsfrågan har en aspekt som syftar till att skapa förståelse för de olika 

aktörernas upplevelse av det studerade fenomenet anser författarna att intervjuer är mer 

lämpliga än observationer för att inhämta data. 
 

Intervjuer kan vara utformade på olika sätt, och två vanligt förekommande typer är 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2008, s. 413; Hartman, 2004, s. 

280-281; Saunders et al., 2009, s. 320). Strukturerade intervjuer anses vara mer av den 

formella typen där standardiserade frågor används för varje respondent, medan 

ostrukturerade intervjuer är mer informella konversationer där respondenten har 

möjlighet att tala mer fritt (Bryman, 2008, s. 413; Hartman, 2004, s. 280-281; Saunders 

et al., 2009, s. 320-321). Syftet och utformandet av en studie leder till strukturen och 

utformningen av en intervju (Saunders et al., 2009, s. 320). Eftersom strukturerade 

intervjuer, som tidigare nämnt, använder sig av standardiserade frågor ämnar sig denna 

typ av intervju mest lämplig då syftet är att samla in kvantifierbar data som kan 

generaliseras (Bryman, 2008, s. 413; Saunders et al., 2009, s. 320). Då syftet å andra 

sidan är att få en förståelse och utforska ett ämne på ett djupare plan lämpar sig den 

ostrukturerade varianten bättre, där frågorna inte ställs på ett lika formellt 

tillvägagångssätt (Bryman, 2008, s. 413; Saunders et al., 2009, s. 321). En typ av 

ostrukturerade intervjuer är semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2008, s. 415; 

Saunders et al., 2009, s. 320), som författarna i denna studie har använt sig av i sin 

kvalitativa datainsamling. Då syftet med studien är att generera en djupare förståelse för 

ett fenomen, startupbolag och dess förutsättningar att söka externt kapital relaterat till 

crowdfunding, anser författarna att strukturerade intervjuer inte lämpar sig bäst då de 

vill skapa en förståelse för crowdfunding och dess underliggande faktorer, och inte 

endast skapa en generaliserbar bild av ämnesområdet. Genom att låta respondenter 

uttrycka sig själva relativt fritt, och inte enbart följa ett standardiserat frågeformulär, 

hoppas författarna kunna förstå hur och varför crowdfunding kan påverka startupbolag 

och dess externa kapitalanskaffning.  
 

Semistrukturerade intervjuer kan beskrivas som delvis strukturerade, på grund av att det 

finns vissa förutbestämda teman som intervjuaren vill täcka upp för kopplat till sin 

frågeställning (Bryman, 2008, s. 415; Saunders et al., 2009, s. 320). Patel och Davidson 

(2011, s. 76) menar att en kvalitativ intervju med en låg nivå av struktur ger 

intervjupersoner stort svarsutrymme, vilket innebär utrymme att tolka och svara på 

intervjufrågorna på ett fritt sätt. Detta indikerar att semistrukturerade intervjuer är en 

blandning av strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Rent generellt har de 

kvalitativa intervjuerna gemensamt att de är flexibla och att intervjupersonens 

tolkningar, uppfattningar och upplevelser är centrala (Bryman, 2008, s. 415). 

Författarna till denna studie anser att semistrukturerade intervjuer ter sig mest relevant 

för sin kvalitativa datainsamling, vilket innebär att de kan ställa liknande grundfrågor 
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till alla respondenter för att kunna upptäcka eventuella mönster i svaren från analysen, 

men där de samtidigt kan få möjligheten att utnyttja fördelen med öppna frågor som kan 

leda till en än mer djupare förståelse kring fenomenet. Författarna har ändrat frågorna 

delvis beroende på vilken av de tre typerna av aktörer som har intervjuats och beroende 

på hur svaren varierade ställdes olika sorters följdfrågor. Intervjuerna tog plats i Umeå, 

Sverige, under mars och april månad år 2016. De som intervjuades är respondenter 

inom startupbolag, företagsinkubatorer, samt bank.  

 

4.3 KVALITATIVT URVAL OCH TILLGÄNGLIGHET  
För att kunna utföra en lyckad studie och få tillgänglighet till önskvärd data som är 

användbar är en betydande faktor att kunna nå ut till respondenter och få tillgänglighet 

till dessa (Saunders et al., 2009, s. 168). Det är viktigt att ha en förutbestämd strategi i 

hur data ska nås, och på ett väl förberett sätt kunna presentera sin forskningsfråga för en 

möjlig respondent för att den ska förstå sin betydelse och vilja medverka i 

undersökningen (Patel & Davidson, 2011, s. 74; Saunders et al., 2009, s. 168). Det kan 

vara problematiskt att få tillgänglighet till respondenter, speciellt vid ett personligt 

möte, på grund av tids- och resursbrist (Patel & Davidson, 2011, s. 59; Saunders et al., 

2009, s. 169-170). För att kunna nå ut till önskvärda respondenter har författarna i denna 

studie försäkrat sig om att vara väl förberedda och tydliga i sin frågeställning och 

undersökningsdesign före respondenter har kontaktats.  
 

Många undersökningar möter problematiken att det är omöjligt att antingen samla in 

eller analysera all data som skulle kunna passa in på undersökningen; detta på grund av 

brist på tid, pengar och/eller tillgänglighet (Hartman, 2004, s. 242; Saunders et al., 

2009, s. 210). Urvalstekniker erbjuder olika metoder med specifika egenskaper som kan 

användas för att minska den mängd data som behöver samlas in (Saunders et al., 2009, 

s. 210). Undersökningar som ämnar generalisera data kan använda sig av viss 

urvalsteknik, medan undersökningar av annan karaktär ter sig mer lämpliga att använda 

sig utav andra urvalstekniker (Saunders et al., 2009, s. 210). En vanligt förekommande 

urvalsteknik är sannolikhetsurval, som bygger på att varje enhet i populationen har 

samma möjlighet att komma med i urvalet (Bryman, 2008, s. 183; Hartman, 2004, s. 

246). För kvalitativa forskare är detta dock inte en speciellt vanlig metod, utan dessa 

använder sig ofta av målstyrda urval, vilket är en typ av icke-sannolikhetsurval 

(Bryman, 2008, s. 350, 392; Hartman, 2004, s. 284). Sådana urval handlar i första hand 

om att välja ut specifika individer/organisationer eller liknande för att matcha de 

forskningsfrågor som har formulerats (Bryman, 2008, s. 350; Hartman, 2004, s. 245). I 

litteraturgenomgången för denna studie har ett antal aktörer påträffats, och tre av dessa 

har varit vanligt förekommande - startupbolag, som är den centrala aktören, samt 

företagsinkubatorer och banker som anses ha en god inblick i startupbolags 

verksamheter. Studien ämnar fånga dessa specifika aktörers upplevelser av fenomenet, 

och därför har urvalet gjorts från dessa aktörer. 
 

Eftersom urvalet är ett icke-sannolikhetsurval är det inte generaliserbart för hela 

populationen (Bryman, 2008, s. 392; Hartman, 2004, s. 242). Vid målstyrda urval finns 

ingen specifik gräns för hur stort urvalet ska vara, utan data samlas in tills forskarna 

anser att de har uppnått en teoretisk mättnad, vilket innebär att flera intervjuer utgör 

grunden för och bekräftelsen av ett och samma tema (Bryman, 2008, s. 394; Hartman, 

2004, s. 284, 291). I denna studie gjordes totalt tio intervjuer, fördelat på de tre 

aktörerna. För att nå ut till önskvärda respondenter började författarna att skicka ut mail 
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till sitt potentiella urval, där de tydligt beskrev bakgrunden och syftet till intervjun. Det 

är viktigt att närma sig möjliga respondenter med försiktighet då de, som tidigare 

nämnt, kan vara svåra att nå på grund av bland annat tidsbrist (Saunders et al., 2009, s. 

169-170). Trots att få tillgång till respondenter anses vara ett vanligt förekommande 

problem, upplevde författarna inte detta i märkbart hög grad. 
 

4.4 INTERVJUGUIDE 
Trots att den intervju som ska genomföras är av en icke strukturerad art är det viktigt att 

forskaren är väl förberedd inför den (Hartman, 2004, s. 281; Saunders et al., 2009, s. 

329), både för att intervjun ska fylla sitt syfte, men också för att intervjupersonen ska 

känna sig trygg och forskaren signalera trovärdighet (Saunders et al., 2009, s. 328). 

Förberedelserna bidrar även med möjligheten att under intervjun behålla sitt fokus, och 

därmed samla in det data som passar för ändamålet (Hartman, 2004, s. 281; Saunders et 

al., 2009, s. 329). I den semistrukturerade intervjun vill forskaren beröra ett antal teman 

(Bryman, 2008, s. 415; Patel & Davidson, 2011, s. 82; Saunders et al., 2009, s. 320). 

Intervjuteman kan grunda sig i antingen läst litteratur inom forskningsämnet, antagna 

teorier, forskarens erfarenheter eller allmängiltig kunskap - och oavsett varifrån de 

härstammar ifrån behövs ett ramverk för att intervjun ska vara effektiv (Saunders et al., 

2009, s. 329). Detta ramverk kallas ofta för intervjuguide eller intervjuformulär (Patel & 

Davidson, 2011, s. 84; Saunders et al., 2009, s. 329). Intervjuguiden är ett dokument där 

de teman som intervjun ämnar beröra klargörs, och där initiala frågor inom olika teman 

kan tydliggöras för att enklare föra intervjun framåt (Patel & Davidson, 2011, s. 84; 

Saunders et al., 2009, s. 329).  
 

Då datainsamlingen till detta examensarbete utfördes via semistrukturerade intervjuer 

härleddes ett antal teman ur den litteratur som sedan tidigare fanns inom 

forskningsområdet för att skapa en intervjuguide. När grundläggande teman härletts 

utvecklades en tankekarta för att hitta lämpliga initiala intervjufrågor under varje tema. 

Intervjuguiden användes slutligen såväl för att effektivisera och säkra intervjuns fokus, 

som för att inge trovärdighet till respondenten genom att erbjuda en kopia av 

intervjuguiden. Trots att en intervjuguide används kan frågorna som ställs under en 

semistrukturerad intervju skilja sig åt (Saunders et al., 2009, s. 320). Detta kan bero på 

flera anledningar; en är på grund av att samtalsflödet i semistrukturerade intervjuer 

kommer se annorlunda ut från intervju till intervju, och att vissa respondenter kan 

behöva fler följdfrågor för att utveckla sina svar (Saunders et al., 2009, s. 320). En 

annan anledning kan vara att intervjufrågorna behöver anpassas till den respondent som 

blir intervjuad, den roll och kontext denne har eller omges av (Saunders et al., 2009, s. 

320). Då respondenterna i denna studie kommer från tre olika segment, och därmed har 

olika roller samt omges av olika kontexter i relation till forskningsämnet, anpassades 

intervjuerna och de initiala frågor som härleddes ur varje tema från intervju till intervju. 

Detta resulterade i tre något olika intervjuguider med samma tematiska bas. 

Intervjuguiderna kontrollerades flertalet gånger för att säkra logiken bakom såväl 

tematisk följd som frågornas följd. Författarna bestämde vid intervjuguidens 

utformande de ordval och det generella språk som skulle användas under intervjuerna, 

för att undvika användning av allt för teoretiska begrepp. Dessa kontroller är viktiga för 

att undvika missuppfattningar (Patel & Davidson, 2011, s. 86; Saunders et al., 2009, s. 

329). Med hjälp av intervjuguiden kunde författarna, efter intervjuernas utförande, 

undersöka de härledda teman och eventuella relationer dem emellan, vilket Saunders et 
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al. (2009, s. 329) menar är en av intervjuguidens stora fördelar. Intervjuguiden som 

användes i denna studie finns att läsa i Appendix A.  

4.5 INTERVJUGENOMFÖRANDE  
Vid intervjuernas genomförande hade den tänkta processen genomarbetats på förhand, 

och förberedelser gjorts för att göra intervjuprocessen så enkel och effektiv som möjligt. 

Exempelvis hade konstruerandet av den teoretiska referensramen och härledningen av 

intervjuguiden gjort att författarna hade kunskap kring intervjuämnet. Detta är en viktig 

aspekt för att signalera trovärdighet till respondenter (Patel & Davidson, 2011, s. 83; 

Saunders et al., 2009, s. 328). Vidare hade passande intervjuplatser identifierats till 

respektive intervju, där respondenten fick möjlighet att välja en plats den kände sig 

trygg och bekväm i, och där det fanns möjlighet att prata ostört. Det är viktigt för en 

forskare att ta hänsyn till på vilket sätt intervjuplatsen har betydelse, då den kan påverka 

datainsamlingen (Saunders et al., 2009, s. 320). Förutom bekvämlighet och möjligheten 

att prata ostört behöver intervjuplatsen även vara tillgänglig vid intervjutillfället 

(Gillham, 2005, s. 51; Saunders et al., 2009, s. 329), vilket också möjliggjordes genom 

att respondenten fick välja plats själv.  
 

Alla respondenter känner sig inte helt bekväma med semistrukturerade intervjuer då 

avsaknaden av struktur kan skapa oro och osäkerhet (Gillham, 2005, s. 47). För att 

minska detta problem inleddes varje intervju med att beskriva studiens syfte, samt 

belysa intresset av respondentens individuella upplevelser. Detta leder till att 

respondenten känner sig trygg, samtidigt som det minskar risken för att respondenten 

väljer att svara på ett sätt den tror att forskaren önskar (Gillham, 2005, s. 52). 

Författarna höll även en kort genomgång av de begrepp som skulle användas under 

intervjun och de teman som skulle beröras, samt gav respondenten möjlighet att ta del 

av intervjuguiden. Dessutom skickade författarna ut ett brev till varje respondent innan 

intervjuerna med information om studiens syfte, respondentens roll och rättigheter, samt 

ett urval begreppsförklaringar. Detta gjordes för att minimera risken för missförstånd, 

göra respondenten bekväm i situationen samt ge respondenten tid att förbereda sig för 

att prata om ämnet (Gillham, 2005, s. 52; Patel & Jakobson, 2011, s. 82; Saunders et al., 

2009, s. 328, 330-332). Ibland kan det vara en fördel att ge exempel för att 

vidareutveckla vissa frågor (Gillham, 2005, s. 34). Därför, för att ytterligare minska 

risken för missförstånd, hade författarna förberett exempel och vidare förklaringar till 

frågor, för att snabbt kunna klargöra eventuella frågeställningar, och för att dessa skulle 

vara likvärdiga för alla intervjuer.  
 

Under intervjun var de initiala frågorna uppdelade mellan författarna, medan det var 

fritt för båda författarna att ställa eventuella följdfrågor. Författarna la även vikt vid att 

hålla en neutral ton i rösten under alla intervjuer. Detta är viktigt för att undvika att 

påverka respondentens svar (Saunders et al., 2009, s. 332). För att respondenten ska ha 

tid att utveckla sina svar och reflektera över intervjufrågorna behöver forskaren vara en 

god lyssnare (Saunders et al., 2009, s. 334). Därför fokuserade författarna på att rikta all 

sin uppmärksamhet mot respondenten under intervjun, och lämna gott om tidsutrymme 

för denne att tänka efter och utveckla sina svar. För att ytterligare möjliggöra detta valde 

författarna att spela in intervjuerna istället för att skriftligt notera respondenternas alla 

svar, vilket diskuteras närmare i nästa avsnitt. Endast ett fåtal skriftliga anteckningar 

gjordes under intervjutillfället, för att notera specifika poänger.  
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De intervjupersoner som deltar i denna studie har, som tidigare nämnts, valts ut från tre 

olika aktörer; startupbolag, företagsinkubatorer och banker. Startupbolag är en högst 

relevant aktör då de är centrala i användandet av crowdfunding som finansieringsmetod. 

Företagsinkubatorer och banker är båda stöttande funktioner för startupbolag som 

många startupbolag tidigt kommer i kontakt med, vilket gör dessa aktörer relevanta för 

studien på grund av den insikt de har i startupbolag och deras beslutsfattande. Inom 

varje aktör tedde sig urvalet av respondenter på så sätt att de olika respondenterna hade 

skilda bakgrunder och erfarenheter vilket bidrar till en ytterligare bredd i de synvinklar 

som studien inkluderar. I tabellen nedan visas en överblick över de respondenter som 

deltagit i denna studie, inklusive de intervjubeteckningar som kommer användas i 

kommande avsnitt, samt respondenternas befattningar inom de organisationer de verkar 

och dess olika bakgrunder (se tabell 1).  
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INTERVJU-
BETECKNING 

ORGANISATIONSTYP INTERVJUPERSONENS 

ROLL 
INTERVJUPLATS DATUM FÖR 

INTERVJU 
INTERVJUNS 

LÄNGD 

S1 Startupbolag VD för ett bolag som 

har erfarenhet av 

crowdfunding. Tidigare 

erfarenhet av att arbeta 

med startupbolag inom 

kreativ näring. 

Umeå

  

16-03-18 41 minuter 

S2 Startupbolag Delägare i ett bolag som 

inte har erfarenhet av 

crowdfunding. 

Arbetslivserfarenhet 

kopplad till statlig 

utlåningsverksamhet. 

Umeå 16-03-31 31 minuter 

S3 Startupbolag   VD för ett bolag som 

inte har erfarenhet av 

crowdfunding, men har 

funderat på att använda 

det.  

Umeå 16-04-01 38 minuter 

S4 Startupbolag VD för ett bolag som 

har erfarenhet av 

crowdfunding. 

Umeå 16-04-06 37 minuter 

I1 Företagsinkubator

  

Affärscoach med 
mindre än fem års 
erfarenhet. Har 
bakgrund som 
entreprenör. 

Umeå 16-03-30 42 minuter 

I2 Företagsinkubator Affärscoach med mer 
än tio års erfarenhet. 

Umeå

  

16-04-01

  

35 minuter 

I3 Företagsinkubator Konsulterande 

affärscoach med mer än 

tio års erfarenhet  

Umeå 16-04-06 28 minuter

  

B1 Bank Kundansvarig på 

företagsavdelningen, 

med mer än fem års 

erfarenhet. 

Umeå 16-04-01 34 minuter 

B2 Bank  Företagsrådgivare med 

mer än tio års 

erfarenhet.  

Umeå 16-04-05 48 minuter 

B3 Bank Företagsrådgivare med 

mindre än fem års 

erfarenhet. 

Umeå 16-04-11 40 minuter 

 
Tabell 1. Intervjutabell 
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4.6 TRANSKRIBERING 
De flesta som samlar in data via intervjuer väljer att spela in dessa, med förutsättningen 

att de får medhåll av respondenterna i fråga att göra detta (Bryman, 2008, s. 428; 

Saunders et al., 2009, s. 339). Därefter transkriberas inspelningarna, vilket innebär att 

det som har spelats in skrivs ned i pappersform med både verbala och icke-verbala 

uttryck (Jenks, 2011, s. 5; Saunders et al., 2009, s. 485). Det finns både fördelar och 

nackdelar med att spela in en intervju; en av fördelarna är att intervjuaren kan fokusera 

mer på vad som sägs och på specifika uttryck då anteckningar inte behöver skrivas ned 

lika frenetiskt och heller inte alltid lyckas fånga upp allt, medan en nackdel är att 

transkribering av en inspelning kan vara väldigt tidskrävande (Jenks, 2011, s. 7; 

Saunders et al., 2009, s. 339, 485). Eftersom inspelning är en vanlig metod att använda 

sig av i kvalitativ forskning valde författarna i denna studie, med tanke på dess fördelar, 

att använda sig av denna metod. Inför varje intervju ställde författarna frågan till 

respondenterna om de var bekväma med att bli inspelade, och det var ingen som ställde 

sig emot detta. Enligt Saunders et al. (2009, s. 339) är det viktigt att ta till sig 

ansiktsuttryck och liknande som inte fångas upp av bara en inspelning, därför valde 

författarna även att föra anteckningar under intervjuerna till viss del. Vidare försäkrade 

författarna att anonymitet ska råda, vilket är viktigt för att respondenterna ska våga tala 

ut (Bryman, 2008, s. 137-138; Jenks, 2011, s. 6; Saunders et al., 2009, s. 179-180). 

Enligt såväl Bryman (2008, s. 429) som Saunders et al. (2009, s. 485) är det fördelaktigt 

att genomföra transkriberingar så snart som möjligt efter en intervju för att undvika att 

inspelningar samlas upp på hög, och därför valde författarna att transkribera en intervju 

direkt efter den var klar. För att minska misstag i processen och/eller missa viktig data 

har alla inspelningar och transkriberingar undersökts ytterligare en gång, utöver vid det 

första arbetstillfället.   

4.7 KVALITATIV ANALYS  
Generellt genererar kvalitativ datainsamling ett mycket omfattande och komplext 

material (Bryman, 2008, s. 510). Saunders et al. (2009, s. 482, 485) menar att 

datamaterialets natur bör avgöra vilken typ av analys som bör göras, och syftar till att 

data som samlats in via intervjuer ofta behöver transkriberas för att förberedas inför 

analysen. När datainsamlingen har skett via intervjuer, och dessa har transkriberats, är 

det någon form av textanalys som ska genomföras för att analysera data (Watt Boolsen, 

2007, s. 54). Det är viktigt att den dataanalys som görs blir väl genomförd, då den i de 

flesta fall består av att hitta mönster, ifrågasätta dessa mönster och ställa frågor kring 

mönstrens relevans och sanning (Watt Boolsen, 2007, s. 10). Trots att kvalitativ analys 

ofta handlar om att tolka data kräver materialet i många fall att denna process är 

strukturerad och följer en viss typ av strategi, och det finns ett flertal typer att välja 

mellan (Bryman, 2008, s. 511; Strauss & Corbin, 1998, s. 89). Exempel på strategier är 

analytisk induktion och grundad teori (Bryman, 2008, s. 511). Andra exempel är 

innehållsanalys och diskursanalys (Watt Boolsen, 2007, s. 93, 169), samt mönsteranalys 

(template analysis) (Saunders et al., 2009, s. 505). Oavsett vilken strategi som används 

vid kvalitativ analys finns det vissa generella drag, som exempelvis kodning av data, 

konceptuell kategorisering av teman, identifiering av gemensamma drag, och 

identifiering av eventuella samband (Strauss & Corbin, 1998, s. 19; Watt Boolsen, 

2007, s. 92). Kodning av data är processen i vilken forskaren sätter en etikett på en 

sektion data för att härleda viss data till ett specifikt tema (King, 2012, s. 431). I många 
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fall gäller det även att sedan applicera denna kodning och kategorisering på en 

existerande teoretisk referensram (Watt Boolsen, 2007, s. 92).  
 

Efter att författarna fördjupat sig i de olika typerna av kvalitativ analys upplevdes 

mönsteranalysen som den analys som bäst lämpade sig för studien. Mönsteranalys är en 

typ av tematisk analys, med en hög nivå av både struktur och flexibilitet, vilket innebär 

att processen kan anpassas till studiens behov (King, 2012, s. 426). Analysen kan 

fungera med såväl en induktiv som en deduktiv teori, då teman kan härledas såväl innan 

datainsamlingen påbörjats som efteråt, och därmed kan teman läggas till och uppdateras 

under processens gång (King, 2012, s. 426-427, 438; Saunders et al., 2009, s. 505). 

Mönsteranalysen är vanlig att utföra när datamaterialet kommer från intervjuer, samt är 

en användbar analys när studien undersöker olika synvinklar på ett antal teman (King, 

2012, s. 426, 447), vilket ytterligare stärker anledningen varför författarna anser att 

denna analysmetod är lämplig för denna specifika studie. Analysmetoden används 

dessutom ofta när studien ämnar undersöka mänskligt beteende, och de upplevelser och 

subjektiva anledningar som ligger bakom dem (King, 2012, s. 427), vilket denna studie 

till stor del ämnar göra.  
 

Trots att mönsteranalys är mer flexibel än de allra flesta analysmetoder (King, 2012, s. 

428; Saunders et al., 2009, s. 506), finns det vissa steg att följa i analysprocessen. Dessa 

steg är relaterade till det tematiska upplägget och kodningen av data (King, 2012, s. 

431; Saunders et al., 2009, s. 506). De steg som bör ingå i en mönsteranalys är kodning 

av data, hierarkisk organisering av dessa koder, och därefter belysning av huvudteman 

och relationerna som de olika temana har till varandra (King, 2012, s. 426, 431; 

Saunders et al., 2009, s. 506-507). Vilken ordning dessa steg kommer i är dock inte 

tydliggjort, utan en del av processens flexibilitet (King, 2012, s. 426; Saunders et al., 

2009, s. 506). Ofta utvecklas ett initialt kodmönster, med en hierarkisk ordning, där de 

teman med mest djup har fler subteman än de teman som är ytligare (King, 2012, s. 429, 

436; Saunders et al., 2009, s. 506). Det initiala kodmönstret baseras ofta på den första 

datainsamlingen, men kan även skapas innan datainsamlingen har börjat, och består av 

kluster av preliminära koder som sätts ihop till mer övergripande teman, som kan 

revideras efter hand (King, 2012, s. 431, 436). I mönsteranalys definieras ofta ett tema 

som ett ämne som upprepas, antingen i ett separat fall eller i flera fall, och de teman 

som bygger upp kodmönstret bör inte överlappa varandra i för hög grad, trots att viss 

överlappning ofta är oundviklig (King, 2012, s. 431). I denna studie har det initiala 

kodmönstret baserats på den teoretiska sammanställningen, som också lagt grunden för 

intervjuguiden. På så sätt antas det initiala kodmönstret innefatta de stora koncept som 

data ämnar beröra, men det blir även möjligt att härleda nya teman ur det data som 

samlas in vilket kan utveckla kodmönstret. Dessutom har ett tema redan från början 

lokaliserats som ett subtema, då två teman annars i hög grad skulle överlappa varandra. 

En djupare beskrivning av det initiala och utvecklade kodmönstret behandlas i 

analysavsnittet. 
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 KODMÖNSTER   

ÖVERGRIPANDE TEMA 1 

  

1. TEMANAMN 
1.1 Subtema 
1.2 Subtema    

ÖVERGRIPANDE TEMA 2 2. TEMANAMN 
2.1 Subtema     
2.1.1 Andra gradens subtema    
2.1.2 Andra gradens subtema   
2.2 Subtema  
2.2.1 Andra gradens subtema   
2.2.2  Andra gradens subtema   

ÖVERGRIPANDE TEMA 3 3. TEMANAMN 
3.1 Subtema    
3.2 Subtema 

 
Tabell 2. Mall kodmönster 

4.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
När en forskningsstudie genomförs behöver forskaren ta hänsyn till olika etiska aspekter 

(Patel & Davidson, 2011, s. 62; Saunders et al., 2009, s. 160). Etik handlar i stora 

ordalag om forskares uppträdande i relation till de respondenter de ämnar undersöka 

(Saunders et al., 2009, s. 183-184). För att öka denna studies kvalitet och undvika 

oetiskt beteende har etikens problematik legat som grund hos författarna genomgående i 

studien. I denna del kommer författarna därför att beskriva grunderna inom 

forskningsetik och visa på hur studien har följt dessa rekommenderade riktlinjer.  
 

