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Sammandrag: 

Tillväxtföretag utgör den viktigaste drivkraften för innovation, skapandet av arbetsplatser och 
ekonomisk tillväxt. Det har konstaterats att det största hindret för tillväxten av dessa företag 
är bristen på finansiella resurser, och delvis även bristen på tillräcklig erfarenhet och 
ledningsexpertis. På grund av bristen på tillgängligt kapital har alternativa finansieringsformer 
vuxit fram vid sidan av de mer traditionella finansieringsformerna. En av dessa nya 
finansieringsformer kallas för crowdfunding, som i huvudsak samlar in monetära investeringar 
från en stor grupp individer, vanligtvis via en internetbaserad plattform. 
 
Med hänsyn till den ofta framhållna resursbristen som hindrar tillväxten av dessa företag, var 
syftet med denna avhandling att undersöka skillnaderna mellan venture capital och 
crowdfunding i kontexten av tillväxtföretag i Finland. I mer detalj undersöker denna studie på 
basis av vilka faktorer tillväxtföretag i Finland väljer respektive finansieringsform som 
huvudsaklig finansieringsmetod. Den empiriska delen av denna studie har genomförts med 
hjälp av ett flertal fallstudier, bestående av åtta stycken tillväxtföretag samt fyra stycken 
externa industriexperter. Forskningsdata samlades in genom sammanlagt tolv stycken 
semistrukturerade tematiska intervjuer. 
 
Resultaten av denna studie påvisar att finska tillväxtföretag föredrar venture capital som 
huvudsaklig finansieringsform. Entreprenörerna upplever att venture capital hämtar ett större 
mervärde till företagen tack vare investerarnas expertis, erfarenhet och omfattande 
kontaktnätverk. Ytterligare upplevs venture capital-investerarna bättre stöda tillväxtföretagen 
i anskaffandet av framtida finansiering och i förverkligandet av en exit-strategi.  Crowdfunding 
ansågs å andra sidan erbjuda tillväxtföretagen mervärde i form av ökad synlighet och 
marknadskraft, samtidigt som finansieringsformen möjliggjorde bevarandet av frihet och 
flexibilitet i bolagsstyrningen. Slutligen fann denna studie att båda finansieringsformerna kan 
ses stöda tillväxtföretag i deras utveckling och tillväxt genom de icke-monetära tillgångarna 
som respektive finansieringsmetod tillhandahåller, men att venture capital bevisligen skapar 
en ännu bättre och starkare grund för företagets framtida tillväxt. 
 
Nyckelord: venture capital, crowdfunding, tillväxtföretag, gräsrotsfinansiering, 
riskkapital 
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DEFINITIONER 

Tillväxtföretag:   Tillväxtföretag är organisationer som till sin natur besitter 
höga tillväxtmöjligheter. Själva entreprenören i dessa typer 
av företag är ofta villig att ta betydande risker för att ta sin 
affärsidé till marknaden. Därav anses entreprenörsledda 
företag ofta vara villiga att ta stora risker, både finansiella 
och operativa, för att förvandla sin idé till en produkt eller 
tjänst och så småningom ta den till marknaden. På grund av 
detta kräver tillväxtföretag vanligtvis extern finansiering för 
att uppnå den eftersträvade snabba tillväxten och 
marknadsgenombrottet, vilket naturligtvis innefattar stora 
risker för både företaget samt dess investerare. (Vinturella & 
Erickson, 2013). 

Venture capital:  Venture capital, även känd som riskkapital, kan definieras 
som investeringar i (ofta) högteknologiska tillväxtföretag, 
vilka finansieras genom en fond som förvaltas av erfarna och 
kompetenta experter. (Vinturella & Erickson, 2013). 

Crowdfunding:  Aktiebaserad crowdfunding avser en form av finansiering 
som främst sker via en internetbaserad plattform, där 
företag gör en finansieringsrunda genom att göra en 
nyemission av aktier. Företaget ger ut aktier i det egna 
företaget i utbyte mot monetära investeringar från en stor 
grupp av individer. (Howe, 2008; Valanciene & 
Jegeleviciute, 2013). 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Tillväxtföretag har en central roll i skapandet av innovation, nya arbetsplatser samt 
global ekonomisk tillväxt (Hormiga et al., 2011; De Buysere et al., 2012). Dessa 
tillväxtföretag kräver emellertid oftast extern finansiering för att kunna konkurrera mot 
de stora aktörerna på marknaden. Det är av allmän kännedom att den största 
utmaningen hos tillväxtföretag är bristen på ekonomiska resurser, samt ofta även bristen 
på kompetens, erfarenhet och ett omfattande kontaktnätverk. Traditionellt sett har 
riskkapitalmarknaden stått för finansieringen av tillväxtföretag. (Freeman et al., 2006; 
Gompers & Lerner, 2004). Dock har det under de senaste åren, i takt med att tekniken 
har utvecklats allt mer, uppstått alternativa finansieringsformer (Griffin, 2013; Wright 
et al., 2016). En av dessa framträdande finansieringsformerna kallas för aktiebaserad 
crowdfunding (kommer härefter benämnas endast crowdfunding), vilket innebär att 
monetära investeringar samlas in från en stor grupp av människor via en online-
plattform (Howe, 2008; Valanciene & Jegeleviciute, 2013). 

Det sägs att i genomsnitt en av tio nya tillväxtföretag tar sig igenom sina första 
verksamhetsår, medan majoriteten misslyckas med sina ambitioner och finansiella 
målsättningar – främst på grund av oförmågan att anskaffa tillräckligt med betalande 
kunder (eng. traction). Av denna mycket begränsade grupp är det bara ett fåtal företag 
som faktiskt lyckas ta sig igenom de utmaningar som tillhör uppstarten av ett nytt företag 
samt åstadkomma en mer mogen verksamhet med ett par år på nacken. Men varför är 
det så svårt för nyetablerade företag att ta sig igenom dessa första avgörande fem-till-tio 
åren av företagets verksamhet? Ofta misslyckas tillväxtföretag på grund av att de saknar 
tillräckliga resurser för att kunna skala upp sin verksamhet (Freeman et al., 2006; 
Gompers & Lerner, 2004). Enligt McCann gäller detta särskilt för den kunskapsintensiva 
teknologisektorn (McCann, 1991). Innan ett företag når ett mognadsstadium där det kan 
växa organiskt tack vare sina inkomstkällor, befinner det sig i en fas där det vanligtvis 
kräver finansiellt stöd från omgivningen. Extern finansiering hjälper tillväxtföretag att 
ta sig igenom de första åren av dess verksamhet, då företagets egna intäktströmmar inte 
ännu är tillräckliga för att möjliggöra den snabba tillväxten som eftersträvas 
(Manchanda & Muralidharan, 2014). Även om många företag lyckas fortleva enbart med 
hjälp av sin kassaström, så räcker den sällan till för att kunna växa i den exponentiella 
takt som krävs för att kunna konkurrera på den internationella marknaden. (McCann, 
1991) Utan extern tilläggsfinansiering kommer företaget möta svårigheter i att utveckla 
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sina produkter, anställa mer personal samt skala upp sin verksamhet i tillräckligt snabb 
takt för att kunna konkurrera mot de större aktörerna på marknaden - särskilt på den 
globala marknaden. Därav blir erhållandet av extern finansiering ofta en avgörande 
faktor för tillväxtföretagens överlevnad. (Freeman et al., 2006; Lasrado & Lugmayr, 
2013). 

Ett företags framtida tillväxt och internationalisering kan i stor grad påverkas av de 
ekonomiska valen som företaget gör tidigt under sin livscykel. För att maximera sina 
tillväxt- och expansionsmöjligheter, är det viktigt att entreprenörer överväger olika 
finansieringsalternativ med eftertanke (Vinturella and Erickson, 2013).  En utmärkt 
affärsidé kan förbli just enbart som en idé och aldrig ta sig vidare till genomförandefasen 
utan en omsorgsfullt genomtänkt ekonomisk plan. Som tidigare nämnts, besitter 
tillväxtföretag i dagsläget ett flertal alternativ för anskaffandet av extern finansiering. De 
har möjlighet att erhålla extern kapital från flera olika källor, bland annat venture 
capital-bolag, affärsänglar, banker eller andra statligt ledda institutioner (Vinturella & 
Erickson, 2013). Medan dessa traditionella finansieringsformer i allmänhet har 
betraktats som överlägsna, har nya finansieringsalternativ uppstått tack vare den 
teknologiska utvecklingen (Bertoni et al., 2011; Sahlman, 1990; Griffin, 2013; Wright et 
al., 2016). Crowdfunding har på senare tid vuxit fram som en alternativ 
finansieringsform för tillväxtföretag. Finansieringsformen erbjuder tillväxtföretagen 
möjligheten att anskaffa extern finansiering i form av monetära investeringar som 
samlas från en stor grupp individer, vanligtvis genom en online-plattform (Belleflamme 
et al., 2014; Gerber & Hui, 2013; Howe, 2008; Valanciene & Jegeleviciute, 2013). 
Crowdfunding har snabbt kommit till att utmana det traditionella 
finansieringsekosystemet, även om det har stått inför vissa debatter på grund av diverse 
juridiska utmaningar som framträtt tidigare (Ahlers et al., 2015).  

Eftersom crowdfunding är ett relativt nytt fenomen, föredrar företag i regel fortfarande 
de mer traditionella finansieringsformerna. Speciellt venture capital har länge ansetts 
vara det mest ändamålsenliga sättet för tillväxtföretag att anskaffa extern finansiering 
(Bertoni et al., 2011; Bottazzi & Da Rin, 2002). Trots venture capital-finansieringens 
något överlägsna status, ökar crowdfunding-finansieringens popularitet i snabb takt. År 
2016 utgav Finansministeriet att crowdfunding i Finland har mer än fördubblats på ett 
år, då det sammanlagda finansieringsbeloppet nådde upp till 153 miljoner euro. Av detta 
totalbelopp, utgjorde den aktiebaserade crowdfundingen 41,3 miljoner euro, med en 
tillväxt på 184 procent i jämförelse med föregående år. Den lånebaserade 
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crowdfundingen utgjorde i sin tur 39,9 miljoner euro, med en tillväxt på 92 procent. 
Dessa två formerna av crowdfunding, det vill säga aktiebaserad respektive lånebaserad, 
utgör de vanligaste formerna av crowdfunding. (Finansministeriet, 2016). 

I takt med att det uppkommer nya finansieringsalternativ för tillväxtföretag, kan vi 
hoppas på en generell ökning av entreprenörskap i Finland. Dessutom kan affärsidéer 
som tidigare ansetts vara ointressanta för traditionella investerare, hitta finansiering 
tack vare nya finansieringsmöjligheter samt nya investerarpubliker. Detta kan i bästa fall 
ha en positiv inverkan på landets välfärd i stort sett, eftersom entreprenörskap och små 
tillväxtföretag är ytterst viktiga från en nationalekonomisk synvinkel. (Stenholm et al., 
2013). Dessutom är tillväxtföretagens sociala samhällsinverkan stor, då en stor del av 
alla nya arbeten som skapas idag, skapas av tillväxtföretag med mindre än 50 anställda 
(Maunu & Räisänen, 2018). 

1.2 Problemområde 

Forskning påvisar att majoriteten av små och medelstora företag har svårigheter med 
anskaffningen av extern finansiering, speciellt efter finanskrisen under 2000-talet. Små 
och medelstora företag bidrar med upp till 60 procent av den totala sysselsättningen och 
upp till 40 procent av den nationella inkomsten (BNP) i tillväxt, vilket tyder på att dessa 
företag har en viktig roll för den inhemska och globala marknaden (OECD, 2o18). 
Svårigheterna med anskaffandet av extern kapital begränsar företagens möjligheter att 
uppnå tillväxt samt kunna utnyttja sin fulla potential. Att fylla det finansieringsgap som 
existerar i dagsläget skulle dessutom bidra till en fortsatt ekonomisk tillväxt på nationellt 
plan (OECD, 2018). 

Eftersom tillväxtföretag har en betydande inverkan på ekonomisk tillväxt, är det viktigt 
att grundligt förstå sig på både de traditionella, men även de nyare, formerna av 
finansiering för att stödja den kontinuerliga tillväxten av dessa företag. Förståelsen för 
de olika finansieringsformerna är väsentlig då tillväxtföretag väger för- och nackdelar 
mellan diverse finansieringsalternativ som står tillhanda. Det är viktigt att inte enbart 
förstå sig på de olika alternativen och deras funktion rent praktiskt, utan även de 
strategiska fördelar som finansieringsformerna har att erbjuda, särskilt vad gäller 
företagens framtida tillväxt- och expansionsmöjligheter. Att identifiera dessa faktorer 
hjälper oss att optimera funktionen av det finska ekosystemet för tillväxtföretag, och 
därmed främja ökad ekonomisk tillväxt.  
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Baserat på tillväxtföretagens betydelse för den ekonomiska tillväxten finns det ett kritiskt 
behov att förstå sig på de finansieringsalternativ som företagen har att välja emellan vid 
anskaffandet av extern kapital. Förståelsen för de olika finansieringsformerna är av 
betydande vikt då tillväxtföretagen ska komma i underfund med vilken typ av extern 
finansiering de väljer att söka för att på bästa sätt stöda sin framtida tillväxt och 
expansion.  Som tidigare nämnts, kan valet av finansieringsform ha en betydande 
inverkan på företagets framtida utveckling, vilket är exceptionellt viktigt ifall företaget 
planerar att söka extern finansiering på nytt i ett senare skede. För att främja den 
kontinuerliga tillväxten av dessa tillväxtföretag, är det avgörande att ha en grundlig 
förståelse för skillnaderna mellan och de möjliga effekterna av respektive 
finansieringsform. Genom att identifiera dessa faktorer, kan tillväxtföretag enklare 
orientera sig bland de olika finansieringsalternativen, beroende på företagets bransch 
samt dess framtida tillväxt- och expansionsstrategier. 

På grund av utmaningarna i att finansiera verksamheten hos nyetablerade företag, har 
nya finansieringsalternativ utvecklats, så som möjligheten att anskaffa kapital via 
crowdfunding. Crowdfunding är fortfarande ett relativt nytt fenomen, vilket innebär att 
det inte har forskats i samma utsträckning som de mer etablerade 
finansieringsalternativen. På grund av detta, krävs kvalitativ forskning för att förstå 
finansieringsfenomenen på en mer praktisk och fördjupad nivå (Eriksson & Kovalainen, 
2008). Dessutom konstaterar Eriksson och Kovalainen att kvantitativa studier inte 
erbjuder den nödvändiga information som krävs för att studera affärs- och 
ledarskapsbaserade fenomen.  

1.3 Syfte 

Syftet för denna undersökning är att kartlägga vilka faktorer som påverkar valet mellan 
finansieringsformerna venture capital och crowdfunding hos tillväxtföretag. Med andra 
ord försöker jag identifiera de faktorer som avgör vilken form av finansiering ett 
tillväxtföretag föredrar vid anskaffandet av extern kapital. Med hjälp av att identifiera 
och definiera dessa faktorer, ämnar avhandlingen att i större utsträckning förstå de för- 
och nackdelar som var finansieringsform erbjuder vid sidan av själva kapitalet.  
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1.4 Forskningsfrågor 

Avhandlingen ämnar undersöka problemområdet samt tangera syftet genom att svara 
på följande forskningsfrågor med hjälp av semistrukturerade intervjuer: 

1) På basis av vilka faktorer väljer tillväxtföretag venture capital som 
finansieringsform vid anskaffandet av extern finansiering? 

2) På basis av vilka faktorer väljer tillväxtföretag crowdfunding som 
finansieringsform vid anskaffandet av extern finansiering? 

1.5 Avgränsningar 

I fråga om populationen för denna undersökning, tillämpar jag både en geografisk och 
deltagarmässig avgränsning. Samtliga av de intervjuade företagen bedriver verksamhet 
i flera länder, men eftersom de är baserade i Finland så avgränsas populationen till 
enbart omfatta Finland. Deltagarmässigt är undersökningens population begränsad till 
sammanlagt åtta stycken tillväxtföretag samt fyra stycken professionella aktörer, så 
kallade industriexperter, inom respektive finansieringsbransch. 

1.6 Avhandlingens struktur 

I följande figur presenteras avhandlingens struktur.  

 

Figur 1 Avhandlingens struktur 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras och diskuteras den teoretiska referensramen som ligger till 
grund för den empiriska undersökningen. Först presenteras begreppet tillväxtföretag, 
varefter jag presenterar finansieringsformerna venture capital och crowdfunding. Jag 
diskuterar mer ingående kring begreppet tillväxtföretag och respektive 
finansieringsform samt redogör för tidigare forskning inom ämnet. Den teoretiska 
referensramen går att dela upp i tre huvudrubriker: 1) definitionen av ett tillväxtföretag, 
2) venture capital och 3) crowdfunding. Detta kapitel fungerar som grund för metodik- 
och analyskapitlet. I enlighet med syftet och problemområdet, tangerar den teoretiska 
referensramen de för- och nackdelar som respektive finansieringsform besitter.  

2.1 Definitionen av ett tillväxtföretag 

Enligt Vinturella och Erickson (2013) är det viktigt att skilja mellan entreprenörsledda 
tillväxtföretag (eng. entrepreneurial ventures) och andra typer av små företag. I stora 
drag kan nya och privatägda företag delas upp i entreprenörsföretag och så kallade 
livsstilsföretag (eng. lifestyle businesses). Entreprenörsledda tillväxtföretag kan 
definieras som nystartade företag med god potential för att uppnå snabb och hög tillväxt. 
Karaktärsgivande för dessa tillväxtföretag är att de besitter en unik, innovativ affärsidé, 
varför de vanligtvis samtidigt innefattar en betydande verksamhetsrisk. Gemensamt för 
många entreprenörsledda tillväxtföretag är deras plan på att antingen börslista eller sälja 
bolaget inom ett tidsspann på ca 5–10 år, vilket i engelskan ofta benämns som exit 
strategy (kommer härefter benämnas exit-strategi). De så kallade livsstilsföretagen 
fokuserar däremot på organisk tillväxt, där verksamheten planeras växa i den takt som 
de interna resurserna tillåter. Då all tillväxt finansieras med hjälp av interna resurser, 
blir finansieringen av verksamheten mycket enklare till sin struktur eftersom den 
ekonomiska framgången uppnås tack vare företagets egna kassaströmmar. (Vinturella & 
Erickson, 2013). 

Benämningen startup har använts i stor utsträckning under 2000-talet, och det har blivit 
en generell benämning för tillväxtföretag i företagsvärlden. Enligt Maliranta et al. (2018) 
kan i princip vilket som helst nystartat företag som fyller diverse grundkriterier, så som 
bolagsform, definieras som en startup. Författarna betonar dock tre stycken 
gemensamma karaktärsdrag som hjälper att definiera vad som avses med startups: 1) 
relativt nystartade företag med endast ett fåtal verksamhetsår bakom sig, 2) god 
potential för snabb tillväxt samt 3) företag vars verksamhet innefattar en hög risknivå. 
En i stor utsträckning använd definition på en startup, som angetts av Steve Blank 



 

 

7 

(2010), är att en startup är en tillfällig organisation vars syfte är att skapa en affärsmodell 
som är lätt skalbar (eng. scalable) och lätt att upprepa. Med en upprepbar affärsmodell 
syftar man på en verksamhetsmodell som går att återanvända vid införandet av nya 
produkter och tjänster på nya marknader (Zook & Allen, 2011). Skalbarhet syftar i sin tur 
på att företaget kan öka verksamhetens omfattning och mångdubbla sin omsättning utan 
att kostnaderna ökar just alls.   Enligt statistiken grundas det cirka ett hundratal av den 
typen av skalbara företag årligen. Dessa företag består i regel av teknologibaserade 
mjukvaruföretag (eng. software companies), eftersom teknologibaserade företag 
vanligtvis erbjuder möjligheten att snabbt skala upp verksamheten och nå ut till en stor 
mängd kunder samtidigt. Dessa mjukvaruföretag har dessutom upptäckts vara i 
genomsnitt mer innovativa och tillväxtsökande än företag som är verksamma inom 
andra industrier. (Maliranta et al., 2018).  

I det finska språket används ofta ordet tillväxtföretag som översättning för den engelska 
benämningen startup. Däremot är ett tillväxtföretag nödvändigtvis inte alltid en startup, 
utan det kan vara vad som helst för typ av företag som växer i snabb takt. Enligt den 
Europeiska unionen och OECD (Organisation of Economic Co-operation and 
Development) kan ett tillväxtföretag definieras på basis av tillväxttakten på 
omsättningen och antalet anställda. Enligt dem bör ett tillväxtföretag ha minst tio 
anställda och antalet anställdas mängd bör växa i genomsnitt 20 procent årligen. Således 
kan inte benämningen tillväxtföretag tillämpas på alla startups och vice versa. (Kiljunen 
& Rikama, 2011). 

De olika definitionerna på vad som avses med en startup visar att det som sagt inte är ett 
helt entydigt begrepp. Trots det finns det enhälliga åsikter om vilka grundläggande 
faktorer som är gemensamma för startups. En av dem är att företagets mål är att uppnå 
snabb tillväxt, och att det dessutom visar god potential för att kunna uppnå den snabba 
tillväxten. En annan gemensam faktor är vanligtvis behovet av finansiering och 
beroendet av externa investerare. Ett tredje vanligt förekommande karaktärsdrag är 
företagets strategi för en framtida exit, vilket avser antingen börslistande eller 
företagsförvärv. Dessa tre gemensamma faktorer är emellertid de centrala orsakerna 
bakom att tillväxtföretag är lockande för just investerare eftersom exponentiell tillväxt 
och ett framtida mål bestående av antingen börslistning eller företagsförvärv möjliggör 
en snabb realisering av det investerade kapitalet hos investeraren (Osnabrugge & 
Robinson, 2000). Enligt Maliranta et al. (2018) grundas det årligen ca 4000–5000 
startups i Finland, som tekniskt sett har basförutsättningarna för att utvecklas till 
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tillväxtföretag. Av dessa nystartade företag lyckas omkring 6–7 procent växa åtminstone 
måttligt under de tre första verksamhetsåren. (Maliranta et al., 2018).  

2.1.1 Tillväxtföretagens kontribution till ekonomisk tillväxt 

Enligt Maliranta et al. (2018) är tillväxtföretagens positiva inverkan på den ekonomiska 
tillväxten ännu större än vad som tidigare ansetts. Mogna och etablerade företag är ofta 
dominerande från en nationalekonomisk synvinkel, både vad gäller den nationella 
sysselsättningsnivån samt skapandet av mervärde för den ekonomiska tillväxten. 
Emellertid är även grundandet av nya företag essentiellt för att öka den nationella 
välfärden. (Maliranta et al., 2018). Enligt Maliranta et al. (2018) stöder en entreprenör 
eller ett tillväxtföretag den ekonomiska tillväxten på bästa sätt om det: 1) upptäcker och 
skapar nya ekonomiska möjligheter, 2) hämtar nya innovationer till marknaden även då 
det råder ekonomisk osäkerhet och 3) konkurrerar med andra aktörer på marknaden. 

Tillväxtföretagens nationalekonomiska inverkan är dock inte helt entydig. Deras positiva 
inverkan på den ekonomiska tillväxten och den nationella välfärden avgörs på lång sikt 
på basis av företagets lönsamhet och inverkan på sysselsättningsgraden. Under ett längre 
tidsintervall, har nettoresultatet av sysselsättningen inom tillväxtföretag påvisats vara 
positiv. Dock har nystartade företag vanligtvis i början av sina levnadsår en negativ 
inverkan på den nationella ekonomin, eftersom lönsamheten sällan uppnås under de 
första verksamhetsåren. Därav är nystartade företag ofta mer av en last för samhället 
under sina första levnadsår. Om och när företagen däremot lyckas bli lönsamma, samt 
anställa mera personal, så kommer de att ha en positiv inverkan på den ekonomiska 
tillväxten i samhället i stort. (Maliranta et al., 2018). 

2.1.2 Tillväxtföretagens livscykel 

Tillväxtföretag brukar ofta kategoriseras genom att definiera den livscykelfas som 
bolaget befinner sig i. Enligt Picken (2017) består tillväxtföretagens livscykel av fyra 
tillväxtfaser: 1) uppstartsfasen (eng. startup), 2) övergångsfasen (eng. transition), 3) 
tillväxtfasen (eng. scaling) och 4) utträdesfasen (eng. exit). Under uppstartsfasen 
(startup) är det viktigt för entreprenören att definiera och validera affärsidén för 
företaget. Affärsidén innefattar marknadsmöjligheten (efterfrågan på marknaden, 
målmarknaden, marknadsstorleken och timingen), utbudet (själva produkten eller 
tjänsten och dess mervärde), affärsmodellen (det vill säga resurser, processer och den 
finansiella modellen) samt själva strategin som krävs för att tillförlitligt leverera varan 
eller tjänsten och dessutom erhålla vinst för den. Under uppstartsfasen är företagets 
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fokus snävt, dess resurser är begränsade och dess ekonomiska risker är fortfarande 
blygsamma. Under den första fasen är organisationen vanligtvis informell, löst 
strukturerad och flytande. Övergångsfasen (transition) börjar vanligtvis då företaget 
erhåller efterfrågan på marknaden. Övergångsfasen utgör en nödvändig period där 
företaget övergår från en löst strukturerad organisation till en mer strukturerad och 
disciplinerad form som krävs för att möjliggöra snabb skalbarhet. Under denna fas är 
entreprenörens utmaning att skapa en stark och solid grund för verksamheten samt 
positionera företaget på marknaden för att möjliggöra tillväxt. Under övergångsfasen 
krävs ytterligare resurser för att stödja det operationella arbetet samtidigt som nya 
kompetenser bör utvecklas för att möjliggöra företagets konkurrenskraft. Under 
tillväxtfasen (scaling) måste entreprenören addera betydande resurser för att utveckla 
företagets interna processer samt införa partnerskap för att möjliggöra exponentiell 
tillväxt. Målet med tillväxtfasen är att erhålla snabb tillväxt för att kunna uppnå 
skalbarhet och en stark konkurrenskraftig marknadsposition. Denna period kräver en 
betydligt mer strukturerad disciplinerad organisation för att säkerställa en trygg grund 
för tillväxten. De tidigare informella kommunikations- och beslutsprocesserna är inte 
längre effektiva då målet är att växa i snabb takt. Dessutom krävs konsekvent lönsamhet 
för att ge avkastning till investerarna samt finansiera företagets skalbarhet. Slutligen 
krävs en framgångsrik exit (genom börslistning, förvärv av företaget eller fusion) för att 
maximera det värde som företaget har skapat under de tidigare faserna under företaget 
livscykel till förmån för entreprenören och investerarna. (Picken, 2017).  

 

Figur 2 Tillväxtföretagens livscykel (Picken, 2017) 
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Picken (2017) hävdar att övergångsfasen (transition) är den mest kritiska perioden 
under företagets livscykel. Under den relativt korta perioden (typiskt 18–36 månader) 
måste entreprenören lägga grunden för en snabbt växande verksamhet, erhålla 
trovärdighet och legitimitet på marknaden samt anskaffa de initiala resurserna som är 
nödvändiga inför tillväxtfasen. Företagets grundare måste samtidigt hantera företagets 
strategiska inriktning och marknadspositionering, forma ledningsgruppen, 
implementera struktur och disciplin, anskaffa resurser samt hantera risker i ett proaktivt 
syfte. Picken (2017) menar att de flesta nyetablerade företagen misslyckas i att anta dessa 
utmaningar som inträffar under företagets tidiga livscykel. Ungefär hälften av dessa 
nyetablerade företag överlever i mer än fem år, och endast en liten minoritet lyckas 
erhålla investeringar för att stöda företagets fortlevnad. Av den minoriteten som erhåller 
extern finansiering, misslyckas över 75 procent med de utmaningar som uppkommer 
under de första verksamhetsåren. Orsaker till misslyckande, vid sidan av avsaknaden av 
tillräcklig finansiering, är vanligtvis bristfällig ledarskapserfarenhet, bristande 
kompetens inom industrin och marknaden samt entreprenörens oförmåga att konstant 
anta nya utmaningar för att utveckla verksamheten. (Picken, 2017). 

2.1.3 Tillväxtföretagens finansieringsstadier 
 

Tillväxtföretag kategoriseras inte enbart baserat på den tillväxtfas som de befinner sig i, 
utan också baserat på den mängd finansiering som de söker (Vinturella & Erickson, 
2013). Utgående från denna modell är vissa finansieringsalternativ särskilt lämpliga 
under ett visst stadium av företagets livscykel, varav kategoriseringen erbjuder en 
referensram för erhållandet av extern finansiering hos tillväxtföretag. Det är allmänt 
vedertaget att ju tidigare tillväxtfas företaget befinner sig, desto mer riskabel är 
investeringen, eftersom de investeringarna i allmänhet hämtar en i genomsnitt lägre 
avkastning till investeraren (Megginson, 2004). Tabellen nedan visar de olika 
finansieringsstadierna hos tillväxtföretag. 
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Tabell 1  Tillväxtföretagens finansieringsstadier  

2.1.4 Anskaffning av extern finansiering 

Gompers och Lerner (2004) påpekar att tillväxtföretag ofta saknar de resurser som krävs 
för att kunna finansiera tillväxten och expansionen av företaget. Enligt Manchanda och 
Muralidharan (2014) är just bristen på finansiering den främsta orsaken till 
tillväxtföretagens misslyckande, då ett av de största hindren för införandet av nya 
satsningar är erhållandet av tillräckliga finansiella resurser (Lasrado & Lugmayr, 2013). 
Särskilt kunskapsintensiva företag som är verksamma inom teknologibranschen träffar 
ofta på utmaningar gällande finansierandet av sin tillväxt, eftersom de internt 
genererade resurserna inte räcker till (McCann, 1991). 

Anskaffandet av extern finansiering kan vara extremt utmanande under ett företags 
tidiga livscykel, vare sig det gäller erhållandet av banklån eller investeringar i form av 
aktiekapital (Vinturella & Erickson, 2013). Många tillväxtföretag förblir helt utan extern 
finansiering, delvis på grund av företagets oförmåga att bevisa sitt finansiella värde och 
delvis på grund av entreprenörens misslyckade försök att övertyga investerare om 
företagets och dess affärsidés lönsamhet (Belleflamme, 2014). Tillväxtföretagens 
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kassaströmmar är vanligtvis negativa under deras första verksamhetsår, samtidigt som 
de helt eller delvis saknar materiella och immateriella tillgångar. Dessutom saknar 
nyetablerade företag historisk finansiell rapportering samt prognoser om den finansiella 
avkastningen, det vill säga de faktorer som investerare traditionellt sett baserar sina 
investeringsbeslut på. På grund av avsaknaden av dessa finansiella termer, samt 
tillväxtföretagens höga risk, är det exceptionellt utmanande för dessa företag att erhålla 
extern kapital. (Vinturella & Erickson, 2013; Gompers & Lerner, 2004). 

För att fylla detta resursgap har en rad olika finansieringsalternativ utvecklats för att 
stödja tillväxten av tillväxtföretag. Eftersom tillväxtföretagen gynnar den ekonomiska 
tillväxten samt skapandet av arbetstillfällen i Europa, är det naturligt att ekonomin 
svarar på dessa finansieringsbehov (De Buysere et al., 2012). Det är emellertid viktigt att 
påpeka att på grund av de särdrag som tillväxtföretag besitter, så som avsaknaden av 
tillgångar och historisk finansiell rapportering, kan erhållandet av traditionell 
finansiering, såsom bankfinansiering eller aktieemission, vara utmanande eller till och 
med rent av omöjligt (Gompers & Lerner, 2004). 

Vinturella och Erickson (2013) betonar att det inte finns en enskild bästa metod för 
anskaffandet av extern kapital, eftersom det beror på en rad olika faktorer, så som det 
allmänna ekonomiska tillståndet, konkurrensen på marknaden, lagstiftningen samt 
industrin i fråga. De mest framgångsrika tillväxtföretagen använder sig de facto oftast av 
olika kombinationer av skuld och eget kapital beroende på det särskilda ändamålet som 
de söker finansiering till, och beroende på vilken tillväxtfas företaget befinner sig i.  Målet 
för finansieringen är att skapa en allt högre företagsvärdering genom att minimera den 
totala kostnaden för anskaffat kapital. De finansiella besluten som ett företag fattar, 
speciellt under sina första verksamhetsår, kan ha en stor inverkan på dess 
tillväxtmöjligheter samt strategiska utsikter i framtiden. Därav är det särskilt viktigt att 
undvika fattandet av beslut som kan förhindra önskvärda strategiska lösningar 
framöver, vilket innebär att företaget måste noggrant strukturera verksamheten samt 
omsorgsfullt överväga sina alternativ från dag ett. Många potentiella tillväxtföretag har 
en utmärkt affärsidé, men utan en förnuftig finansiell plan att verkställa idén med, löper 
företaget stor risk att misslyckas. (Vinturella & Erickson, 2013). 

Företag som har bevisat sig ha en fungerande affärsmodell har lättare att erhålla 
traditionell finansiering, så som bankfinansiering, eftersom de inte anses vara lika 
riskfyllda. Mer etablerade företag som söker tillväxtkapital är naturligtvis intressantare 
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för olika typer av investerare då de redan har visat sig vara lönsamma. (Vinturella & 
Erickson, 2013). 

2.1.5 Olika former av extern finansiering 

Det finns flera olika finansieringsalternativ för ett tillväxtföretag att välja emellan då det 
söker extern kapital för att finansiera sin operationella verksamhet och den framtida 
tillväxten. De tillgängliga finansieringsformerna kan indelas i två huvudgrupper: 1) 
skuldkapital (eng. debt financing) och 2) aktiekapital (eng. equity financing). (Vinturella 
& Erickson, 2013). Tabellen nedan erbjuder en översikt över de vanligaste externa 
finansieringsformerna som tillväxtföretag använder och som oftast citeras i litteraturen. 

 

Tabell 2 Olika former av extern finansiering hos tillväxtföretag 

I denna avhandling kommer jag endast fokusera på venture capital och crowdfunding. 
Inom ramen för crowdfunding fokuserar jag enbart på aktiebaserad crowdfunding 
eftersom det är den enda formen av crowdfunding som är jämförbar med venture capital, 
då båda innefattar investeringar i form av aktiekapital.  



 

 

14 

2.2 Venture capital 

Venture capital, även kallad för riskkapitalfinansiering, avser köp av aktier i onoterade 
företag i utbyte mot en viss procentuell ägarandel (Vinturella & Erickson, 2013). Venture 
capital-bolag är verksamma på en marknad där låntagare och långivare finner det för 
dyrt att slå ihop sina krafter. Venture capital-bolag samlar in finansiella medel från olika 
institutioner eller privatpersoner för att sedan investera i tillväxtföretag som innefattar 
höga risker, men som därför även bidrar till möjligheten för att uppnå hög avkastning 
(Sahlman, 1990). Venture capital är en av de mest traditionella finansieringsmetoderna 
för tillväxtföretag, men den riktas i regel gentemot entreprenörsföretag med potential 
för kraftig tillväxt, varav finansieringsformen endast lämpar sig för en liten minoritet av 
alla tillväxtföretag (Wright et al., 2013). Venture capital-bolag har traditionellt sett riktat 
sina investeringar till högteknologiska eller kunskapsintensiva företag, men i dagsläget 
är spektrumet bredare då även andra typer av företag numera ingår i bolagens portföljer 
(Vinturella & Erickson, 2013). 

Den första venture capital-fonden bildades år 1946, och sedan dess har ett flertal 
framgångsrika företag fått ekonomiskt stöd i form av venture capital-finansiering. Bland 
annat Apple Computer, Federal Express, Compaq, Intel och Microsoft har alla mottagit 
venture capital-finansiering under sina tidiga verksamhetsår (Vinturella & Erickson, 
2013). Venture capital-marknaden ökade kraftigt i omfång under den så kallade 
”dotcom-bubblan” i början av 2000-talet, varefter den avtog till följd av den globala 
finanskrisen under åren 2008–2009, men återhämtade sig igen efter år 2010 (NVCA, 
2017). Samma utveckling kan ses i Finland, där totalt 169 finska företag mottog 
investeringar från antingen finska eller utländska venture capital-bolag år 2016 (FVCA, 
2016).  