I Sverige finns det fyra etikregler som omfattar den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 2008, s. 131; Patel & Davidson, 2011, s. 

62-63). Den första regeln är informationskravet, som innebär att alla som berörs av 

forskningen ska vara informerade om forskningens syfte samt vara informerade och 

medvetna om sin möjlighet att inte medverka i studien (Bryman, 2008, s. 131; Patel & 

Davidson, 2011, s. 63). Den andra regeln är samtyckeskravet, vilket innebär att alla som 

deltar i forskningen har samtyckt till detta deltagande, och att de när som helst under 

forskningsprocessen kan välja att avbryta sitt deltagande utan att uppge något speciellt 

skäl (Bryman, 2008, s. 132, 135; Patel & Davidson, 2011, s. 63). Detta krav är ofta svårt 

att uppfylla, då inte forskaren själv kan vara fullt medveten om de eventuella 

konsekvenser som de medverkande kan få, och därmed inte kan bistå med tillräckligt 

med information för att de deltagande kan samtycka med god grund (Bryman, 2008, s. 

135). Den tredje regeln är konfidentialitetskravet, som innebär att de som deltar ska 

skyddas, och all information kring dem ska förvaras på ett lämpligt sätt (Bryman, 2008, 

s. 132; Patel & Davidson, 2011, s. 53). Den fjärde och sista regeln är nyttjandekravet, 

som innebär att all insamlad information om individer endast får användas till det 

ändamål som studien syftar till (Bryman, 2008, s. 132; Patel & Davidson, 2011, s. 63; 

Saunders et al., 2009, s. 197).  
 

Det finns fyra möjliga situationer som talar för att forskaren brutit mot någon av dessa 

etiska krav (Bryman, 2008, s. 132; Saunders et al., 2009, s. 185). Den första är ifall det 

förekommer någon typ av fysisk eller psykisk skada för den medverkande (Bryman, 
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2008, s. 132-134; Saunders et al., 2009, s. 186). Den andra situationen som talar för att 

forskaren brutit mot något av de etiska kraven är ifall det framkommer att samtycke 

saknas från någon deltagares sida (Bryman, 2008, s. 135; Saunders et al., 2009, s. 185). 

Dessa två situationer hänger tätt samman med informations- och samtyckeskravet, och 

som tidigare nämnt kan det vara svårt att till fullo uppfylla dessa krav (Bryman, 2008, s. 

135). För att minimera risken att utsätta de medverkande för skada har författarna till 

denna studie försett de medverkande med fullständig information och därmed gjort de 

medverkande medvetna om de processer och konsekvenser som kan komma ur 

medverkandet. Den initiala kontakten med respondenterna innefattade ett klargörande 

av studiens syfte, och även under intervjuernas genomförande presenterades 

standardiserad information och tydliggörande av studiens upplägg och metod, för att de 

deltagande skulle känna sig bekväma och känna förtroende för författarna. Detta är i 

linje med Saunders et al. (2009, s. 196) som menar att det är viktigt att beskriva vad 

materialet kommer användas till för att tidigt inge förtroende hos respondenterna. Efter 

att respondenterna uttryckligen valt att medverka sändes ett informationsbrev ut till 

dessa. Detta brev förklarade utöver studiens syfte även respondentens rättigheter i sitt 

deltagande, exempelvis rätten att kunna avbryta intervjun eller att medvetet välja att inte 

svara på samtliga frågor. I detta brev ingick även begreppsförklaringar för att undvika 

missförstånd under intervjuernas gång. För att minimera risken för att de medverkande 

utsätts för skada har författarna även gett respondenterna möjlighet att välja 

intervjuplats, i hopp om att detta ger en ökad känsla av trygghet och tillit.  
 

Den tredje situationen som talar för att forskaren brutit mot något av de etiska kraven är 

ifall forskningen på något sätt inkräktar på de deltagandes privatliv (Bryman, 2008, s. 

137-138; Saunders et al., 2009, s. 188). Denna situation är förknippad med såväl 

samtyckeskravet som konfidentialitetskravet, och sker exempelvis då en respondent 

känner sig pressad att svara på en eller flera frågor som respondenten anser inkräktar på 

privatlivet, eller då data av privat natur hanteras på ett olämpligt sätt och därmed görs 

tillgänglig för obehöriga (Bryman, 2008, s. 137-138). I denna studie har risken för detta 

minimerats genom att författarna har gjort det tydligt för respondenterna att inga svar är 

obligatoriska och att de respekterar respondenternas val ifall de skulle välja att avstå att 

svara på en eller flera specifika frågor. Dessutom har författarna varit noggranna med att 

obehöriga inte ska kunna ta del av personlig data, och därför har inspelningarna 

förvarats på en säker plats och transkriberingarna har kodats för att respondenterna ska 

vara anonyma. Den fjärde situationen som talar för att forskaren brutit mot något av de 

etiska kraven är då forskningen sker med falska förespeglingar och därmed utger sig för 

att vara något den inte är, och denna situation är också tätt förknippad med 

informationskravet (Bryman, 2008, s.139). Det är även viktigt att insamlad data endast 

används för det uttalade syftet (Bryman, 2008, s.139; Saunders et al., 2009, s. 197). I 

denna studie har, som tidigare diskuterats, full information kring studien kunnat 

erbjudas till alla medverkande. Detta då författarna anser att detta inte skadar studien 

och då författarna menar att studien inte berör ett ämne av känslig natur, vilket enligt 

Bryman (2008, s. 139) kan vara en anledning för forskare att i vissa fall försätta sig i en 

situation där information undanhålls. Dessutom anser författarna att informationskravet 

är en viktig etisk princip, och att de medverkande ska ha fullständig möjlighet att 

grunda sina beslut väl kring sitt medverkande i studien. Information har som tidigare 

nämnts distribuerats till de medverkande genom såväl skriftlig som muntlig, 

standardiserad kommunikation, där syftet med studien tydligt har presenterats. 

Dessutom har författarna varit noggranna med att insamlad data använts för det den 

ämnar undersöka fullt ut, vilket är i linje med nyttjandekravet.  
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5. KVALITATIV EMPIRI 

I denna del presenterar författarna empirin av den kvalitativa datainsamlingen. För att 

det ska bli så lättförstått som möjligt för läsaren att följa detta presenteras empirin i 

samma logiska struktur som intervjuguiden är uppbyggd på; det vill säga tematisk med 

start i ämnet kapitalstruktur, följt av informationsasymmetri och pecking-order teori, 

signalering och slutligen det nytillkomna temat finansieringslandskapet. Under varje 

tema kommer det generella ämnet beröra såväl traditionella finansieringsmetoder som 

den alternativa finansieringsmetoden crowdfunding. Denna del av studien kommer 

därefter ligga som grund för den, av författarna, valda analysmetoden mönsteranalys.  

5.1 KAPITALSTRUKTUR 

5.1.1 TILLGÄNGLIGHET EXTERNT KAPITAL 
STARTUPBOLAG 

Huruvida externt kapital upplevs som tillräckligt tillgängligt för startupbolag har 

varierat mellan de intervjuade aktörerna. De intervjuade respondenterna från 

startupbolag tycktes alla vara ense om att kapital är relativt otillgängligt för 

startupbolag, trots att det i många fall upplevs som att det finns tillräckligt mycket 

pengar i systemet. En respondent menade att det är en komplex process att leta reda på 

kapitalet och sa “Det finns ju pengar, alltså det är ju sådär - man får kasta ut 

tentaklerna.” (S3). En annan respondent menade att tillgängligheten blir än mer 

begränsad i vissa specifika faser och sa “Det finns [kapital], det gör det ju, men det finns 

vissa faser som kan vara mindre lätta att få [externt kapital i]. Är du i ett tidigt skede har 

du möjlighet att få bidrag ganska lätt som en bra start på vägen. [...] Men det är många 

som pratar om dödens dal, som du ofta hamnar i innan du får snurr på saker. Det finns 

alltså kapital, det gör det, men skulle säkert kunna finnas mer för att kunna hjälpa 

många fler att klara sig.” (S2). Två av respondenterna från startupbolag visade starkt 

misstycke mot tillgänglighet av bankkapital, där en av respondenterna sa “Jag tycker att 

det borde kunna göras mer från bankernas håll.” (S4). Även en annan respondent 

syftade till detta och menade att “Bankerna kan man inte vända sig till.” (S1), men 

fortsatte även att förklara att de hade möjlighet till statliga finansieringslösningar. 

Däremot upplevde respondenten inte att det handlade om ovilja från bankernas håll, och 

förklarade “När det gäller bankerna får de inte [låna ut], det har vi förstått. Vi har pratat 

med flera banker och först tänker man att det är ovilja, men det är inte alls ovilja - de får 

helt enkelt inte [låna ut]. Regelverket ser ut så. [...] Det har lyst i vissa ögon där, men de 

kan inte - de är bakbundna av regler.” (S1). Något som uppkommit i alla utförda 

intervjuer är förekomsten av mjuka pengar, bidrag och liknande kapital. En av 

respondenterna från startupbolag sa “Vi har tagit hjälp av mjuka pengar [...] och det har 

varit värdefullt för oss.” (S2). En annan respondent förklarade och sa “Det finns ju 

Venture Cup där man kan vinna pengar på sin affärsidé.” (S3), och samma respondent 

syftade även till att det finns flertalet stiftelser och stipendier att vända sig till. Flera av 

respondenterna från startupbolag uttryckte en frustration kring tillgängligheten av 

externt kapital. En av respondenterna förklarade sin upplevelse på det här sättet; “Jag 

fattar om bankerna inte vill låna ut om man liksom inte har några som helst säkerheter, 

men för att bara komma över den där puckeln med likviditetsproblem… Vad gör man? 

[...] Vi hade ju en bra produkt, alltså fattar ni det? Man sitter där och har det i ryggen - 

och ändå får man ett nej!” (S1). En av respondenterna menade att bolagens kunskap 

kring vilka medel som finns tillgängliga påverkar den upplevda tillgängligheten, “Det 
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finns ju som sagt kapital, men folk har nog inte kunskapen om var man ska söka det.” 

(S2).  
 

Två av de intervjuade respondenterna från startupbolag menade att crowdfunding har 

potential att fylla finansieringsgapet de upplevt och att det kan göra externt kapital mer 

tillgängligt. En av dem sa “Vi hade ju sökt pengar från riskkapital, från statliga 

[långivare] och från olika håll och fått nej överallt, innan vi använde crowdfunding. Sen 

blev det ja från flera ställen. [...] Folk vågade gå in och ville vara med på ett annat sätt. 

Utan crowdfunding hade det inte gått.” (S1). En annan respondent sa “Även om man ser 

till Almi och Uminova, alla de som finns idag, så är det ändå för svårt [att få externt 

kapital] när man har en idé och brinner för den. Där kommer ju crowdfunding in och 

kan fylla ett gap, för att visa att produkten är en säljbar grej.” (S4). Alla respondenter 

från startupbolag var överens om att en lyckad crowdfundingkampanj bör leda till en 

större tillgänglighet av externt kapital. En av respondenterna menade att en kampanj ger 

värdefulla erfarenheter och sa “Då har du ju visat att du kan någonting och visat på att 

du har gjort någonting.” (S2). En annan respondent berättade “Det är lättare efter en 

kampanj, du har ju bearbetat ditt material. [...] Jag tror det blir lättare för du har ju nött 

affärsplanen och affärsidén så mycket. Jag tror man får bättre självförtroende.” (S3). 

Dock menade en av respondenterna att effekten av en lyckad crowdfundingkampanj 

beror på bankens engagemang i ämnet och sa “Det kan nog bli lättare att få lån om 

bankerna sätter sig in i det och vet vad det handlar om. [...] Vi var i kontakt med banken 

när vi körde den där Kickstarterkampanjen, och då var de så oinsatta att det var svårt att 

ens presentera det för dem. Okunskap.” (S4).  Generellt antydde respondenterna från 

startupbolag att de upplevde att crowdfunding kan påverka tillgängligheten av externt 

kapital i en riktning där kapitalet blir mer tillgängligt. En respondent sa “I vårt fall är det 

helt klart [att crowdfunding påverkar tillgängligheten av externt kapital], för vi fick ju 

ingenting innan [kampanjen]. [...] Folk är redo att lägga och riskera egna pengar för att 

den här idén ska bli verklighet. Då blev alla plötsligt jättepå och ville vara med och dela 

på kakan. För det är ju det allt handlar om - att man tror att det finns en kaka att dela på 

framöver!” (S1).  
 

FÖRETAGSINKUBATOR 

Respondenterna från företagsinkubatorer var alla överens om att extern 

kapitalanskaffning är problematiskt för startupbolag, men de syftade även till att det ofta 

handlar om låg tillgänglighet, inte otillräcklighet - och de belyste vikten av de mjuka 

pengarna, så som bidrag. En respondent sa “Det finns många idéer och väldigt mycket 

kapital, men det finns ett gap i de tidiga skedena där risken är väldigt hög.” (I1), och 

samma respondent sa även “Det är en djungel det där, det finns mycket pengar man kan 

söka.” (I1). En annan respondent sa “Det är svårt att få externt kapital i början. [...] Det 

[bolaget] är alldeles för litet, man vet inte hur man ska värdera saker och ting.” (I3). En 

tredje respondent sa “Det pratas alltid om att kapital är en bristvara, men det handlar 

alltid om en förhandling kring villkor - hur det ska lånas ut och hur mycket som ska 

lånas ut.” (I2). Samma respondent syftade till att tillgängligheten till stor del påverkas 

av politiska beslut, “Möjligheterna att få tillgång till olika typer av [statlig] finansiering 

beror på ifall det blir politiska beslut eller resursstyrning till vissa branschområden. Då 

har du lättare att få finansiering om du ligger inom en vis typ av satsning som görs 

under en viss period. Så då är det ju politiska beslut som driver systemet.” (I2). De 

mjuka pengarna är dock inte helt oproblematiska menade en av respondenterna, “Det 

finns mjuka pengar som är jättebra i tidiga skeden, men en stor nackdel med de flesta 

mjuka pengar är att de inte får användas till exempelvis lön. Jag tycker att det är ett 
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generellt fel i systemet att det är så. [...] Det finns goda anledningar till varför man valt 

att lägga upp det så, men oftast är det ju det som entreprenörerna behöver. De behöver 

kunna finansiera sig själva för att kunna motivera och få det här [startupbolaget] framåt. 

[...] Det är ju lite stelbent, lite fyrkantigt enligt min uppfattning.” (I1). En respondent 

syftade till att tillgängligheten av externt kapital är större i vissa faser och sa “Det finns 

relativt gott om [mjuka] pengar jättetidigt, det beror på vilket skede man pratar om [om 

tillgängligheten är tillräcklig eller ej]. [...] Innan du är på väg att bli mogen kan man 

säga att det är ett glapp, och det är jättesvårt. Det är där jag ser ett jättebekymmer.” (I3).  
 

När det kommer till bankfinansiering syftade alla respondenter från företagsinkubatorer 

till att detta sällan är aktuellt i tidiga skeden, däremot menade de att det finns mjukare 

låneprodukter med andra villkor, som ges av exempelvis Almi. En respondent sa 

“Traditionella banklån kan vi nästan ställa utanför, för de är så riskaversiva. De vill inte 

ta några risker, så de kommer in senare - långt senare. Oftast när man [bolaget] ska 

växa, och har ett par resultat i ryggen och kan visa årsredovisningar med svarta siffror 

och bra soliditet.” (I1). Samma respondent förklarade även och sa “Det finns ju vissa 

låneprodukter som man [bolaget] kan gå på tidigt, som ofta har högre ränta men 

schysstare återbetalningskrav. [...] De traditionella storbankerna håller sig ofta borta tills 

dess att det är bra snurr på grejerna.” (I1). Även en annan respondent menade detta och 

sa “Det är för tidigt för bankerna - ofta alldeles för tidigt. De har svårt att bedöma om 

det här [bolaget] är hållbart eller inte.” (I3).  
 

Generellt ansåg alla respondenter från företagsinkubatorer att en lyckad 

crowdfundingkampanj kan leda till en ökad tillgänglighet av externt kapital och 

förenkla anskaffningen av detta. Exempelvis syftade en respondent (I1) till att en 

crowdfundingkampanj bidrar med möjligheter att jobba vidare på och utveckla sitt 

material, vilket bör vara en fördel. En annan respondent (I2) menade att det bör bli 

lättare att få externt kapital då en lyckad kampanj innebär att bolaget har lyckats 

leverera någonting. En tredje respondent sa “Det tycker jag att det borde vara [enklare 

att få tag på externt kapital efter en lyckad crowdfundingkampanj], då har man ju visat 

på att det finns en marknad, någon har betalat in någonting för att de tror på det du har. 

Det är en jättebra verifiering måste man ju säga. Jag vet inte vad bankerna [tycker], men 

det borde smälla högt tycker jag, om du har en bra plan framåt också.” (I3). Samma 

respondent syftade även till att det upplevda finansieringsgapet, då bolaget går från att 

vara i ett tidigt skede till att bli moget, eventuellt kan minskas med hjälp av 

crowdfunding som finansieringsmetod. 
 

BANK 

Alla respondenter från banksektorn var överens om att startupbolag har svårare att få 

bankkapital än andra bolag, till stor del beroende på det tunga regelverk som bankerna 

omfattas av. En respondent från banksektorn sa “Tillgängligt är det [det externa 

kapitalet] och jag tycker det är ett bra [finansiellt] klimat lokalt, här där jag sitter i 

Umeå. [...] Det kanske kan vara lättare med statlig finansiering, att bankerna kan vara 

svårare.” (B1). Samma respondent syftade även till att de traditionella finansiärerna ofta 

håller de bolag de är intresserade av att investera i under lupp en längre tid innan de 

investerar och sa “Vi [bankerna] vill gärna ha både hängslen och livrem - mycket 

säkerheter. Så är det!” (B1). En annan respondent sa “Jag är naturligtvis part i målet, 

men min erfarenhet är att det finns tillräckligt med kapital.” (B2). Denne respondent 

syftade även till att banker självklart vill låna ut pengar, men att de behöver ta i beakt 

den roll de har i samhället och sa “I grunden vill jag ju låna ut, men samtidigt vill jag ju 
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också för oss båda - både för kunden och för banken - att det ska vara rimligt och högst 

troligt att det går att betala tillbaka. Annars gör jag en björntjänst, […] om jag tror att 

det inte är möjligt måste jag ha kurage att säga ‘nej tack vi avstår’.” (B2). Dessutom 

menade samma respondent att ett nekande svar från banken inte behöver betyda att idén 

är dålig, utan snarare att det är regelverk som begränsar möjligheterna till den typen av 

utlåning. En annan respondent från banksektorn påpekade att det finns för få aktörer i 

tidiga skeden, och att många investerare fokuserar på utvecklingsföretag istället för 

startupbolag, “Nystarterna idag har det lite tuffare, men det behöver inte vara på ont, 

tänker jag. Det kan ju också vara att man ställer lite högre krav och det kanske inte är en 

nackdel alla gånger - utan gör att företagen faktiskt behöver förbereda sig på ett bättre 

sätt och presentera ett bättre underlag.” (B3). Alla respondenter från banksektorn 

nämnde även att de ofta vill investera tillsammans med åtminstone en annan extern 

finansiär. En respondent sa “Man ska ju vara tre om det på något sätt, ägarna tar en del, 

banken tar en del och statlig finansiering tar den tredje, till exempel. Almi är ju väldigt 

vanligt då.” (B1). En annan respondent sa “Almi lånar aldrig ut ensam, de frågar oftast 

‘vilken bank har du varit till’ [till bolaget] och säger att de då vill resonera med 

banken.” (B2). Samma respondent förklarade att Almi har en del mikrolån som de 

betalar ut ensamma, men att de generellt betalar ut tillsammans med någon bank. Detta 

menade även en annan respondent och sa “De [Almi] går ju inte med om inte vi går 

med.” (B3). 
 

När det gäller crowdfunding var alla de intervjuade bankrespondenterna överens om att 

en lyckad crowdfundingkampanj kan försätta bolaget i en ny situation, som gör att ett 

negativt svar från banken kan omvandlas till ett positivt - exempelvis baserat på ett 

minskat kapitalbehov och/eller en ökad egen kapitalinsats. En respondent sa “Skulle 

man då få crowdfunding så kanske man [bolaget], kortsiktigt åtminstone, kan växa och 

komma till en ny nivå. Så att nästa gång man kommer till banken så har man helt andra 

förutsättningar, för att det crowdfundingkapitalet har gjort att man kommit till en fas där 

banken ser annorlunda på det. Dels för att man har kommit mycket längre, men också 

för att man ser att det faktiskt är så många som har trott på det här så man kanske ser på 

det med andra ögon.” (B1). En annan respondent sa “Det kan vara fördel såtillvida att 

man [bolaget] kanske har ett mindre investeringsbehov, och då kan det ju vara lättare att 

få lån på banken.” (B2), men fortsatte även att belysa funderingar kring huruvida en 

lyckad crowdfundingkampanj faktiskt bidrar med viktig information till externa 

finansiärer på andra sätt än så, och sa “Det där är ju svårt alltså. De som då har satsat 

pengar, då är ju frågan litegrann varför. Om man tyckte det var lite coolt [...] eller hur 

man har tänkt. Förvisso kan de ju ha sett andra sidor än de vi ser.” (B2). Även en annan 

respondent syftade till att crowdfundingkampanjen i sig inte nödvändigtvis behöver 

vara avgörande per automatik och förklarade “Ja, alltså jag tänker att det inte är 

crowdfundingen i sig som ska lyckas utan man ska väl ha lyckats med sin idé 

någonstans. [...] Men sen beror det ju fortfarande på vad är det för lån de vill ha nästa 

gång då, och har de då en insats från crowdfundingen kvar? Då hamnar de ju kanske i 

ett annat läge och det kan ju faktiskt vara någonting som inte är riskkapital. [...] Men är 

det ytterligare ett projekt där man är längre ut på riskskalan, då är det ju inte säkert att 

det behöver vara en avgörande sak.” (B3).  
 

SAMMANFATTNING 

Generellt var respondenterna från de tre aktörerna överens om att tillgängligheten av 

externt kapital är lägre för startupbolag än för mogna företag. De var även överens om 

att banker generellt sett är alltför riskaversiva för att vara aktuella bolagsfinansiärer i 
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startupstadiet, men hade olika åsikter huruvida detta var rimligt eller felaktigt. 

Majoriteten av respondenterna belyste vikten av de mjuka pengar, såsom bidrag och 

stipendier, som finns att tillgå för startupbolag och komplexiteten av systemen som 

hanterar dessa, samt underströk att det krävs viss förståelse och kunskap kring systemet 

för att inse den faktiska tillgängligheten av externt kapital. Relaterat till detta 

behandlades i flera intervjuer även vikten och påverkan av regelverk och politiska beslut 

när det gäller denna typ av frågor. Alla respondenter var överens om att crowdfunding 

som finansieringsmetod i tidiga skeden har potential att öka tillgängligheten av externt 

kapital för startupbolag, antingen genom att möjliggöra access till kapital när 

startupbolaget nekats externt kapital från traditionella källor, eller genom att förändra 

startupbolagets situation och därmed underlätta anskaffningen av traditionellt externt 

kapital. 

5.1.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR BESLUT KRING KAPITALSTRUKTUR  
STARTUPBOLAG 

Intervjurespondenterna från startupbolag syftade alla till att bolagsägarens privata 

livssituation är en viktig och avgörande faktor vid val av kapitalstruktur i startupskedet. 