Venture capital-bolag hanterar fonder, eller så kallade portföljer bestående av flera 
företag som de investerat i, där investeringar kan variera i storlek från några miljoner 
euro till över en miljard euro. En fonds genomsnittliga livslängd är tio år, men nya fonder 
bildas vanligtvis med ett eller ett par års mellanrum och löper därmed vid sidan av de 
befintliga fonderna. Vid varje givet tillfälle kan ett venture capital-bolag alltså hantera 
allt mellan två till ett dussin olika fonder samtidigt. Dessa fonder kan i huvudsak riktas 
mot företag som befinner sig i ett visst tillväxtstadie, en särskild bransch eller vissa 
geografiska områden. (Vinturella & Erickson, 2013). 
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I utbyte mot sin investering, erhåller venture capital-investerarna en ägarandel i 
portföljbolaget i proportion med det investerade beloppet. Eftersom investeringens 
framtida avkastning är bunden till portföljbolagets prestation och resultat, kräver 
venture capital-investerare vanligtvis en plats i styrelsen för att kunna utöva kontroll 
över företagets verksamhet och dess utveckling. Venture capital-bolag investerar relativt 
stora summor med syftet att tillväxtföretaget använder kapitalet till påskyndandet av 
företagets tillväxt, vilket i sin tur ökar riskkapitalbolagets potentiella framtida 
avkastning. (Vinturella & Erickson, 2013). Venture capital-investerare söker 
tillväxtföretag som inom tre till fem år kan bli marknadsledare inom sin bransch med 
hjälp av deras investeringar. Först och främst söker de efter företag som är verksamma 
inom industrier med mycket hög tillväxt- och marknadspotential. Inom dessa industrier 
söker de innovativa företag med starka entreprenörer samt unika affärsmodeller med 
möjlighet till exponentiell tillväxt och skalbarhet. (Vinturella & Erickson, 2013).  

2.2.1 Sambandet mellan venture capital och företagstillväxt 

Venture capital är en av de mest traditionella finansieringsformerna för finansierandet 
av tillväxtföretag, och har dessutom erkänts vara den viktigaste faktorn för att främja 
uppkomsten och framgången av speciellt högteknologiska tillväxtföretag (Grilli & 
Murtinu, 2014). För företag med höga tillväxtambitioner, samt en hög sannolikhet för 
antingen börslistning (eng. initial public offering) eller ett företagsförvärv, kan venture 
capital vara det bästa alternativet vid behovet av extern finansiering (Vinturella & 
Erickson, 2013). 

Vid undersökning av tidigare forskning är det uppenbart att forskarna i huvudsak har 
varit överens om venture capital-finansieringens överlägsenhet i jämförelse med andra 
tillgängliga finansieringsalternativ (Croce et al., 2013). Detta beror till stor del på att det 
hittats ett samband mellan venture capital-investeringar och ökad tillväxt hos 
entreprenörsföretag (Bertoni et al., 2011; Bottazzi & Da Rin, 2002; Sahlman, 1990). 
Croce et al. (2013) noterar att både forskare och industriexperter har i allmänhet erkänt 
att venture capital är en viktig drivkraft för framgång hos tillväxtföretag. Enligt Hellman 
och Puri (2002) samt Colombo och Grilli (2010), har venture capital en nyckelroll i 
uppkomsten av nya företag samt ökandet av deras tillväxt. Hellman och Puri (2002) 
konstaterar ytterligare att företag som stöds av venture capital-investerare är mycket 
snabbare på att utveckla innovativa produkter samt marknadsföra dem på ett 
framgångsrikt sätt. Dessutom bidrar venture capital-investerarna med att effektivisera 
de interna aktiviteterna inom företaget genom att skapa struktur och kontroll (Hellman 
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& Puri, 2002), vilket främjar skapandet av konkurrensfördelar (Vinturella & Erickson, 
2013).  

Bottazzi och Da Rin (2002) förklarar att en orsak bakom det positiva förhållandet mellan 
venture capital och företagstillväxt kan vara att venture capital-investerare anses ägna 
mer tid och resurser till att vårda sina portföljbolag. Venture capital-investerare intar 
vanligtvis en aktiv roll i sina portföljbolag, antingen genom att sitta i bolagsstyrelsen och 
på så sätt delta i beslutsfattandet, eller alternativt genom ett mer indirekt 
tillvägagångssätt där de råder ledningsgruppen informellt (Sahlman, 1990). Detta beror 
troligtvis på att venture capital-investerare även arbetar som portföljförvaltare för sina 
fondleverantörer (Sahlman, 1990), vilket gör dem ansvarsskyldiga för sina 
investeringsbeslut och även portföljbolagens framgång, vilket leder till ett positivt 
resultat i företagens allmänna prestation (Botazzi & Da Rin, 2002).  

De tillgängliga empiriska bevisen pekar stadigt mot en positiv korrelation mellan venture 
capital och stadig tillväxt hos företag (Bertoni et al., 2011; Grilli & Murtinu, 2014). Det 
finns vanligtvis fyra huvudskäl som framhävs till stöd för denna positiva inverkan av 
venture capital. För det första är venture capital-investerare bättre på att kritiskt granska 
företag med hög tillväxtpotential i jämförelse med andra aktörer på kapitalmarknaden 
(Sahlman, 1990). För det andra skapar venture capital-investerare mervärde för 
portföljbolagen genom att vid sidan av de ekonomiska resurserna, även erbjuda dem 
ledarskap, kompetens samt övervakning av ledningsgruppen och företagets resultat och 
prestanda (Hellmann & Puri, 2002). För det tredje signalerar en venture capital-
investerare validering av portföljbolagets kvalitet och kredibilitet till oinformerade tredje 
parter, vilket eventuellt kan hämta ytterligare resurser även utanför venture capital-
investerarnas kontaktnätverk (Grilli & Murtinu, 2014). Slutligen har portföljbolagen en 
enorm fördel i form av det nätverk bestående av affärskontakter, leverantörer, kunder 
samt potentiella investerare som venture capital-investerarna hämtar till 
portföljbolagets kännedom (Grilli & Murtinu, 2014; Hochberg et al., 2007). 

Det positiva sambandet mellan venture capital-finansiering och portföljbolagens 
framgång har även påstött på viss kritik, där forskare uppmärksammar att framgången 
och tillväxten av dessa företag skulle bero på just den omfattande granskningsprocessen, 
vilket innebär att företagen faktiskt var bättre än genomsnittet redan innan venture 
capital-bolagets investering (Croce et al., 2013). För att undersöka om detta stämmer, 
undersöker Croce et al. (2013) venture capital-investerarnas prestation vad gäller 
produktivitetsutvecklingen hos de finansierade företagen i Europa. Författarna erkänner 
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att venture capital-finansierade företag vanligtvis presterar bättre än andra företag, 
eftersom de redan är bättre än den genomsnittliga nivån på grund av den noggranna 
urvalsprocessen som venture capital-investerarna utför (Croce et al., 2013). Just 
betydelsen av den urvalsprocess som investerarna gör vid granskningen är ofta framhävd 
som en viktig framgångsfaktor för venture capital-industrin (Rosenbusch et al., 2013). 

2.2.2 Det strategiska mervärdet 

Tidigare forskning har identifierat även andra orsaker till varför venture capital-
finansierade tillväxtföretag i genomsnitt presterar bättre än andra tillväxtföretag. 
Förutom att enbart finansiera företaget, hämtar venture capital-investerarna mervärde i 
form av andra särskilda faktorer (Bertoni et al., 2011). Förutom det investerade kapitalet 
erbjuder venture capitalist-investerarna ledarkompetens, erfarenhet och 
kontaktnätverk. Venture capital-bolagen sätter dessutom fart på effektiviseringen av 
företagets interna och externa processer. Tillväxtföretag som erhållit venture capital-
finansiering är mer benägna att anta aktieoptionsplaner, anställa vice ordföranden, 
formalisera personalpolitiken samt ta in en extern VD. Vid sidan av det ekonomiska 
stödet, bidrar alltså venture capital-investerarna till att bygga företagets interna 
organisation och effektivisera och professionalisera dess processer. (Vinturella & 
Erickson, 2013).  

Det strategiska mervärdet som venture capital-investerarna kan bidra med till sina 
portföljbolag beror på att investerarna vanligtvis själva är tidigare entreprenörer eller 
har annan väsentlig branscherfarenhet, vilket gör att de kan hjälpa styra företagen i rätt 
riktning tack vare sin omfattande erfarenhet och kompetens. Venture capital-investerare 
erbjuder således tillväxtföretag mervärde vid sidan av sin investering, då de samtidigt 
kan råda och vägleda entreprenören och bättre bedöma de risker som tillhör 
verksamheten och marknaden. (Vinturella & Erickson, 2013). Litteraturen hävdar att 
venture capital-investerarnas erfarenhet, nätverk samt kompetens inom strategisk 
styrning tjänar som huvudorsak till att venture capital-finansierade tillväxtföretag 
presterar i genomsnitt bättre än andra tillväxtföretag. (Alexy et al., 2012; Bertoni et al., 
2011; Keuschnigg, 2004).  Orsaken bakom de venture capital-finansierade företagens 
framgång anses vara delvis: 1) venture capital-investerarnas kompetens i att välja de 
företag som har bäst potential för exponentiell tillväxt och internationalisering samt 2) 
det mervärde som investerarna hämtar till portföljbolaget i form av humankapital 
(erfarenhet, kompetens och kontaktnätverk). (Rosenbusch et al., 2013).  
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Litteraturen lyfter särskilt upp både de strategiska och relationella aspekterna som 
venture capital-investerarnas kontaktnätverk bidrar med. Investerarnas breda sociala 
nätverk erbjuder portföljbolagen värdefulla kontakter och värdefull information som de 
troligtvis inte hade haft tillgång till utan sina investerare. Det sociala kapitalet innefattar 
det starka kontaktnätverket som venture capital-investerarna har tillgång till, med hjälp 
av vilket de kan presentera portföljbolagen för både potentiella kunder, men också 
framtida potentiella investerare. På så sätt erbjuder venture capital-investerarnas 
kontaktnätverk unika möjligheter till tillväxt och internationalisering hos 
portföljbolaget. (Alexy et al., 2012; Bertoni et al., 2011; Keuschnigg, 2004). Dessutom 
gynnas även själva investerarna av det sociala kapitalet, eftersom deras omfattande 
kontaktnätverk bidrar med information om potentiella portföljbolag, vilket ökar deras 
villighet att investera i dessa företag. (Alexy et al., 2012).   

2.2.3 Exit-strategin 

Venture capital-bolag fokuserar i huvudsak på att skapa exponentiell tillväxt för att efter 
en begränsad tidsperiod (vanligtvis 3–10 år) börslista eller sälja sin andel i 
portföljbolaget. Detta fenomen inom venture capital benämns i allmänhet för exit-
strategin (eng. exit-strategy), och grundar sig på att venture capital-investerarna på så 
sätt kan maximera avkastningen på sin investering. Således gör venture capital-
investerarna allt i sin makt för att först hjälpa portföljbolagen att maximera sin tillväxt, 
varefter deras mål är att sälja sin andel eller börslista företaget i fråga. Denna strategi 
baserar sig på att investerarna i slutändan är mest intresserade av att återvinna sin 
initiala investering samt också erhålla en gynnsam avkastning för investeringen. Venture 
capital-bolag siktar på att vinna tillbaka den ursprungliga investerade summan ungefär 
tiofaldigt. Vanligtvis är den första möjligheten för exit att sälja bolaget genom ett 
företagsförvärv, det vill säga att ett annat bolag köper portföljbolaget, där venture 
capital-bolaget säljer sin ägarandel till köparen. Entreprenören i företaget bör vara 
medveten om att en exit-strategi vanligtvis innebär att entreprenören förlorar 
bestämmanderätten i företaget, eller till och med helt måste utträda från företaget och 
avgå från sin roll.  (Vinturella & Erickson, 2013). 

Den primära orsaken för exit-strategin är att den på bästa sätt säkerställer investerarnas 
positiva avkastning på deras investering. Med hjälp av metoden kan alltså investerarna 
realisera en maximal avkastning på det kapital som de investerat i företaget i ett tidigare 
skede. Således är investerarna vanligtvis mera fokuserade på exit än entreprenören i 
företaget, som oftast är mer fokuserad på att bygga företagets långsiktiga värde. Exit-
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strategin kan alltså i många fall strida emot entreprenörens framtida planer och 
önskemål vad gäller företagets utveckling, vilket bör tas i hänsyn då tillväxtföretag söker 
finansiering i form av venture capital. (Vinturella & Erickson, 2013). 

2.3 Crowdfunding 

För att fylla det finansiella gapet som existerar på den oformella 
finansieringsmarknaden, har det vid sidan av affärsänglar uppstått en annan form av 
finansiering, nämligen crowdfunding. I crowdfunding vänder sig företaget till 
allmänheten för att uppfylla sina ekonomiska behov. I stället för att söka stora 
investeringsbelopp från ett fåtal professionella investerare, såsom venture capital-bolag 
eller affärsänglar, söker företaget flera små investeringar från ett stort antal individer. 
Med crowdfunding samlar ett företag finansiering från en stor publik, där varje individ 
investerar ett litet belopp i stället för en enskild investerare som investerar ett stort 
belopp (Belleflamme et al., 2013). Dessa individer kan i princip innefatta vilka 
privatpersoner som helst, och det finns inga krav på en professionell investerarbakgrund 
hos investerarna. (Belleflamme et al., 2013).  

Crowdfunding skiljer sig markant från venture capital-finansiering till sin natur. 
Crowdfunding är en finansieringsmetod där man finansierar ett projekt eller ett företag 
med flera små investeringsbelopp från en stor grupp av individer. Därmed skiljer den sig 
från de traditionella finansieringsmetoderna där man söker finansiering från en eller 
några få professionella investerare. Eftersom fenomenet är relativt nytt och ännu under 
utveckling, existerar det en del skillnader mellan definitionen av crowdfunding inom den 
vetenskapliga litteraturen. Gemensamt för alla forskare är dock att crowdfunding 
innefattar en stor grupp av individer som investerar relativt små belopp i riskfyllda 
tillväxtföretag, vanligtvis via en internetbaserad plattform. (Mollick, 2014; Belleflamme 
et al., 2013; Gerber & Hui, 2013). Således är crowdfunding en finansieringsform som 
kopplar samman entreprenörer med privatinvesterare, och bygger på möjligheten att 
samla in ett stort antal mindre investeringar som tillsammans bildar en stor summa för 
att finansiera företagets verksamhet (Valanciene & Jegeleviciute, 2013).  

Tidigare studier har påvisat att affärsänglar investerar enligt mindre kritiska 
investeringskriterier än venture capital-bolag (Osnabrugge, 2000), och därför kan man 
även anta att majoriteten av privatinvesterare inom crowdfunding har ännu lägre 
investeringskriterier än affärsänglar på grund av bristen på erfarenhet och professionell 
kompetens. Därav kan företag med lägre avkastningspotential, bland annat olika 
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livsstilsföretag, lättare erhålla finansiering genom crowdfunding än från professionella 
investerare, så som affärsänglar eller venture capital-investerare. Dessutom kan man 
anta att vissa industrier lämpar sig bättre för crowdfunding än till exempel venture 
capital-bolag. Detta ökar möjligheterna för olika typer av tillväxtföretag och investerare 
att mötas, då investeringskriterierna blir mindre strikta. (Belleflamme et al., 2013; 
Vinturella & Erickson, 2013).  

Crowdfunding har ökat i popularitet under de senaste åren, eftersom flera 
internetbaserade plattformar har lyckats vinna mark och revolutionera de traditionella 
formerna av finansiering genom att erbjuda ett alternativt sätt för tillväxtföretag att söka 
extern kapital (Howe, 2008; Belleflamme et al., 2013). Dessa finansieringsplattformar 
gör det enkelt för företag att nå den allmänna publiken och hitta privata investerare som 
är villiga att investera i deras verksamhetsidéer, i stället för att vända sig till de mer 
svårövertygade professionella investerarna, så som venture capital-investerare eller 
traditionella investeringsbanker (Schwienbacher & Larralde, 2010). Trots att 
crowdfunding har ökat i popularitet, så är det dock viktigt att framhäva att det existerar 
fortfarande en omfattande debatt angående fördelarna och nackdelarna med 
finansieringsmetoden. Mollick (2014) påpekar att man fortfarande vet väldigt lite om 
framgångsfaktorerna inomcrowdfunding och att finansieringsmetoden inte har 
studerats i tillräckligt stor grad än. Dessutom råder det brist på praktiska exempel, 
samtidigt som fenomenet är för ungt för att kunna dra slutsatser som baserar sig på 
längre tidsperioder (Mollick, 2014; Schwienbacher & Larralde, 2010). 

2.3.1 Olika former av crowdfunding 

Det finns flera olika former av crowdfunding, vilka indelas i två huvudkategorier: de med 
monetär avkastning samt de med icke-monetär avkastning (Mollick, 2014). Kategorin 
med monetär avkastning består av två former: aktiebaserad crowdfunding och 
lånebaserad crowdfunding. Den icke-monetära kategorin består även den av två olika 
former, nämligen belöningsbaserad crowdfunding samt donationsbaserad 
crowdfunding (Mollick, 2014; Belleflamme, 2014). Tabellen nedan redogör för en kort 
översikt av de olika formerna av crowdfunding. 
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Tabell 3 Olike former av crowdfunding 

I denna avhandling kommer jag enbart att fokusera på aktiebaserad crowdfunding 
eftersom det är den populäraste formen av crowdfunding och den enda av de 
ovannämnda som kan jämföras med venture capital-finansiering. Båda 
finansieringsformerna innebär att man investerar i målföretagets egna kapital genom att 
köpa aktier i bolaget och i utbyte mottar en ägarandel i företaget i proportion med det 
investerade kapitalet.  