En respondent sa “Ja, och det är också den situation jag befinner mig i. Jag råkar vara 

student och kan lägga undan lite av mitt studiebidrag rakt in i företaget. [...] Och man 

lever ju på billiga saker [som student].” (S3).  En annan respondent syftade till samma 

sak och sa “Det beror på vilken situation i livet man är i. Är du en ensam person som 

inte har något att förlora - ja, men då kanske du tar ett lån [för startupbolaget], för att 

man känner att man kan ta den risken. Men sitter man med hus, barn och lån som ska 

betalas så har man inte den möjligheten att ta risk, så det spelar också in.” (S4). Lika 

viktigt tycktes bolagsägarnas personliga preferenser upplevas, både när det kommer till 

risktagande och när det kommer till ägandeskap i startupbolaget. En respondent 

förklarade det såhär “Dels så tror jag på hur man är, hur villig man är att släppa i från 

sig [ägandeskap i bolaget]. [...] Där beror det ju på hur man är som person. [...] Vissa är 

ju också sådana att 'det här är min idé, jag tänker inte ge ifrån mig den'. Medan andra är 

jättesnabba [...] och liksom inser att 'jag kommer ju inte kunna lyckas med det här själv, 

jag behöver den här kompetensen' och så tar man och teamar ihop sig så att man blir 

flera [ägare]. Det spelar nog roll hur man är som person och vad man vill. Men sen tror 

jag också även att kunskapen runtom det [extern kapitalanskaffning] påverkar. Så det är 

nog en kombination av det hela.” (S2). En annan respondent menade att attityden 

gentemot olika typer av kapital är viktig och sa “Det är ju det att jag har tagit avstånd 

från det totalt [kommersiella lån] [...] och sen har mina föräldrar alltid avrått mig från att 

ta det.” (S3). En respondent syftade till att en viktig faktor vid val av kapitalstruktur är 

de resurser som finns tillgängliga för startupbolaget i form av tid och energi, då 

anskaffning av externt kapital upplevdes som en tidskrävande uppgift. Respondenten 

förklarade och sa “Man [startupbolaget] ska ha en handlingsplan och situationsplan och, 

ja, vad heter det…? Businessplan [affärsplan] och hela rubbet. Och det är ganska tufft 

om man är nystartad och kanske har fokus på bara att få till produkten. Det blir mycket 

som krävs.” (S4). Samma respondent sa även att denna process kan göra att den kreativa 

affärsutvecklingen blir lidande. Huruvida crowdfunding blir aktuellt som en del i 

kapitalstrukturen för startupbolag upplevde en respondent kunde bero på vilken bransch 

startupbolaget befinner sig i. Denna respondent sa “Det är inte alla idéer som passar för 

crowdfunding och som liksom går hem där. Det krävs att det är en viss typ [av 

affärsidéer].” (S1).  
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FÖRETAGSINKUBATOR 

Intervjurespondenterna från företagsinkubatorer menade alla att en viktig faktor som de 

anser påverkar startupbolagens beslut kring kapitalstruktur är vilken bransch bolaget 

befinner sig i och naturen av bolagets tillgångsstruktur och kapitalintensitet. En 

respondent inom denna sektor sa “Alltså jag tror det är väldigt branschspecifikt till att 

börja med. Är det ett väldigt humankapitalintensivt bolag tror jag du ser det på lite 

andra sätt, medan är du väldigt investeringstung däremot… [...] Ta biotech till exempel, 

som är ett område som ofta kräver enormt mycket pengar i forskning och utveckling 

innan du har en kommersiell [produkt]. Det är ju helt olika strukturer. Så jag skulle nog 

vilja säga att jag upplever det som väldigt branschberoende.” (I1). Samma sak syftade 

en annan respondent till och förklarade “Jag tror det är branschspecifikt kanske. Många 

är ju snabba till marknaden, det tar bara någon månad så är du [startupbolaget] ute [på 

marknaden]. [...] Då måste man [startupbolaget] ha kapital och då är det lättare, tror jag, 

att få in det också. För då kan ju de [finansiärerna] som ser det [startupbolaget] också 

bedöma behovet på marknaden på ett annat sätt än de [startupbolag] som är lite längre 

bort, som har en utvecklingsväg framför sig på olika sätt.” (I3). Utöver detta menade 

även respondenterna från företagsinkubatorer att bolagsägarnas preferenser är 

avgörande i beslut som rör startupbolags kapitalstruktur. En respondent fortsatte sitt 

resonemang med “Sen naturligtvis [beror det på] vilken typ av entreprenör och 

företagsledning, och hur de ser på det.” (I1). En annan respondent syftade till samma 

sak och sa “Det är väldigt blandat. En del vill verkligen ha hundra procent kontroll och 

tycker inte att det är intressant att ta in [externt kapital] medan andra vill säga att ska det 

här bli något så måste vi [ta in externt kapital].” (I2). Två respondenter lyfte att faktorer 

så som resurser i form av tid och energi är viktigt vid val av kapitalstruktur. En av 

respondenterna menade att riskerna vid val av kapitalstruktur är att fokus hamnar på 

kapitalet och inte på affärsutvecklingen och sa “Nackdelen med att ta in väldigt mycket 

finansiering av riskkapital, det är att man skapar större fokus på finansieringslösningen 

än fokus på verksamheten. [...] Fokus flyttas, det blir väldigt mycket jakt och tid som 

läggs på att skaffa finansiering och att bolaget ska få en omsättning.” (I2). Den andra 

respondenten menade också att jakten på kapital kan hämma startupbolags 

affärsutveckling i tidiga skeden och förklarade “Att lägga så otroligt mycket tid på 

finansieringsfrågor, det tycker man [respondenten] inte de [startupbolagen] ska behöva 

göra i de här tidiga skedena. Det borde finnas enklare pengar.” (I3). Den faktor som 

respondenterna från företagsinkubatorer i högst grad ansåg påverkar huruvida 

finansiering via crowdfunding beslutades bli en del av startupbolagets kapitalstruktur 

eller inte är affärsidéns natur och bolagets branschtillhörighet. En respondent menade att 

branschen behöver ha konsumenter som är tidigare brukare (early adopters), och 

berättade även “Det där skiljer sig åt. [...] Jag tror att det [crowdfunding] kanske passar 

bättre i vissa sammanhang än i andra. Konsumentvaror och konsumenttjänster.” (I1). En 

annan respondent sa “Det är ju kanske inte alla typer av företag som använder 

crowdfunding heller, beroende på vad man har för typ av produkt eller tjänst.” (I3). 

Ytterligare en respondent pekade på samma sak och sa “Spontant känns det ju som att 

det är inom vissa branscher den [crowdfunding] används mer, och kanske mycket för 

konsumentprodukter eller sådant som har en publik som är mer konsumentinriktad.” 

(I2).  
 

BANK 

Respondenterna från banksektorn antydde alla att såväl möjligheten till att få externt 

kapital och ägarens privata situation påverkar beslut kring kapitalstruktur för 

startupbolag nämnvärt. Exempelvis sa en respondent “Sen är det ju klart att det påverkar 
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ju jättemycket vilken situation man sitter i som företagsägare. Jag träffade en kund här 

förra veckan som hade ganska stora tillgångar. [...] Då tänker man sig nog att ens egna 

pengar ska räcka en längre bit på vägen. Medan veckan innan satt jag med ett företag 

som inte hade någonting i princip, de hade fått ihop de där 50 000 kronorna [lagstadgat 

aktiekapital], men av olika anledningar så hade dem inte så mycket mer." (B3), och 

syftade därmed till att startupbolagets egna tillgångsstruktur påverkar besluten som 

fattas kring bolagets kapitalstruktur. Även en annan respondent från banksektorn följde 

detta resonemang och sa “Dels tror jag det är att man helt enkelt inte har tillräckligt med 

internt kapital.” (B2), och att startupbolaget därmed behöver vända sig till externa 

finansieringskällor och inkorporera dessa i kapitalstrukturen. Samma respondent 

fortsatte sitt resonemang med att dessutom belysa att anskaffning av externt kapital i 

många fall även är ett klokt val när det kommer till att bygga en lämplig kapitalstruktur, 

och sa “Sen kan jag väl tycka att det är klokt i många fall att man söker externt kapital, 

jag menar om jag [som bolagsägare] har en sparad slant kan det ju vara onödigt att jag 

satsar allt i företaget.” (B2), men respondenten underströk även att detta förutsätter att 

den egna insatsen trots allt är stor nog - vilket kan kräva en hel del privata finansiella 

muskler.  
 

En respondent syftade till att bolag med mycket forskning och utveckling behöver ta 

andra beslut kring kapitalstruktur än bolag som inte har det, och att besluten därmed till 

viss del är branschspecifika. Denne respondent sa “Det är nog vilken typ av bolag det är 

och hur stort och så vidare [som avgör beslut kring kapitalstruktur]. [...] Just i Umeå har 

vi många bolag som har sitt ursprung från universitetet eller sjukhuset, det är mycket 

forskningsbolag och så.” (B1), och respondenten menade att dessa bolag får tänka 

annorlunda än exempelvis bolag med mer fysiska, materiella tillgångar. Även en annan 

respondent syftade till branschtillhörighetens avgörande betydelse och förklarade “Det 

är klart, branschen påverkar ju jättemycket. Vissa branscher är ju inte så 

kapitalintensiva, det kanske räcker med att man har en dator och en telefon så kan man 

köra igång.” (B3), och respondenten syftade till att startupbolag i dessa fall sällan 

behöver inkorporera externt kapital i sin kapitalstruktur, och att detta därmed påverkar 

besluten kring den. Huruvida crowdfunding beslutas vara en del i kapitalstrukturen hos 

ett startupbolag menade en respondent kan bero på huruvida startupbolaget har tillgång 

till annat kapital. Om så inte var fallet förklarade respondenten “Och då är väl 

crowdfunding en jättebra metod [för startupbolaget] att komma ut [på marknaden].” 

(B3). Samma respondent syftade även till att det är viktigt för en bolagsägare att ha 

förståelse för hur kapitalstrukturen påverkar startupbolaget i balansräkningen och vad 

detta har för konsekvenser för bolaget och förklarade “Det är på något sätt [viktigt med] 

en förståelse för vad som händer i balansräkningen när dem startar upp ett bolag eller 

förvärvar ett bolag.” (B3).  
 

SAMMANFATTNING  
Sammanfattningsvis menade samtliga respondenter att startupbolags branschtillhörighet 

är en avgörande faktor för beslut kring kapitalstruktur, då vissa bolag är kapitalintensiva 

i forskning eller materiella tillgångar, medan andra branscher byggs mer på 

humankapital. Alla respondenter menade även att startupbolagens ägare påverkar 

besluten nämnvärt, såväl via sina preferenser och sin livssituation, som via sina 

finansiella och materiella tillgångar, resurser i form av tid och energi och förståelse för 

kapitalanskaffning. Huruvida crowdfunding är en del av kapitalstrukturen menade 

majoriteten av respondenterna beror på affärsidéns natur, och hur väl den lämpar sig för 

crowdfunding som koncept. 
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5.2 INFORMATIONSASYMMETRI  

5.2.1 INFORMATIONSPROBLEMATIK  
STARTUPBOLAG  
Flera av respondenterna från startupbolag förklarade att de aldrig tidigare hade funderat 

kring frågor som rörde informationsasymmetri. En av respondenterna (S4) menade att 

denna obalans i information var något som respondenten aldrig hade upplevt. Vidare i 

intervjun förklarade samma respondent att ett stort problem för startupbolag är att 

externa finansiärer kräver väldigt mycket information. Respondenten sa “Det som ofta 

är problemet när det kommer till startups när man går till en extern finansiär, det är ju 

att det krävs så himla mycket [material].” (S4). En annan respondent från startupbolag 

(S1) syftade till att informationsasymmetrin till stor del bygger på en oförståelse för 

varandra, startupbolag och externa finansiärer sinsemellan. Respondenten förklarade att 

startupbolaget sällan har full kunskap om vilken information en extern finansiär behöver 

för att fatta välgrundade beslut, samt att banken sällan har full kunskap om den bransch 

startupbolaget agerar inom. Respondenten sa “Det är ju alltid så att man kan behöva mer 

information både som bank och som i mitt fall när man [som startupbolag] pratar med 

olika banker. Jag lär mig ju också vad som gäller för dem [bankerna]. Jag hade en viss 

föreställning som inte stämde. [...] Sen när det gäller vissa sådana instanser så kan det ju 

vara så att man [den externa finansiären] inte riktigt förstår förutsättningarna för den här 

typen av bransch [som startupbolaget agerar i].” (S1). Även en annan respondent 

menade detta och sa “Nog kan det finnas en känsla av att man kanske inte känner att 

man alltid förstår varandra i de lägena. [...] Det kan ju vara både så att man som 

startupbolag är för oerfaren, så att man inte har den kunskapen [om vilken information 

som är viktig] mot finansiären. Samtidigt kan det ju komma nya strukturer och nya 

modeller [hos startupbolagen] som de [externa finansiärerna] kanske inte har sett 

tidigare, som kan göra att man då missförstår varandra.” (S2). En respondent från 

startupbolag (S4) menade att denna problematik upplevdes mindre om bolagsägaren har 

en god relation till sin bankkontakt, och att denna relation har pågått under en längre tid. 
 

Efter att ha diskuterat den eventuella existensen av en informationsasymmetri mellan 

startupbolag och externa finansiärer, samt hur den kan överbryggas, diskuterades 

huruvida crowdfunding eventuellt kan ha en påverkan på denna informationsasymmetri. 

En respondent från startupbolag förklarade och sa “Det finns ju inte någon direkt 

koppling direkt, det gör det inte. Men indirekt blir det ju mediauppmärksamhet som 

bankerna får ta del av, det pratas ju mycket om det. [...] Så det är klart att de har läst om 

det. [...] Men sedan att förstå hur det fungerar, hur branschen är uppbyggd, det är ju ett 

steg till… Eller det är ju flera steg till, innan man förstår det. Man måste ju vara 

närmare [branschen] då." (S1). Respondenten syftade till att den uppmärksamhet som en 

crowdfundingkampanj kan ge eventuellt kan bidra med information till den externa 

finansiären, men var osäker på huruvida denna information avhjälpte problematiken 

kring oförståelse av startupbolagets branschförutsättningar. De övriga respondenterna 

från startupbolag hade svårt att svara på frågan gällande crowdfundingkampanjers 

eventuella påverkan på informationsasymmetri. Dock hänvisade flertalet respondenter 

tillbaka till diskussionen kring huruvida en lyckad crowdfundingkampanj kan påverka 

tillgängligheten av externt kapital för startupbolaget, där det blev tydligt inom alla 

aktörer att en lyckad crowdfundingkampanj upplevdes kunna ha en positiv påverkan på 

möjligheten att anskaffa externt kapital. Detta syftar vidare till att respondenterna från 

startupbolag upplevde möjligheten till en något minskad informationsasymmetri ifall 

startupbolag har genomfört en lyckad crowdfundingkampanj. 
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FÖRETAGSINKUBATOR 

Respondenterna från företagsinkubatorer var alla överens om att 

informationsasymmetrin är större för startupbolag än för mer mogna bolag. En 

respondent sa “Det är det stora bekymret oftast. De har inte ens en produkt ute kanske, 

eller påväg ut, och det är en stor gissningslek alltihop.” (I3), medan en annan respondent 

förklarade “Dels så har de [startupbolaget] inte samma track record att visa upp - att 

kunna visa ‘så här många årsredovisningar kan vi visa upp, och så kan man se den här 

trenden. Vi har haft den här långsiktiga relationen med dem här kunderna’. [...] Så det är 

klart att det är massa bedömningar och antaganden som en långivare och en 

riskkapitalist ska göra. [...] Det blir ju större osäkerhet kontra ett etablerat företag.” (I2). 

En annan respondent från en företagsinkubator syftade till, i likhet med flera av 

respondenterna från startupbolag, att informationsasymmetrin handlar om 

startupbolagets och den externa finansiärens oförståelse för varandras situation i 

kombination med det som de övriga respondenterna från företagsinkubatorerna påpekat 

- en avsaknad av historik hos startupbolaget. Respondenten sa “Absolut [det finns en 

informationsasymmetri], det upplever jag. Det handlar mycket om att förstå varandra på 

rätt sätt, och ju tidigare du [startupbolaget] är desto större är gapet, om man säger så. 

Det är ju så att du [startupbolaget] har ju liksom ingen track record, du [startupbolaget] 

har inga bokslut, du [startupbolaget] har inte så mycket att gå på, och det ökar ju risken 

[för den externa finansiären].” (I1).  
 

Huruvida crowdfunding kan påverka denna informationsasymmetri hade 

respondenterna från företagsinkubatorer olika tankar kring. En respondent menade att 

crowdfunding skulle kunna agera verktyg för att verifiera en marknad, och därmed 

minska informationsasymmetrin, denne sa “Verifieringar är så viktiga, att det finns en 

marknad, att man har kunder, att behovet verkligen är riktigt. [...] Jag har inte tänkt det 

på det sättet men där kan crowdfunding vara ett ganska bra sätt att få det verifierat 

faktiskt.” (I3). En annan respondent syftade till att den information som crowdfunding 

bidrar med kan vara svårtolkad, såtillvida att finansiärerna bakom crowdfundingen inte 

finansierar baserat på samma typ av grundliga information som en traditionell finansiär 

gör, utan istället att beslutet att finansiera via crowdfunding är ett beslut som fattas till 

stor del oberoende av den traditionella typen av bolagsinformation. Respondenten sa 

“Crowdfundingen, som jag känner till, den ger ju inte samma möjligheter till due 

diligence [företagsbesiktning] om man säger så, för det är ju det traditionella 

[tillvägagångssättet], att ‘jag är investerare och jag är intresserad av ert bolag, ni är 

jättetidiga, jag har läst er affärsplan, vi har träffats och ni har berättat, jag har kollat 

marknaden själv, jag har kollat i de räkenskaper som finns, jag har gjort all typ av 

research’. Min erfarenhet av crowdfunding är ju att du [som crowdfundingfinansiär] har 

inte som investerare samma möjlighet [att ha access till så grundligt informativt 

material]. Det är lite mer såhär (klickar med fingrarna).” (I1).  
 

BANK 

Respondenterna från banksektorn var alla överens om att informationsasymmetrin 

mellan dem och kreditsökande bolag upplevs större när det aktuella bolaget är i 

startupfasen. En respondent förklarade problematiken baserad på avsaknaden av historik 

och sa “Då [när man träffar ett startupbolag] får man lägga extra mycket vikt på 

företagaren, idén och budgeten, och alla kan ju göra en budget som ser bra ut, det är ju 

så, det är därför det blir lite svårt. [...] Visst är det tuffare för startups och nya bolag än 

för befintliga som faktiskt har bokslut med sig i ryggen.” (B1). En annan respondent 
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förklarade problematiken baserad på möjligheten att ta fram kvalitativt material och sa 

“Jag jobbar ju framförallt med mindre [bolag], och det är klart att ibland kan jag tänka 

mig att mina kompisar som jobbar mer med större [bolag] har lite enklare såtillvida att i 

de stora bolagen finns det ju anställda som kanske sitter på en ekonomifunktion, och det 

är klart att de vet ju lättare på något vis vilken information som banken behöver. De har 

resurser att ta fram mer material.” (B2). En annan respondent menade dessutom att 

informationsasymmetrin mellan startupbolag och bank, vid grov generalisering, delvis 

beror på okunskap kring vilket material banken behöver, och en viss oförståelse för 

denna typ av information. Respondenten sa “Det är klart att man [företagsrådgivaren] 

får nog jobba lite hårdare för att få de mindre bolagen att förstå vad det är vi [banken] 

vill ha in för information. [...] Så man blir den där tråkbanken [som ber om ekonomisk 

information]. För ett företag som har gjort en längre resa kanske gör egna 

kvartalsrapporter, och gör boksluten typ dagen efter att bokföringen är klar [för året] - 

det är klart att det är en annan ordning liksom. Men det finns ju undantag där också.” 

(B3). Samma respondent syftade till att en viss problematik grundar sig i att 

startupbolagen inte har denna kunskap och förståelse för den efterfrågade informationen 

före bolaget är i kontakt med banken, och förklarade “Där kan man ju säga att det 

saknas folk som hjälper [startupbolaget] igång och lägger de där prognoserna. [Hjälper 

dem att] förstå bakgrunden till varför man gör det. [...] För det kan jag ibland känna att 

det har ju [hänt] [...] att när man [startupbolaget] kommer hit [till banken], att [man får] 

sätta sig och ha en utbildning i det. Då förväntar man sig [som företagsrådgivare] att de 

där bitarna ska vara klara, och det är där det kanske kan bli en krock ibland.” (B3).  
 

Två av respondenterna (B1 och B2) från banksektorn menade att säkerheter är ett sätt 

för banken att hantera osäkerheten och brist på information vid kreditgivning till 

startupbolag, medan en tredje respondent (B3) menade att informationsproblematiken 

till viss del kan överbryggas av att bolagsägaren har haft en god, långvarig relation till 

sin bankkontakt, och att problematiken är större då bolagsägaren är helt ny som kund i 

banken. Ett annat sätt att överbrygga dessa problem, menade flera av respondenterna 

från banksektorn, är att startupbolaget innan sitt första besök på banken har varit i 

kontakt med någon annan aktör, som kan bistå med rådgivning kring framtagning av 

informativt material samt förståelse för vilken information externa finansiärer är i behov 

av. “Jag tror att det är en tyngd när de [startupbolaget] kommer hit och träffar banken att 

man [startupbolaget] har pratat med en… Ja, alltså det finns flera bra vägar att gå, till 

exempel via inkubatorer, [...] om man fått hjälp där av en affärscoach eller att man har 

gått till Nyföretagarcentrum eller man har pratat med Almi. [...] Har man pratat med 

någon där och kanske har fått någon som har jobbat med det här och fått hjälp med 

budgeten, [...] då är ju det en mycket större trygghet, så i sådana lägen så kan ju vi gå in 

[med kapital] lättare. Det är ju ett sätt att underlätta den här problematiken.” (B1). Även 

en annan respondent syftade till samma sak och sa “Då tipsar ju vi jättejätteofta om att 

dem ska gå till Almi och Nyföretagarcentrum och sådär, bara för att liksom ha fått bolla 

idén och så med någon som ändå vet vad det innebär.” (B3).  
 

Huruvida crowdfunding påverkar informationsasymmetrin rådde det skilda meningar 

om bland respondenterna från banksektorn. En respondent sa “Jamen alltså, självklart… 

Det var som vi var inne på tidigare. Kommer de [startupbolaget] till oss [...] och så har 

de ett finansieringsbehov, och kan visa upp att de har gjort en sådan där crowdfunding. 

‘Titta så många som är med och hur mycket pengar de [startupbolaget] fann’, det är 

klart att då, på något sätt, när vi ska bedöma idén… Då är det klart att man, i en sådan 

situation… Jag kan ju bara spekulera i hur man skulle tänka, men då tror jag absolut att 
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det är en styrka.” (B1), samtidigt som respondenten i sina tvekande uttalanden gjorde 

det tydligt att informationen är svårtolkad. Detta menade även en annan respondent från 

banksektorn och sa “För jag gissar att det är mer ögonblicksverk [att finansiera via 

crowdfunding], ja men de där [crowdfundingfinansiärerna] verkar ju tänka på något 

fränt sätt eller coolt eller behjärtansvärt. Och så gissar jag att de flesta 

[crowdfundingfinansiärer] tänker så att ‘ja men jag får väl se hur det blir, om jag får 

något eller inte’. Och rimligen [gäller det] förhållandevis små summor. Då tänker jag att 

det är andra saker som fäller det avgörandet.” (B2). Samma respondent syftade till att 

huruvida en lyckad crowdfundingkampanj kan säga någonting om startupbolaget i sig är 

osäkert, då finansieringen är gjord på andra grunder än de som är relevanta i 

traditionella finansieringssammanhang. Även en annan respondent syftade till detta och 

sa “Och det tänker jag, att de kanske inte behöver vara lika tydliga när de går ut och 

söker pengar på det andra sättet [via crowdfunding]. Men om de nu har varit med på en 

sådan resa [en crowdfundingkampanj] så kan ju det göra att… Alltså man lär sig ju 

någonting från allt.” (B3). Att bankens agerande har potential att minska 

informationsasymmetrin hos andra externa finansiärer, när det gäller ett specifikt 

startupbolag, tycktes det råda konsensus kring bland respondenterna från banksektorn. 

En respondent förklarade att “Bankernas kreditprocesser [...] kan vara ganska komplexa 

och omfattande, och är banken med [som finansiär], då ger det en trygghet tror jag för 

dem [de andra externa finansiärerna] och visar att ‘det här är någonting vi tror på’. Så 

där tror jag väl att vi påverkar.” (B1). En annan respondent förklarade och sa “Och om 

vi då säger att vi lånar ut till det här bolaget, förutsatt att ni är med och lånar ut typ lika 

mycket, då tror jag absolut att vi visar på att vi tror på bolaget, och att vi har så pass 

mycket information som vi behöver.” (B3).  
 

SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis menade majoriteten av respondenterna från alla tre aktörer att det 

finns en obalans i information mellan startupbolag och externa finansiärer, och att denna 

obalans är större när bolaget är i startupskedet än när bolaget är mer etablerat. De som 

hade minst insikt i huruvida detta problem existerar var respondenterna från 

startupbolag, och främst de respondenter som inte ännu hade någon extern finansiering i 

sin kapitalstruktur. Såväl respondenter från företagsinkubatorer som banker syftade till 

att informationsasymmetrin till stor del beror på en oförståelse mellan startupbolaget 

och den externa finansiären, antingen från den externa finansiärens sida, som inte har 

tillräcklig kunskap om startupbolagets bransch och dess unika förutsättningar, eller från 

startupbolagets sida som inte har tillräcklig kunskap om vilken information och vilket 

material som en extern finansiär är i behov av för att fatta ett välgrundat beslut. 

Respondenterna från banksektorn var alla överens om att informationsasymmetrin till 

viss del kunde överbryggas om startupbolaget fick hjälp med dessa delar. Huruvida 

crowdfunding har en roll att spela för att påverka denna informationsasymmetri, mellan 

startupbolaget och den traditionella finansiären, upplevdes som osäkert från alla parter. 

Dock belystes olika typer av information som skulle kunna komma ur en lyckad 

crowdfundingkampanj, där ett exempel är verifiering av startupbolagets marknad. 

Osäkerheten grundades dock främst i tolkningsproblematik av den eventuella 

information en lyckad crowdfundingkampanj bidrar med - förutom förändrade 

finansiella förutsättningar för startupbolaget - då respondenterna upplevde att 

crowdfundingfinansiärer tar finansieringsbeslut på andra premisser än vad traditionella 

finansiärer gör. 
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5.2.2 PECKING-ORDER 
STARTUPBOLAG 

När frågan ställdes vilket kapital av internt eller externt som startupbolag placerar högst 

upp i sin preferensordning rådde det inga tvivel om att internt kapital föredras i första 

hand. Samtliga respondenter från startupbolag föredrar internt kapital framför externt 

kapital, och en av respondenterna sa “Man föredrar ju naturligtvis om det finns [internt 

kapital], om företagen genererar kapital, men man kan inte alltid välja.” (S1). En annan 

respondent förklarade och sa “Jag föredrar internt [kapital] så länge det bara går, för 

man vill inte sätta sig i en lånesituation direkt när man inte vet vilken väg det tar. Har 

man en idé eller ett startupbolag så är det väldigt få som lyckas.” (S4). Trots att alla 

respondenter helst föredrar internt kapital nämnde samtliga att det också finns en 

problematik kring detta. En respondent sa “Det är ju alltid trickigt i de lägena, internt 

kapital är ju svårt om man inte har massa medel själv [...], men vårt mål är ju att så fort 

som möjligt landa i att vara självförsörjande.” (S2). Vidare förklarade samma 

respondent att det är viktigt för startupbolag att veta vilka finansiärer som är lämpliga 

och vart de kan vända sig när det interna kapitalet inte räcker till. När startupbolagen 

behöver ta in externt kapital rådde det delade meningar om huruvida externa aktieägare 

eller lån föredras. En respondent sa “Det är flera som gärna vill bli delägare, men vi har 

varit ganska försiktiga med det.” (S1), medan en annan respondent sa “Jag tycker att det 

har varit värdefullt att vi har fått in externa ägare med vissa erfarenheter [...], med 

externa ägare får man in, inte bara kapital, utan även viss kompetens och kontakter som 

kan ha ett stort värde.” (S2). Samma respondent förklarade även en nackdel som kan 

uppstå med flera ägare och sa ”Ju mer det [startupbolaget] späds ut finns det en risk att 

vissa [delägare] inte blir lika intresserade.” (S2), och respondenten jämförde det med lån 

och sa “Fördelen med lån blir ju att du får behålla större ägande i bolaget själv [...], men 

jag tror inte att vi skulle kunna ta ett vanligt banklån ännu.” (S2).  
 

Vart crowdfunding hamnar i denna preferensordning såg också lite olika ut mellan de 

intervjuade respondenterna från startupbolag. Två av respondenterna föredrar 

crowdfunding högst upp i preferensordningen och en av dessa sa “Jag skulle börja med 

crowdfunding [i preferensordningen av olika kapital].” (S4). En annan respondent, med 

en något skild preferensordning, sa “Vi föredrar internt kapital [...], men annars skulle 

det nog bli ett Almilån eller crowdfunding.” (S3). Den respondent (S2) som inte hade 

reflekterat över crowdfunding i sin preferensordning förklarade att detta beror på att de 

arbetar med en tjänst och inte med en produkt. Dock var alla respondenter överens om 

att fördelarna med crowdfunding till stor del handlar om relationen som skapas med 

crowdfundingfinansiärer, den respons dessa bidrar med, men även tillgängligheten till 

kapitalet och marknadsundersökningen som fås utav en kampanj. En respondent sa “Det 

här är hela grejen med crowdfunding att det är andra bevekelsegrunder. Har man 

vanliga riskkapitalister är det helt uteslutande att de vill ha igen sina pengar med råge, 

det är motivet. I det här fallet [med crowdfunding] älskade de produkten och de ville att 

den skulle bli klar, de var beredda att riska utan att få någonting tillbaka, och det är en 

definitiv skillnad mot vanliga riskkapitalister. [...] Crowdfunding är så värt just på grund 

av att det är kärlek till projektet som är drivkraften [...], det är extremt mycket större 

kreativ frihet.” (S1). En annan respondent förklarade vikten av responsen från 

marknaden och sa “Ser man till crowdfunding så tycker jag det är väldigt intressant för 

där får du ju verkligen en marknadsundersökning.” (S2). En annan respondent 

poängterade samma saker som ovan nämnda respondenter och sa ”Det känns som att via 

crowdfunding har du en publik som ser samma sak som du, som delar din idé. Annars 

skulle de aldrig gå in med det [kapital] [...], det [kapitalet] är liksom mer tillgängligt på 
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något vis.” (S3). Vidare förklarade samma respondent att det är viktigt att ha någon som 

provocerar och uppmuntrar en och sa “Crowdfunding är extremt uppmuntrande, det är 

inte en bank!” (S3). Ytterligare en respondent belyste vikten av att få testa marknaden 

via crowdfunding och sa “Du ser ju direkt om den [produkten eller tjänsten] säljer eller 

inte, det går snabbt att testa av. [...] Du får snabb feedback på produkten och får folks 

åsikter, man får ju även frågor som man kanske inte har tänkt på. Jag tycker det är 

väldigt bra.” (S4). Samma respondent belyste även vikten av att crowdfunding är ett 

finansieringsalternativ som är billigare än andra typer av externt kapital utan samma 

återbetalningskrav. Utöver dessa upplevda fördelar med crowdfunding belyste 

respondenterna även en del nackdelar som kan tillkomma. En respondent sa 

“Crowdfundingen har varit jättebra, alltså ett stöd när det blir ett så gigantiskt gensvar 

[...], men också jättemycket jobb naturligtvis. [...] Det tog ju över ett år innan vi hade 

någon som kunde ha tid och sitta och gå igenom och kategorisera [alla mail och 

synpunkter som kom in via crowdfundingkampanjen].” (S1). Samma respondent 

förklarade även att en lyckad crowdfundingkampanj leder till ökade krav både internt 

och externt vilket innebär en press att leverera till sina crowdfundingfinansiärer. Även 

två av de andra respondenterna menade att crowdfunding kan vara tidskrävande, men 

den ena av dessa (S4) förklarade att det är lika tidskrävande att söka annat externt 

kapital. 
 

FÖRETAGSINKUBATOR 

Gällande respondenterna från företagsinkubatorer menade även samtliga från denna 

aktör att internt kapital hamnar högst upp i preferensordningen hos startupbolag. En 

respondent sa “De flesta som kommer hit [till oss företagsinkubatorer] har ett internt 

kapital i början [...], men sen är det ju så att man oftast är i en fas när man behöver hitta 

[...] kanske någon extern samarbetspartner.” (I1), medan en annan respondent sa “De 

vill nog helst ha internt kapital, det är svårt att få externt kapital i början också.” (I3). 

Ytterligare en respondent syftade till att startupbolag ofta använder internt kapital så 

länge som möjligt, men menade även att det inte går att generalisera och sa “Jag tror att 

det är väldigt svårt att generalisera [vilket kapital som föredras] för det är väldigt olika 

vilken typ av bolag det är, vilken bransch det är i och hur de ser på sig själv och sitt 

företagandes utveckling.” (I2). Huruvida respondenterna ser på vad som föredras mellan 

externa aktieägare eller lån svarar majoriteten att de upplever att startupbolag hellre tar 

in lån än externa ägare. En respondent förklarade och sa “Min känsla är att man vill 

vänta länge innan man tar in nya ägare, man vill ha lite mer kapital då. Där finns det ju 

vissa låneprodukter som man kan gå på tidigt.” (I1), medan en annan sa “Om man 

vänder sig till någon annan än sin egen ficka är det lån som är mest generellt, mjuka lån, 

villkorslån, den typen av väldigt mjuk finansiering av olika slag.” (I3). Fördelen med 

internt kapital kontra externt kapital menade en respondent berodde på att “Internt 

kapital, då har du ju full kontroll på hur du utvecklas och vad du gör [...], externt kapital 

är ju på så sätt att du kan få en utveckling på ditt bolag som inte annars går att få att 

hända på samma tid.” (I2).  
 

Då respondenterna från företagsinkubatorer inte arbetar med crowdfunding på daglig 

basis kunde de inte placera crowdfunding i startupbolags preferensordning över 

kapitalanskaffning. Dock beskrev de flertalet fördelar med den alternativa 

finansieringsmetoden och belyste likt respondenterna från startupbolagen relationen till 

finansiärerna, verifieringsmöjligheten av marknaden samt tillgängligheten av kapitalet. 

En respondent sa “[Fördelen med crowdfunding] är att kolla marknaden, se vilka 

intressen som finns [...], man kan ju testa bara för att testa och ta in lite pengar innan 
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man går in i en riktig [process] om man ska ha riskkapital på riktigt.” (I3), och 

förklarade vidare att det kan vara en nyttig process för bolaget att lära sig, att 

crowdfunding kan bli lite som en fokusgrupp. En annan respondent sa “Det är bara en 

fördel [med crowdfunding], de får direktkontakt och en kundkrets som kommer vara 

väldigt lojal på en gång.” (I2), och förklarade vidare att “Det blir en annan relation helt 

enkelt, inte bara en monetär relation.” (I2). Samma respondent menade även att det inte 

blir en lika stor finansiell press som hos andra externa finansiärer och sa “Eftersom 

[crowdfundingfinansiärerna] oftast går in med en väldigt liten andel så blir det inte lika 

stor risk och ansvar som hos en traditionell riskkapitalist eller annan finansiär, utan de 

är mer bekymmerslöst intresserade av att få ut någonting av det.” (I2). Dock menade 

denne respondent att det kan bli en press att leverera om du har fått in väldigt mycket 

pengar via en kampanj. Ytterligare en nackdel som belystes med crowdfunding var att 

det kan bli en utmaning att hantera många olika synpunkter om det blir ett stort gensvar, 

och en respondent sa “Fler ägare ger en rörigare ‘ägarbild’ och det är en utmaning 

också. För det är ju hundra viljor, även om de är små ska de underhållas, ta till vara på 

deras synpunkter och så vidare.” (I1). 
 

BANK 

Även respondenterna från banksektorn menade på att startupbolag föredrar internt 

kapital framför externt kapital i sin preferensordning. En respondent sa “De 

[startupbolagen] börjar ju internt oftast, för det är ju sådär att få till externt kapital, att 

någon ska vilja gå in, det kräver ju ändå att man har kommit någonstans. I ett inledande 

skede är det ju främst internt då. [...] En extern finansiär vill inte gå in för sent när 

bolaget har blivit för stort, men samtidigt vågar de kanske inte gå in för tidigt heller [...], 

men det är väl en liten fin gräns där när de ska gå in och tajma det.” (B1). Dock syftade 

två respondenter till att startupbolagen ofta behöver få in externt kapital utöver det 

interna kapital och en respondent sa “De jag träffar [startupbolag] har inte så mycket 

eget internt kapital ofta och det är därför de vänder sig till oss [banken].” (B3). En 

annan respondent menade på samma sak och sa “De flesta behöver ju externt kapital.” 

(B3). Vidare menade samma respondent att om startupbolag ska välja mellan att ta in 

nya ägare kontra lån går lån oftast i första hand, “Har ägaren inte tänkt lägga in mer än 

aktiekapitalet behövs det ju en hel del pengar till och då upplever jag väl oftast att de 

[startupbolagen] vänder sig till banken.” (B2). En annan respondent (B3) menade att det 

kan vara olika mellan startupbolag ifall de fördrar att ta in lån eller nya ägare och 

förklarade att en del ligger längre ut på riskskalan än vad banken har möjlighet att bistå 

med hjälp för, och därför väljer olika startupbolag att vända sig till olika finansiärer. 

Respondenterna tog även upp olika fördelar med internt och externt kapital. En 

respondent förklarade att allt kapital utöver det interna är dyrare och sa “Internt kapital 

har ju den fördelen att där kommer ju ingen ränteavi varje månad, och ingen 

amorteringsavi, fördelen är att företaget har ju inget återbetalningskrav.” (B2). En annan 

respondent menade på att om ett startupbolag satsar mer med egna pengar kan det ligga 

mer fokus och tanke bakom uppstarten och respondenten sa “Jag tänker att fördelarna 

med internt kapital är ju att man har, alltså då går ju ägaren in med egna pengar. Då har 

man ibland kanske planerat lite längre att starta upp sin verksamhet. Inte att man ‘nu har 

jag femtio tusen över så nu kan jag starta företag’, utan att man kanske lägger lite mer 

omsorg i uppstarten. Då kanske man inte är lika taggad på det där första lånet.” (B3). En 

respondent vägde internt kapital mot externt kapital och sa “Det är självklart bra om 

man kan ha så mycket internt kapital som möjligt, ägarandelen minskar när det kommer 

in externa finansiärer [...], men för att växa är det tvunget att ta in externa finansiärer. 

Sen finns det också mycket nyttig erfarenhet som de externa finansiärerna har med sig. 
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[...] Det är inte bara kapitalet som är viktigt utan även den kunskapen de besitter.” (B1). 

En annan respondent lyfte fram en nackdel med att vara flera ägare och sa “Man ska 

inte sticka under stolen med att det har sina nackdelar [att vara flera ägare]. [...] Man 

kan få olika syn på saker.” (B2). Samma respondent lyfte även fram de fördelar som 

finns med banklån och sa “Bankerna är ju ändå en seriös aktör, även om media ibland 

kan tycka annat [...], vi [bankerna] har ju ändå en massa regelverk.” (B2), och 

respondenten förklarade vidare att bankerna kan hjälpa till att ställa de rätta frågorna 

och få startupbolaget att tänka till en gång extra innan uppstarten.  
 

Var crowdfunding skulle hamna i preferensordningen var generellt svårt för de 

intervjuade respondenterna från banksektorn att avgöra. Två respondenter menade att 

crowdfunding kan vara ett intressant alternativ att ta in då risken är hög och bolaget inte 

har kommit någonstans ännu. En av dessa respondenter sa “Just crowdfunding har i min 

upplevelse, det är ju oftast kanske lite mindre [bolag] som inte har kommit så långt och 

är så små att det är svårt att få in externa finansiärer, det är inte ens intressant för dem. 

Då kan crowdfunding vara ett bra alternativ.” (B1). Den andra respondenten (B3) ansåg 

att crowdfunding och mjukare lån såsom Almi kommer in och blir intressant när banken 

inte har möjlighet att hjälpa till för att risken är för hög. De fördelar respondenterna såg 

med crowdfunding handlade återigen om hängivna supporters och tillgängligheten av 

kapital. En respondent sa “De kan få tag på helt andra pengar som inte finns i de här 

vanliga traditionella strukturerna.” (B3), medan en annan respondent förklarade att 

“Man får ju billigt kapital och i den bästa av världar kan man då få hängivna kunder 

eller supporters.” (B2). Dock menade samma respondent att det skulle kunna bli åt det 

andra hållet att folk som slänger in någonting litet lika gärna kan jobba emot på något 

sätt. En annan nackdel som lyftes upp av en respondent (B1) handlade om att det kan 

vara problematiskt att veta vad startupbolaget förbinder sig till exakt i crowdfunding 

och vad de har för ansvar gentemot sina åskådare.  
 

SAMMANFATTNING 

Sammanfattningsvis menade majoriteten av respondenterna från alla tre aktörer att 

startupbolag föredrar internt kapital fram externt kapital i den mån det går, dock 

poängterade flertalet att det ofta behövs externt kapital för att kunna växa och utvecklas 

som startupbolag. Vart crowdfunding hamnar i denna preferensordning rådde det delade 

meningar om och de som hade mest insikt i detta var respondenterna från startupbolag, 

som har funderat kring fenomenet eller använt sig av det i sin finansiering. Majoriteten 

av respondenterna från startupbolag föredrar crowdfunding högst upp i 

preferensordningen, och den respondent som placerade fenomenet utanför ordningen 

gjorde detta på grund av att de erbjuder en tjänst som eventuellt inte skulle lämpa sig för 

en kampanj. Huruvida lån eller externa ägare föredras såg lite olika ut mellan 

respondenterna från de olika aktörerna. Majoriteten av respondenterna från 

företagsinkubatorer menade att lån föredras framför externa ägare, medan det rådde 

delade meningar hos respondenterna både inom startupbolagen och bankerna kring 

detta. Sett till fördelar med de olika kapitalen menade både respondenter från 

startupbolag och banker att internt kapital ger en större ägarandel, medan externt kapital 

medför ökad kompetens och erfarenhet som kommer in i bolaget. Samtliga respondenter 

från de tre aktörerna var även överens om att de främsta fördelarna med crowdfunding 

är relationen med och responsen från crowdfundingfinansiärer, den medförda 

marknadsverifieringen samt tillgången till kapitalet. En återkommande nackdel med 

crowdfunding bland respondenterna visade sig vara att det är tidskrävande när många 

synpunkter och finansiärer kommer in på en och samma gång.  
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5.3 SIGNALERING 
STARTUPBOLAG 

När frågan ställdes om hur och vad som ska kommuniceras ut till externa parter av ett 

startupbolag tar respondenterna från de olika aktörerna upp liknande erfarenheter och 

upplevelser. Respondenterna från startupbolag var alla ense om att en tydlig 

kommunikation är viktig, och en respondent sa “ Dels så är det ju klar och tydlig [som 

kommunikationen ska vara] [...], man måste ju alltid tänka på vem min åhörare är. Ska 

jag gå till en extern finansiär behöver jag ju också tänka på vad som är viktigt för den, 

de har ju olika inriktningar liksom. På samma sätt som bolaget vill välja sin finansiär så 

måste man tänka på dem med.” (S2). En annan respondent poängterade samma sak och 

sa “Att man är så tydlig man kan i presentationen, men också att man har tiden att sitta 

och förklara och vara med och så. [...] Det är som alla relationer, det byggs från olika 

håll och över tid.” (S1). Samtliga respondenter från startupbolag var överens om att 

olika pappersexercis såsom affärsplan, budget och affärsmodell är en viktig grund. En 

respondent sa “Det är ju grunden med en tydlig affärsplan.” (S1), medan en annan 

respondent förklarade och sa “Det som ofta är problemet när det kommer till startups 

om man går till en extern finansiär, det är att det krävs så himla mycket. Man ska ha en 

handlingsplan och situationsplan, businessplan och hela rubbet. [...] Ofta känns det som 

att det handlar väldigt mycket om pappersexercis. [...] Men om du gör en budget till 

exempel, du kan ju sitta och lägga upp en plan ‘det här målet ska jag nå’, men det är ju 

ändå ett fiktivt mål, du vet ju inte hur det kommer gå.” (S4). Även en annan respondent 

(S3) pekade på att de gjorde en budget, men att den inte stämde överens med 

verkligheten överhuvudtaget. Utöver att kommunicera ut egenskaper som har med 

pappersexercis att göra förklarade tre av respondenterna från startupbolag vikten av att 

lyfta fram personen bakom bolaget. En respondent sa” Många gånger spelar det jättestor 

roll vilka personerna är egentligen, och just som jag sa tidigare, vad man har gjort 

tidigare. Vad man har lyckats med eller inte.” (S2). Vidare berättade samma respondent 

att utbildning kan spela roll, samt vad personerna bakom teamet har arbetat eller forskat 

inom för områden tidigare, för att skapa en trovärdighet hos externa parter. En annan 

respondent påstod också att “Det handlar jättemycket om individen [...], där handlar det 

ju om förtroende såklart.” (S1), medan en annan respondent sa “Det ska inte bara vara 

en företagspresentation, utan det ska även visa upp vem du är och vad du har för 

erfarenheter och varför du är den rätta personen för lånet, alltså kompetenser och 

erfarenheter som man har gjort i sitt liv.” (S3).  
 

När det kommer till crowdfunding syftade alla fyra respondenter från startupbolag till 

att kommunikationen inte ser likadan ut som den gör om du vänder dig till en bank eller 

annan traditionell finansiell institution. En respondent förklarade att traditionella 

finansiärer behöver djupare information än crowdfundingfinansiärer behöver, och 

berättade att de efter sin crowdfundingkampanj “Fått lov att komplettera med betydligt 

mer ingående presentation av hur vi arbetar, och hur vi tänker oss att vi vill utvecklas.” 

(S1). Samma respondent förklarade att startupbolag för löpande kommunikation på 

crowdfundingplattformar med sina deltagare där bland annat eventuella förseningar av 

produkter eller liknande meddelas. En annan respondent (S2) berättade att 

crowdfunding vänder sig till en större publik än vid traditionell finansiering och att du 

därför behöver sälja in dig till de olika finansieringsalternativen på olika sätt. Detta 

belystes även av ytterligare en respondent som sa “Crowdfunding är ju bra för du får 

igång bearbetning av ditt material, men det är inte samma publik. Du ska gå mer på 

känsla då. Det handlar ju allt om att du ska fånga intresse i bruset. [...] Det gäller att 

vara enormt duktig på att pitcha, du har bara några sekunder på dig. Det är samma med 
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allt annat intryck, det ska vara laddat.” (S3). Vidare förklarade samma respondent att 

banker är “power point” och att du förmodligen inte går in med samma koncept hos en 

bank som på en crowdfundingsida, där du ofta använder dig av film för att skapa 

intresse, “De [banker] har sina normer och regler.” (S3). En tredje respondent berättade 

om fördelen med att använda sig av film vid crowdfunding och sa “Det får gärna vara 

personligt [...] och de som har film har man sett är mest framgångsrika också. [...] Du 

behöver aldrig fördjupa dig med siffror på crowdfundingsidan utan de är bara 

intresserade av en snygg look och hoppas att man håller vad man lovar.” (S4). 

Respondenten förklarade vidare att vid crowdfunding behöver du i princip endast visa 

upp en klar bild på hur du ska tillverka din produkt, hur du ska nå dina mål, och ju 

klarare den bilden är desto lättare blir det. Ytterligare en respondent pekade på att 

crowdfundingfinansiärer inte är intresserade av samma signalering som traditionella 

finansiärer och sa “Det är inte som att man [crowdfundingfinansiärer] kollar på en 

crowdfunding[sida] och vill se deras kommande budget eller så [...], man får nog bara 

skapa sig en uppfattning egentligen, och läsa genom raderna, vilka personer som är 

bakom det här projektet.” (S3).  
 

FÖRETAGSINKUBATOR 

Gällande respondenterna från företagsinkubatorer menade alla dessa, likt respondenter 

från startupbolag, att traditionella finansiärer generellt är intresserade av startupbolagets 

team och erfarenheter, samt trovärdighet. En respondent sa “Receptet innehåller ju flera 

delar, det är ju teamet tror jag, personerna som står bakom som man måste tro på, 

kompetens och att det är möjligt att genomföra.” (I2). En annan respondent menade på 

samma sak och sa “Teamet är jätteviktigt, man måste ha en trovärdig, alltså trovärdigt, 

att du som person är trovärdig.” (I3). Utöver dessa mjuka värden kopplat till personen 

och teamet menade även respondenterna att pappersexercis är av vikt för traditionella 

finansiärer vid kommunikationen till dessa. En respondent sa ”Att man kan visa en 

trovärdig affärsplan där man kan beskriva att målgruppen verkligen har 

betalningsförmåga, att man har hittat något unikt kundvärde, att man har hittat en 

position som är ledig, att man har en trovärdig budget som sitter ihop med det här.” (I2). 

Trots att alla respondenterna från företagsinkubatorer nämnde att affärsplaner är viktiga 

för traditionella finansiärer menade två av respondenterna att det blir mindre och mindre 

betydelsefullt. En av respondenterna sa “Den traditionella finansiären är ju intresserad 

av affärsplanen, och det är ju lite förlegat kan jag tycka. Vi skiljer ju väldigt ofta på 

affärsplan och affärsmodell. Vi trycker ju på, det här är ju från inkubatorns sida alltså; 

du måste bevisa din affärsmodell, för du kan aldrig göra en affärsplan innan du har en 

affärsmodell som fungerar. Affärsplanen blir ju bara fylld med massa gissningar och 

antaganden som inte egentligen är värt någonting. Alla kan ju peta in siffror i Excel.” 

(I1). Samma respondent förklarade även vikten av att hitta evidens och bevis för idén, 

att det finns kunder och en marknad och att startupbolaget och dess team är kapabla att 

göra den resan.  
 

Generellt ansåg alla respondenter från företagsinkubatorer att kommunikationen inte bör 

se likadan ut till traditionella finansiärer som till crowdfundingfinansiärer. En 

respondent sa ”Det tror jag inte [att samma saker ska visas upp på en crowdfundingsida 

som till en bank]. Jag tror inte det är frågan om kassaflöden eller någonting som 

bankerna vill se [...], men jag kan tänka mig att det är någon form av värde för dem eller 

värde för någon annan beroende på vart det [produkten eller tjänsten] fyller en 

funktion.” (I3). Samma respondent förklarade dock att trovärdigheten måste finnas i 

crowdfunding likt vid de traditionella finansiärerna. En annan respondent förklarade vad 
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dessa skillnader kan innebära och sa “Jag tror att det är större vikt på paketeringen av 

produkten eller tjänsten som man vill göra [i crowdfunding] än kanske mer än de här 

traditionella ekonomiska bitarna som man traditionellt tittar på som riskkapitalist.” (I2). 

Vidare förklarade samma respondent att det vid crowdfunding handlar mer om en “cool 

presentation” där de vill få andra att vilja vara med och delta. Ytterligare en respondent, 

som menade att crowdfunding handlar mindre om de traditionella bitarna, sa “Det som 

har skiljt sig åt, det är att dem har lagt upp videos, de har tre minuters pitch, eller kanske 

en minuts pitch, och har förklarat vad deras grej är, vilka deras kunder är, vilka dem är 

på ett bra och förtroendeingivande sätt. [...] Jag har ju sett de som bara har lagt upp 

något dokument som är 50 sidor långa affärsplaner också [...], jag gillar den där 

videopitchen, det tycker jag är en väldigt viktig del i crowdfunding.” (I1). Samma 

respondent förklarade att det är en stor skillnad i crowdfunding för att det inte är öga-

mot-öga kontakt och att det är möjligt att nå ut till betydligt många fler finansiärer, och 

att det därför blir dessa olika tillvägagångssätt att kommunicera på till de externa 

parterna. En annan respondent förklarade detta med att säga “De 

[crowdfundingfinansiärer] har nog inte samma stora informationsbehov, mer än att ha 

en kontakt via sociala medier som är viktigt för att få reda på vad som händer.” (I2).  
 

BANK 

Respondenterna från banksektorn var även de överens om att det är viktigt för 

startupbolag att kunna beskriva sin affärsidé på ett tydligt sätt för traditionella 

finansiärer. Samtliga belyste även vikten av teamet, deras erfarenhet samt utbildning. En 

respondent sa “När jag ska bestämma mig [om ett lån] så är det väl egentligen mer de 

mjuka faktorerna jag försöker fokusera på, och framförallt hur kunden presenterar sin 

idé. Har kunden på något vis ett sorts grundkunnande [...] och har man tänkt igenom 

[idén].” (B2). Samma respondent fortsatte förklara och sa “Hur de resonerar, det är ju 

det som gör mig trygg.” (B2), och pekade på att kunden måste vara entusiastisk, om det 

inte finns en glöd och en positiv syn på att idén kommer lyckas går respondenten 

troligen inte vidare i kreditgivningsprocessen överhuvudtaget, för då uppstår en 

osäkerhet även hos banken. En annan respondent förklarade också vikten av mjuka 

värden och sa “Vi tittar på ett antal olika parametrar vid finansiering, i grund och botten 

börjar vi med att titta på själva företagaren och idén. Vem är personen och vad har den 

gjort sen tidigare. Vilken erfarenhet finns och vad är det de gör, är det någonting vi tror 

på. [...] Det är de mjuka värdena man börjar med för jag menar, känner man [som bank] 

redan att man inte har något förtroende för personen eller att man inte tror på idén så 

spelar det ingen roll om boksluten ser bra ut på något sätt. Tror vi inte på det så är det ju 

ingenting.” (B1). Även en tredje respondent syftade till att affärsidén är det som väger 

tyngst för startupbolag och sa “Om jag måste välja så tar jag hellre en bra affärsidé och 

rätt person än att de kommer med ett fint papper [affärsplan].” (B3). Samma respondent 

sa även “Först och främst handlar det om att de lyfter fram varför man ska tro på dem 

som personer och som företagare, har de någon erfarenhet av att ha drivit företag sedan 

tidigare, har de någon utbildning i området, vad har de för arbetslivserfarenhet som 

stärker att det ska gå bra med just den här idén?” (B3). Trots att samtliga respondenter 

var överens om att företagaren och idén är det som väger tyngst för startupbolag tog alla 

upp vikten av att kunna visa upp en affärsplan och en budget. Dock skiljde sig synerna 

olika åt beroende på hur omfattande dessa anses behöva vara. En respondent berättade 

“Det är jag benhård med [affärsplan och budget], när man just träffar de här nya bolagen 

[...], då känner jag att - ifall jag ska ta mig den tiden att kika på det, då vill jag ju också 

att man kommer med någonting vettigt. För kan man inte presentera det, då startar jag ju 

inte ens en process liksom.” (B3). Respondenten menade på att denne har 
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dokumentationskrav inom banken och utan detta material blir det ett betydligt mer 

krävande och ineffektivt arbete att genomföra vid en lånebeviljning. En annan 

respondent som inte lägger lika stor vikt vid affärsplan och budget sa “Jag behöver 

information, jag säger att jag vill ha några meningar om affärsplanen, jag vill ha en 

budget, men den har nog mindre betydelse än vad många tror. Det är lite mera en 

dubbelkoll att jag har fått ned det i siffror som kunden har antytt och sagt.” (B2). Vidare 

menade samma respondent att det är viktigare att startupbolagen kan förklara vart 

intäkterna ska komma ifrån istället för att göra en flashig budget, “Jag vill inte ha 

affärsplaner på flera sidor, jag vill inte ha budget på flera sidor, jag orkar inte läsa dem!” 