2.3.2 Aktiebaserad crowdfunding 

Aktiebaserad crowdfunding är till sin natur närmast de andra traditionella formerna av 
extern finansiering, eftersom det innebär att man överlåter ett onoterat företag 
finansiella medel i utbyte mot aktier och vinstutdelning. Med andra ord mottar 
investerarna aktieandelar i kompensation för sin monetära kontribution, vilket innebär 
att investerarna blir delägare i det onoterade företaget. (Griffin, 2013; Mollick, 2014; 
Belleflamme et al., 2014). Enligt Ahlers et al. (2015) har investeringsbeloppet 
fördubblats för varje år sedan 2009, vilket påvisar att finansieringsformen har 
kontinuerligt ökat i popularitet. Wright et al. (2016) framhäver att det är lättare för 
företag att erhålla finansiering i form av crowdfunding i jämförelse med andra 
finansieringsformer, eftersom andra former av extern finansiering är mer begränsade 
och anpassade för särskilda typer av företag. När investerarkretsen däremot omfattar 
enskilda privata investerare, finns det större sannolikhet att flera människor finner ett 
intresse i företaget och dess affärsidé (Wright et al., 2016).  

Skillnaden mellan crowdfunding och vanlig aktieinvestering är att investeringarna görs 
i onoterade företag, varav det inte finns någon försäkran om att aktieägaren kan sälja 
sina andelar eller på annat sätt få tillbaka sin investering i framtiden (Belleflamme et al., 
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2013). Detta kan orsaka viss ovillighet att investera hos investerare, eftersom 
investeringarna innebär en betydligt högre risk hos privatpersonerna än traditionell 
aktieinvestering som utförs på börsmarknaden (Ahlers et al., 2015). Utöver denna risk, 
finns det även vissa juridiska utmaningar i en del länder som kan försvåra anskaffningen 
av crowdfunding (Ahlers et al., 2015). Det har funnits ett flertal juridiska utmaningar i 
vissa länder som antingen förbjuder crowdfunding helt, eller komplicerar processen i 
stor grad. Ett stort problem gällande crowdfunding i många länder är att det finns 
juridiska begränsningar för antalet enskilda investerare som får köpa aktier i ett företag 
via internet. (Griffin, 2013). Fram till nyligen, har stränga investerarskyddslagar 
begränsat aktiebaserad crowdfunding i Europa, vilket har haft en negativ inverkan på 
finansieringsformens möjlighet att öka i popularitet (Belleflamme et al., 2014). 
Lagstiftningen i Finland är dock mer tillåtande än i många andra länder, och den har i 
vissa fall till och med titulerats som en föregångare inom EU (Boucht, 2016). Den nya 
lagen gällande gräsrotsfinansiering (734/2016) har ytterligare strävat efter att förtydliga 
myndighetstillsynen samt investerarskyddet inom crowdfunding. 

2.3.3 Vad för mervärde erbjuder crowdfunding? 

Det finns ett flertal orsaker för ett tillväxtföretag att anskaffa extern finansiering genom 
crowdfunding. Den första orsaken är naturligtvis erhållandet av extern kapital från en 
stor mängd investerare, bestående av flera små investeringar i stället för ett eller ett fåtal 
stora investeringar. En stor mängd mindre investeringar innefattar en utspädning av 
företagets aktieägare, vilket betyder att företaget inte måste överge en stor ägarandel åt 
en enskild investerare, och därmed undviker att ge en betydande bestämmanderätt till 
någon utanför företaget. Den andra fördelen är att entreprenörer kan använda sig av 
crowdfunding för att samtidigt marknadsföra sin affärsidé inför en stor publik. 
Entreprenören kan alltså i stor grad öka synligheten av sitt företag samt erhålla 
marknadsvalidering för sin affärsidé samtidigt som företaget söker finansiering 
(Belleflamme et al., 2013). Eftersom företaget kan marknadsföra sina produkter eller 
tjänster till potentiella kunder i samband med sin crowdfunding-kampanj, anses 
crowdfunding ha en väldigt stark anknytning till företagets marknadsföring och ökandet 
av synligheten och därmed även försäljningen (Mollick, 2014; Gerber & Hui, 2013). 
Belleflamme et al. (2013) framhäver entreprenörernas möjlighet att erhålla 
marknadsvalidering samt bevis för sitt affärskoncept (eng. proof-of-concept) i samband 
med finansieringsrundan. Mollick (2014) påpekar att ifall den stora publiken är villig att 
investera i företaget, så innebär det att det även finns starka bevis på efterfrågan, vilket i 
sin tur innebär att det kommer finnas potentiella framtida kunder som ökar företagets 
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försäljning. Förespråkarna för crowdfunding hävdar således att finansieringsformen 
hjälper entreprenörer att enklare få tillgång till finansiella resurser, samtidigt som det 
erbjuder dem ökad synlighet bland allmänheten. Crowdfunding anses hjälpa 
tillväxtföretag att bredda sin kundkrets, och därmed även vinna 
marknadsföringsfördelar i form av ökad synlighet hos nya potentiella kunder. 
(Valanciene & Jegeleviciute, 2013).  Ett typiskt argument för förespråkarna är även 
finansieringsformens tillgänglighet för allmänheten, vilket demokratiserar möjligheten 
för privatpersoner att kunna delta i finansieringen av tillväxtföretag samt delta i deras 
potentiella tillväxt (Devashish, 2012).  

Utöver de fördelar som listas ovan, betonar Mollick (2014) att en framgångsrik 
finansieringsrunda bekräftar att företaget har en framgångsrik affärsidé, vilket i sin tur 
kan underlätta anskaffandet av framtida finansiering. Traditionella investerare kan vara 
motvilliga att investerare i ett tillväxtföretag med få eller inga bevis på efterfrågan på 
marknaden, men ett företag som vunnit marknadsvalidering genom en framgångsrik 
crowdfunding-kampanj kan vara betydligt mera attraktivt ur en professionell 
investerares synvinkel (Mollick, 2014). Med andra ord kan crowdfunding i vissa fall 
betraktas som ett bra första alternativ för finansiering hos tillväxtföretag för att vinna 
validering när de i ett senare skede önskar att söka finansiering från professionella 
investerare. 

En till faktor som kan göra tillväxtföretag motiverade att välja crowdfunding är det 
faktum att crowdfunding möjliggör för dem att behålla sin frihet och 
självbestämmanderätt i företaget. I crowdfunding investerar privatpersoner i vanliga fall 
relativt små belopp och får därmed inte bestämmanderätt i företaget, vilket tillåter 
entreprenören att behålla kontrollen i företaget i största möjliga utsträckning. (Gleasure, 
2015). Detta skiljer sig från många venture capital-investerare, eftersom de ofta kräver 
en stor ägarandel i företaget, vilket medför bestämmanderätt och därmed också en plats 
i styrelsen. I crowdfunding får entreprenören däremot vanligtvis behålla sin 
självständighet, vilket lämpar sig bättre för vissa industrier, särskilt om företaget inte är 
i stort behov av extern rådgivning och stöd från sina investerare. 

Sammanfattningsvis finns det flera positiva aspekter med crowdfunding, beroende på 
företagets bransch, affärsmodell, maturitet samt framtida planer. Däremot anses den 
mest vägande fördelen vara att företaget får möjlighet att presentera sin affärsidé till 
allmänheten och samtidigt erhålla marknadsvalidering, vilket ökar deras chanser att 
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erhålla finansiering vid ett senare framtida tillfälle (Mollick, 2014; Belleflamme et al., 
2013; Gerber & Hui, 2013). En annan vägande faktor är den frihet och självständighet 
som entreprenören behåller i och med att utomstående investerare inte kan begränsa 
eller styra entreprenören i någon större utsträckning (Gleasure, 2015).   

Avslutningsvis är det viktigt att lyfta fram att det existerar en bred debatt kring 
fördelarna och nackdelarna med crowdfunding. Den akademiska litteraturen är 
fortfarande outvecklad inom forskningen kring finansieringsformen (Colombo et al., 
2014; Giudici et al., 2013). Som tidigare nämnts, innefattar crowdfunding fortfarande 
vissa omfattande juridiska utmaningar i många länder, vilket i många fall kan utesluta 
finansieringsalternativet hos tillväxtföretag (Griffin, 2013). Ytterligare existerar det vissa 
fördomar angående finansieringsformens kredibilitet samt problematiken kring den 
omfattande aktieägarkretsen och de juridiska utmaningarna som tillhör (Gleasure, 
2015).  

2.4 Sammanfattning 

Som tidigare nämnts är uppkomsten och utvecklingen av tillväxtföretag en av de 
huvudsakliga drivkrafterna för främjandet av ekonomisk tillväxt i Europa (Grilli & 
Murtinu, 2014). Däremot är det största hindret för tillväxten av dessa företag bristen på 
och svårtillgängligheten av ekonomiska resurser (Freeman et al., 2006; Manchanda & 
Muralidharan, 2014). Vidare har flera författare betonat att tillväxt och internationell 
expansion kräver extensiv kunskap och erfarenhet om branschen och marknaden i fråga, 
samt ett omfattande kontaktnätverk (Martins, 2016). En till faktor som kan hindra 
tillväxt och expansion hos tillväxtföretag anses enligt Maula et al. (2007) vara bristen på 
ändamålsenlig finansiering samt bristande ledningsexpertis. Desto mer ekonomiska 
resurser ett företag har till förfogande, desto mer sannolikt är det att företaget blir 
framgångsrikt både i fråga om tillväxt och internationalisering (Gompers & Lerner, 
2004). På basis av dessa upptäckter kan man alltså härleda att ett ungt tillväxtföretag är 
i behov av både monetära och icke-monetära tillgångar (så som kompetens, erfarenhet 
och ledningsexpertis) för att kunna uppnå exponentiell tillväxt och framgångsrik 
internationalisering. Denna undersökning kommer därmed utgå från att entreprenörer 
kommer använda sig av dessa potentiella icke-monetära tillgångar som beslutskriterier 
när de söker extern finansiering vid olika faser av företagets livscykel.  

Således kan man anta att den avgörande faktorn för tillväxtföretagens 
finansieringsstrategi är de icke-monetära tillgångarna som en finansieringsmetod 
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erbjuder vid sidan av de ekonomiska resurserna. De icke-monetära tillgångarna anses 
vara de viktigaste strategiska faktorerna då ett tillväxtföretag ska ansöka om extern 
kapital, och de faktorer som i slutändan bestämmer vilken finansieringsform företaget 
föredrar. (Bertoni et al., 2011; Botazzi & Da Rin, 2002). Den tidigare litteraturen hävdar 
att tillväxtföretag inte behöver resurser enbart i form av monetära tillgångar, utan även 
i form socialt kapital, så som ett omfattande kontaktnätverk (Andersson, 2012). Tidigare 
forskning har påvisat att venture capital-investerare har kapacitet att erbjuda 
tillväxtföretag både de monetära tillgångarna och de icke-monetära tillgångarna som 
hänvisas ovan, och har därmed möjlighet att hjälpa tillväxtföretag att uppnå 
internationell expansion via kontakter och ett omfattande nätverk även i andra länder 
(Oviatt & McDougall, 2005). Därav kommer denna avhandling anta att det sociala 
kapitalet som venture capitalist-investerare erbjuder sina portföljbolag har en 
signifikant roll i ett företags tillväxt- och internationaliseringsmöjligheter. Tack vare 
dessa icke-monetära tillgångar har företaget möjlighet att växa och expandera fortare än 
vad det hade utan stödet från investerarna. Däremot besitter inte enbart venture capital-
investerarna icke-monetära tillgångar, utan även crowdfunding, eftersom det i stor grad 
ökar företagets synlighet på marknaden och hos framtida potentiella investerare 
(Belleflamme et al., 2013). Crowdfunding har även setts vara ett sätt för företaget att, vid 
sidan av finansiering, erhålla marknadsvalidering för sin affärsidé hos allmänheten 
(Gerber & Hui, 2013; Mollick, 2014). På grund av detta kommer avhandlingen anta att 
även crowdfunding erbjuder tillväxtföretag ytterligare resurser vid sidan av de rent 
monetära tillgångarna, vilka också bidrar till ökad tillväxttakt samt internationell 
expansion.  

Den tidigare litteraturen påvisar att både venture capital och crowdfunding förser 
tillväxtföretag med icke-monetära tillgångar som ökar sannolikheten för tillväxt hos 
unga, icke-etablerade företag. Således antar denna avhandling att bägge 
finansieringsformerna erbjuder tillväxtföretag ökade möjligheter för både tillväxt och 
internationalisering. Dock på grund av den utspädda aktieägarkretsen inom 
crowdfunding, samt finansieringsformens relativt nya karaktär, dominerar venture 
capital fortfarande i fråga om finansieringsformens kapacitet att öka tillväxten och 
internationaliseringen hos ett tillväxtföretag (Giudici et al., 2013; Mollick, 2014; 
Schwienbacher & Larralde, 2010). Dessutom anses venture capital erbjuda bättre 
möjligheter för tillväxt och internationalisering tack vare det mervärde som venture 
capital-investerare hämtar i form av erfarenhet och kontaktnätverk – medan de juridiska 
begränsningarna inom crowdfunding antas i viss grad hindra tillväxt. Därav anses 
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venture capital fortfarande hålla fast vid att vara det överlägsna alternativet vid valet av 
finansieringsform, eftersom det ger en bättre och starkare grund för att påskynda tillväxt 
och internationalisering hos tillväxtföretag. Avslutningsvis presenteras nedan en figur 
på det mervärde i form av icke-monetära tillgångar som respektive finansieringsform 
erbjuder tillväxtföretagen vid sidan av de monetära resurserna. Dessa teoretiska fördelar 
kommer att jämföras med de resultat som förekommer i samband med den kvalitativa 
undersökningen. 

 

Figur 3 Icke-monetära fördelar med respektive finansieringsform 



 

 

27 

3 METOD 

Syftet med detta kapitel är att redogöra för den forskningsmetod jag har använt mig av i 
denna undersökning. Slutligen utvärderas och diskuteras tillförlitligheten och 
validiteten av denna studie. 

3.1 Forskningsmetod 

Denna avhandling är en kvalitativ studie som har genomförts med hjälp av intervjuer. 
Kvalitativ forskning krävs för att förstå finansieringsfenomenen på en mer praktisk och 
fördjupad nivå, utöver den numeriska och faktabaserade informationen (Eriksson & 
Kovalainen, 2008; Kiviniemi, 2001). Eriksson och Kovalainen konstaterar även att 
kvantitativa studier inte erbjuder den nödvändiga information som krävs för att studera 
affärs- och ledarskapsbaserade eller organisatoriska fenomen. Även Ghauri och 
Gronhaug (2005) konstaterar att kvalitativ forskning är bättre utformad för att förstå 
just fenomen, i stället för data.  

Inom redovisning görs traditionellt sett kvantitativa eller statistiska studier, och ofta ses 
kvalitativ forskning som en förstudie som följs av statistisk forskning. Kvalitativ 
forskning är emellertid giltig även som ensamstående, eftersom den behandlar de 
resultat som erhållits med hjälp av statistiska metoder på en mer fördjupad nivå 
(Koskinen et al., 2005). Den kvalitativa forskningen möjliggör även en omfattande 
undersökning av de fenomen som studeras. Fenomenet studeras således både genom 
den större helheten samt genom de mer specifika egenskaperna (Kiviniemi, 2001). 
Således baserar sig denna studie på kvalitativ forskning, eftersom jag med hjälp av 
undersökningen strävar efter att hitta en mer djupgående förståelse för ämnet i fråga. 

Kvalitativa forskningsmetodernas svaghet anses generellt sett vara en svag 
generalisering av resultaten. Enligt Alasuutari (2007) är detta dock inte ett problem, 
eftersom studierna till exempel kan ämna att ifrågasätta gamla generaliseringar och 
tänkesätt och därmed utvidga förståelsen kring ett fenomen, i stället för att bevisa 
hypoteser som man gör i kvantitativa studier. I denna studie används data för att 
undersöka fenomen på en mer fördjupad nivå samt identifiera mönster inom ramen för 
forskningsfrågorna. Således spelar enskilda subjektiva åsikter och erfarenheter en 
avgörande roll i konstruktionen av slutsatser i denna studie. Den kvalitativa 
forskningsmetoden möjliggör även för forskaren att både samla sammanhangskänsliga 
data samt mer generella data, vilket ger studien en helhetssyn på fenomenen. (Eriksson 
& Kovalainen, 2008). Med hjälp av kvalitativ forskning eftersträvar forskaren att få en 
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uppfattning om verkligheten som överensstämmer hur verkligheten uppfattas av dem 
som är involverade i den (Bryman & Bell, 2013). Framförallt ämnar kvalitativa studier 
svara på frågorna ’hur’ och ’varför’, i stället för frågorna ’vad’ och ’varför’. Detta gäller 
även för denna studie, eftersom målet är att undersöka de underliggande orsakerna 
bakom valet av finansieringsmetod hos tillväxtföretag (Eriksson & Kovalainen, 2008). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Saunders et al. (2015) är intervjuer den mest använda metoden inom kvalitativ 
forskning. En intervju i forskningssyfte kan beskrivas som en avsiktlig, helt eller delvis 
planerad, konversation mellan två eller flera individer, där den som intervjuar ställer 
entydiga frågor som den intervjuade svarar på. Det huvudsakliga formerna av kvalitativa 
intervjuer är ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer samt strukturerade 
intervjuer. 

Ostrukturerade intervjuer är till sin natur informella och tenderar därmed likna vanliga 
samtal mellan två individer. Forskaren använder sig i huvudsak av anteckningar som 
stöd vid genomgången av ämnet samtidigt som den intervjuade ges stor frihet i sina svar 
och riktningen av diskussionen. Semistrukturerade intervjuer är i sin tur mera planerade 
och formella, där forskaren vanligtvis utgår från en lista över specifika teman som 
behandlas under intervjuns gång. Samtalet styrs med andra ord i enlighet med de frågor 
som intervjuaren planerat i förväg. (Saunders et al., 2015). Semistrukturerade intervjuer 
används vanligtvis som den huvudsakliga datainsamlingsmetoden, medan 
ostrukturerade intervjuer kan användas som tillägg till undersökningen för att förse 
forskaren med mer grundläggande information (Bryman & Bell, 2013).  