(B2). Utöver dessa mjuka värden och pappersexercis belyste en respondent vikten av att 

titta på företagarens finansiella ställning och sa “Har de några finansiella muskler som 

gör att man kan känna en trygghet i att, det är inte bara det att de kommer klara sig ett 

halvår, utan de har att ta av om det skulle behövas.” (B3), medan en annan respondent 

(B1) tyckte det var en fördel om startupbolaget träffar en affärscoach innan de kommer 

till banken för att söka lån.  
 

Huruvida kommunikationen ska ske i crowdfunding förklarade en respondent med att 

säga “Jag tänker att det är andra saker som fäller avgörandet [än hos traditionella 

finansiärer].” (B2). Vidare sa samma respondent att “Crowdfunding, där måste du ju 

visa att någon ska läsa just mitt [material], jag gissar att det är helt andra parametrar 

som du måste intressera. [...] Där ska något skickas ut via media och på något vis fånga 

intresset i bruset.” (B2). Även de andra respondenterna var inne på samma bana, och en 

respondent sa “Där tror jag väl inte att crowdfunding är lika kräsna på så sätt, där är det 

nog mer att man kanske fångas av det visuella, rörligt material, filmer och den biten 

[...], men det är klart crowdfunding, det finns säkert de som vill gå in med mer [pengar] 

som kräver lite mer än ett häftigt klipp, någonting som ser coolt ut, man kanske vill ha 

lite mer kött på benen, men jag tror att man kanske tittar på ett lite annorlunda sätt.” 

(B1). En annan respondent (B3) syftade även den till att det krävs fräscha och roliga 

idéer och att de finansiella kraven inte är lika höga vid användandet av crowdfunding 

som när startupbolag vänder sig till traditionella finansiärer.  
 

SAMMANFATTNING  
Sammanfattningsvis var samtliga respondenter från alla aktörer eniga och visade på 

liknande erfarenheter och upplevelser om hur kommunikation ska ske och vad som ska 

kommuniceras ut till externa finansiärer samt till crowdfundingfinansiärer. Samtliga 

respondenter från de olika aktörerna belyste vikten av att kommunikationen ska vara 

tydlig till de traditionella finansiärerna och att startupbolaget ska kunna beskriva sin 

affärsidé på ett förtroendeingivande sätt. De var även överens om att de egenskaper som 

ska kommuniceras ut till de traditionella finansiärerna först och främst handlar om 

individen, teamet, dess utbildning och tidigare erfarenheter. Alla tog även upp vikten av 

att kunna visa pappersexercis i form av affärsplan och budget, dock rådde det lite skilda 

meningar om hur omfattande dessa underlägg bör vara. Majoriteten av respondenterna 

från startupbolag och företagsinkubatorer menade att affärsplaner inte bör läggas 

speciellt mycket vikt vid. Inom banksektorn menade en respondent att affärsplaner inte 

är så betydelsefullt som många tror, medan en annan respondent förklarade att den 

lägger stor vikt vid att kunderna har arbetat igenom dessa dokument noggrant. Eftersom 

crowdfunding inte innehåller öga-mot-öga kommunikation, som tillämpas vid 

traditionella finansiärer, menade samtliga respondenter från alla aktörer att 

kommunikationen inte ser likadan ut vid crowdfunding. De syftade till att crowdfunding 

handlar om att fånga ett intresse i bruset vilket ofta görs via film och visuellt material, 
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där mindre vikt läggs vid pappersexercis och de ekonomiska bitarna som är mer vanligt 

förekommande till de traditionella finansiärerna. 

5.4 FINANSIERINGSLANDSKAPET 
Under flera av de utförda intervjuerna uppstod diskussioner kring bankens roll i 

samhället och som företagsfinansiär. En respondent från ett startupbolag syftade till att 

det inte är bankens roll att finansiera startupbolag innan bolaget visar positivt resultat 

och förklarade “Det finns ju andra vägar att gå, och vi vet att vi bygger vårt företag på 

en innovativ idé och det kommer visa röda siffror i några år till, så är det ju.” (S2). Även 

samtliga respondenter från banksektorn menade detta och hänvisade till det omfattande 

regelverk som appliceras på banker. En respondent från banksektorn sa “För samhället 

har ju bestämt på något sätt vilken risk [banken ska ta], samhället har ju skrivit 

bankrörelselagen som säger att banken ska ta små risker.” (B2). Dock menade en annan 

respondent från banksektorn att bankerna har en viktig roll i samhället när det kommer 

till startupbolag. Respondenten förklarade och sa “Jag tycker att relationen är 

jätteviktig. För vi [bankerna] har ju en viktig roll i att hjälpa [startupbolag] igång och se 

till att det funkar med konton och flöden, och att man kan ta betalt och betala på ett 

smidigt sätt till ett vettigt pris.” (B3). Samma respondent berättade vidare att banken 

kan bistå med kontakter och hjälpa till att finna annan finansiering i de lägen där banken 

inte kan hjälpa till med finansieringen i tidiga skeden. Vidare förklarade respondenten 

att bankens organisationskultur och inriktning påverkar bankens roll och sa “Jag tror att 

det är jätteolika. I och med att vår kontorschef är jättemån om småföretagande och 

nystarter ska man [startupbolagen] kunna komma in och få hjälp [hos oss på banken], 

medan man får intrycket av att man har stängt dörren på lite andra ställen [hos andra 

banker]. [...] Att man stänger dörren hos andra banker och säger att ‘vi vill inte jobba 

med småbolag’. Då kan vi ju hjälpa till, men då har ju vi alla möjligheter i världen att 

ställa de krav vi behöver för att vi ska kunna uppfylla våra riktlinjer.” (B3). Detta 

menade även en respondent från ett startupbolag som syftade till att olika banker har 

olika nischer och inriktningar, som gör att förutsättningarna för startupbolag att få 

bankkapital skiljer sig hos de olika bankerna. Respondenten förklarade och sa “Det är ju 

också olika nischningar på bankerna. [...] Så det kan ju vara så att man [den bank 

startupbolaget vänt sig till] inte förstår förutsättningarna för den här typen av bransch.” 

(S1). En respondent från banksektorn (B1) förklarade att banken behöver säkerheter och 

borgenärer, och finns inte detta att tillgå skulle crowdfunding kunna vara ett annat 

finansieringsalternativ.  
 

Ett antal respondenter från samtliga aktörer syftade till att crowdfunding skulle kunna 

fungera som ett komplement till andra typer av kapital. En respondent från ett 

startupbolag (S1) förklarade att de ämnar använda crowdfunding trots att de har 

anskaffat mer traditionellt kapital, detta för att underhålla relationer och få stöd och 

återkoppling. Även en respondent från en inkubator menade att crowdfunding skulle 

kunna fungera som komplement och sa “Ja, det tror jag [att crowdfunding kan användas 

som ett komplement till andra finansieringsmetoder]. Det är spännande att se hur det här 

utvecklas.” (I3). En annan respondent från inkubatorer syftade även till att externa, mer 

traditionella finansiärer, tillsammans med startupbolaget kan planera 

crowdfundingkampanjen, “Då kanske några [externa traditionella finansiärer] går in och 

säkrar halva beloppet, och sedan kommer tusen andra [crowdfundingfinansiärer] och 

petar in det andra [kapitalet] i olika former.” (I1). Vidare menade denna respondent att 

kampanjen då får ett försprång och har möjlighet att på så vis attrahera fler 

crowdfundingfinansiärer. Dock menade en annan respondent från inkubatorer att denne 
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inte har upplevt att crowdfunding som finansieringsmetod används i kombination med 

andra finansieringsmetoder. Respondenten förklarade och sa “Jag vet inte om det har 

funnits någon tradition att man [som startupbolag] tar in crowdfunding och växlar upp 

det med annan finansiering, utan har man [som startupbolag] tagit crowdfunding, då är 

det liksom det som gäller. [...] Och när det [crowdfundingkapitalet] är slut så kanske 

man [startupbolaget] går på någon annan typ av finansiering, men man blandar inte. Så 

har jag upplevt det, men jag vet inte om det är så.” (I2).  
 

Trots att många av respondenterna idag ser crowdfunding som ett komplement till 

annan typ av finansiering menade flera att det kan komma att förändras framöver. En 

respondent från banksektorn (B1) syftade till att den snabba tillväxt som crowdfunding 

har haft på senare tid har hjälpt många företag och entreprenörer att förverkliga sina 

drömmar. Huruvida crowdfunding kommer konkurrera med bankernas 

utlåningsverksamhet menade en respondent från banksektorn att det råder osäkerhet 

kring och sa “Är det riskkapital är vi ju inte inne och konkurrerar om samma saker, men 

om man tänker att det skulle bli en utökning och man använder det istället för 

bankfinansiering, [...] då är man ju inne och slåss om samma sak.” (B3). En respondent 

från en företagsinkubator menade att “Nog kan de [bankerna] kanske gå miste om något 

jättetidigt case [startupbolag] som inte behöver deras [bankens] pengar [då de använt 

crowdfunding istället].” (I3). En respondent från banksektorn förklarade att 

crowdfunding inte upplevs som ett hot mot bankens verksamhet och sa “Jag ser inget 

negativt i det [crowdfunding] egentligen. Det gör jag väl inte, för det känns som att det 

är så tidiga skeden [hos startupbolagen där crowdfunding blir aktuellt].” (B1). En annan 

respondent från banksektorn syftade dock till att finansieringslandskapet är föränderligt 

och att bankerna kan komma att bli påverkade av crowdfunding på sikt, och sa “Man 

ska aldrig säga aldrig. Det är bara att kolla på betalningslösningar som finns idag som vi 

inte trodde skulle konkurrera med våra [betalningslösningar]. [...] Det är många aktörer 

som har tagit mindre delar [marknadsandelar] av saker som har varit våra [bankens 

marknader]. Jag tycker att man ska vara väldigt ödmjuk inför att det kan dyka upp nya 

strukturer.” (B3). 
 

Även respondenter från startupbolag syftade till att crowdfunding kan komma att ha 

påverkan på finansieringslandskapet. En respondent menade att crowdfunding är 

gränsöverskridande och förändrar förutsättningar för företagande på ett globalt plan. 

Respondenten förklarade och sa “Crowdfunding är ju globalt för det täcker hela världen, 

men vad som inte täcker hela världen är ju resurserna.” (S3). Respondenten fortsatte 

med att exemplifiera hur Sverige är ett land med såväl idéer och förutsättningar, medan 

det finns länder i världen med massor av idéer, men som inte har samma förutsättningar 

och tillgång till resurser. Där trodde respondenten att crowdfunding kan komma att 

påverka. Respondenten sa även “Jag tror att crowdfunding kommer att främja 

ekonomin, snarare än något annat, för får du igång de här företagen… De ska ändå 

betala skatt, det är liksom staten som slipper ta ett risktagande och istället hjälps 

medborgarna åt att lyfta varandra.” (S3), och syftade vidare till att crowdfunding kan 

komma att skifta makten i det finansiella systemet. En annan respondent från ett 

startupbolag syftade också till detta maktskifte och sa “Det kommer ske rätt mycket nu, 

det är jag ganska övertygad om. Du har liksom folkets makt istället för bankens.” (S4). 
 

Under samtliga intervjuer framkom det att det generellt råder stor osäkerhet och 

okunskap kring crowdfunding som finansieringsmetod. Detta blev tydligt i flera 

intervjuer där respondenterna förklarade att de har hört ordet “crowdfunding” men 



 

 
64 

aldrig kommit i kontakt med konceptet eller satt sig in i vad det innebär. Exempelvis sa 

en respondent från banksektorn “Det [crowdfunding] är ett nytt fenomen som jag inte 

har sådär superstor koll på.” (B1). En annan respondent från banksektorn förklarade och 

sa “Jag har ingen större erfarenhet, jag har ju knappt hört begreppet [crowdfunding].” 

(B2). Detta förekom även i en intervju med en respondent från en företagsinkubator 

(I3), som inte hade stött på crowdfunding i sitt yrke. Dock menade även de som kommit 

i kontakt med crowdfunding som finansieringsmetod att det föränderliga finansiella 

landskapet kräver att olika aktörer håller sig uppdaterade, och en av dessa förklarade 

och sa “Kartan förändras ju, så man [aktörer] måste hålla sig á jour litegrann, vilka 

spelare finns det, hur gör man och vad krävs det. Det är inte lätt, vi [affärscoacher] har 

fullt upp med det också. [...] Vi som jobbar i systemet behöver lära oss mer [om 

crowdfunding och andra nya sätt att finansiera startupbolag].” (I2).  
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6. KVALITATIV ANALYS 

Baserat på empirin som redogjorts för i föregående avsnitt presenterar författarna i 

denna del sin analys av den kvalitativa datainsamlingen. Med den valda metoden 

mönsteranalys ämnar författarna att redogöra för likheter och skillnader mellan 

empirin och den teoretiska referensramen som studien är uppbyggd på.  
 

Mönsteranalys är en analysmetod som följer ett antal steg; kodning av data, konceptuell 

kategorisering av teman i ett visuellt kodmönster för att visa kodningens logik och 

sammanhang, identifiering av mönster bland dessa teman, samt identifiering av 

eventuella samband mellan dessa teman och mönster (King, 2012, s. 426, 431; Saunders 

et al., 2009, s. 506-507). Innan den valda mönsteranalysen påbörjades sammanställde 

författarna ett initialt kodmönster (se Appendix B) som var baserat på de teman som 

författarna härlett ur litteraturen och de teorier som presenterades där. Detta initiala 

kodmönster låg till grund för analysen, men var endast preliminärt då det när som helst 

kunde byggas ut eller på annat sätt förändras baserat på den empiri som samlats in, och 

de teman som kunde härledas ur denna. Det initiala kodmönstret skapades efter att 

författarna identifierat ett antal kluster av återkommande ämnen i litteraturen, som 

tillsammans bildade tre mer övergripande teman; kapitalstruktur, 

informationsasymmetri (med subtema pecking-order) och signalering, och dessa 

presenterades närmare i den teoretiska sammanställningen som låg till grund för 

intervjuguiden. Efter datainsamlingen identifierades ytterligare ett kluster av ämnen i 

intervjuerna, som tillsammans bildade ytterligare ett övergripande tema; 

finansieringslandskapet. I sin helhet bildade dessa fyra teman med subteman det 

utvecklade kodmönstret som slutligen har använts i mönsteranalysen (se tabell 3). Dessa 

teman har utvecklats för att inte i allt för stor grad överlappa varandra, även om de i 

vissa fall är närliggande. Författarna sammanställde empirin med hjälp av kodmönstret i 

ett analysverktyg (se Appendix C), för att på ett tydligare sätt kunna se mönster i 

empirin, och analysverktyget låg vidare till grund för analysen som presenteras i detta 

avsnitt. 
 

 GENERELLT OM TEMAT I RELATION TILL CROWDFUNDING 

INITIALT ÖVERGRIPANDE 

TEMA 1  

1. KAPITALSTRUKTUR 

1.1 Tillgänglighet externt kapital   

1.2 Faktorer som påverkar beslut  

1. KAPITALSTRUKTUR 

1.1 Tillgänglighet externt kapital   
1.2 Faktorer som påverkar beslut 

INITIALT ÖVERGRIPANDE 

TEMA 2  

2. INFORMATIONSASYMMETRI 

2.1 Informationsproblematik 

2.1.1 Existens    

2.1.2 Överbryggning   

2.2 Pecking-order   

2.2.1 Preferens; Internt el. externt 
2.2.2 Preferens; aktiekapital el. lån 

2. INFORMATIONSASYMMETRI 

2.1 Informationsproblematik  

2.1.1 Existens 
2.1.2 Överbryggning   

2.2 Pecking-order   

2.2.1 Preferens; Internt el. externt 
2.2.2 Preferens; aktiekapital el. lån 

INITIALT ÖVERGRIPANDE 

TEMA 3 

3. SIGNALERING  

3.1 Hur och vad kommunicera till extern part 

3. SIGNALERING 

3.1 Hur och vad kommunicera till extern part
  

NYUPPTÄCKT ÖVERGRIPANDE 

TEMA  

4. FINANSIERINGSLANDSKAPET 

4.1 Bankernas roll i samhället 

4.3 Förändringar i finansieringslandskapet 

4. FINANSIERINGSLANDSKAPET 

4.2 Crowdfunding som komplement 

4.3 Förändringar i finansieringslandskapet 

4.4 Okunskap 

 

Tabell 3. Utvecklat kodmönster 
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6.1 KAPITALSTRUKTUR 

6.1.1 TILLGÄNGLIGHET EXTERNT KAPITAL 
I likhet med Cassar (2004, s. 263) och flertalet andra forskare i ämnet visar empirin på 

att behovet av kapital är avgörande för startupbolags tillväxt och överlevnad, vilket 

majoriteten av respondenter från såväl startupbolag, företagsinkubatorer och banker 

varit eniga kring under intervjuerna. Det blev även tydligt att många startupbolag är i 

behov av att ta in externt kapital i ett tidigt skede, vilket stämmer överens med Bruns 

och Fletcher (2008, s. 172) som menar att startupbolag i många fall drivs till att söka 

externt kapital för att nå fullskalig finansiering. Ur studien kom det fram att 

respondenter från startupbolag och företagsinkubatorer ansåg att processen att söka 

externt kapital är komplex och att tillgången till externt kapital är begränsad i specifika 

faser, och båda aktörerna belyste att detta leder till ett tydligt finansieringsgap för bolag 

i startupfasen. Även respondenterna från banksektorn syftade till att startupbolag har 

svårare att få tillgång till externt kapital, framförallt bankkapital. Detta går i linje med 

Blanchflower och Oswald (1998, s. 50) samt Huyghebaert och Van de Gucht (2007, s. 

101-102), som menar att startupbolag har svårare att anskaffa det externa kapital de är i 

behov av än mogna bolag har. Respondenterna från såväl startupbolag som 

företagsinkubatorer menade att denna kapitalbrist ofta leder till likviditetsproblem som 

kan vara avgörande för bolagets överlevnad, och som skapar frustration inom 

startupbolaget. Exempelvis antyddes det att startupbolag trots en väl genomarbetad 

affärsidé och produktprototyp nekas bankkapital, och att detta skapar en mer utdragen 

utveckling av startupbolaget samt bidrar till en känsla av uppgivenhet hos bolagsägarna. 

En annan upplevelse är att det som bolagsägare ibland kan vara svårt att vara ihärdig i 

de kapitalfattiga faserna, medan begreppet “dödens dal” användes för att beskriva denna 

fas under vilken många startupbolag läggs ner i brist på kapital. Detta är i linje med 

Walker (1989, s. 294) som menar att bristen på kapital för startupbolag kan leda till att 

många startupbolag aldrig når fullskalig verksamhet och att kapitalbristen därmed 

hämmar företagande.  
 

Respondenterna från startupbolag riktade delvis kritik mot bankernas otillräckliga 

delaktighet i finansieringen av startupbolag, och syftade till att de borde vara mer 

tillmötesgående när det gäller kreditgivning till denna typ av bolag. Respondenter från 

banksektorn förklarade bankernas agerande genom att hänvisa till det regelverk som 

omfattar banksystemet allmänt, såsom bankrörelselagen och finansinspektionens 

riktlinjer kring risktagande. En respondent syftade till att denne i sin roll som 

företagsrådgivare på bank i grunden vill hjälpa till med finansiering, men att denne 

skulle göra såväl startupbolaget som banken en otjänst genom att finansiera projekt som 

inte faller inom regelverkets ramar. Dock menade respondenter från banksektorn att de 

upplever att det ibland saknas aktörer som kan tillgodose startupbolags 

finansieringsbehov i tidiga skeden. Samtliga respondenter från alla aktörer syftade 

däremot till att tillgången till mjuka pengar är större än till bankkapital för startupbolag, 

och att mjuka pengar spelar en stor roll för startupbolag. Detta är i linje med 

sammanställd information av Söderblom och Samuelsson (2014, s. 46), som menar att 

användandet av statliga medel är vanligt i Sverige hos startupbolag, trots att bolag rent 

generellt använder större andel bankkapital när de tar lån. Dock syftade respondenter 

från företagsinkubatorer till att systemet kring mjuka pengar kan vara problematiskt, då 

pengarna ofta är hårt reglerade till specifika ändamål, som i många fall inte fyller 

startupbolagens behov till fullo, samt att processerna att ansöka om detta kapital är 
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komplexa. Denna problematik kring mjuka pengar är ett bidrag till diskussionen kring 

startupbolags kapitalanskaffning och finansieringsproblematik, som denna studie tillför. 
 

Studien bidrar med insikt i att crowdfunding på ett eller annat sätt ökar tillgängligheten 

av externt kapital för startupbolag. Respondenterna från startupbolag menade att 

crowdfunding har potential att fylla finansieringsgapet som ofta uppstår i de tidiga 

skedena i företagets livscykel, men också att en lyckad crowdfundingkampanj har 

potential att göra traditionellt externt kapital mer tillgängligt efteråt. Liknande 

upplevelser hade även respondenter från företagsinkubatorer, som menade att en lyckad 

crowdfundingkampanj bör göra det lättare att få tag på traditionellt externt kapital, 

medan respondenterna från banker förklarade att en eventuell ökad tillgänglighet efter 

en lyckad crowdfundingkampanj snarare troligen beror på att kampanjen har försatt 

startupbolaget i en ny situation med bättre förutsättningar att få externt kapital, såsom 

mer kapital i bolaget och en verifikation av bolagets marknad. Dessa resultat går i linje 

med Belleflamme et al. (2015, s. 25) och Mollick (2013, s. 3) som menar att en lyckad 

crowdfundingkampanj kan övertyga traditionella finansiärer att investera i bolaget. 

Utöver detta bidrar studien med insikt i på vilket sätt en lyckad crowdfundingkampanj 

kan övertyga externa traditionella finansiärer att investera i startupbolag, där de 

viktigaste aspekterna var kampanjens verifiering av startupbolagets marknad samt den 

nya finansiella situationen startupbolaget har potential att hamna i efter en lyckad 

crowdfundingkampanj. 
 

Det generella intrycket kring tillgänglighet av externt kapital för startupbolag är att alla 

respondenter är överens om att startupbolag ofta är i behov av att tidigt ta in externt 

kapital i bolaget, och att tillgängligheten till detta kapital är relativt låg. Därmed får 

författarna intrycket av att det finns ett finansieringsgap i tidiga skeden i företagets 

livscykel, vilket flera respondenter även har förklarat utförligt. Det blir tydligt att 

tillgängligheten upplevs skilja sig märkbart mellan mjuka pengar och bankkapital, där 

mjuka pengar ter sig mer tillgängliga än bankkapital, även ifall de mjuka pengarna inte 

upplevs helt oproblematiska. Den generella uppfattningen är att crowdfunding som 

finansieringsmetod kan ha en roll att spela i att öka tillgängligheten av externt kapital 

för startupbolag, trots att alla respondenter inte hade en samlad syn kring exakt på vilket 

sätt. 

6.1.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR BESLUT KRING KAPITALSTRUKTUR 
Barton och Matthews (1989, s. 3-5) har i sin studie kommit fram till fem 

bakomliggande faktorer kring beslut kring bolags finansieringsstrukturer, där dessa 

faktorer bland annat inkorporerar bolagsägarens egenskaper och tillgångar samt dennes 

riskattityd och preferenser kring olika typer av finansiering. Detta var även något som 

alla respondenter syftade till i intervjuerna; respondenter från startupbolag och bank 

menade att den privata livssituationen och den levnadsstandard bolagsägaren har 

påverkar bolagsägarens möjlighet till risktagande och de ekonomiska resurser som finns 

tillgängliga. Dessutom menade samtliga respondenter att bolagsägarens preferenser och 

attityder gentemot olika typer av kapital spelar stor roll för hur kapitalstrukturen ser ut, 

samt bolagsägarens vilja att lämna ifrån sig ägandeskap i såväl bolaget som i sin 

affärsidé. Såväl respondenter från startupbolag som företagsinkubatorer menade att 

huruvida bolagsägaren besitter resurser i form av tid och energi avgör kapitalstrukturen, 

då kapitalanskaffning anses vara en tidskrävande process som kan förflytta fokus från 

den kreativa affärsutvecklingen till finansieringslösningen.  
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Något som flertalet respondenter lyfte fram, från såväl företagsinkubatorer som inom 

banksektorn, var att startupbolagets branschtillhörighet och dess tillgångsstruktur även 

har stor påverkan på beslut kring kapitalstruktur, där de menade att olika branscher 

varierar i kapitalintensitet och tillgångar. Detta är dessutom i linje med Cassar (2004, s. 

264, 277) som menar att ett bolags tillgångsstruktur påverkar dess kapitalstruktur, och 

att denna även förändras över tid då bolagets utveckling även förändrar 

tillgångsstrukturen. Det belystes även under studien att startupbolagets målsättningar 

kring hur lång tid det ska ta att lansera sin produkt eller tjänst har inverkan på vilken typ 

av kapital som inkorporeras i kapitalstrukturen. Barton och Matthews (1989, s. 4) menar 

att en faktor som avgör ett bolags kapitalstruktur är bolagets målsättningar, vilket är i 

linje med föregående resonemang. Huruvida crowdfunding ansågs vara en lämplig del i 

ett startupbolags kapitalstruktur menade respondenter från startupbolag och 

företagsinkubatorer berodde på affärsidéns natur och ifall den lämpade sig för 

crowdfunding som finansieringsmetod. Dessa syftade till att crowdfunding som 

finansieringsmetod lämpar sig bättre för konsumentinriktade produkter, snarare än 

tjänster eller B2B-produkter (business-to-business produkter). Insikten att crowdfunding 

upplevs lämpa sig endast för en viss typ av bolag är ett bidrag som denna studie tillför 

till forskningsfältet. Respondenter från banksektorn syftade dock till att den avgörande 

faktorn till användning av crowdfunding i kapitalstrukturen är tillgången till andra typer 

av kapital.  
 

Den generella uppfattningen kring de bakomliggande faktorerna av startupbolags 

kapitalstruktur är att bolagsägaren och dess livssituation, tillgångar, preferenser och 

tillgång till tid och energi har stor inverkan - vilket till stor del går i linje med 

existerande forskning inom ämnet. Dessutom upplevdes branschtillhörighet och 

bolagens målsättningar vara av stor vikt för besluten som fattas kring kapitalstruktur. 

Det generella intrycket är att crowdfunding inte anses vara en självklar del i 

kapitalstrukturen i dagsläget, utan beror till stor del på affärsidén och dess natur - dock 

antydde flera respondenter att detta kan komma att utvecklas framöver. 

6.2 INFORMATIONSASYMMETRI 

6.2.1 INFORMATIONSPROBLEMATIK 
Paul et al. (2007, s. 10) är bara ett urval av det flertalet forskare, som inkluderats i denna 

studie, som har belyst att informationsasymmetri är större för små bolag än för större 

etablerade företag. Under intervjuerna blev det tydligt att respondenterna från såväl 

företagsinkubatorer som banker upplevde att detta stämde, och en respondent förklarade 

att alla externa finansiärer baserar sina beslut på ett antal antaganden och bedömningar, 

som blir svårare att utföra då bolaget är nystartat. Respondenterna från startupbolagen å 

andra sidan hade tidigare aldrig reflekterat över problematiken, men förklarade att de 

ofta upplevt en oförståelse mellan startupbolaget och en extern finansiär. Även 

respondenter från företagsinkubatorer och banker menade att det ofta är där 

problematiken grundar sig - i en oförståelse kring vad motparten behöver för 

information samt vilken kunskap den besitter. Startupbolagen upplevs ofta sakna 

kunskap kring vilken information banken, och andra externa finansiärer, är i behov av 

för att fatta välgrundade beslut, medan bankerna ibland upplevs sakna insikt i 

startupbolagens branscher och förutsättningar. Majoriteten av respondenterna från 

banksektorn menade att större bolag har större inblick i vilken information banken 

behöver, samt har mer resurser att ta fram rätt material, och de syftade även till att 

banken får lägga mer tid på att inhämta den nödvändiga informationen för mindre bolag. 



 

 
69 

Respondenterna från banksektorn upplevde även att många startupbolag saknar 

förståelse för det ekonomiska materialet, och därmed har svårare att bistå med det. Detta 

resonemang går i linje med Fazzari et al. (1988, s. 142) som menar att information kring 

småbolag kan vara otillgänglig, kostsam att få tag på och svårtolkad. Anledningarna till 

att startupbolag tycks vara omgivna av en högre nivå av informationsasymmetri upplevs 

kunna bero på flera faktorer, där respondenter från både företagsinkubatorer och banker 

menade att avsaknad av historik är den störst bidragande faktorn, vilket är i linje med 

Huyghebaert och Van de Gucht (2007, s. 101) som syftar till just detta. Respondenter 

menade att brist på historik kring startupbolag gör att meriter och tidigare 

årsredovisningar saknas, och att den externa finansiären därför involveras i en 

gissningslek kring bolagets kvalitet. Studien har vidare bidragit med insikt i att 

förståelsen mellan startupbolag och externa finansiärer kan ökas vid involverandet av en 

tredje part, såsom en affärscoach eller annan rådgivare. Respondenterna från 

subaktörerna menade att en sådan part kan bidra med stöd för startupbolaget i 

framtagandet av, och förståelse för, det material en extern finansiär behöver.  
 

Mason och Stark (2004, s. 229) menar att informationsproblematiken till viss del kan 

överbryggas från finansiärens håll genom att begära säkerheter, vilket också 

respondenter från banksektorn har pekat på genom att förklara hur säkerheter är ett sätt 

att hantera osäkerheten och bristen på information kring startupbolag. Ett annat sätt att 

överbrygga informationsasymmetrin, menade respondenter från både startupbolag och 

banker, är att startupbolaget och finansiären har byggt upp en god relation under en 

längre tid, och att bolagsägaren därmed inte är helt okänd för finansiären. Detta är i linje 

med Berger och Udell (2002, s. F36) som menar att långvariga relationer kan bidra till 

att minska informationsproblematik. Huruvida crowdfunding kan bidra till att minska 

informationsasymmetrin var inte enstämmigt bland respondenterna. En respondent från 

ett startupbolag menade att crowdfunding kan bidra med mediauppmärksamhet som 

externa finansiärer kan ta del av och därmed minska informationsasymmetrin. Däremot 

menade samma respondent att detta inte automatiskt innebär att finansiären får en ökad 

förståelse för bolaget eller branschen. En respondent från en företagsinkubator syftade 

till att crowdfunding kan bistå med viktiga verifieringar kring såväl produkt, marknad 

och kundsegment, och att detta kan fungera som information och signalering till externa 

finansiärer. Dock menade en respondent från en företagsinkubator och samtliga 

bankrespondenter att informationen som är resultatet av en crowdfundingkampanj är 

svårtolkad såtillvida att crowdfundingfinansiärer sällan genomför en grundlig 

bolagsbesiktning, utan istället finansierar baserat på helt andra faktorer. Detta är i linje 

med Ordanini et al. (2011, s. 455) som menar att crowdfundingfinansiärer väljer att 

finansiera för att få en känsla av delaktighet i att möjliggöra en produkt eller tjänst, samt 

Belleflamme et al. (2013a, s. 587) som menar att crowdfundingfinansiärer vill - utöver 

känslan av delaktighet - känna identifikation och tillhörighet samt få 

gemenskapsfördelar. 
 

Generellt sett upplevde respondenter att informationsasymmetri är större för små bolag 

än för stora bolag. Det blev även tydligt att informationsproblematiken grundar sig i 

faktorer såsom oförståelse mellan aktörer, otillgänglighet av material, och brist på 

historik och meriter. Bankrespondenterna syftade till att denna problematik till viss del 

kan överbryggas med hjälp av säkerheter och långvariga relationer. Författarna 

upplevde att det finns en splittrad bild kring huruvida crowdfunding kan bistå med att 

överbrygga informationsasymmetrin då den information som crowdfunding bidrar med 

ännu är svårtolkad. 
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6.2.2 PECKING-ORDER  
Samtliga respondenter menade att startupbolag föredrar att använda sig av internt 

kapital framför externt kapital. Flertalet respondenter förklarade att fördelen med internt 

kapital är att kapitalkostnaden för detta kapital är låg, och att allt externt kapital är 

dyrare. Detta är i linje med pecking-order teorin som syftar till att detta är den vanliga 

preferensordningen för bolag i sitt val av kapital (Myers, 1984, s. 58). Trots att samtliga 

respondenter var eniga om att startupbolag föredrar internt kapital framför externt 

kapital menade de även att det interna kapitalet ofta är otillräckligt, och att startupbolag 

därför även behöver vända sig till externa finansiärer. Pecking-order teorin syftar vidare 

till att bolag föredrar lån före externa aktieägare, när bolag ändå väljer att använda sig 

av extern finansiering. Gällande detta resonemang menade samtliga respondenter att 

detta val är situationsbetingat, då lån kan te sig mer fördelaktigt i vissa situationer, 

medan externt aktiekapital kan te sig mer fördelaktigt i andra situationer. 

Respondenterna var eniga om att externa aktieägare kan bidra med värdefull kompetens, 

kontaktnät och erfarenhet medan det är mer fördelaktigt att ta ett lån om bolagsägaren 

eller bolagsägarna vill behålla sina ägarandelar och kontroll över bolaget - och vad som 

väljs tycktes bero på vilka behov och vilka möjligheter startupbolaget har. Ur studien 

framkom det att det upplevs finnas en risk med att förtunna ägarandelarna, och det 

innebär att de existerande bolagsägarna kan bli mindre motiverade, samt att flertalet 

bolagsägare kräver en enad syn på bolaget för att gynna bolaget. Sammantaget går detta 

att tolka som att valet mellan lån och aktiekapital beror på situation. Detta är till viss del 

i linje med Paul et al. (2007, s. 10-11, 17) som menar att det är rimligt att ifrågasätta 

ifall teorin går att applicera på startupbolag. Författarna anser att pecking-order teorin 

till stor del fungerar för startupbolag, men att avvikelser kan förekomma. Detta kan bero 

på att startupbolags kapitalpreferenser till stor del baseras på bolagsägaren (som 

diskuterats i tidigare avsnitt).  
 

Gällande var crowdfunding som finansieringsmetod skulle hamna i preferensordningen 

upplevdes som svårt att avgöra för merparten av respondenterna. Endast de 

respondenter från startupbolag som har erfarenhet av eller har funderat på att använda 

crowdfunding kunde placera crowdfunding i preferensordningen. Respondenterna från 

de startupbolag som har använt sig av crowdfunding placerade finansieringsmetoden 

högst upp i sin preferensordning. De belyste flertalet fördelar som crowdfunding som 

finansieringsmetod har till skillnad från traditionella finansieringsmetoder, och dessa 

fördelar förmedlade samtliga respondenter under intervjuerna. Den första fördelen var 

utbytet av kunskap, idéer och återkoppling med sina crowdfundingfinansiärer, och den 

support som startupbolaget därmed upplever. Detta är i linje med Ordanini et al. (2011, 

s. 458) som menar att just dessa egenskaper är stora fördelar med crowdfunding som 

finansieringsmetod. Respondenter från startupbolagen syftade även till att en 

crowdfundingkampanj kan väcka medialt intresse. Detta menar Gerber och Hui (2013, 

s. 34:9-34:10) och flera andra forskare är en av de stora fördelarna med crowdfunding. 

En tredje fördel med crowdfunding som respondenter belyste i hög grad är den 

marknadsundersökning crowdfundingkampanjen kan medföra. Belleflamme et al. 

(2013b, s. 314) menar att crowdfunding kan bidra med kunskap kring konsumenterna 

och deras preferenser och beteenden, vilket ger startupbolaget möjlighet att på ett lättare 

sätt segmentera sin marknad och optimera sin prissättning. Andra fördelar som lyftes 

upp, och som denna studie därmed bidrar med till forskningsfältet, var den stora 

kreativa friheten som inte upplevs vid traditionell finansiering, finansiärernas kärlek till 

startupbolagets affärsidé samt en potentiell hög kundlojalitet från start. Dock belyste 

majoriteten av respondenterna även några nackdelar med crowdfunding; att metoden är 
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tidskrävande då många synpunkter ska underhållas, ökade krav såväl internt som externt 

kring leveransen av produkten eller tjänsten samt en något ostrukturerad bild av vilka 

förväntningar som läggs på startupbolaget. Att crowdfunding som finansieringsmetod 

kräver en hög nivå av engagemang och tid, samt i vissa fall kan upplevas som 

övermäktigt för ett bolag, menar även Gerber och Hui (2013, s. 34:9, 34:21). En annan 

nackdel som lyftes var att den transparens som startupbolaget behöver ha i 

crowdfundingkampanjen i värsta fall kan leda till att en potentiell sabotör kan påverka 

bolaget i negativ riktning. 

 

Generellt sett anser samtliga respondenter att startupbolag föredrar att använda sig av 

internt kapital, men att detta kapital sällan räcker till för att etablera verksamheter 

långsiktigt. Författarnas intryck av preferensordningen mellan lån och aktiekapital är att 

det är situationsbetingat, och beror på startupbolagets behov och förutsättningar. Många 

aktörer hade problem att placera crowdfunding i preferensordningen, och författarna 

kunde inte se en generell, enhetlig bild av var den alternativa finansieringsmetoden 

skulle hamna. Dock var alla aktörer överens om de fördelar som metoden för med sig, 

och de syftade till att metoden lämpar sig bäst att använda i mycket tidiga skeden. 

6.3 SIGNALERING 
Busenitz et al. (2005, s. 3) syftar till att bolag med hjälp av att signalera bolagets 

egenskaper till potentiella investerare delvis kan överbrygga informationsasymmetrin 

som omger dem. Vidare menar Busenitz et al. (2005, s. 3) att denna information ska ha 

potential att förändra den externa finansiärens uppfattning om bolagets framtid. 

Samtliga respondenter menade att kommunikation är mycket viktigt för att bygga en 

relation, startupbolag och extern finansiär emellan. De syftade alla till att 

kommunikationen behöver vara tydlig och anpassad till åhöraren, vilket är i linje med 

tidigare nämnda forskare inom ämnet. Till de traditionella finansiärerna var samtliga 

respondenter överens om att pappersexercis såsom affärsplan, budget och affärsmodell 

är viktiga komponenter. De menade även att dessa dokument behöver vara trovärdiga 

och rimliga. Vilken vikt dessa dokument har varierade dock mellan respondenterna. En 

del respondenter menade att affärsplan och budget är ett något förlegat koncept, som till 

för stor del bygger på gissningar och antaganden - och menade istället att 

affärsmodellen är den viktiga komponenten och att startupbolag bör lägga mer av sin tid 

på att verifiera den. Andra respondenter menade att affärsplan och budget är ett sätt att 

visa på att bolagsägaren har tänkt igenom affärsidén noggrant och är kapabel att klä sin 

affärsidé i siffror. Samtliga bankrespondenter belyste dock att de är i behov av en 

affärsplan och en budget för att uppfylla sina dokumentationskrav, men att affärsidén 

och bolagsägaren som person ändå väger tyngst - detta var något som respondenter från 

startupbolag och företagsinkubatorer även höll med om. 
 

Åstebro och Bernhardt (2003, s. 316) menar att ett sätt att signalera trovärdighet till 

kreditgivare är genom att kommunicera startupbolagets humankapital, som består av 

exempelvis utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetenser. I linje med detta menade 

samtliga respondenter att personerna bakom bolaget är av högsta betydelse vid 

kapitalanskaffning. Deras erfarenheter, utbildning, tidigare prestationer, teamet och 

andra mjuka värden var det som samtliga respondenter menade att startupbolaget skulle 

fokusera mest på. Bankrespondenterna syftade till samma sak, men belyste även vikten 

av bolagsägarens logiska resonemang, engagemang och den entusiasm denne visar för 

sin affärsidé vid kreditbeslut. Detta är i sin tur i linje med Bates (1990, s. 551) som 
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menar att kreditgivare till stor del baserar sina beslut på startupbolags humankapital och 

andra mjuka värden. 
 

När det handlar om signalering i crowdfundingsammanhang menar Mollick (2013, s. 

14) att signalering är viktigt även i virtuella miljöer samt att sociala nätverk spelar stor 

roll vid denna typ av signalering. Detta menade även majoriteten av respondenterna, då 

de syftade till att crowdfundingfinansiärer i mindre utsträckning intresserar sig för 

pappersexercis och mer för den löpande kontakten med startupbolaget, samt den 

visuella framställningen. Att kommunikationen ska anpassas till åhöraren menade 

respondenterna gäller även i crowdfundingsammanhang, och att åhörarna i dessa 

sammanhang är fler och har andra intressen i bolaget. Respondenterna syftade till att 

crowdfundingfinansiärer troligen fångas av det visuella och inte ställer höga krav på 

finansiell information i samma utsträckning som de traditionella finansiärerna - men att 

startupbolagets trovärdighet är en viktig faktor även i dessa miljöer och att 

crowdfundingfinansiärer antagligen är intresserade av att veta hur startupbolaget tänkt 

nå sina mål. Utöver detta bidrar studien med insikt i vikten av att en 

crowdfundingkampanj bör vara personlig, belysa teamet samt ha potential att fånga 

intresse i bruset, vilket gör att den övergripande paketeringen är viktig. Generellt 

menade samtliga respondenter att kommunikationen i crowdfundingsammanhang bör 

vara annorlunda än i traditionella finansieringssammanhang, samt att den eventuella 

finansiella information som presenteras inte granskas på likvärdigt sätt i 

crowdfundingsammanhang.  
 

Det generella intrycket är att samtliga respondenter syftar till att kommunikationen från 

startupbolag till extern finansiär ska vara tydlig och trovärdig, samt anpassas till 

åhöraren - oavsett om det handlar om traditionella finansieringssammanhang eller 

crowdfundingsammanhang. Dock menar samtliga respondenter att pappersexercis och 

finansiell information inte är av lika stor vikt vid crowdfunding som vid traditionell 

finansiering. Att startupbolagets affärsidé, humankapital och andra mjuka värden väger 

tyngst är samtliga respondenter överens om i alla typer av finansieringssammanhang - 

medan det format som är lämpligt tycks skilja sig åt, där det i 

crowdfundingsammanhang ofta efterfrågas visuellt material och löpande kontakt.  

6.4 FINANSIERINGSLANDSKAPET 
Under denna studie uppkom diskussioner kring bankernas roll i det svenska samhället, 

vilket är en diskussion som studien för med sig till forskningsfältet. Vissa respondenter 

från startupbolag menade att bankerna inte alla gånger är tillmötesgående, medan 

bankrespondenterna syftade till att bistå med riskkapital inte ingår i deras roll. Flera 

respondenter från samtliga aktörer menade att kritiken mot banksektorn i vissa fall är 

missriktad, och hänvisade till det tunga regelverk som omger bankerna, samt menade att 

det trots allt finns andra vägar att gå som startupbolag när de är i behov av externt 

kapital. En bankrespondent underströk dock bankernas viktiga roll när det kommer till 

att hjälpa startupbolag att få ett fungerande kapitalflöde, genom att bistå med konto- och 

betalningslösningar. Detta är även i linje med Sjögren och Zackrisson (2005, s. 75) som 

menar att svenska bolag generellt har mycket kontakt med banker, då banker är en 

viktig aktör i Sveriges finansiella system.  Dessutom pekade ett antal respondenter på 

crowdfunding som en alternativ metod att få tillgång till kapital i faser när risken i 

startupbolag är hög.  
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I samma anda bidrar studien även till diskussioner kring att crowdfunding kan fungera 

som en kompletterande finansieringslösning. Fördelarna med detta, såsom möjligheten 

till stöd och återkoppling, lyftes av flertalet respondenter. Det lyftes även under studien 

att crowdfundingkampanjer kan komma att arrangeras i högre grad i samarbete med en 

traditionell finansiär, som genom att bidra med en större andel skapar momentum i 

kampanjen. Dessa idéer är i linje med Cosh et al. (2009, s. 1494) som menar att 

crowdfunding, med sina specifika fördelar, har potentialen att fungera som ett 

komplement till andra finansieringsmetoder. Trots att bankrespondenter generellt sett 

uttryckte ett lugn gentemot huruvida crowdfunding som finansieringsmetod kan komma 

att påverka deras verksamhet, menade såväl respondenter från startupbolag som 

företagsinkubatorer att metoden har potential att på sikt förändra dynamiken i det 

finansiella landskapet märkbart, och förflytta maktpositioner från traditionella 

finansiärer till medborgarna. Detta menar även Mollick (2013, s. 14) som syftar till att 

crowdfunding som finansieringsmetod har potential att förändra det finansiella systemet 

på sikt. Det underströks dock, från bankrespondenters håll, att det är viktigt att bankerna 

är ödmjuka inför strukturella förändringar i det finansiella systemet, som redan idag 

visat att alternativa lösningar kan överta marknadsandelar som tidigare tillhört bankerna 

- och att de därför behöver vara uppmärksamma på förändringar och delta i dessa. 
 

Generellt upplever författarna att det finns en utbredd okunskap kring crowdfunding. 

Detta har blivit märkbart under datainsamlingen, då ett antal respondenter endast 

mycket flyktigt kommit i kontakt med begreppet. Respondenter belyste svårigheten i att 

hålla sig uppdaterade kring de nya finansieringslösningar som uppkommer för 

startupbolag och de förändringar som sker i det finansiella landskapet - men underströk 

samtidigt vikten av att de som arbetar i systemet håller sig uppdaterade och arbetar med 

lärande löpande. Belleflamme et al. (2013a, s. 586) syftar till att crowdfunding är en ny 

metod som vuxit fram de senaste åren, för att tillgodose startupbolags resursbehov. 

Detta tydliggör den otroliga aktualitet som konceptet har, och kan eventuellt delvis 

förklara den okunskap som författarna mötte på fältet. 
 



 

 
74 

7. DISKUSSION 

I denna del kommer författarna att presentera resultaten från den kvalitativa studien 

och ställa dessa i relation till studiens syfte och problemformulering. Huvudsyftet med 

denna del är att diskutera huvudresultaten, resultatens tolkning, dess relevans, samt 

dess relation till tidigare studier.  
 

Baserat på de fyra teman som författarna funnit i litteraturgenomgången och i 

mönsteranalysen argumenterar författarna för att aktörerna är relativt ense om 

skillnaderna mellan traditionella finansieringsmetoder och crowdfunding. Den generella 

uppfattningen är att crowdfunding som finansieringsmetod ökar tillgängligheten av 

externt kapital för startupbolag, samt att den huvudsakliga faktor som avgör huruvida 

crowdfunding är en del av ett startupbolags kapitalstruktur beror på affärsidéns natur. 

Än så länge tycks det vara för tidigt att avgöra ifall crowdfunding bidrar till att minska 

informationsasymmetrin på den finansiella marknaden, då informationen från en 

crowdfundingkampanj ännu upplevs som svårtolkad. Dessutom finns det ingen enhetlig 

bild av var crowdfunding som finansieringsmetod skulle hamna i en preferensordning 

av olika kapital. Gällande signalering upplevs crowdfunding inte ställa samma krav 

kring finansiell information som traditionella finansiärer gör, men kräver å andra sidan 

en högre visuell tilltalan. Generellt verkar det finnas en utbredd okunskap kring 

crowdfunding som finansieringsmetod, men uppfattningen är att crowdfunding kan 

komma att ha stor påverkan på finansieringslandskapet, exempelvis via 

maktförflyttning. Samtliga aktörer var positivt inställda till crowdfunding och dess 

framtida utveckling och potentiella påverkan på finansieringslandskapet, och menade att 

alla aktörer i detta landskap behöver hålla sig ständigt uppdaterade på nya 

finansieringslösningar - där crowdfunding är en av dessa. 
 

Genom författarnas deduktiva ansats har en tabell utvecklats där den kvalitativa 

analysen presenteras (se tabell 4). I tabellen tydliggörs hur crowdfunding upplevs i 

relation till traditionella finansieringslösningar inom varje tema. Överst i tabellen ses de 

fyra huvudteman, och genom att sammanlänka dessa med tidigare forskning kan 

slutsatsen dras att de inkluderade aktörerna upplever att crowdfunding som 

finansieringsmetod har potential att påverka startupbolags förutsättningar att söka 

externt kapital.  
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 KAPITALSTRUKTUR INFORMATIONS- 
ASYMMETRI 

SIGNALERING FINANSIERINGSLANDSKAPET 

BESKRIVNING AV 
TEMA 

Kombinationen av olika 
typer av kapital som 
startupbolaget 
använder. Temat 
behandlar såväl 
tillgången till kapital som 
bakomliggande faktorer i 
valet av dessa. 

Startupbolag vet mer om 
sina egna kassaflöden 
och förutsättningar än 
en extern finansiär vet, 
vilket gör att den externa 
finansiären har en 
osäkerhet. Temat 
behandlar såväl 
existensen av detta 
problem, samt hur det 
kan överbryggas. Vidare 
behandlar temat även 
den eventuella 
preferensordning ett 
startupbolag har kring 
olika kapital. 

För att överbrygga 
informationsasymmetri 
används ofta signalering, 
som är att kommunicera 
startupbolagets 
egenskaper till den 
externa finansiären. 
Temat behandlar såväl 
vad som ska 
kommuniceras, som hur 
detta ska göras. 

Detta tema tillkom i 
kodmönstret efter 
datainsamlingen, och 
innefattar såväl bankens roll 
i samhället, crowdfunding 
och dess roll i samhället 
samt potentiella 
förändringar i det finansiella 
landskapet framöver. 

TEMA I RELATION 
TILL 
TRADITIONELLA 
FINANSIÄRER 

Startupbolag är ofta i 
behov av externt kapital, 
men tillgängligheten 
upplevs som begränsad - 
vilket skapar ett 
finansieringsgap i tidiga 
skeden. Faktorer som 
påverkar kapitalstruktur 
är exempelvis 
bolagsägarens 
livssituation och 
preferenser samt 
bolagets 
branschtillhörighet. 

Informationsasymmetri 
upplevs större för små 
bolag än för stora, och 
tycks grunda sig i 
oförståelse samt 
otillgänglighet av 
material och brist på 
historik och meriter. Kan 
överbryggas från 
finansiärens perspektiv 
med säkerheter och 
långvariga relationer. 
Startupbolag föredrar 
internt kapital framför 
externt kapital, men när 
externt kapital blir 
nödvändigt är valet 
mellan lån och 
aktiekapital 
situationsbetingat. 

Kommunikation från 
startupbolag till 
traditionella finansiärer 
ska vara tydlig och 
trovärdig. 
Pappersexercis och 
finansiell information är 
av relativt stor vikt, trots 
att affärsidé, 
humankapital och andra 
mjuka värden väger 
tyngst. 

Bankers roll som finansiär av 
startupbolag ifrågasätts, då 
de är styrda av regelverk 
som motsätter sig 
risktagande. Istället upplevs 
banker kunna bidra med att 
underlätta flöden och 
betalningslösningar för 
startupbolag. 

TEMA I RELATION 
TILL 
CROWDFUNDING 

Crowdfunding kan ha en 
roll att spela i att öka 
tillgängligheten av 
externt kapital för 
startupbolag, och 
därmed bidra till att fylla 
ut finansieringsgapet. I 
dagsläget upplevs inte 
crowdfunding vara en 
naturlig del i ett 
startupbolags 
kapitalstruktur. Den 
faktor som upplevs 
påverka om så är fallet 
är affärsidén. 

Informationen som 
crowdfunding bidrar 
med upplevs som 
svårtolkad och det finns 
därför en splittrad bild 
av huruvida 
crowdfunding kan ha 
inverkan på 
informationsasymmetrin
. Det finns ingen enhetlig 
bild av crowdfunding i 
preferensordningen, 
men upplevda fördelar 
med metoden anses 
enhetliga. 

Kommunikation från 
startupbolag till 
crowdfundingfinansiärer 
ska vara tydlig och 
trovärdig. 
Pappersexercis och 
finansiell information 
upplevs inte vara av stor 
vikt, och affärsidé, 
humankapital och andra 
mjuka värden väger 
tyngst. Visuellt material 
upplevs vara viktigt för 
att nå ut med 
kommunikationen. 

Crowdfunding kan vara en 
kompletterande 
finansieringslösning, i de 
tidiga skeden där banken ej 
har möjlighet att finansiera. 
Generellt upplevs en 
utbredd okunskap kring 
crowdfunding, medan 
uppfattningen är att 
crowdfunding som 
finansieringsmetod kan 
komma att ha stor påverkan 
på finansieringslandskapet 
på sikt, exempelvis via 
maktförflyttning. 

 
Tabell 4. Sammanställning av kvalitativ analys 
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Under studien har crowdfunding som finansieringsmetod ställts i relation till de 

traditionella finansieringsmetoderna, och de förutsättningar startupbolag har idag, för att 

belysa huruvida förutsättningarna för crowdfunding eventuellt skiljer sig åt - och 

därmed kan spela en roll för startupbolags externa kapitalanskaffning framöver. I 

tidigare avsnitt har traditionella förutsättningar diskuterats i stor grad för att definiera en 

utgångspunkt, men detta avsnitt kommer att fokusera på de resultat som relaterar till 

crowdfunding, för att slutligen svara på studiens problemformulering och uppfylla 

studiens syfte. Det huvudsakliga resultatet som denna studie har resulterat i är att 

crowdfunding upplevs kunna påverka förutsättningarna för startupbolag att söka externt 

kapital på olika sätt i relation till de fyra teman som framkom under 

litteraturgenomgången samt under mönsteranalysen; kapitalstruktur, 

informationsasymmetri, signalering och finansieringslandskapet. I följande avsnitt 

presenteras resultaten och dess kringliggande diskussion i denna tematiska följd.  
 