Som datainsamlingsmetod har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, 
som är den mest använda metoden för att samla in kvalitativa data inom ekonomiska 
vetenskaper (Koskinen et al., 2005). I jämförelse med frågeformulär och öppna 
intervjuer, anses semistrukturerade intervjuer bidra med mer fördjupad information där 
forskaren bör ha relativt stor förståelse för ämnet sedan innan (Hirsjärvi & Hurme, 
1982). Enligt Alasuutari (2007) är kvalitativa data mer mångfacetterat och komplext än 
kvantitativa data, tack vare vilket även de resultat som tillkommer i denna avhandling 
kan ses vara unika till sin natur. Även om en kvalitativ studie vanligtvis är liten till sitt 
omfång, till exempel vad kommer till antalet informanter, kan det bidra med en stor 
mängd information. Eftersom studien endast baserar sig på intervjuerna, 
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rekommenderas dock forskaren fästa särskild uppmärksamhet på sitt urval av 
informanter. (Alasuutari, 2007).  

3.2.1 Semistrukturerad intervju 

I en semistrukturerad intervju går man igenom intervjufrågorna enligt tema, varav det 
även kallas för temaintervju. Under intervjun använder sig forskaren av en 
intervjuguide, bestående av specifika teman och tillhörande frågor. Informanten, det vill 
säga den intervjuade, ges stor frihet under intervjun, samtidigt som teman och frågorna 
i intervjuguiden styr diskussionen i en viss förutbestämd riktning. (Bryman & Bell, 2o13). 
Saunders et al. (2015) påpekar dessutom att hur diskussionen mellan parterna 
framskrider beror i stor grad på mängden frågor i intervjuguiden. 

Enligt Koskinen et al. (2005) har intervjuguiden en central roll i att styra intervjun i rätt 
riktning. Den ger intervjun en klar struktur samtidigt som den säkerställer att forskaren 
ställer de relevanta frågorna som bör diskuteras under intervjuns gång. I en 
semistrukturerad intervju är det vanligt att samtalet kan hoppa mellan olika ämnen och 
frågor då informanten får svara med egna ord och berätta fritt, varför intervjuguiden 
hjälper att föra samtalet vidare utan att lämna frågor obesvarade. Den säkerställer även 
att samtalet mellan parterna framskrider så naturligt och smidigt som möjligt. Däremot 
fungerade intervjuguiden oftast mera som stöd för diskussionen då varje enskild intervju 
förde med sig nya frågor på basis av de diskussioner som uppstod.  

Patton (2015) betonar att intervjuguiden säkerställer att respondenternas svar är 
jämförbara, samtidigt som intervjumetoden inte begränsar svaren och samtalet i stort 
mer än nödvändigt. Saunders et al. (2015) påpekar dessutom att den semistrukturerade 
intervjun ger forskaren möjligheten att vid behov fråga följdfrågor eller elaborera vidare 
kring ett ämne för att kunna vidareutveckla informantens svar. Detta kan i sin tur öka 
betydelsen eller relevansen av de data som samlas in under intervjuerna (Saunders et al., 
2015). 

Med semistrukturerade intervjuer strävar man efter en öppen och fri diskussion mellan 
parterna. Informanten får prata och berätta relativt fritt, medan intervjuarens uppgift är 
att säkerställa att alla temaområden behandlas under intervjuns gång. 
Diskussionsämnen eller teman är förutbestämda, men frågorna behöver inte vara lika 
specifika som i en strukturerad intervju (Hirsjärvi & Hurme, 1982). Vanligtvis är 
frågorna i intervjuguiden förutbestämda, men den intervjuade kan avvika till exempel 
vad gäller ordningen av frågorna eller också erbjuda mera information än vad som frågas 
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efter. Ytterligare kan den intervjuade till exempel föreslå nya frågor eller ämnen som den 
önskar att behandla. (Koskinen et al., 2005). Således garanteras undersökningen vara av 
explorativ och öppen karaktär. Dessutom fungerade de semistrukturerade intervjuerna 
särskilt väl med forskningsfrågorna i denna studie, eftersom det inte finns några enkla 
ja eller nej svar på frågorna – utan svaren baserar sig snarare på personliga erfarenheter 
och åsikter. Den stora fördelen med att genomföra semistrukturerade intervjuer 
innefattar den flexibilitet som metoden erbjuder. Tack vare flexibiliteten kan frågorna 
och samtalet mellan parterna anpassas baserat på de diskussionsämnen som uppstår 
under intervjuerna (Bryman & Bell, 2003). Ytterligare möjliggör det en avslappnad 
intervjusituation som gynnar samtalet mellan forskaren och informanten (Eriksson & 
Kovalainen, 2008).  

Enligt Koskinen et al. (2005) är 5–12 frågor optimalt för en semistrukturerad intervju. I 
denna avhandling bestod intervjuguiden dock av något flera frågor eftersom intervjuerna 
behandlar två olika fenomen. Teman och frågorna som behandlades varierade även 
beroende på om företaget i fråga hade erhållit venture capital-finansiering eller 
crowdfunding, eller alternativt båda. Dessutom bestod industriexperternas 
intervjuguide av andra frågor än tillväxtföretagens intervjuguide. Under intervjuerna för 
denna studie svarade dock informanterna ofta på flera frågor samtidigt samt delade med 
sig av information som nödvändigtvis inte efterfrågades, just på grund av den 
semistrukturerade intervjuns lediga natur. För att uppnå så kallad mättnad i studien, så 
rekommenderas forskaren intervjua minst 6–8 informanter (Bryman & Bell, 2003). 
Denna rekommendation efterföljdes i denna studie då informanterna var sammanlagt 
12 stycken. Tack vare mängden deltagare i studien uppnåddes även mättnad i de svaren 
som erhållits under intervjuerna. 

I denna studie erhöll informanterna intervjuguiden i förväg för att kunna bekanta sig 
med innehållet, vilket Bryman och Bell (2003) rekommenderar för att de 
semistrukturerade intervjuerna skall bli så lyckade som möjligt.  De flesta av 
informanterna hade därmed i förväg funderat ut svar på många av de frågor som ställs i 
intervjuguiden. Detta var optimalt för mig som forskare, eftersom intervjusituationen 
således blev smidigare och informanternas svar var genomtänkta och uttömmande.  

Saunders et al. (2015) påpekar även att forskaren noggrant bör överväga och lägga tanke 
vid öppningen av intervjun. Bland annat bör undersökningens syfte presenteras och 
informantens anonymitet garanteras i början av intervjun, eftersom detta enligt 
Saunders et al. (2015) inger både trygghet och professionalitet. I denna undersökning är 
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informanterna i fråga anonyma, då detta möjliggör för en öppnare diskussion mellan 
forskaren och informanten. Varje intervju inleddes även med mer informella frågor där 
informanterna fick möjligheten att berätta friare om sig själv, sin bakgrund och sitt 
arbete. Dessa faktorer ingav samtalen en ledigare prägel än ifall att intervjuerna hade 
inletts med större formalitet. 

3.2.2 Dokumentering av data 

De intervjuade fick själva välja tid och plats för intervjuerna. Alla intervjuer gjordes 
under arbetstid och på informanternas respektive arbetsplats. Därutöver utfördes 
intervjuerna i avskilda mötesrum utan andra deltagare, vilket säkerställde att samtalen 
och kommunikationen fungerade ostört. Tillsammans med informanterna bokade vi 
ungefär en timme för intervjutillfället, vilket möjliggjorde att det fanns gott om tid att 
ställa följdfrågor och diskutera fritt kring olika ämnen. Under intervjuerna gjorde jag 
kontinuerligt anteckningar för att besvara alla frågor som tas upp i intervjuguiden, men 
även för att inkludera sådana ämnen och svar som diskuterats utanför ramen av 
intervjufrågorna. Utöver anteckningarna bandade jag dessutom in varje enskild intervju 
med informantens godkännande. Tack vare detta kunde jag inkludera samt inbegripa så 
mycket data som möjligt både under och efter intervjuerna, för att i ett senare skede 
avgöra vad som i slutändan var relevant för denna avhandling. Dessutom säkerställde 
det att jag i efterhand hade möjlighet att ordagrant referera informanterna. 

3.3 Sampel 

Enligt Patton (2015) bestäms valet av sampel på basis av undersökningens syfte. 
Målsättningen med undersökningen är att fastställa ett i högsta grad informativt sampel, 
varför det sätts ytterligare vikt vid valet av sampel då undersökningen enbart baserar sig 
på intervjuer. I en kvalitativ undersökning bör forskaren fokusera på kvalitet och 
relevans i sitt val av sampel, då den kvalitativa undersökningen inte har som avsikt att 
sammanställa ett sampel som generaliseras. Eftersom en kvalitativ studie ämnar 
undersöka och analysera på ett mer ingående plan, tenderar ett mindre sampel vara mest 
lämpligt. Däremot är det att föredra att samplet består av så pass många observationer 
att vissa svar upprepar sig, så att slutsatser kan dras på basis av undersökningen. (Patton, 
2015).  

I denna undersökning baserar sig urvalet av sampel på ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval består av personer som vid ett visst tillfälle råkar finnas tillgängliga 
för forskaren att intervjua. Ett bekvämlighetsurval sägs dock kunna orsaka problem i 
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vissa fall, eftersom resultatet omöjligt kan generaliseras då forskaren inte kan avgöra 
vilken population stickprovet är representativt för. Eftersom denna undersökning 
däremot är kvalitativ och således inte eftersträvar generalisering, anses ett 
bekvämlighetsurval vara lämpligt för denna typ av undersökning. (Bryman & Bell, 2013). 
Syftet för bekvämlighetsurvalet är snarare att urskilja ett mönster på basis av det sampel 
som gjorts (Trost, 2015). 

Eriksson och Kovalainen (2008) betonar dock att i en omfattande 
mångfaldsundersökning som denna bör de valda observationerna vara tillräckligt lika 
för att generera nya teorier. Samtidigt bör de bestå av några liknande observationer och 
några olika observationer för att möjliggöra intressanta jämförelser mellan resultaten 
och generera nya teorier eller verifiera gamla. Utgående från denna riktlinje följde 
urvalskriterierna ett tillvägagångssätt som möjliggjorde ett flertal synpunkter både från 
ett venture capital-perspektiv samt ett crowdfunding-perspektiv. Därmed bestämde jag 
att åtta stycken informanter skulle representera tillväxtföretagen i denna studie. Åtta 
stycken kan ses som ett optimalt antal observationer i denna undersökning eftersom det 
möjliggör en djupgående analys bestående av tre stycken separata undergrupper. Dessa 
undergrupper består av 1) tillväxtföretag som erhållit venture capital-finansiering, 2) 
tillväxtföretag som erhållit crowdfunding och 3) industriexperter verksamma inom 
antingen venture capital- eller crowdfunding-industrin. Dock skiljer sig tillväxtföretagen 
vad gäller bland annat industri, tillväxtfas och mängden erhållen finansiering. Även de 
intervjuade informanternas profiler avviker, då de intervjuade personerna har olika 
bakgrund, utbildning, expertisområde och olika roller inom företagen. Dessa avvikande 
faktorer hämtar endast mera innehåll till undersökningen, eftersom jag i min analys 
ämnar hitta slutsatser om vilka typer av företag föredrar vilken typ av finansiering. Det 
faktum att företagen skiljer sig i dessa avseenden bidrar till att denna studie studerar 
fenomenen ur ett bredare perspektiv.  

Före intervjuerna genomförde jag dokumentation av all offentligt tillgänglig information 
om de företag som tillhörde samplet. Detta inkluderade bland annat uppgifter om 
företagets omsättning, tillväxtfas, antalet anställda och investeringsbelopp. Dessa 
uppgifter fungerade som beslutskriterier för valet av sampel för denna studie, och 
säkerställde att informanterna var lämpliga för denna forskning. Det data som erhållits 
från intervjuerna presenteras anonymt på så sätt att de enskilda informanterna samt de 
företag som de representerar inte kan identifieras. Därav presenteras informanterna i 
denna studie relativt ytligt. Eftersom studien baserar sig i stor grad på subjektiva åsikter 
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och synpunkter, säkerställer anonymiteten att informanterna kan svara möjligast ärligt 
och även dela med sig av eventuellt känslig information. Nedan presenteras en tabell 
över de tillväxtföretag som denna studie innefattar. 

 

Tabell 4 Presentation av tillväxtföretagen 

 

3.4 Presentation av informanterna 

Det är viktigt att även presentera informanterna i denna undersökning, eftersom denna 
studie kommer basera sig på deras åsikter och erfarenheter, på basis av vilka slutsatser 
kommer att dras (Eriksson & Kovalainen, 2008). I denna avhandling benämns företagen 
och industriexperterna med hjälp av bokstäver för att säkerställa informanternas 
anonymitet.  

Entreprenörerna 

Som representanter för tillväxtföretagen valdes entreprenörer från respektive företag 
utifrån deras roll och kännedom inom ämnet för denna avhandling. Även deras 
deltagande i företags strategiska finansieringsprocesser var ett kriterium. Den teoretiska 
referensramen för denna studie illustrerar även delvis entreprenörernas betydelse i 
finansieringsprocessen. I tabellen nedan anges detaljer för informanterna som 
intervjuades för att ge en kort översikt över de intervjuade.  
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Tabell 5  Presentation av entreprenörerna 

 

Industriexperterna 

Som tidigare nämnts, inkluderar denna undersökning även yttranden från fyra stycken 
industriexperter med relevant erfarenhet inom antingen venture capital- eller 
crowdfunding-industrin. Dessa informanters syfte i undersökningen är att bidra med en 
mer omfattande och djupgående insyn i venture capital- och crowdfunding-industrin i 
Finland. I tabellen nedan presenteras uppgifter om de intervjuade informanterna inom 
respektive industri.  



 

 

35 

 

Tabell 6 Presentation av industriexperterna 

 

3.5 Dataanalys 

Kvalitativa data är till sin natur mycket komplexa blir datamaterialet lätt relativt stort i 
sitt omfång. Dessutom grundar sig kvalitativa data på ord till skillnad från kvantitativa 
data som är standardiserat.  Därmed bör analysen av kvalitativa data ta hänsyn till icke-
standardiserat material, vilket innebär att data kan ha olika betydelser och tolkningar. 
(Saunders et al., 2015). Därmed rekommenderar Saunders et al. (2015) och Trost (2005) 
att forskaren delar upp dataarbetet i tre olika steg. Dessa steg består av att 1) samla in 
data, 2) analysera data och slutligen 3) tolka datamaterialet med hjälp av de teoretiska 
verktygen som finns tillgängliga.  

Enligt Saunders et al. (2015) är tematisk analys ett av de vanligaste verktygen för 
analyserandet av kvalitativa data. Den tematiska analysen grundar sig på att söka efter 
och identifiera mönster i den data som insamlats. På så sätt erbjuder den tematiska 
analysen ett systematiskt sätt att analysera kvalitativa data av olika slag. Den tematiska 
analysen lämpar sig för analyserande av både små och stora mängder av data. Enligt 
Saunders et al. (2015) är fördelen med den tematiska analysen dess logiska men 
samtidigt flexibla sätt att analysera data. Till skillnad från många andra metoder är det 
en lätt metod där forskaren kan fokusera på dataanalysen i stället för att kontrollera att 
analysmetoden efterföljer ett krångligt regelverk (Saunders et al., 2015). 

Den tematiska analysen har en okomplicerad struktur med ett enkelt tillvägagångssätt. 
Först bör forskaren bekanta sig med den data som han erhållit, vilket vanligtvis inleds i 
samband med transkribering av data. Därefter använder sig forskaren av kodning, vilket 
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innebär att data märks med en kod som symboliserar en specifik datauppsättnings 
betydelse. (Saunders et al., 2015). Saunders et al. (2015) rekommenderar att forskaren 
skapar ett ramverk som stöd för att organisera och sammanföra data. Detta kombinerar 
data med den existerande teorin, vilket i sin tur förser forskaren med ett analytiskt 
ramverk (Sander et al., 2015). På så sätt bryts existerande data ner i sina beståndsdelar 
och kodas sedan i enlighet med tillhörande teori. Ifall forskaren kommer fram till en 
punkt där data upprepade gånger stämmer överens med tidigare teorier har forskaren 
uppnått en så kallad teoretisk mättnad och kodningen anses vara fulländad. (Bryman & 
Bell, 2013).  

Jag har använt mig av den tematiska dataanalysen och därefter kodat data i tre olika 
nivåer i enlighet men Bryman och Bells (2013) rekommendationer angående kodning. 
Den första grundläggande nivån strukturerar data i olika datauppsättningar. Den andra 
nivån inkluderar större fokus på innehållet i det som sägs och därmed delas data enligt 
olika teman. Den sista nivån är starkt anknuten till den teoretiska referensramen och 
relationerna teman emellan kopplas och undersöks. (Bryman & Bell, 2013). Enligt 
Saunders et al. (2015) bör forskaren därefter testa relationerna mellan teman och på så 
sätt upptäcka ifall det finns data som inte rättar sig enligt det mönster som identifierats. 
Genom att undersöka dessa data på ovannämnt sätt, skapar forskaren en grund för att 
kunna dra giltiga slutsatser i sin analys (Saunders et al., 2015). 

3.6 Undersökningens kvalitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) har kvalitativ forskning fått utstå en del kritik på grund 
av sin subjektiva natur. Kritiken hänför sig till att forskarens egna uppfattningar om vad 
som är relevant och betydelsefullt kan påverka forskningen. Likväl kan en möjlig 
personlig relation som utvecklas under intervjun mellan forskaren och informanten ha 
en inverkan på resultaten och tolkningen av dem. Kvalitativ forskning anses vara 
ostrukturerad samtidigt som forskaren subjektiv väljer vad den lägger vikt vid både vad 
gäller datainsamlingen och dataanalysen. (Bryman & Bell, 2013).  