Temat kapitalstruktur innefattar såväl tillgänglighet till externt kapital som vilka 

faktorer som påverkar besluten kring vilken kapitalstruktur startupbolag väljer. Det 

övergripande resultatet är att crowdfunding upplevs öka tillgängligheten av externt 

kapital för startupbolag - detta antingen genom att crowdfunding finns tillgängligt i 

lägen då inget annat kapital gör det, eller att startupbolag efter en lyckad 

crowdfundingkampanj kan nyttja de fördelar den för med sig som en påverkande faktor 

vid efterföljande extern finansiering. De fördelar som upplevdes kunna påverka externa 

finansiärer efter en lyckad crowdfundingkampanj ansågs vara verifiering av marknad 

och efterfrågan, samt det tillskott av kapital som kampanjen bidrar med som eventuellt 

försätter startupbolaget i ett nytt, mer fördelaktigt finansiellt läge. Detta resultat kan 

tolkas som att crowdfunding på åtminstone dessa två sätt kan förändra startupbolagets 

förutsättningar att få tillgång till externt kapital i en positiv riktning. Resultatet är 

relevant utifrån det faktum att samtliga aktörer syftade till att det idag finns en 

problematik kring startupbolags förutsättningar för olika finansieringslösningar, där 

crowdfunding kan bidra till att fylla det upplevda finansieringsgapet som startupbolag 

möter tidigt i sin livscykel, och som dessutom kan vara avgörande för dess fortlevnad 

enligt Walker (1989, s. 294). Detta resultat är i linje med Belleflamme et al. (2013a, s. 

586) som menar att crowdfunding vuxit fram för att tillgodose startupbolags 

resursbehov. Även Belleflamme et al. (2015, s. 25) och Mollick (2013, s. 3) syftar till 

att crowdfunding kan användas för att övertyga andra externa finansiärer att finansiera 

startupbolag. Gällande de faktorer som påverkar besluten kring ett startupbolags 

kapitalstruktur, och om crowdfunding är aktuell som en del i denna, tycktes affärsidéns 

natur vara avgörande. Detta går att tolka som att företagsidén idag behöver lämpa sig 

för det medium som crowdfundingkampanjen innebär för att crowdfunding ska vara 

aktuell som en del i kapitalstrukturen hos ett startupbolag. Dock upplevde författarna att 

flertalet respondenter uppfattade ett framtida utvecklande av konceptet för att fler typer 

av affärsidéer ska kunna vara fruktsamma i crowdfundingsammanhang.  
 

Det andra temat, informationsasymmetri, behandlar huruvida denna 

informationsproblematik existerar samt ifall crowdfunding på något sätt har en inverkan 

på detta. Temat behandlar även i vilken ordning startupbolag föredrar att använda sig av 

crowdfunding som finansieringsmetod. Det övergripande resultatet är att det ännu är för 

tidigt att avgöra huruvida crowdfunding påverkar informationsasymmetrin mellan 

startupbolag och externa finansiärer på den finansiella marknaden, då respondenterna 

upplevde att information som härstammar från crowdfundingkampanjer ännu är allt för 

svårtolkad - framförallt då incitamenten hos finansiärer via crowdfunding inte upplevs 
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vara desamma som de hos en traditionell finansiär. Att incitamenten hos 

crowdfundingfinansiärer är annorlunda menar såväl Belleflamme et al. (2013a, s. 587) 

som Ordanini et al. (2011, s. 455) som syftar till att crowdfundingfinansiärer finansierar 

baserat på en önskan om att känna tillhörighet, delaktighet och gemenskapsfördelar. 

Detta resultat går att tolka som att externa traditionella finansiärer inte ännu på ett 

effektivt sätt kan tolka den information som kommer av att en crowdfundingfinansiär 

valt att investera i ett startupbolag, och att detta därför inte påverkar 

informationsasymmetrin mellan startupbolaget och den traditionella finansiären 

nämnvärt. Gällande var i preferensordningen crowdfunding som finansieringsmetod 

placeras för startupbolag var inte enhälligt hos de olika aktörerna. Respondenterna från 

startupbolag syftade till att crowdfunding hamnar tidigt i preferensordningen - på grund 

av metodens många fördelar, såsom återkoppling, marknadsföring och 

marknadsundersökning. De fördelar som lyftes i empirin är i linje med Gerber och Hui 

(2013, s. 34:9, 34:23) samt Ordanini et al. (2011, s. 458) som menar att dessa är de 

främsta fördelarna med crowdfunding som alternativ finansieringsmetod. 

Respondenterna från subaktörerna hade svårt att placera metoden i en preferensordning 

- vilket författarna tolkar som att det ännu råder osäkerhet kring metoden då fenomenet 

ännu är relativt nytt. Dessa resultat är relevanta då de syftar till att fenomenet ytterligare 

behöver växa och beprövas för att utveckla en djupare förståelse hos de olika aktörerna, 

såväl kring motiven bakom crowdfundingfinansiärer samt de många för- och nackdelar 

metoden kan medföra. Forskning finns kring båda dessa delar, men ännu tycks aktörer 

vara osäkra och till viss del oinsatta i denna alternativa finansieringsmetod - vilket går 

att tolka som att aktörer kan behöva komma i kontakt med metoden i högre utsträckning 

för att förståelse ska utvecklas och metodens fulla potential ska kunna nyttjas.  
 

Temat signalering innefattar naturen av den kommunikation som krävs för att 

överbrygga informationsasymmetrin mellan startupbolag och olika typer av externa 

finansiärer. Det övergripande resultatet är att signalering till crowdfundingfinansiärer 

bör se annorlunda ut i jämförelse med signalering till traditionella finansiärer, såväl 

kring vad som ska kommuniceras och hur detta ska ske. De mest markanta skillnaderna 

kring vad som ska kommuniceras är vikten av finansiell information i kommunikationen 

- där traditionella finansiärer upplevs kräva mer omfattande sådan information, medan 

crowdfundingfinansiärer upplevs kräva betydligt mindre sådan information. Båda 

finansiärerna tycks dock lägga störst vikt vid bolagets humankapital, vilket är i linje 

med Åstebro och Bernhardt (2003, s. 316) som syftar till att utbildning, erfarenhet och 

kompetenser är avgörande vid kapitalanskaffning. Även gällande 

kommunikationsformatet upplevs skillnaderna vara stora - där traditionella finansiärer 

upplevs vilja ha informationen i pappersformat, medan crowdfundingfinansiärer 

upplevs föredra personligt, visuellt och rörligt material, samt kommunikation via sociala 

medier i högre grad. Detta är i linje med exempelvis Mollick (2013, s. 14) som säger att 

sociala medier spelar stor roll vid signalering i virtuella miljöer. Det ska dock tilläggas 

att samtliga bankrespondenter belyste vikten av en bra affärsmodell över en utvecklad 

affärsplan, trots att en affärsplan ofta krävs. Dessa resultat går att tolka som att 

startupbolag bör använda olika typer av signalering för att överbrygga 

informationsasymmetrin beroende på vilken typ av kapital startupbolaget söker, då 

kraven upplevs skilja sig åt dem emellan. Författarna tolkar även detta som att 

startupbolag som saknar eller har ett outvecklat finansiellt material, som traditionella 

finansiärer kräver, ändå kan ha förutsättningar att anskaffa kapital via crowdfunding. 

Detta resultat är relevant då det visar på att crowdfunding som alternativ 

finansieringsmetod har potential att förenkla signaleringen och därmed eventuellt 
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förbättra förutsättningarna för startupbolag att anskaffa externt kapital. Det ska tilläggas 

att flertalet aktörer dock upplevde att det krävdes kompetens att framställa visuellt 

material för att lyckas med sin signalering i crowdfundingsammanhang, vilket 

förändrar, snarare än förenklar, signaleringskraven för startupbolag. 
  
Det sista temat, finansieringslandskapet, innefattar okunskapen kring crowdfunding på 

den finansiella marknaden samt den påverkan på finansieringslandskapet som 

crowdfunding som finansieringsmetod har potential att ha. Det övergripande resultat 

som framkommit under detta tema är att okunskapen kring crowdfunding tycks vara 

utbredd i dagsläget, framförallt hos externa traditionella finansiärer. Detta går att tolka 

som en konsekvens av att konceptet crowdfunding som finansieringsmetod är relativt 

nytt och obeprövat - denna aktualitet syftar även Belleflamme et al. (2013a, s. 586) till. 

Resultatet går att tolka som att mer kunskap behövs för att startupbolag ska gynnas av 

finansieringsmetoden till fullo, samt för att finansieringsmetoden ska kunna utvecklas 

och breddas till att omfatta en större marknad än den upplevs göra idag. Ett annat 

övergripande resultat under detta tema är att crowdfunding upplevs ha potential att 

påverka finansieringslandskapet märkbart över tid. En potentiell förändring på 

finansieringslandskapet, som studien har resulterat i, är den maktförflyttning som 

crowdfunding som finansieringsmetod möjliggör. Med detta menas att makten fördelas 

på många individer istället för att ligga hos den traditionella externa finansiären - vilket 

upplevdes som en demokratisering av det finansiella systemet. Att metoden har 

potential att fördela resurser på ett enklare sätt rent geografiskt och därmed påverka det 

finansiella systemet globalt framkom också ur studien. Detta är i linje med Mollick 

(2013, s. 14) som syftar till att metoden har potential att förändra 

finansieringslandskapet, exempelvis genom att kringgå mellanhänder så som 

traditionella finansiärer och låta individer finansiera varandra på ett direkt sätt. 

Dessutom har studien resulterat i en djupare insikt kring att aktörer behöver vara 

ödmjuka inför strukturella förändringar i finansieringslandskapet. Författarna tolkar 

resultatet som att potentialen hos crowdfunding som finansieringsmetod att förändra 

finansieringslandskapet är stor - och att finansieringsmetoden gör det möjligt för 

startupbolag att finansiera sig utan att, till samma grad, vara beroende av traditionella 

mellanhänder. Resultaten är relevanta då de lyfter den utbredda okunskapen kring 

finansieringsmetoden och därmed uppmuntrar till vidare kunskapsspridning och 

forskning kring ämnet, samt visar på potentialen hos crowdfunding som 

finansieringsmetod att förändra finansieringslandskapet och därmed förändra 

förutsättningarna för startupbolag generellt - genom såväl maktförflyttning som 

gränsöverskridning.  
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8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER  

I denna del besvarar författarna sin problemformulering som har legat som grund 

genom hela denna studie. Utöver detta kommer författarna även att presentera studiens 

teoretiska och praktiska bidrag. Slutligen diskuteras de begränsningar som författarna 

har stött på genom arbetets gång, samt förslag på framtida forskning som har 

identifierats.  

8.1 SLUTSATS  
Syftet med denna studie har varit att utveckla en djupare förståelse för hur startupbolag 

och deras två subaktörer; företagsinkubatorer och banker upplever att den relativt nya 

finansieringsmetoden crowdfunding förändrar förutsättningarna för startupbolag att 

söka externt kapital. Avstamp togs därför i startupbolags förutsättningar idag, relaterat 

till traditionella externa finansiärer för att på ett effektivt sätt se skillnader i aktörernas 

upplevelser mellan de olika finansieringsmetoderna. För att fullfölja syftet har en 

kvalitativ studie genomförts, där intervjuer med de tre aktörerna genomförts för att 

undersöka hur de upplever crowdfunding som finansieringsmetod i relation till 

traditionell finansiering. Genom att göra en kvalitativ studie har författarna haft 

möjlighet att få en djupare förståelse för ämnesvalet ur tre olika perspektiv, som sedan 

har kunnat sammanvävas till en bredare bild av ämnet. Detta har gjort det möjligt att 

svara på den valda problemformuleringen som är: 
 

Hur upplever startupbolag och de två subaktörerna; företagsinkubatorer och banker, 

att crowdfunding som alternativ finansieringsmetod påverkar förutsättningarna för 

startupbolag att söka externt kapital? 

 

Resultatet från studien och dess kvalitativa intervjuer är att startupbolag och de två 

subaktörerna; företagsinkubatorer och banker, upplever att crowdfunding som alternativ 

finansieringsmetod upplevs kunna påverka förutsättningarna för startupbolag att söka 

externt kapital på flera sätt. Detta genom att; (1) öka tillgängligheten av externt kapital, 

såväl initialt som efter en lyckad crowdfundingkampanj, (2) förändra kraven på den 

signalering som krävs för att minska informationsasymmetrin mellan startupbolaget och 

dess finansiär, samt (3) genom att metoden upplevs demokratisera det finansiella 

systemet och därmed förflytta makten från de traditionella finansiärerna till de många 

individerna i samhället. Utöver detta kom studien fram till att den faktor som i högst 

grad upplevs avgöra huruvida crowdfunding som finansieringsmetod ingår i ett 

startupbolags kapitalstruktur är startupbolagets affärsidé och huruvida denna lämpar sig 

för crowdfunding som finansieringsmetod. Vidare kom studien fram till att 

informationen som kommer ur en crowdfundingkampanj är svårtolkad och därmed inte 

upplevs påverka informationsasymmetrin på marknaden märkbart, samt att det idag 

finns en generell okunskap kring crowdfunding som finansieringsmetod - som gör att 

metoden ännu inte nyttjas till sin fulla potential. 
 

Författarna anser med detta som bakgrund att crowdfunding som finansieringsmetod har 

stor potential att märkbart påverka förutsättningarna för startupbolag att söka externt 

kapital på ett fördelaktigt sätt. Författarna menar även att en ökad kunskap kring 

fenomenet kommer kunna utveckla finansieringsmetoden i sig, men även det finansiella 

landskapet för startupbolag på sikt - vilket kan leda till att fler branscher och affärsidéer 

kan nyttja de många fördelar som crowdfunding som finansieringsmetod upplevs ha. 
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8.2 TEORETISKT BIDRAG  
Under den utförda litteraturgenomgången framkom det att en stor del av den forskning 

som finns inom ämnet kapitalanskaffning för startupbolag behandlar startupbolags 

svårigheter att få tag på externt kapital. Exempelvis menar såväl Evans och Jovanovic 

(1989, s. 825) som Walker (1989, s. 294) att startupbolag har ett stort kapitalbehov som 

ofta inte uppfylls fullt ut. Dessutom menar exempelvis Bruns och Fletcher (2008, s. 

172) att internt kapital är mer tillgängligt än externt kapital för startupbolag, men att det 

interna ofta inte räcker till. All denna forskning har hittat stöd i den empiri som samlats 

in för denna studie, men studien har även bidragit med nya insikter och kunskaper till 

forskningsområdet. Den forskning som idag finns tillgänglig kring crowdfunding 

behandlar i hög grad crowdfunding som metod, definitioner av olika typer av 

crowdfunding, motivationer hos såväl finansiärer som användare av metoden, samt de 

fördelar metoden för med sig. Såväl Belleflamme et al. (2013a, s. 586), Belleflamme et 

al. (2013b, s. 313), Belleflamme et al. (2015, s. 12), Beaulieu et al. (2015, s. 8) som 

Mollick (2013, s. 3) behandlar definitioner av crowdfunding som metod samt de olika 

typer av crowdfunding som är utvecklade idag. Vidare behandlar Ordanini et al. (2011, 

s. 455) och Gerber och Hui (2013, s. 34:9, 34:23) olika motiveringar till att finansiera 

via crowdfunding samt motiveringar till att använda metoden. Dessutom behandlar 

forskning crowdfunding och dess olika fördelar och egenskaper, som skiljer metoden 

från andra finansieringsmetoder, vilket både Cosh et al. (2009, s. 1494) och 

Schwienbacher och Larralde (2010, s. 5) har undersökt i sina studier. Till författarnas 

vetskap finns ännu ingen studie som sammanbinder dessa två forskningsområden - 

startupbolags förutsättningar till kapitalanskaffning och den alternativa 

finansieringsmetoden crowdfunding - vilket gör att denna studie bidrar med ny kunskap 

inom ämnesområdet. Genom de semistrukturerade intervjuerna med de tre olika aktörer 

som denna studie omfattar har författarna kunnat bidra med en fördjupad förståelse till 

forskningsfältet kring på vilket sätt crowdfunding har inverkan på startupbolags 

förutsättningar till extern kapitalanskaffning, och de upplevelser och förväntningar de 

olika aktörerna har kring finansieringsmetoden. 
 

Då denna studie tog avstamp i traditionella finansieringssammanhang byggde den 

teoretiska referensramen till stor del på forskning som rör situationer där bolag söker 

traditionellt externt kapital. Vidare har författarna en deduktiv ansats vilket innebär att 

ett möjligt utfall av studien var att bekräfta existerande teorier. Exempel på detta är 

teorin om asymmetrisk information mellan bolag och finansiär, presenterad av Akerlof 

(1970, s. 488), samt att denna asymmetriska information är större i sammanhang där 

bolaget är litet eller nystartat. Detta är i linje med empirin som kommit ur denna studie. 

Även pecking-order teorin, presenterad av bland andra Myers (1984, s. 58), blev 

bekräftad av empirin, i relation till att bolagen föredrog internt kapital före externt 

kapital, medan det dock rådde osäkerhet gällande ifall lån eller aktiekapital föredrogs i 

högst grad. Detta är i sin tur är i linje med Paul et al. (2007, s. 10, 17) som menar att 

startupbolag har andra egenskaper än mer etablerade bolag, och att pecking-order teorin 

därmed inte nödvändigtvis är totalt applicerbar på dessa bolag. 
 

Sammanfattningsvis har denna studie bidragit med ny kunskap till forskningsfältet 

såsom djupare förståelse för de faktorer som påverkar förutsättningarna för startupbolag 

att anskaffa externt kapital i relation till det specifika fenomenet crowdfunding. Denna 

förståelse omfattar såväl en ökad tillgänglighet av kapital för startupbolag, förändrade 

signaleringskrav för dessa typer av bolag samt en demokratisering av det finansiella 

systemet som helhet. Utöver detta har studien även bekräftat delar av existerande teorier 
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kring företagsfinansiering generellt. Då forskningsområdet fortfarande är relativt 

outvecklat kan denna studies teoretiska bidrag vara till grund för fortsatt forskning inom 

området. 

8.3 PRAKTISKT BIDRAG  
Baserat på studiens resultat kan ett antal praktiska bidrag och rekommendationer 

utläsas. Studiens praktiska bidrag har i korthet vidrörts i tidigare avsnitt, men kommer i 

detta avsnitt behandlas närmare. Baserat på resultatet att crowdfunding som 

finansieringsmetod upplevs öka tillgängligheten av externt kapital för startupbolag, 

såväl initialt som efter en lyckad crowdfundingkampanj, kan startupbolag få en djupare 

insikt i att crowdfunding som finansieringsmetod inte bara upplevs kunna bidra med 

initialt kapital, utan även upplevs kunna användas för att söka övrigt externt kapital - 

och användas som ett komplement. Detta leder i sin tur till en rekommendation från 

författarna att startupbolag bör ha detta i åtanke vid val av finansieringsmetod. Baserat 

på resultatet att kraven på signalering från startupbolag till finansiär ser olika ut i 

crowdfundingsammanhang än i traditionella finansieringssammahang kan startupbolag i 

större utsträckning fatta finansieringsbeslut som är i linje med det material som 

startupbolaget har resurser att framställa, samt ha möjlighet att på ett grundligare och 

mer anpassat sätt förbereda sig inför kapitalanskaffning. Resultatet att crowdfunding 

som finansieringsmetod upplevs ha potential att påverka det finansiella systemet 

märkbart över tid bidrar till att startupbolag i större utsträckning bör inse att alternativa 

finansieringssätt ständigt växer fram och att möjligheten att kringgå traditionella 

mellanhänder finns. Crowdfunding upplevs idag lämpa sig bättre för specifika 

branscher, men även detta är något som samtliga aktörer förväntar sig kommer kunna 

förändras över tid.  Författarna rekommenderar därför att startupbolag, oavsett bransch, 

löpande håller sig uppdaterade kring crowdfunding som alternativ finansieringsmetod 

och den utveckling som metoden förväntas ha, för att på ett effektivt sätt kunna nyttja 

den potential metoden erhåller.  
 

Den generella rekommendationen till startupbolag är att i ett tidigt skede införskaffa den 

insikt som krävs i form av förståelse för såväl den påverkan crowdfunding som 

finansieringsmetod har på tillgängligheten av externt kapital, förståelse för sina egna 

resurser gällande signalering och åhöraren som ska motta den, samt ha insikt i olika 

alternativa finansieringslösningar. Detta för att effektivt välja den finansieringsmetod 

som är bäst lämpad för bolaget i ett tidigt skede, och den affärsidé som startupbolaget 

har, genom att väga de fördelar och nackdelar som de olika metoderna har när den 

externa finansieringen kan upplevas som svåråtkomlig. Författarna rekommenderar 

startupbolaget att ställa sig ett antal kontrollfrågor inför sitt finansiella beslutsfattande; 

(1) Hur ser tillgängligheten av externt kapital ut för oss i dagsläget, (2) Vad är våra 

resurser gällande framställande av kommunikativt material för signalering till externa 

finansiärer, (3) Vem är vår åhörare vid signalering till externa finansiärer, (4) Vilka 

finansieringslösningar finns, är mest gynnsamma för oss och lämpar sig för vår affärsidé 

i dagsläget? När dessa kontrollfrågor diskuterats anser författarna att startupbolaget har 

bättre förutsättningar att fatta väl grundande finansieringsbeslut. 
 

Då samtliga aktörer i denna studie hade förväntningar på crowdfunding som 

finansieringsmetod som en påverkande faktor på det rådande finansieringslandskapet 

kan även en rekommendation till övriga aktörer erhållas från dessa resultat. 

Rekommendationen syftar till att samtliga aktörer som agerar i det finansiella 

landskapet bör hålla sig uppdaterade på förändringar inom detta, för att på bästa sätt 



 

 
82 

anpassa sina verksamheter till det finansiella klimat som råder. Det praktiska bidraget 

till företagsinkubatorer från studien är främst förbättrade förutsättningar att hålla sig 

uppdaterade och ha förståelse för startupbolag och dess kapitalanskaffning. Detta leder 

vidare till att företagsinkubatorer kan bistå med lämpliga finansiella råd samt fruktbara 

matchningar mellan startupbolag och externa finansiärer. Då företagsinkubatorer agerar 

som en stöttande funktion till startupbolag anser författarna att det är viktigt att de håller 

sig uppdaterade på det rådande finansiella klimat som omger startupbolag, där de 

alternativa finansieringsmetoderna inkluderas såsom crowdfunding, och därmed kan 

denna studie bidra med nya insikter för denna aktör som underlättar deras 

arbetsprocesser kring detta. Det praktiska bidraget som studien tillför banksektorn är att 

de via studiens resultat får en djupare insikt och förståelse för startupbolags 

förutsättningar för extern kapitalanskaffning, samt den alternativa finansieringsmetoden 

crowdfunding – som studien kommit fram till på sikt kan påverka bankernas 

verksamheter. Banksektorn gynnas därför i den bemärkelsen att de får ökad möjlighet 

att bättre anpassa sina tjänster och förstå sina företagskunders förutsättningar på ett 

grundligare sätt, och förbättrade förutsättningar att agera för att behålla de 

marknadsandelar de eventuellt skulle kunna förlora i och med nya 

finansieringsmetoders framväxt. 

 

8.4 SAMHÄLLELIGA IMPLIKATIONER 
Författarna anser att studien har potential att bidra med samhälleliga implikationer inom 

två generella områden. Det första området väljer författarna att kalla makt- och 

resursfördelning, och det andra området väljer författarna att kalla 

entreprenörskapsfrämjande. Makt- och resursfördelning innefattar de frågor som lyfts 

under studiens gång som berör huruvida crowdfunding som alternativ 

finansieringsmetod upplevs kunna förflytta maktpositioner inom det finansiella 

landskapet, genom att kringgå traditionella finansiella mellanhänder och därmed lägga 

makthavande hos medborgarna. Detta har i studien benämnts som en demokratisering 

av det finansiella systemet, som författarna på sikt anser kan ha samhälleliga 

implikationer. Under samma område faller även frågor rörande gränsöverskridande 

resursfördelning och resurser till sociala ändamål in. Författarna anser att det i studien 

framkommer att crowdfunding som alternativ finansieringsmetod främjar en mer 

effektiv resursfördelning, där metoden har potential att överbrygga geografiska gränser 

och på ett mer effektivt sätt fördela resurser mellan platser som har affärsmöjligheter 

men som saknar resurser, och de som saknar affärsmöjligheter men har resurser. 

Författarna anser även att studiens resultat kan tolkas som att crowdfunding som 

alternativ finansieringsmetod har potential att förenkla finansieringen av sociala 

ändamål, som inte agerar vinstdrivande. Entreprenörskapsfrämjande innefattar frågor 

som rör huruvida crowdfunding som finansieringsmetod kan öka motivation och tillväxt 

av startupbolag, som vidare skapar ökade arbetsmöjligheter och förbättrar 

förutsättningarna för innovation i samhället. Exempelvis skulle crowdfunding som 

alternativ finansieringsmetod kunna minska de upplevda hinder att starta företag, som 

många gånger upplevs hämmar potentiella entreprenörer. Dessutom skulle företag med 

innovativa affärsidéer, som löser sociala eller samhälleliga problem, ha lättare att få 

tillgång till externt kapital vilket skulle gynna såväl företagare som samhället i stort. 

8.5 BEGRÄNSNINGAR OCH FRAMTIDA FORSKNING  
De aktörer som har inkluderats i studien upplevdes av författarna som de mest relevanta 

för studiens syfte, tidsfrist och kontext. Dock har det under studiens gång tydliggjorts att 
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flera andra aktörer hade kunnat inkorporeras för att gynna studien ytterligare. Exempel 

på sådana aktörer är; statliga finansieringskällor, affärsänglar samt riskkapitalister. En 

annan faktor som författarna upplevt har begränsat studien är den specifika geografiska 

kontext studien befinner sig i. Då alla aktörer är aktiva i Umeåregionen kan det antas att 

regionens unika förutsättningar i form av närvaron av Umeå universitet, Norrlands 

Universitetssjukhus samt den specifika branschintensitet detta bidrar med, är det rimligt 

att anta att resultatet inte är jämförbart till regioner med andra förutsättningar. Dessutom 

påverkar det finansiella system som råder i Sverige studien märkbart, och därmed är 

generaliserbarheten till andra länder låg. En tredje faktor som författarna upplevt har 

begränsat studien är fenomenets aktualitet då den relativt utbredda okunskapen som 

framkommit under datainsamlingen kan ha påverkat studien på ett negativt sätt. 

Exempelvis kan studien ha begränsats på grund av detta då vissa respondenter inte 

innehaft tillräcklig kunskap om fenomenet för att på ett effektivt sätt kunnat svara 

utförligt på studiens intervjufrågor. Därmed skulle studien med fördel kunna utföras 

längre fram i tiden, när fenomenet har utvecklats ytterligare och kunskap om detta är 

mer utbrett. 
 

För framtida forskning anser författarna dels att studien bör utföras i flera geografiska 

regioner, såväl nationellt som internationellt, för att fånga en helhetsbild av 

crowdfunding och dess påverkan på startupbolags förutsättningar att anskaffa externt 

kapital. För att få en bredare bild bör framtida studier även inkorporera andra aktörer, 

där ett urval som medvetet valts bort i denna studie är statliga finansiärer, 

riskkapitalbolag samt affärsänglar. Detta skulle vara intressant för att få en bredare bild, 

men också för att undersöka närmre hur olika aktörer förväntar sig att fenomenet 

crowdfunding kommer utvecklas framöver. Vidare har flertalet intressanta frågor dykt 

upp under studiens gång, som inte omfattats av studiens problemformulering och syfte, 

som skulle vara intressanta för framtida forskning. Exempelvis var ett av studiens 

resultat att aktörerna ännu inte ansåg sig ha möjlighet att tolka den information som en 

crowdfundingkampanj bidrar med, och att denna därför inte bidrar till 

informationsasymmetrin - därför anser författarna att det vore spännande att undersöka 

närmare vilken information en crowdfundingkampanj bidrar med och hur denna skulle 

kunna tolkas. En intressant frågeställning som dök upp under en intervju var att det kan 

vara väldigt kostsamt ifall en crowdfundingkampanj konstrueras felaktigt, och därför 

skulle det vara betydelsefullt att undersöka hur en crowdfundingkampanj konstrueras på 

bästa sätt för att minimera kapitalkostnader. Dessutom lyftes frågan kring hur 

crowdfunding som finansieringsmetod kan bidra till resursfördelning på ett globalt plan, 

då affärsmöjligheter finns i hela världen medan resurser upplevs snedfördelade, vilket 

författarna anser är en aktuell och relevant fråga att undersöka närmare. 
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9. SANNINGSKRITERIER 

För att visa på kvaliteten av denna studie kommer författarna i denna del att diskutera 

fyra vanligt förekommande sanningskriterier; extern och intern reliabilitet, samt extern 

och intern validitet. Detta görs för att författarna ska kunna utvärdera och analysera 

till vilken grad denna studie har uppfyllt dessa kriterier. 
 

Det finns två traditionella sanningskriterier när kvaliteten av en studie ska mätas; dessa 

är reliabilitet och validitet (Bryman, 2008, s. 351; Saunders et al., 2009, s. 156-157). 

Reliabilitet innebär hur väl en studie kan replikeras och hur väl resultatet skulle vara 

konsekvent om studien replikerades (LeCompte & Goetz, 1982, s. 35; Saunders et al., 

2009, s. 156). Validitet syftar till att mäta ifall studien undersöker det den ämnar 

undersöka, och om den går att generalisera (Bryman, 2008, s. 163; Saunders et al., 

2009, s. 157). Vidare kan dessa mått respektive delas upp externt och internt (Bryman, 

2008, s. 352; LeCompte & Goetz, 1982, s. 32).  
 

Extern reliabilitet syftar till att mäta hur väl en studie kan replikeras, och för en 

kvalitativ studie syftar detta till att forskaren som ska upprepa en studie behöver ta 

samma sociala roll som den tidigare forskaren anammade (LeCompte & Goetz, 1982, s. 

37). Intern reliabilitet innebär att forskarna som utför studien är överens om hur 

tolkningar och analyser ska genomföras, samt att de förstår det de upplever på samma 

sätt (LeCompte & Goetz, 1982, s. 41). Bryman (2008, s. 352) menar att en social miljö 

inte är bestående och att en kvalitativ studie därför inte går att upprepa identiskt. Detta 

anser författarna är applicerbart i denna studie, då exempelvis urvalet av respondenter 

starkt kommer påverka det resultat studien får. Även om samma respondenter används i 

en liknande studie kommer dessa inte vara i samma situation och sammanhang vid 

tidpunkten för en eventuell replikering. Däremot anser författarna att den forskare som 

önskar att replikera studien till hög grad kan gå in i samma sociala roll som författarna 

haft i denna studie. Därmed anses den externa reliabiliteten vara uppfylld i den mån som 

är möjlig. Gällande den interna reliabiliteten är författarna i hög grad överens om 

tolkningen av olika begrepp och uttryck på grund av deras förkunskaper samt insatthet i 

forskningsämnet. Dessutom har definitioner av särskilda begrepp utvecklats av 

författarna gemensamt innan datainsamlingen påbörjades, vilket författarna anser 

stärker den interna reliabiliteten. Definitionerna som används i denna studie är härledda 

ur en djupgående litteraturgenomgång, och anses av författarna vara allmängiltiga inom 

forskningsområdet, vilket leder till att andra forskare som skulle önska att replikera 

studien har möjlighet att på ett enkelt sätt bekanta sig med de definitioner och begrepp 

som har använts.  
 

Intern validitet innebär att de resultat som en studie utmynnar i är starkt 

överensstämmande med den empiri som samlas in under studiens gång (LeCompte & 

Goetz, 1982, s. 43-44). Den externa validiteten syftar å andra sidan till hur väl resultatet 

av en studie går att generalisera till andra sammanhang (LeCompte & Goetz, 1982, s. 

50-51). Bryman (2008, s. 32) syftar till att den interna validiteten stärks av att en studie 

pågår under en lång tid, då detta ger forskaren möjlighet att över tid se att empirin 

stämmer överens med resultatet. Eftersom detta examensarbete, och dess datainsamling, 

pågår under en relativt begränsad tidsperiod kan den interna validiteten till viss del 

ifrågasättas. Dock anser författarna att den interna validiteten är uppfylld i den mån som 

är möjlig för den givna tidsfristen. Enligt Bryman (2008, s. 32) är dock den externa 

validiteten det allra största problemet för kvalitativa forskare, då generaliserbarhet är 
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svår att uppnå i en kvalitativ studie. Då denna studie är av kvalitativ natur blir detta 

även giltigt för detta examensarbete. Denna studie och dess datainsamling utförs i ett 

område där ett universitet är beläget vilket resulterar i att flertalet innovativa bolag 

startas i anknytning till universitetet, samt att många högutbildade är samlade på ett och 

samma ställe. Detta skapar specifika förutsättningar för studien, samt en specifik miljö, 

som gör att studiens resultat möjligtvis inte kan generaliseras till platser som inte 

innehar dessa specifika egenskaper. Då syftet med denna studie inte är att generalisera 

resultatet upplever författarna inte att detta är ett problem av stor vikt för studien, vilket 

leder till att författarna anser att studien uppfyller sanningskriterierna väl vilket 

underbygger studien och dess kvalitet.  
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APPENDIX 

APPENDIX A- INTERVJUGUIDE 
 

TEMA STARTUPBOLAG FÖRETAGSINKUBATOR BANK 

 
BAKGRUNDSFRÅGOR 

 
1. Berätta lite kort om 
organisationen du jobbar på. 
2. Vilken position har du?  
3. Hur länge har du haft den 
positionen? 

 
1. Berätta lite kort om 
organisationen du jobbar på. 
2. Vilken position har du?  
3. Hur länge har du haft den 
positionen? 

 
1. Berätta lite kort om 
organisationen du jobbar på. 
2. Vilken position har du?  
3. Hur länge har du haft den 
positionen? 
 

 
PECKING-ORDER 
 
 
 
 
 
CROWDFUNDING I 
RELATION TILL 
PECKING-ORDER 

 
1. Föredrar ni internt eller externt 
kapital? 
2. Vid användande av externt 
kapital, föredrar ni aktiekapital eller 
lån? 
 
 
 
3. Vilken kapitalkälla är mest 
lockande för ett startupbolag; 
internt kapital, crowdfunding eller 
annat externt kapital?  
4. Vilka fördelar upplever du att de 
olika typerna av kapital (internt 
kapital, crowdfunding och externt 
kapital) har? 

 
1. Upplever du att startupbolag 
föredrar internt eller externt 
kapital? 
2. Vid användande av externt 
kapital, föredrar startupbolag 
aktiekapital eller lån? 
 
 
3. Vilken kapitalkälla är mest 
lockande för ett startupbolag; 
internt kapital, crowdfunding 
eller annat externt kapital?  
4. Vilka fördelar upplever du att 
de olika typerna av kapital 
(internt kapital, crowdfunding 
och externt kapital) har? 
 

 
1. Upplever du att 
startupbolag föredrar internt 
eller externt kapital? 
 
 
 
 
 
2. Vilka fördelar upplever du 
att de olika typerna av kapital 
(internt kapital, crowdfunding 
eller externt kapital) har? 

 
KAPITALSTRUKTUR 
 
 
 
 
CROWDFUNDING I 
RELATION TILL 
KAPITALSTRUKTUR  

 
1. Är externt kapital tillräckligt 
tillgängligt för startupbolag? 
Varför/ varför inte? 
2.  Vad upplever du avgör ett 
startupbolags kapitalstruktur? 
 
 
3.  Hur upplever du att 
crowdfunding som 
finansieringsmetod påverkar 
tillgängligheten av externt kapital 
för startupbolag?  
4. Hur upplever du att 
crowdfunding som 
finansieringsmetod påverkar 
besluten kring startupbolags 
kapitalstruktur? 

 
1. Är externt kapital tillräckligt 
tillgängligt för startupbolag? 
Varför/ varför inte? 
2. Vad upplever du avgör ett 
startupbolags kapitalstruktur? 
 
 
3.  Hur upplever du att 
crowdfunding som 
finansieringsmetod påverkar 
tillgängligheten av externt kapital 
för startupbolag?  
4. Hur upplever du att 
crowdfunding som 
finansieringsmetod påverkar 
besluten kring startupbolags 
kapitalstruktur? 

 
1. Är externt kapital tillräckligt 
tillgängligt för startupbolag? 
Varför/ varför inte? 
2. Vad upplever du avgör ett 
startupbolags kapitalstruktur? 
 
 
3.  Hur upplever du att 
crowdfunding som 
finansieringsmetod påverkar 
tillgängligheten av externt 
kapital för startupbolag?  
4. Hur upplever du att 
crowdfunding som 
finansieringsmetod påverkar 
möjligheterna att få 
bankkapital? 
5. Hur upplever du att 
crowdfunding som 
finansieringsmetod påverkar 
besluten kring startupbolags 
kapitalstruktur? 
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INFORMATIONSASYM
METRI 
 
 
 
 
 
CROWDFUNDING I 
RELATION TILL 
INFORMATIONSASYM
METRI 

 
1. Upplever du att det finns 
informationsproblem mellan 
startupbolag och potentiella 
externa finansiärer? På vilket sätt? 
2. Om ja, hur anser du att dessa 
problem kan överbryggas? 
 
 
 
3. Hur upplever du att 
crowdfunding kan påverka dessa 
informationsproblem? 

 
1. Upplever du att det finns 
informationsproblem mellan 
startupbolag och potentiella 
externa finansiärer? På vilket 
sätt? 
2. Om ja, hur anser du att dessa 
problem kan överbryggas? 
 
 
3. Hur upplever du att 
crowdfunding kan påverka dessa 
informationsproblem? 

 
1. Upplever du att det finns 
informationsproblem mellan 
startupbolag och er som 
finansiär? På vilket sätt? 
2. Om ja, hur anser du att 
dessa problem kan 
överbryggas? 
 
 
3. Hur upplever du att 
crowdfunding kan påverka 
dessa informationsproblem? 
4. Upplever du att ni som bank 
påverkar 
informationsproblemen på 
något sätt, i era dagliga 
aktiviteter? 
 

 
SIGNALERING 
 
 
 
 
 
 
 
 
CROWDFUNDING I 
RELATION TILL 
SIGNALERING 

 
1. På vilket sätt upplever du att 
startupbolag behöver 
kommunicera för att minska 
informationsproblemen och öka 
sina förutsättningar att få 
traditionellt externt kapital 
(exempelvis banklån)?  
2. Vilka av firmans egenskaper 
anser du är viktiga att 
kommunicera ut? 
 
 
3. På vilket sätt upplever du att 
startupbolag behöver 
kommunicera för att minska 
informationsproblemen och öka 
sina förutsättningar att få 
crowdfunding? 
4. Vilka firmans egenskaper tror du 
är viktiga att kommunicera ut? 
 

 
1. På vilket sätt upplever du att 
startupbolag kan kommunicera 
för att minska 
informationsproblemen och öka 
sina förutsättningar att få 
traditionellt externt kapital 
(exempelvis banklån)?  
2. Vilka av firmans egenskaper 
anser du är viktiga att 
kommunicera ut? 
 
 
3. På vilket sätt upplever du att 
startupbolag behöver 
kommunicera för att minska 
informationsproblemen och öka 
sina förutsättningar att få 
crowdfunding? 
4. Vilka firmans egenskaper tror 
du är viktiga att kommunicera ut? 

 
1. På vilket sätt upplever du att 
startupbolag kan kommunicera 
för att minska 
informationsproblemen och 
öka sina förutsättningar att få 
traditionellt externt kapital 
(exempelvis banklån)?  
2. Vilka av firmans egenskaper 
anser du är viktiga att 
kommunicera ut? 
 
 
3. På vilket sätt tror du att 
startupbolag behöver 
kommunicera för att minska 
informationsproblemen och 
öka sina förutsättningar att få 
crowdfunding? 
4. Vilka firmans egenskaper 
tror du är viktiga att 
kommunicera ut? 
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APPENDIX B- INITIALT KODMÖNSTER 
 

 
 

  

GENERELLT OM TEMAT I RELATION TILL CROWDFUNDING 

INITIALT ÖVERGRIPANDE 

TEMA 1  
1. KAPITALSTRUKTUR 
1.1 Tillgänglighet externt kapital   
1.2 Faktorer som påverkar beslut  

1. KAPITALSTRUKTUR 
1.1 Tillgänglighet externt kapital   
1.2 Faktorer som påverkar beslut 

INITIALT ÖVERGRIPANDE 

TEMA 2  
2. INFORMATIONSASYMMETRI 
2.1 Informationsproblematik 
2.1.1 Existens    
2.1.2 Överbryggning   
2.2 Pecking-order   
2.2.1 Preferens; Internt el. externt 
2.2.2 Preferens; aktiekapital el. lån 

2. INFORMATIONSASYMMETRI 
2.1 Informationsproblematik  
2.1.1 Existens 
2.1.2 Överbryggning   
2.2 Pecking-order   
2.2.1 Preferens; Internt el. externt 
2.2.2 Preferens; aktiekapital el. lån 

INITIALT ÖVERGRIPANDE 

TEMA 3 
3. SIGNALERING  
3.1 Hur och vad kommunicera till extern 
part 

3. SIGNALERING 
3.1 Hur och vad kommunicera till extern 
part  
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APPENDIX C- ANALYSVERTYG MÖNSTERANALYS 
 

1. ÖVERGRIPANDE TEMA – KAPITALSTRUKTUR 
 
1.1 TILLGÄNGLIGHET EXTERNT KAPITAL 
 

STARTUPBOLAG  

TRADITIONELLA FINANSIÄRER 

 Kapital är relativt otillgängligt  

 Begränsat i specifika faser  

 Dödens dal  

 Misstycke mot tillgänglighet av bankkapital 

 Finns en del mjuka pengar  

CROWDFUNDING  

 Kan fylla finansieringsgapet i tidiga skeden  

 Visar att produkten är säljbar 

 Värdefulla erfarenheter från kampanj 

 Effekt av crowdfunding hos bank beror på 
banktjänstemannens insatthet  

 Kan påverka tillgängligheten 

 
 
FÖRETAGSINKUBATOR 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER 

 Extern kapitalanskaffning är problematiskt för 
startupbolag  

 Belyste vikten av mjuka pengar, högre 
tillgänglighet. 

 Låg tillgänglighet men ej otillräcklighet 

 Tillgänglighet påverkas av politiska beslut  

 Bankfinansiering är sällan aktuellt i tidiga 
skeden 

CROWDFUNDING 

 Lyckad crowdfundingkampanj kan leda till 
ökad tillgänglighet 

 Bidrar till möjlighet att utveckla sitt material 

 Bör bli lättare att få externt kapital efter en 
lyckad kampanj 

 Bra verifiering för affärsmodell/marknad 

 
 
BANK 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Startupbolag har svårare att få bankkapital än 
andra bolag p.g.a. regelverk 

 Lättare med statlig finansiering 

 Banken vill ha mycket säkerheter  

 Finns för få aktörer i tidiga skeden  

 Bank vill investera tillsammans med annan 
aktör 

CROWDFUNDING 

 Lyckad crowdfundingkampanj kan försätta 
bolaget i en ny situation  

 Kampanj kan leda till ökad egen kapitalinsats  
 

 

 

1.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR BESLUT KRING KAPITALSTRUKTUR 
 
STARTUPBOLAG  

TRADITIONELLA FINANSIÄRER 

 Privat livssituation är betydelsefull  

 Preferenser till risktagande och ägandeskap 

 Kunskap kring vilka kapital som finns  

 Attityder gentemot olika kapitalformer  

 Resurser i form av tid och energi  

CROWDFUNDING  

 Branschberoende 
 Affärsidéns natur  
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FÖRETAGSINKUBATOR 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Branschberoende, kapitalintensitet och 
tillgångsstruktur  

 Bolagsägarens preferenser  

 Resurser i form av tid och energi  

 Fokus kan flyttas  

CROWDFUNDING  

 Affärsidéns natur  
 Branschtillhörighet  

 
BANK 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Möjlighet att få externt kapital  

 Bolagsägarens privata situation och tillgångar  

 Tillgångsstruktur  

 Kan vara klokt att skaffa externt kapital för att 
slippa använda alla sina egna pengar 

 Branschtillhörighet, kapitalintensitet  

CROWDFUNDING  
 Beror på ifall man har tillgång till annat kapital 

 

 

2. ÖVERGRIPANDE TEMA – INFORMATIONSASYMMETRI  
 
2.1 INFORMATIONSPROBLEMATIK  
 
STARTUPBOLAG  

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Inte funderat kring informationsasymmetri  

 Externa finansiärer kräver mycket information 
och det är problematiskt  

 Oförståelse för varandra 

 Oförståelse från startupbolagets sida kring 
vilken information som behövs  

 Oförståelse från banken kring startupbolagets 
bransch 

 God relation kan överbrygga problematiken  

CROWDFUNDING 

 Ingen direkt koppling mellan crowdfunding 
och att överbrygga informationsasymmetri 

 Medial uppmärksamhet kan eventuellt bidra 
till att överbrygga problematiken, men en på 
djupt plan  

 
 
FÖRETAGSINKUBATOR 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Informationsasymmetri är större för 
startupbolag än för mogna bolag  

 Större osäkerhet kring startupbolag  

 Oförståelse för varandras situation  

 Avsaknad av historik, bokslut och track record 
på startupbolag  

CROWDFUNDING 

 Crowdfunding skulle kunna agera verktyg för 
att verifiera marknad och därmed minska 
informationsasymmetrin  

 Men informationen som kampanjen bidrar 
med kan vara svårtolkad då man inte vet 
varför finansiären finansierat 

 
BANK 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Informationsasymmetri är större för 
startupbolag än för mogna bolag  

 Svårt att få fram kvalitativt material  

 Avsaknad av historik och bokslut på 
startupbolag  

CROWDFUNDING  

 Skulle kunna vara en styrka att ha genomfört 
en crowdfundingkampanj, men informationen 
är svårtolkad då crowdfundingfinansiärer 
tänker annorlunda och baserar beslut på 
andra grunder  
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 Informationsasymmetrin beror delvis på 
okunskap kring vilket material banken 
behöver 

 Säkerheter ett sätt att hantera 
informationsasymmetrin  

 Långvariga relationer kan överbrygga 
informationsasymmetrin  

 Involvering av tredje part kan bidra till att 
överbrygga informationsasymmetrin  

 

 
2.2 PECKING-ORDER 
 
STARTUPBOLAG  

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Internt kapital föredras i första hand  

 Viktigt att ha kunskap om olika 
finansieringskällor  

 Delade meningar om lån/aktiekapital är att 
föredra. Beror på situation.  

 Fördelar med lån är att man behåller 
ägandeskap  

 Fördelar med aktiekapital är att man får in 
kompetens, kontaktnät och erfarenhet 

CROWDFUNDING 

 Crowdfunding hamnar högt i 
preferensordningen  

 Fördelar med crowdfunding är relationer, 
respons, tillgänglighet, 
marknadsundersökning, låg kapitalkostnad.  

 Nackdel med crowdfunding är tids-
/energikrävande och ökade krav. 

 
FÖRETAGSINKUBATOR 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Internt kapital föredras i första hand  

 Inte generaliserbart då det är 
situationsbetingat  

 Majoriteten upplever att lån är högre upp i 
preferensordningen än aktiekapital  

 Fördel med internt kapital: full kontroll på 
utveckling.  

 Fördel med externt kapital: mer utveckling 
och nya kompetenser. 

CROWDFUNDING  

 Kan ej placera crowdfunding i startupbolags 
preferensordning  

 Fördel är verifieringsmöjligheten av 
marknaden och tillgängligheten 

 Kan fungera som en fokusgrupp  

 Fördel är att det inte bara är en monetär 
relation  

 Nackdel med crowdfunding är tids-
/energikrävande och ökade krav. 

 
BANK 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Internt kapital föredras i första hand  

 Internt kapital är ofta otillräckligt  

 Situationsbetingat om lån/aktiekapital är mer 
föredraget  

 Fördel med internt kapital: låg kapitalkostnad 
och ägarandelarna behålls  

 Fördelar med externt kapital: kan bringa 
kunskap till bolaget  

 Nackdelar med externt kapital: ägarandelarna 
minskar  

CROWDFUNDING  

 Svårt att placera i preferensordning  

 Crowdfunding kan vara intressant då risken är 
hög och bolaget inte har kommit någonstans 

 Intressant när banken inte kan hjälpa till 

 Fördelar med crowdfunding: tillgänglighet och 
support  

 Nackdel med crowdfunding: mycket 
transparent och därmed kan någon sabotera  

 Även svårt att veta vad man förbinder sig till 
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3. ÖVERGRIPANDE TEMA – SIGNALERING  
 
STARTUPBOLAG  

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Tydlig kommunikation är viktig 

 Anpassa till åhöraren 

 Pappersexercis är en viktig grund men 
budgetar/affärsplan ifrågasätts p.g.a. 
gissningar  

 Viktigt att lyfta fram personen/personerna 
bakom bolaget  

CROWDFUNDING  

 Kommunikationen ser inte likadan ut som till 
traditionell finansiär, inte lika djupgående  

 Vänder sig till större publik  

 Pitcha och fånga intresse i bruset 

 Visuellt material 
 Inte lika mycket finansiellt material är 

nödvändigt 

 
 
 
 
FÖRETAGSINKUBATOR 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Traditionella är intresserade av teamet, 
erfarenhet och trovärdighet 

 Mjuka värden 

 Pappersexercis är av vikt 

 Affärsplan kan vara lite förlegad, 
affärsmodellen viktigare  

CROWDFUNDING  

 Kommunikationen ser inte likadan ut som till 
traditionella finansiärer  

 Trovärdighet är viktigt men inte samma 
finansiella information  

 Mer en cool presentation och videos är viktigt 
 Större publik, fler finansiärer att nå ut till  

 
BANK 

TRADITIONELLA FINANSIÄRER  

 Viktigt för startupbolag att kunna förklara sin 
affärsidé tydligt  

 Team, utbildning, erfarenhet är viktigt  

 Mjuka faktorer 

 Presentationen av dessa är viktig – 
förtroendeingivande 

 Affärsidén väger tyngre än affärsplan  

 Men affärsplan är viktigt, för att visa på 
seriositet  

 Skilda åsikter kring hur omfattande 
pappersexercisen måste vara, men ska finnas 
då banken har dokumentationskrav  

CROWDFUNDING  

 Andra saker fäller avgörandet hos 
crowdfundingfinansiärer  

 Fånga intresse i bruset 

 Kommunikation via media, inte öga-mot-öga 

 Crowdfundingfinansiärer inte lika kräsna  
 Finansiella krav inte lika höga  

 

4. FINANSIERINGSLANDSKAPET  
 
4.1 BANKENS ROLL  
STARTUPBOLAG  

 En respondent från startupbolag sa att det inte var bankens roll att finansiera startupbolag 
innan de når vinst 

 Olika banker har olika nischer och inriktningar som gör att det skiljer sig åt ifall man som 
startupbolag får hjälp eller ej. 

BANK 

 Samtliga bankrespondenter säger att det inte är bankens roll att finansiera högriskbolag, 
p.g.a. regelverk. Samhället har bestämt risknivå via lagar. Crowdfunding kan vara alternativ 
då. 

 En bankrespondent menade dock att bankerna har en viktig roll att spela för startupbolag 
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att hjälpa med betalflöden och kontaktnät m.m.  
 

4.2 CROWDFUNDING SOM KOMPLEMENT  
STARTUPBOLAG  

 Vill använda crowdfunding trots att de har tillgång till traditionellt kapital p.g.a. fördelar 
 
FÖRETAGSINKUBATOR 

 Crowdfunding kan fungera som komplement till andra finansieringsmetoder  

 Crowdfundingkampanj kan startas tillsammans med en traditionell finansiär  

 En respondent syftar till att man inte blandar finansieringsmetod  

 
4.3 FÖRÄNDRA FINANSIERINGSLANDSKAPET  
STARTUPBOLAG  

 Crowdfunding kan påverka finansieringslandskapet globalt p.g.a. gränsöverskridning 

 Maktskifte i finansiella systemet, folkets makt istället för bankens  

 
FÖRETAGSINKUBATOR  

 Bankerna kanske kommer kunna gå miste om något jättetidigt case 
 
BANK  

 Crowdfunding har haft snabb tillväxt som har hjälpt många företag och entreprenörer  

 Osäkert kring hur crowdfunding kommer konkurrera med bankens utlåningsverksamhet  

 Crowdfunding upplevs inte som ett hot i dagsläget 

 Finansieringslanskapet är föränderligt, banker kan bli påverkade på sikt – ska vara ödmjuka.  
 
4.4 OKUNSKAP 
FÖRETAGSINKUBATOR  

 Har inte stött på crowdfunding i sitt yrke 

 Krävs att man håller sig uppdaterad kring vilka spelare som finns för startupbolag  

 Behöver lära sig mer  

 
BANK 

 De har hört ordet ”crowdfunding” men har aldrig kommit i kontakt med fenomenet 
 Ingen koll eller erfarenhet av crowdfunding  
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