Enligt Eriksson och Kovalainen (2008) utvärderas kvalitativ forskning traditionellt 
utifrån studiens kvalitet och tillförlitlighet. Således kan forskningens allmänna kvalitet 
förbättras genom att förbereda en ändamålsenlig intervjuguide samt transkribera 
intervjuerna på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom bör kvalitetsåtgärder genomföras 
under hela datainsamlingsprocessen, och inte enbart i slutet (Hirsjärvi & Hurme, 2008). 
Detta har tagits i beaktande i denna forskning, eftersom intervjuguiderna utarbetades i 



 

 

37 

förväg och transkriberades direkt efter intervjun, vilket gjorde det möjligt att göra 
ändringar i insamlingsåtgärderna under själva datainsamlingsprocessen i stället för i 
slutet av forskningsprocessen (Eisenhardt, 1989).  

Forskning som bygger på en kritisk realistisk synvinkel bör enligt Eriksson och 
Kovalainen (2008) utvärderas utifrån forskningens giltighet, tillförlitlighet och 
generaliserbarhet. Just giltighet och tillförlitlighet nämns ofta som de viktigaste 
kriterierna för en betydelsefull studie. Validitet hänvisar till studier av fenomenet med 
tidigare bevisade reflektioner av fenomenet, medan tillförlitligheten i huvudsak är 
förmågan att upprepa studien med samma analysenhet. (Yin, 2003). Generaliserbarhet 
hänvisar i sin tur till förmågan att tillämpa forskningsresultaten i olika sammanhang än 
den som användes i själva undersökningen (Eriksson & Kovalainen, 2008).  

Denna forskningens tillförlitlighet baserar sig på den välplanerade metodiken, som 
möjliggör att samma forskning kunde utföras på nytt. Det bör emellertid noteras att 
eftersom denna studie utgår från åsikter och erfarenheter som grund för analysen, kan 
dessa åsikter och reflektioner om erfarenhet skilja sig under tidens gång. Studiens 
giltighet kan i sin tur bevisas med hjälp av den teoretiska referensramen med hjälp av 
vilken den empiriska forskningen har konstruerats. Således har även 
datainsamlingsmetoderna följt ett mönster som förutbestämts av den tidigare 
litteraturen. Dessutom är det viktigt att notera den partiskhet som existerar i denna 
studie, eftersom det kan påverka forskningens giltighet. Därav bör det påpekas att 
intervjuerna är partiska i den hänsyn att de baserar sig på informanternas åsikter, och i 
synnerhet när det gäller industriexperternas grupp kan partiskheten vara större eftersom 
de representerar respektive bransch och kan antas vara mer partiska gentemot sitt eget 
yrke. Ytterligare är kodningen och analysen av intervjuerna föremål för viss partiskhet, 
eftersom datainsamlingsprocessen bygger på forskarens individuella tolkningar. Även 
den tematiska analysen baserar sig på forskarens tolkning och slutsatser. På grund av 
dessa faktorer, kan viss subjektiv partiskhet existera inom denna forskning, eftersom det 
är omöjligt att undvika i denna typ av studie. 

Metoden är begränsad till tolv stycken observationer, bestående av utvalda 
entreprenörer och industriexperter. Generaliserbarheten av forskningsresultatet är 
begränsad, även om valet av lämplig metod minskar dessa begränsningar. På grund av 
begränsningar i omfattningen av forskningsdata kan studien inte dra slutsatser om alla 
företag i liknande situationer, men tack vare den tidigare beskrivna forskningsmetoden 
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kan studien erbjuda sådan teori som är tillämplig på företag inom motsvarande 
sammanhang. 

Slutligen bör denna forskningens etiska avseenden utvärderas eftersom de etiska 
frågorna för en forskning påverkar forskningen i sin helhet. Denna studie följer de etiska 
riktlinjer som Eriksson och Kovalainen (2008) föreslår. Mer specifikt innebär det att 
varje forskare ska behandla andra forskare samt varje deltagare i studien med hänsyn 
och respekt (Eriksson & Kovalainen, 2008). Detta har säkerställts genom korrekt 
citering av tidigare arbete samt genom att alla deltagare i studien informerades och 
garanterades anonymitet. I denna forskning har alla informanter frivilligt deltagit i 
undersökningen och forskaren har fått tillstånd av varje deltagare att spela in 
intervjuerna. Dessutom är alla informanter i denna forskning anonyma, och all känslig 
företagsspecifik information utelämnas.  Ytterligare har all tidigare forskning och annan 
sekundära data som inte tillkommit som resultat av denna forskning citerats på ett 
ändamålsenligt sätt. 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras och diskuteras de empiriska fynd som samlats in från 
intervjuerna bestående av åtta stycken tillväxtföretag och fyra industriexperter. 
Fallstudieföretagens resultat kommer att analyseras inom deras respektive 
undergrupper, varefter en sammanfattande tabell över alla resultat kommer att 
presenteras. Först presenteras de fynd som samlats in från venture capital-finansierade 
bolag, och därefter kommer fynden från de crowdfunding-finansierade företagen att 
presenteras. Slutligen kommer detta kapitel presentera de resultaten som samlats in från 
industriexperterna, vilket innefattar deras åsikter och erfarenheter om respektive 
finansieringsform. 

4.1 Venture Capital-finansierade företag 

Till näst presenterar jag resultaten från de venture capital-finansierade företagen, det 
vill säga Företag A, B, C och D. Dessa företag har i huvudsak erhållit sin finansiering från 
venture capital-bolag men har även erhållit finansiering på andra sätt så som kapital från 
affärsänglar och lånefinansiering. Ingen av dessa företag har sökt finansiering genom 
crowdfunding. Företagen är i olika stadier av sin livscykel, det vill säga i olika 
tillväxtstadier, vilket ger fynden mera perspektiv och större variation. Tre av dessa 
företag är i tillväxt- eller expansionsfasen och har således gjort flera 
finansieringsrundor, medan ett av dem är i såddfasen (Företag B) och erhöll sin första 
venture capital-investering i början av detta år. De resultat som presenteras i följande 
avsnitt har erhållits genom intervjuerna med Entreprenör A från Företag A, Entreprenör 
B från Företag B, Entreprenör C från Företag C och Entreprenör D från Företag D.  

4.1.1 Vilka faktorer avgjorde valet av venture capital 

För alla de intervjuade entreprenörerna var investeringsbeloppet ett avgörande 
kriterium vid valet av finansieringsform. Detta var de facto den första faktorn som 
informanterna lyfte fram vid intervjutillfällena, vilket signalerar att storleken på 
investeringen är en avgörande faktor som styr beslutsfattandet hos tillväxtföretagen. 
Speciellt Företag C och D betonade investeringsbeloppets avgörande roll, på grund av 
deras kapitalintensiva verksamhet samt det faktum att deras forsknings- och 
utvecklingskostnader (härefter FoU-kostnader) tar upp majoriteten av deras resurser. 
Denna typ av teknologi- och FoU-intensiva affärsverksamheter kräver naturligtvis större 
kapitalinsatser, vilket Entreprenör C och D anser vara möjligt att uppnå enbart via 
venture capital-finansiering. 
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”Det är allmänt känt att venture capital-bolag har möjlighet att investera större belopp 
än andra typer av investerare. Jag vågar påstå att det är den största enstaka orsaken 
till att entreprenörer i första hand riktar sig till venture capital-finansiering” 
(Entreprenör A). 

Entreprenör B lyfter fram möjligheten att erhålla venture capital-finansiering vid ett 
tidigare skede än vad som är fallet med andra typer av investerare. Entreprenören 
betonar venture capital-bolagens möjligheter att ta större risker och därmed kunna 
investera i företag som ännu befinner sig i såddfasen. Han framhäver att företaget inte 
ännu vid tidpunkten för investeringen hade något bevis för affärskonceptet (eng. proof-
of-concept) eller efterfrågan på marknaden (eng. market traction), utan de erhöll 
finansiering enbart på basis av sin affärsidé. Han påstår att de troligtvis inte hade erhållit 
finansiering via någon annan finansieringsform, eftersom de ännu saknade både 
historiska siffror och bevis på affärsverksamhetens profitabilitet.  

”Utan venture capital-finansiering hade vi aldrig fått in så stora investeringsbelopp 
vid ett så tidigt stadie av affärsverksamheten. Vi hade inte ens ett helt verksamhetsår 
bakom oss när vi redan fick in över en miljon i finansiering” (Entreprenör B). 

Majoriteten av entreprenörerna lyfter dessutom fram möjligheten och potentialen till 
framtida investeringar tack vare venture capital-finansiering, antingen genom att 
samma venture capital-bolag investerar i företaget flera gånger eller genom att venture 
capital-investerarna introducerar företaget för nya investerare. Tre av dessa företag har 
erhållit finansiering från en och samma venture capital-investerare mer än en gång. 
Entreprenör A betonar vikten av att redan i ett tidigt skede tänka på att ta emot 
investeringar från parter som har möjlighet att investera under flera omgångar, både för 
att spara resurser men också för att besparas från att ha ett flertal nya investerare med 
varsin ägarandel efter varje finansieringsrunda. Alla av de intervjuade entreprenörerna 
betonar dessutom venture capital-bolagens omfattande kontaktnätverk, tack vare vilket 
venture capital-investerarna kan introducera företagen till nya potentiella investerare.  

”För oss var det från första början viktigt att ta emot investeringar från investerare 
som har möjlighet att investera på nytt vid nästa finansieringsrunda. Både för att det 
sparar en hel del resurser och arbete, men också för att inte ha en så splittrad 
aktieägarstruktur” (Entreprenör A).   
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Venture capital-bolagens omfattande kontaktnätverk är av ännu större vikt för de företag 
som planerar expansion utomlands eller som redan har påbörjat sin 
internationaliseringsprocess. Entreprenör A, C och D betonar vikten av internationella 
investerare, i huvudsak venture capital-bolag, om ett företag planerar att expandera sin 
verksamhet utomlands. Entreprenör C förklarar att den geografiska närvaron av venture 
capital-bolaget är ett viktigt beslutskriterium i finansieringsprocessen eftersom det kan 
erbjuda ytterligare mervärde. Enligt Entreprenör A inger att partnerskap med ett finskt 
venture capital-bolag ökar trovärdigheten i deras framtida process att skaffa 
finansieringen från utländska Venture Capital-investerare. Enligt entreprenörerna är det 
extremt värdefullt att ha en investerare och därmed ett helt kontaktnätverk i det land dit 
man planerar att expandera till näst. De påpekar att denna typ av mervärde skulle vara 
svårt, eller till och med omöjligt, att hitta hos andra typer av investerare. Likväl anser 
Entreprenör D att erhållandet av finansiering från en utländsk venture capital-
investerare skulle hjälpa företaget att göra inträde på dessa utländska marknader. Hon 
konstaterar att venture capital-investerare inom en mer lukrativ marknad öppnar dörrar 
och därmed hjälper företaget att expandera till marknaden i fråga. Därmed överväger 
Företag D redan nu aktivt vilka finansierare som stöder deras internationella tillväxt 
bäst. Om de till exempel anskaffar finansiering från USA i framtiden så måste de 
strategiskt tänka igenom vilka alternativ som bäst skulle stödja expansionen till landet. 
Ytterligare konstaterar flera av entreprenörerna att det existerar mycket mindre 
monetära resurser i Finland på grund av storleken på ekonomin och att investerarna 
därmed också är mer riskaversa. Detta fungerar som tillräcklig orsak till att söka 
finansiering från utländska investerare. Finansiering från internationella källor anses 
kunna hjälpa företagen i deras tillväxt- och internationaliseringsprocess i större grad. 

”Vi har fokuserat på att hitta venture capital-investerare utanför Finland för att de ska 
kunna stöda oss vid vår framtida expansion till Norden och Tyskland. De 
internationella venture capital-bolagen har varit extremt värdefulla i planerandet av 
vår expansion, både vad gäller det strategiska och det operationella arbetet kring 
internationaliseringen” (Entreprenör A). 

”Sen dag ett har det varit vårt huvudsakliga fokus att få stora utländska venture 
capital-investerare eftersom vi agerar på globalt plan. Vi har givetvis även vissa 
inhemska investerare, men de blev redan i ett ganska tidigt skede för små för att kunna 
möta våra kapitalbehov. Dessutom har vi i USA en venture capital-investerare som är 
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expert inom just den industri som vi är verksamma inom, vilket har varit en av våra 
största drivkrafter i tillväxtprocessen” (Entreprenör C). 

Venture Capital-investerarnas mervärde i form av kompetens, expertis och erfarenhet 
var en faktor som nämndes omgående. Entreprenörerna var överens om att venture 
capital-investerare hämtar ett tydligt mervärde vid sidan av finansieringen tack vare 
deras erfarenhet och kompetens. Enligt Entreprenör C är venture capital-finansiering så 
kallade ”smart pengar” med vilket han menar att investerarna kan erbjuda värdefulla 
insikter tack vare sin erfarenhet och expertis, vilket är något som de flesta andra 
finansieringsalternativen saknar. Om venture capital-bolaget dessutom är specialiserad 
på den specifika industri som portföljbolaget är verksamt inom, ansågs det hämta ett 
ännu större mervärde till företaget i fråga. Venture capital-investerarnas expertis och 
erfarenhet ansågs vara värdefullt både vad gäller det strategiska arbetet och det operativa 
arbetet. Enligt Entreprenör D har det hos dem varit ett strängt krav att investeraren 
måste hämta denna typ av mervärde till företaget vid sidan av själva finansieringen – om 
detta krav inte uppfylls av investeraren så tackar de nej till investeringen.   

”Givetvis kommer pengar alltid att vara nummer ett, men venture capital-finansiering 
har även flera andra fördelar beroende på vilket mervärde tillväxtföretaget söker vid 
sidan av finansieringen. Deras expertis och erfarenhet inom både det strategiska och 
det operationella arbetet är extremt värdefullt för många företag, speciellt under de 
första 1–5 åren av företagets verksamhet” (Entreprenör D).  

Entreprenörerna A, C och D framhäver att en vägande strategisk orsak till att de har valt 
venture capital- finansiering är deras strävan efter exponentiell tillväxt och slutligen 
utförandet av en exit. Entreprenör C påpekar att venture capital-investerarna strävar 
efter att portföljbolaget ska växa ungefär tiofaldigt under de kommande 1–10 åren, vilket 
investerarna hjälper företaget att åstadkomma så snabbt som möjligt för att kunna 
värdera företaget till ett så högt värde som möjligt. Entreprenörerna hade dessutom som 
mål att förr eller senare förverkliga den så kallade exit-strategin, det vill säga att sälja 
bolaget inom 5-1o år till en extern part till ett så högt värde som möjligt.  Denna venture 
capital- strategi är i enlighet med entreprenörernas framtidsplaner för företagen, varför 
de har valt att utnyttja venture capital-finansiering för att uppnå målen.  

Entreprenör B ifrågasätter dock en aning venture capital-finansieringens överlägsna 
position i jämförelse med andra finansieringsformer. Entreprenören påstår att i grund 
och botten handlar det ju för företagen om att erhålla den största möjliga investeringen, 
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och ifall någon annan finansieringsform hade kunnat erbjuda lika stora investeringar 
samt ta lika stora risker så hade de förmodligen tävlat med venture capital-
finansieringen i större grad. Han tillägger att det är svårt att hitta stora enskilda 
investerare i Finland utöver venture capital-bolagen – det finns helt enkelt inte 
tillräckligt mycket kapital till förfogande. Enligt entreprenören finns det dock i viss grad 
en något överdriven hype kring venture capital i Finland för tillfället, vilket gör att många 
tillväxtföretag inte ens överväger andra alternativ, utan i stället följer strömmen och de 
industristandarderna som existerar i dagsläget. Dessutom påpekar entreprenören att 
venture capital är ”enkla pengar”, med vilket han menar att även om anskaffandet av 
finansieringen är en uttömmande process är det enkelt i den mening att företaget inte 
behöver betala tillbaka kapitalet vid någon tidpunkt och att det således är riskfritt 
kapital. 

”Det finns nog ingen vetenskaplig orsak bakom att vi anser att venture capital-
finansiering är det bästa alternativet för oss. Jag tror att en stor orsak bakom vårt val 
av finansieringsform baserar sig på att ta efter i det andra har gjort och följa de 
industrinormer som existerar för likartade bolag inom samma bransch” (Entreprenör 
B).   

4.1.2 Upplevda fördelar med venture capital 

Entreprenörerna i de mer etablerade företagen, det vill säga Företag A, C och D, enades 
alla om att den externa rådgivningen från venture capital-investerarna har främjat 
företagens tillväxt och ansåg att deras stöd har varit avgörande för att hjälpa företagen 
till det stadium där de är idag. Entreprenör A betonar att stödet från venture capital-
investerarna har främst riktat sig till entreprenören själv och att de därför har fungerat 
som viktiga mentorer för honom under företagets första verksamhetsår. Han tillägger att 
eftersom han inte har någon tidigare erfarenhet av entreprenörskap, har han lyckats 
undvika ett flertal strategiska och operativa misstag tack vare investerarnas stöd och 
vägledning. 

”Vi har undvikit många strategiska och operativa misstag tack vare stödet och 
vägledningen från våra venture capital-investerare. I något skede blir man ganska 
blind för den egna verksamheten, och då är det guldvärt att få vägledning från en 
extern part med värdefull kompetens och erfarenhet som kan se på företaget från en 
utomståendes perspektiv” (Entreprenör A). 
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Entreprenörerna är alla överens om att venture capital-investerarna har varit till stor 
hjälp vad gäller rådgivning inom försäljning och marknadsföring av företagen, vilket 
majoriteten av entreprenörerna inte hade någon tidigare erfarenhet inom eftersom de 
flesta av dem har en utbildning inom teknologi eller ingenjörskap. Enligt Entreprenör D 
är det just det som hämtar ett så stort mervärde till företaget, att venture capital-
investerarna kan hjälpa inom områden som entreprenören själv inte erfarenhet inom. 
På så sätt kan entreprenören fokusera det som den kan bäst, medan venture capital-
investerarna kompletterar med sådant som man är mindre kunnig inom eller inte har 
någon tidigare erfarenhet i.  

”Venture Capital-investerarna har flera års erfarenhet av vad som fungerar och vad 
som inte fungerar hos olika typer av tillväxtföretag. Denna kunskap och erfarenhet är 
något som vi inte hade kommit i kontakt med och kunnat utnyttja i vår egen 
tillväxtprocess utan våra investerare” (Entreprenör D).  

Vid sidan av venture capital-investerarnas mervärde i form av kunskap och erfarenhet, 
lyfter entreprenörerna även fram deras mervärde i form av att någon konstant utmanar 
och driver företaget och verksamheten framåt.  Entreprenör A förklarar att eftersom 
venture capital-investerarna har ett eget intresse i företagets framgång, vet man att allt 
de gör och föreslår är för företagets bästa och för att uppnå så kraftig tillväxt som möjligt. 
Han tillägger att eftersom man som entreprenör saknar en chef, kan det göra gott att i 
viss mån vara skyldig någon annan, eftersom det får en att utmana en själv och företaget 
i ännu större grad.  

”De månatliga styrelsemötena tillsammans med venture capital-investerarna gör att 
man konstant måste visa resultat, vilket fungerar som en ytterligare drivkraft att 
prestera. Eftersom investerarna har ett eget intresse i företagets framgång, kan man 
dessutom lita på att deras vägledning och råd är för företagets bästa, även om det 
ibland kan orsaka viss irritation att någon extern part ställer krav på företaget och en 
själv” (Entreprenör B).  

Entreprenör A, B och D betonar även att erhållandet av venture capital-finansiering har 
väckt mediernas intresse, och de har fått mycket positiv uppmärksamhet och synlighet i 
medierna tack vare kända venture capital-investerare. Alla entreprenörerna betonar 
dessutom att om man erhåller finansiering från en känd venture capital-investerare, så 
får man som företag ökad trovärdighet i även andra investerares och intressenters ögon, 
vilket har en positiv inverkan på företagets tillväxt och framgång i övrigt. Enligt 
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entreprenörerna hjälper denna ökade trovärdighet särskilt när man önskar att 
expandera verksamheten till utländska marknader eller söker finansiering från 
utländska aktörer. Enligt Entreprenör C och D har det varit mycket enklare att samla in 
finansiering under de senare finansieringsrundorna efter att man redan haft en erfaren 
venture capital-investerare ombord. Entreprenör C betonar ytterligare att orsaken till att 
de valt venture capital som deras huvudsakliga finansieringsmetod är för att de planerar 
att förverkliga sin exit på marknaden i USA, och därför behöver de även en amerikansk 
venture capital-investerare som introducerar dem till potentiella köpare på den 
amerikanska marknaden.  

”Att ha en välkänd och uppskattad Venture Capital-investerare ger inte enbart ökad 
synlighet efter finansieringsrundan, utan ökar även företagets trovärdighet bland 
kunder och potentiella framtida investerare. Dessutom öppnar det dörrar för större 
investeringar i framtiden samt möjligheten till investeringar från utländska 
investerare” (Entreprenör D). 

“Våra venture capital-investerare har hjälpt oss i att introducera oss till investerare 
som kunde vara potentiella investerare under nästa finansieringsrunda. Dessutom 
diskuterar de potentiella nya investerarna direkt med våra nuvarande investerare, 
vilket har varit väldigt fördelaktigt och tacksamt för oss” (Entreprenör A). 

Nackdelarna med Venture Capital-finansiering togs upp kortfattat som förlusten av makt 

och kontroll i bolaget, både vad gäller förlust av aktiekapital samt att ge ut en plats i 

styrelsen. Även processen att söka finansiering hos venture capital-investerare kan vara 

besvärlig eftersom förhandlingarna kräver en hel del tålamod från portföljbolagets sida i 

och med att investerarna kontinuerligt försöker hitta brister i företaget samt få ner 

värderingen av företaget, medan entreprenören i sin tur försöker framhäva de bästa 

sidorna och driva upp värderingen av företaget. På grund av nackdelarna med 

finansieringsformen framhäver entreprenörerna vikten av att hitta den rätta venture 

capital-investeraren för företaget, och som delar samma värderingar och visioner med 

företaget. Eftersom det existerar stora skillnader mellan venture capital-investerare är det 

svårt att avgöra ifall en enskild aktör kommer vara fördelaktig för företaget eller inte. 

Entreprenör A betonar att det är oerhört viktigt att hitta rätt venture capital-investerare för 

att de skall hämta önskat mervärde till företaget och vara till fördel för företagets 

utveckling och tillväxt. 
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4.1.3 Åsikter om crowdfunding 

Entreprenörerna var väldigt enade om sina tankar kring crowdfunding som 
finansieringsform. De alla var överens om att venture capital föredrogs som 
finansieringsmetod och lämpar sig bättre för deras typ av företag och respektive 
framtidsplaner, men crowdfunding betraktades inte heller som ett dåligt alternativ även 
om metoden inte ansågs vara lämplig för just deras finansieringsstrategier. 

Entreprenörerna betonade framförallt finansieringsmetodens upplevda komplexitet och 
arbetsbörda i jämförelse med mängden tillgänglig finansiering. Entreprenör A anser att 
crowdfunding-kampanjer skulle uppta en stor del av deras interna resurser på grund av 
den tid och arbete som finansieringsrundan kräver, vilket kunde ha en betydande, även 
om tillfällig, negativ inverkan på deras verksamhet. Även Entreprenör B påpekade att 
den tid och de resurser som krävs för en crowdfunding-kampanj skulle begränsa 
möjligheten att fokusera på företagets tillväxt och utveckling under tiden för kampanjen. 
Han konstaterade att han inte hade varit villig att spendera så mycket tid på att anskaffa 
finansiering vid denna tidpunkt eller så i början av företagets livscykel.  

”Eftersom vi är så få anställda och därmed har mycket begränsade resurser, så vill jag 
under denna tidpunkt hellre fokusera på företagets utveckling i stället för anskaffandet 
av kapital” (Entreprenör B).  

Utöver detta, framhäver Entreprenör A att det inom venture capital-finansiering krävs 
förhandling enbart med en motpart när processen framskrider, medan med 
crowdfunding finns det ett flertal olika motparter och investerare som alla har varsitt 
fokus. För att en crowdfunding-kampanj ska kunna bli framgångsrik, måste ett företag 
enligt honom alltså ägna en betydande andel av sina resurser och tid till att planera och 
därefter genomföra finansieringskampanjen. Dessutom har han förstått att det finns 
även en del arbete som tillkommer efter finansieringsrundans avlutande, samt såklart 
arbetet som tillkommer i längden av att ha flera enskilda små investerare med små 
ägarandelar i företaget.  

De fördelar som Entreprenör C ser med crowdfunding relaterar främst till den ökade 
synligheten i och med att finansieringsrundan samtidigt kan betraktas som en typ av 
marknadsföringskampanj för företaget. Dessutom ser entreprenörerna att fördelarna 
med crowdfunding inkluderar det faktum att entreprenören får behålla kontrollen av sitt 
eget företag, eftersom det inte finns någon investerare med så pass stor ägarandel att den 
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kan utöva bestämmanderätt i företaget. Alla entreprenörer framhäver just denna fördel 
som den främsta positiva aspekten med crowdfunding.  

”Fördelen med crowdfunding är att det ger entreprenören större frihet eftersom 
investerarna inte har någon bestämmanderätt eller en plats i bolagsstyrelsen. Detta 
lämpar sig naturligtvis bättre för vissa typer av branscher och företag, särskilt sådana 
som fokuserar på konsumentvaror eller -tjänster” (Entreprenör D).   

Både Entreprenör C och D tvivlar att crowdfunding som skulle lämpa sig för dem, 
eftersom de anser att finansieringsformen fungerar bättre för företag som fokuserar på 
konsumentvaror och -tjänster. Enligt dem har B2C-produkter bättre möjligheter för 
lyckade crowdfunding-kampanjer, eftersom privatpersoner har lättare att relatera till 
denna typ av produkter. Entreprenör C tillägger dessutom att företag som vänder sig till 
crowdfunding gärna bör ha en så enkel affärsidé som möjligt, så att privata investerare 
lättare ska förstå verksamheten och den marknad som företaget är verksamt inom. 
Entreprenör D betonar att crowdfunding fungerar bättre för företag inom B2C-industrin 
eftersom företaget kan förbinda sina egna kunder genom att de investerar i bolaget. Båda 
entreprenörerna är överens om att företag som är verksamma inom 
konsumentbranschen har lättare att locka till sig den typen av stora massor som 
crowdfunding innefattar, eftersom de privatpersoner som investerar i företaget kan se 
och förstå den konkreta produkten eller tjänsten som erbjuds. Båda betonar att 
teknologi- och mjukvarubaserade företag är betydligt svårare att förstå sig på, och därför 
också svårare att marknadsföra till den stora massan.  

”Crowdfunding är inte den mest optimala finansieringsmetoden för B2B-industrin som 
erbjuder sina varor och tjänster till andra företag, eftersom privatpersoner inte lika 
enkelt kan relatera till den typen av produkter eller lösningar på ett personligt plan. 
Crowdfunding baserar sig trots allt till största delen på psykologiska faktorer” 
(Entreprenör C).  

Entreprenör D ser crowdfunding som en komplementär form av finansiering och har sett 
ett flertal företag kombinera crowdfunding med venture capital-finansiering. Med andra 
ord utesluter den ena finansieringsmetoden inte den andra, utan crowdfunding kan 
användas som ett komplement, precis som många venture capital-finansierade företag 
ofta även får en del investeringar från affärsänglar i sina finansieringsrundor. Enligt 
entreprenören kan man på så vis utnyttja synligheten som tillkommer crowdfunding-
kampanjer och se det som en marknadsföringskampanj vid sidan av venture capital-
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finansiering. Entreprenör A betonar dock att crowdfunding erbjuder mindre 
investeringssummor än venture capital-finansiering, varav finansieringsmetoden inte 
lämpar sig för kapitalintensiva företag som söker större investeringsbelopp. Därav 
påpekar han att för dem hade crowdfunding inte fungerat som ensamstående 
finansieringsmetod, eftersom de aldrig hade kunnat samla in lika stora 
investeringsbelopp via crowdfunding som via venture capital. Vad gäller kombinationen 
av finansieringsmetoderna så anser han att crowdfunding-kampanjer helt enkelt kräver 
för mycket arbete och resurser för att enbart användas som ett komplement till deras 
huvudsakliga finansieringsmetod. Enligt Entreprenör A är det lättare och mer gynnsamt 
att ta in ett stort investeringsbelopp från en enda part, i stället för att samla in flera små 
investeringar från hundratals olika investerare, särskilt eftersom de små investerarna 
enligt honom inte hämtar något mervärde vid sidan av själva finansieringen. 

Entreprenörerna är dessutom enade om att de tror att det skulle vara besvärligt med så 
många enskilda investerare med varsin ägarandel i företaget. Även om de inte skulle 
besitta någon kontroll eller bestämmanderätt i företaget på grund av så pass små 
ägarandelar, så anser de att det hade varit besvärligt att ha så många enskilda ägare. 
Utöver det överloppsarbete som tillkommer med många enskilda ägare, så är 
entreprenörerna dessutom överens om att deras aktieägarstruktur inte hade sett lika bra 
ut om de hade haft hundratals små ägare i företaget. Speciellt Entreprenör A påpekar att 
detta inte hade sett bra ut när de ansöker om kapital vid framtida finansieringsrundor, 
och att det i värsta fall kunde påverka deras möjligheter att anskaffa finansiering i 
framtiden av diverse venture capital-investerare. Även Entreprenör C och D framhäver 
att vissa venture capital-investerare är mycket skeptiska till att ingå avtal med företag 
som har väldigt komplexa aktieägarstrukturer. Entreprenör C betonar att detta gäller 
särskilt om man söker finansiering från internationella venture capital-investerare, 
vilket har varit aktuellt i deras fall. 

”De juridiska ramarna för aktieägaravtal är redan färdigt väldigt komplicerade och 
orsakar en hel del förhandlingar. Att lägga dit till en ytterst komplex aktieägarstruktur 
med hundratals olika aktieägare hade kunnat skrämma iväg många potentiella 
investerare” (Entreprenör D). 

Jag tror att våra framtida potentiella investerare inte hade uppskattat en 
aktieägarstruktur med hundratals olika aktieägare med en liten ägarandel i företaget 
eftersom de bara skulle se det skapa onödigt krångel. ” (Entreprenör A) 
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Entreprenör D tror att orsaken till att människor fortfarande förhåller sig något tveksamt 
gentemot crowdfunding är på grund av tvekan gentemot finansieringsformens 
tillförlitlighet och pålitlighet. Hon påpekar att crowdfunding har ett mindre seriöst rykte 
än andra finansieringsalternativ, och att finansieringsformen har i historien fått utstå en 
del negativ publicitet. Entreprenör A betonar att skepticismen troligtvis åtminstone 
delvis beror på att investerarna som investerar i crowdfunding-kampanjer ofta är mindre 
erfarna, och har därmed mindre kunskap inom investerande och hur tillväxtföretag de 
facto fungerar. Trots detta påpekar entreprenörerna att det uppenbarligen finns 
efterfrågan på marknaden för denna typ av finansieringsalternativ och att 
finansieringsformen har god potential till att vidareutvecklas och få ett mer seriöst rykte. 
Entreprenör C tillägger att crowdfunding lämpar sig väldigt bra för vissa typer av företag 
och industrier samt företag som planerar börslistning. Därför anser han det vara 
värdefullt att det uppkommer flera professionella aktörer inom crowdfunding och att det 
i framtiden förekommer flera framgångshistorier inom industrin. 

4.1.4 Sammanfattning av upptäckterna 

De viktigaste faktorerna bakom valet av venture capital som finansieringsmetod var 
relaterade till investeringsbeloppets storlek, venture capital-investerarnas omfattande 
kontaktnätverk samt den kunskap och erfarenhet som investerarna besitter och därmed 
kan hjälpa portföljbolagen i sin tillväxt och utveckling. Även stödet i sökandet av 
framtida investerare, vägledningen i internationaliseringsprocesser samt hjälpen i exit-
planeringen vägande faktorer för informanterna. I tabellen nedan presenteras de 
viktigaste faktorerna för varför tillväxtföretagen har valt venture capital som 
finansieringsmetod och vilka fördelar de upplever att finansieringsformen har bidragit 
med. 

Tabell 7   Sammanfattning av upptäckterna från venture capital-finansierade 
tillväxtföretag 
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4.2 Crowdfunding-finansierade företag 

Till näst presenterar jag resultaten från de crowdfunding-finansierade tillväxtföretagen, 
det vill säga Företag E, F, G och H. Av dessa företag har Företag E, F och H erhållit både 
crowdfunding och venture capital-finansiering. Endast Företag H har inte mottagit 
venture capital-finansiering vid sidan av crowdfunding. Utöver dessa så har alla fyra 
företagen även använt sig av andra typer av finansieringsformer, så som lånefinansiering 
eller finansiering från affärsänglar. Även dessa fyra företag är i olika stadier av sin 
livscykel, det vill säga i olika tillväxtstadier, vilket ger fynden mera perspektiv och större 
variation. De resultat som presenteras i följande avsnitt har erhållits genom intervjuerna 
med Entreprenör E från Företag E, Entreprenör F från Företag F, Entreprenör G från 
Företag G och Entreprenör H från Företag H.  

4.2.1 Vilka faktorer avgjorde valet av crowdfunding 

Alla entreprenörer var enade om att de med hjälp av crowdfunding-kampanjen var ute 
efter synlighet och marknadsföring vid sidan av själva finansieringen. Entreprenör G 
framhäver att de ämnade få ökad synlighet på marknaden samtidigt som de ville prova 
produktens efterfrågan på marknaden. Enligt Entreprenör E hade företaget 
förhoppningar om att deras framtida investerare skulle bli så kallade ambassadörer för 
företaget genom att dela inlägg på sociala medier och i allmänhet prata om företaget och 
på så sätt driva företagets marknadsföringsinitiativ. Företag E hade planer på att slå 
igenom på B2c-marknaden vid sidan av den redan existerande B2B-marknaden, vilket 
de ansåg att crowdfunding-kampanjen kunde hjälpa till med. Enligt Entreprenör E gav 
finansieringskampanjen dem möjlighet att bepröva produktens popularitet och 
efterfrågan hos den stora massan av konsumenter.  

”Det fina med crowdfunding är att man samtidigt kan samla in kapital till företaget 
som man gör en marknadsföringskampanj. Vi utnyttjade denna chans till 100 % och 
marknadsförde vårt företag på alla kanaler och sociala medier som man bara kan 
tänka sig. Vi fick mycket synlighet även utanför själva finansieringskampanjen, bland 
annat ett flertal artiklar om företaget i diverse dagstidningar. Som pricken på i:et har 
vi nu hundratals investerare i företaget som fungerar som ambassadörer för 
företaget.” (Entreprenör E).  
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Till Företag E:s finansieringsstrategi tillhör att både utnyttja venture capital-finansiering 
och crowdfunding för att införskaffa kapital till bolaget. Entreprenör E ser 
crowdfunding-finansieringen som ett komplement till venture capital-finansieringen. 
Enligt honom fungerade crowdfunding-kampanjen för dem som ett test för framtida 
börslistning av företaget, eftersom deras plan är att bli börslistade inom 3–5 år. 
Entreprenören menar att crowdfunding-kampanjen gav företaget den synlighet och 
igenkänning som de behövde vid det här skedet av företagets livscykel och med tanke på 
de framtida planerna om börslistning.  Finansieringskampanjen gav dem även 
bekräftelsen om att deras varumärke och produkt uppskattas av publiken.  

”Vi ville se ifall vi har potential att börslista företaget i framtiden och crowdfunding-
kampanjen fungerade som ett slags test på hur intresserad publiken var av vårt företag 
och våra produkter. Vi lyckades samla in maximiinvesteringen på 2,5 miljoner under 
4 veckor och fick över 700 nya aktieägare i bolaget. Med andra ord gav kampanjen oss 
precis den bekräftelse som vi sökte från marknaden” (Entreprenör E).  

Vid sidan av synligheten framhävdes finansieringsformens enkla och snabba process 
som en av de viktigaste faktorerna. Speciellt Entreprenör G och H betonar 
finansieringskampanjens snabba och smidiga natur. Enligt Entreprenör H såg deras 
företag crowdfunding som ett enkelt sätt att snabbt få tillgång till ytterligare kapital. Han 
påpekar att de rätt plötsligt fick ett stort behov av extern kapital för att kunna finansiera 
företagets överlevnad, och att inget annat finansieringsalternativ kan erbjuda en så 
snabb process som crowdfunding. Även Entreprenör G framhäver finansieringsformens 
snabba process. Enligt honom tar crowdfunding-kampanjen inte bort resurser från 
ledningsgruppen i samma mån venture capital-finansiering. Enligt Entreprenör F tar 
förhandlingsprocesserna med venture capital-investerare ofta upp till ett halvt år förrän 
beslut fattas. Han påpekar att processen inom crowdfunding går betydligt snabbare, och 
när besluten väl har fattats så beror takten enbart på entreprenörens egna initiativ och 
mängden resurser som företaget kan sätta på finansieringskampanjen. 

”Förhandlingarna tillsammans med venture capital-investerare kan vara väldig 
utdragna, ibland tar det upp till ett halvt år förrän beslut fattas. I jämförelse har 
crowdfunding varit en väldigt snabb process. Dock krävs det en hel del resurser i form 
av tid och arbete både innan och under finansieringskampanjen som är bort från våra 
andra resurser, men det handlar enbart om ungefär två månader sammanlagt. 
(Entreprenör F). 
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Efter att man skrivit på pappren så tar processen från start- till slutdatum enbart 8 
veckor. Jag skulle våga påstå att ingen annan finansieringsform har möjlighet att 
erbjuda så pass stora investeringsbelopp på så kort tid. (Entreprenör H). 

Enligt Entreprenör H är crowdfunding en snabb process som inte stjäl resurser från 
ledningsgruppen i samma utsträckning som andra finansieringsmetoder. Han betonar 
att efter några veckors förarbete och planerande av kampanjen är själva aktieemissionen 
väldigt passiv, och att själva crowdfunding-plattformen sköter mycket av arbetet under 
kampanjens löptid. Dessutom hjälper de till med diverse arrangemang efter kampanjens 
utgång. Ytterligare framhäver entreprenören att företag ofta får en bättre värdering via 
crowdfunding än via venture capital-finansiering, eftersom venture capital-investerare 
är extremt stränga i sina värderingar och fokuserar ofta på att förhandla företagets 
värdering neråt. Han betonar att värderingen de fick via crowdfunding var en vägande 
faktor i deras val av crowdfunding som finansieringsmetod. 

“Tack vare crowdfunding hade vi möjligheten att snabbt anskaffa kapital och dessutom 
med en hög värdering på företaget” (Entreprenör H).  

En tredje vägande faktor som entreprenörerna nämner är bevarandet av kontrollen och 
självständigheten i företaget. Enligt Entreprenör F är crowdfunding en ypperlig 
finansieringsform för företag som värderar högt sin frihet och självständighet. Han 
förklarar att till skillnad från venture capital-finansiering där investerarna tar en 
ägarandel på 10–20 % med väldigt tugga investeringsvillkor, får man via crowdfunding 
små enskilda investerare som inte kan utöva kontroll eller makt i företaget. Med andra 
ord kan ingen extern part ha makt i företagets beslutsfattandeprocesser, och därmed får 
företaget behålla sin frihet och självständighet. Enligt entreprenören kan crowdfunding 
alltså ses som en mer flexibel finansieringsform eftersom entreprenören får behålla 
kontrollen över sitt företag och flexibiliteten i bolagsstyrningen. De andra 
entreprenörerna är överens om att detta är en av finansieringsformen största fördelar, 
och en av de viktigaste orsakerna till att företag väljer att använda crowdfunding som 
finansieringsmetod. Entreprenör D påpekar att eftersom de vid sina tidiga 
finansieringsrundor har tagit in venture capital-finansiering, så ville de i framtiden 
utnyttja mer demokratiska finansieringsmetoder eftersom om de enbart hade 
finansierats av olika venture capital-investerare så hade de förlorat en betydligt större 
kontroll av företaget än om de hade utnyttjat crowdfunding som komplement till venture 
capital-finansieringen. Ytterligare är entreprenörerna överens om att crowdfunding är 
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till sina investeringsvillkor mycket förmånligare än andra finansieringsmetoder, som 
ofta innefattar strikta investeringsvillkor i förmån för investerarna. 

”När en entreprenör söker finansiering så är dennes primära fokus själva 
investeringsbeloppet samt villkoren för investeringen. Om crowdfunding kan erbjuda 
ett företag ett tillräckligt stort investeringsbelopp så erhåller entreprenören de bästa 
investeringsvillkoren för sin egen del. Därav är det naturligt att crowdfunding har ökat 
i popularitet under de senaste åren.” (Entreprenör G) 

Entreprenör F förklarar ytterligare att deras företag strävar efter organisk, i stället för 
exponentiell, tillväxt och har inga planer på att göra en exit inom närmaste framtid. Med 
hänsyn till dessa faktorer så påstår han att crowdfunding bättre stöder deras strategiska 
planer och visioner, medan alla venture capital-investerare inte hade lämpat sig för dem 
och deras framtida planer. Han påpekar dock att de har valt sina venture capital-
investerare på basis av att de har samma vision och mentalitet, varav dessa investerare 
stöttar deras planer. Han tillägger att crowdfunding lämpar sig utmärkt för deras 
företagsberättelse och att finansieringsformen stöder deras initiativ att involvera deras 
kunder i företagets tillväxt och utveckling genom att ta in dem som aktieägare i bolaget.  

4.2.2 Upplevda fördelar med crowdfunding 

En av de främsta fördelarna med crowdfunding är enligt Entreprenör F den frihet och 
självständighet som ett företag lyckas bevara tack vare finansieringsmetoden. Detta är 
tack vare det faktum att finansieringsformen hämtar flera små enskilda investerare i 
stället för en stor investerare med en vägande ägarandel i företaget. Han tillägger att 
crowdfunding tillåter företaget att bevara friheten i sin bolagsstyrning eftersom företaget 
inte måste ge ut en plats i styrelsen eller ha en ägare i företaget som på annat sätt utövar 
makt eller kontroll. Även Entreprenör H påpekar att bevarandet av kontroll och 
bestämmanderätt i företaget har varit den största positiva faktorn med 
finansieringsmetoden. Han betonar att de tack vare crowdfunding har fått behålla sin 
självständighet och därmed ensam fatta beslut om företagets riktning och utveckling. 
Enligt honom har crowdfunding fyllt deras finansieringsbehov, samtidigt som 
finansieringsmetoden har bevarat deras frihet och flexibilitet.   

”Jag ser att den absolut främsta fördelen med crowdfunding är det faktum att företag 
får bevara sin frihet och självständighet på både strategiskt och operativt plan” 
(Entreprenör F). 
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För Företag E har crowdfunding-kampanjen fungerat som en metod för att öka 
synligheten för företaget i Finland och resten av Norden. Dessutom anser Entreprenör E 
att finansieringskampanjen uppfyllde sitt syfte i att göra pröva företagets lämplighet 
inför en framtida börslistning. Han betonar att de tack vare kampanjen erhöll just den 
publicitet och synlighet som företaget behövde för att förbereda sig för framtida 
börslistning. Utöver detta påpekar han att de genom kampanjen ville känna efter 
huruvida konsumenter skulle vara intresserad av produkten, det vill säga ifall företaget 
kunde göra ett strategiskt steg i att förflytta sig till B2C-marknaden. 
Finansieringskampanjen var ämnad till att öka deras försäljning hon konsumenter och 
estimera hur stor deras B2C-marknad uppskattningsvis kunde vara i framtiden. 
Entreprenören påstår att crowdfunding-kampanjen gav värdefulla insikter i dessa 
påseenden samtidigt som deras försäljning gjorde ett uppsving. Ytterligare hade 
finansieringsrundan en positiv inverkan på deras synlighet och publicitet även långt efter 
själva kampanjen, eftersom företaget erhöll hundratals nya aktieägare som agerat som 
ambassadörer för bolaget. 

”Genom crowdfunding kunde vi effektivt öka mängden aktieägare i företaget inför en 
framtida börslistning” (Entreprenör E). 

Även Företag F hade ett liknande syfte med finansieringskampanjen, att öka företagets 
synlighet som i sin tur skulle ha en positiv inverkan på försäljningen och slutligen 
företagets tillväxt. Enligt Entreprenör F använde företaget crowdfunding även som ett 
strategiskt medel för att få en starkare närvaro på B2C-marknaden. I deras fall ämnade 
kampanjen specifikt till att öka försäljningen hos konsumenter och utvärdera 
möjligheten att expandera deras produktsortiment ägnad till privatpersoner. Han påstår 
att finansieringskampanjen hade en tydlig positiv inverkan på deras B2C-försäljning 
samtidigt som vetskapen om företaget ökade drastiskt bland konsumenter. Vid sidan av 
de mer konkreta målen, berättar entreprenören att företaget dessutom ville involvera 
sina kunder i företagets verksamhet och företagsberättelse genom att ha en stor 
investerarkrets bestående av deras egna kunder. Han tillägger att flera av de investerare 
som blev ägare i företaget efter finansieringsrundan har hämtat ett tydligt mervärde till 
företaget i form av värdefulla kontakter, dyrbara råd samt även expertis inom deras 
specifika industri och marknad. 

”Genom crowdfunding mottar företaget flera enskilda aktieägare som samtidigt 
agerar som ambassadörer för företaget också potentiella framtida kunder” 
(Entreprenör F).  
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Entreprenör E, F och G framhäver att eftersom de både använt crowdfunding och 
venture capital-finansiering som finansieringsmetod har de kunnat utnyttja de fördelar 
som crowdfunding hämtar, utan att gå miste om det mervärde som venture capital-
investerare hämtar till företaget. Särskilt Entreprenör E och F betonar att de ser 
crowdfunding som en komplementär finansieringsmetod för deras företag, vid sidan av 
den finansiering som de erhållit från venture capital-investerare och affärsänglar. 
Eftersom crowdfunding inte hämtar mervärde i form av vägledning och stöd från 
investerarna, ser de finansieringsmetodens värde ligga i den marknadsföring och 
publicitet som crowdfunding-kampanjer hämtar. Entreprenörerna framhäver att de inte 
hade valt crowdfunding som ensamstående finansieringsmetod eftersom de även har 
behövt och velat utnyttja den kontaktnätverk och den erfarenhet som deras venture 
capital-investerare har bidragit med. Entreprenör E påpekar att företaget har genom att 
kombinera finansieringsmetoderna maximerat de fördelar som crowdfunding 
innefattar, eftersom han anser att deras tidigare venture capital-investeringar har stöttat 
crowdfunding-kampanjen. Entreprenör G påpekar att de tack vare crowdfunding-
kampanjen har lyckats samla in mera kapital än ifall de endast hade utnyttjat venture 
capital-finansiering. Han tillägger att crowdfunding möjliggjort anskaffningen av 
tilläggskapital till företaget utan att ge bort stora ägarandelar i företaget, vilket de inte 
hade velat göra i detta skede av företagets livscykel. 

”Genom att kombinera finansieringsmetoderna har vi fått det bästa av två världar. 
Finansieringsformerna har relativt olika fördelar, och tack vare kombinationen av 
dem har vi lyckats utnyttja alla de fördelar som de inhämtar och på så sätt uppnå 
maximal nytta för företagets tillväxt och utveckling” (Entreprenör E). 

”Crowdfunding är ”enkla pengar”, med vilket jag menar att det är ett relativt enkelt 
och snabbt sätt att ansöka om mera kapital till företaget med kort varsel.  Tack vare 
crowdfunding-finansieringen kunde vi snabbt ta in tilläggskapital till företaget som 
direkt gick åt till utvecklingen av vår teknologi och anställning av mera personal.” 
(Entreprenör G). 

I många fall kritiseras crowdfunding för problematiken kring en omfattande 
aktieägarkrets och svårigheterna med att anskaffa framtida kapital via andra 
finansieringsmetoder. Entreprenör F framhäver att det inte har varit några problem eller 
svårigheter med att ha en stor aktieägarkrets med hundratals små aktieägare. Han 
betonar att crowdfunding-bolaget har hjälpt dem både under och efter kampanjen med 
deras aktieregister samt att de erbjuder verktyg som gör det enkelt att både hålla reda på 
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och informera alla aktieägare om diverse ärenden. Entreprenören tillägger att de 
juridiska aspekterna kring de aktieägare som tillkommit via finansieringskampanjen 
hanteras enkelt tack vare plattformen som crowdfunding-aktören erbjuder. 
Entreprenörerna är alla överens om att den omfattande aktieägarkretsen inte har orsakat 
en stor mängd administrativt arbete eller krångliga juridiska avtal. Entreprenör E 
framhäver att crowdfunding-bolaget tar hand om de flesta aspekter gällande avtalen 
mellan investerarna och företaget, samt erbjuder verktyg och rådgivning för hanterandet 
av aktieregistret. Baserat på dessa svar har alltså den omfattande aktieägarkretsen inte 
orsakat svårigheter för crowdfunding-finansierade bolag, trots fördomarna om 
problematiken kring ämnet. 

”De juridiska aspekterna har varit enkla att hantera eftersom crowdfunding-aktören 
sköter dessa saker för företaget. Jag har upplevt crowdfunding som en väldigt smidig 
process vad gäller allt pappersarbete.” (Entreprenör F). 

En annan typ av fördom som ofta riktas mot crowdfunding är att det kunde hindra 
framtida investeringar från bland annat venture capital-investerare på grund av den 
komplicera aktieägarstrukturen. Även Entreprenör F påpekar att han ofta får frågor om 
ifall företaget har haft svårigheter i att anskaffa kapital via andra typer av investerare 
efter deras crowdfunding-kampanj. Han påpekar att dessa typer av fördomar ofta 
baserar sig på ovetskap om finansieringsformen och på att människor i allmänhet känner 
att de mer traditionella finansieringsmetoderna är säkrare och mer seriösa till sin natur. 
Entreprenör E, F och G slopar denna fördom. Entreprenörerna betonar att 
crowdfunding-kampanjen naturligtvis har diskuterats tillsammans med deras tidigare 
investerare och har på så sätt inte på något sätt hindrat investerarna att göra framtida 
satsningar i företagen. Entreprenör F berättar att de gjort en finansieringsrunda 
bestående av endast venture capital-investerare och affärsänglar efter crowdfunding-
finansieringsrundan, och att den tidigare kampanjen inte har haft någon påverkan på 
investerarnas villighet att investera i företaget. Ytterligare nämner Entreprenör H att de 
som bäst diskuterar en framtida finansieringsrunda med en venture capital-investerare 
som de planerar att skulle äga rum i slutet av året. Med andra ord anser entreprenörerna 
att crowdfunding-finansiering inte ses som ett hinder för företag som i framtiden vill 
söka finansiering via andra typer av finansieringsmetoder. Entreprenör G tillägger dock 
att detta kanske inte är fallet i alla länder, men att crowdfunding har i Finland utvecklats 
till ett seriöst finansieringsalternativ. 
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”Jag anser att crowdfunding i dagsläget är tillräckligt moget för att ses som ett bra 
finansieringsalternativ för olika typer av företag, speciellt med tanke på att de 
finansiella resurserna i Finland är något begränsade” (Entreprenör G).  

4.2.3 Åsikter om venture capital 

Entreprenörernas åsikter om venture capital var väldigt lika varandra, i och med att alla 
hade positiva erfarenheter om finansieringsmetoden och venture capital-investerare i 
allmänhet. Detta kan naturligtvis i stor mån förklaras av att Företagen E, F och G har alla 
kombinerat venture capital-finansiering med crowdfunding. Företag H har i sin tur inte 
ännu erhållit venture capital -finansiering, men har framtida planer om att inkludera 
finansieringsmetoden i sin finansieringsstrategi, närmare bestämt under företagets 
inkommande finansieringsrunda. 

Entreprenörerna är alla överens om att venture capital -investerare bidrar med 
värdefulla kontakter och nätverk, speciellt då företag planerar sin nästa 
finansieringsrunda. Enligt Entreprenör E har deras venture capital -investerare bidragit 
med värdefulla kontakter till företaget både i form av potentiella kunder och framtida 
investerare. Entreprenör F är överens om att deras venture capital -investerare har varit 
till stor hjälp i att introducera bolaget till viktiga kontakter och även intressenter som har 
varit intresserade av att köpa företaget. Den andra faktorn med venture capital-
investerare som entreprenörerna värderar högt, är deras expertis och erfarenhet. 
Entreprenör E påpekar att om man hittar rätt venture capital -investerare som både har 
kännedom om branschen och teknologin i fråga, så kan Venture Capitalisterna erbjuda 
företaget värdefull rådgivning. Han tillägger att detta stöd har varit till enorm hjälp för 
företagets utveckling och tillväxt.  

”Venture capital-investerarna har ett omfattande kontaktnätverk och en hel del 
erfarenhet och kunskap om olika företag och deras diverse framgångsfaktorer. Detta 
har varit till stor hjälp för oss i arbetet kring att utveckla företagets verksamhet samt 
knyta viktiga kontakter längs vägen.” (Entreprenör E).  

Både Entreprenör F och G nämner att venture capital -investerarna inger en viss 
kredibilitet till företaget, vilket crowdfunding inte lyckas med i samma utsträckning. 
Entreprenör F berättar att det har ett visst egenvärde att ha en stor och uppskattad 
venture capital -investerare bakom sig, eftersom det ger företaget mera kredibilitet från 
utomstående parter. Han tillägger att venture capital -bolag ger utomstående parter 
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bekräftelsen om att företaget är lönsamt och duktig på sin sak, vilket han tror att har 
hjälpt dem att både vinna nya investerare och rådgivare till företaget. Även Entreprenör 
G instämmer i att venture capital -investerare ger företag positiv publicitet i och med att 
de hämtar kredibilitet till företaget. Han nämner att crowdfunding inte inger samma 
kredibilitet, i alla fall om crowdfunding-aktören inte själv investerar i företaget, utan 
enbart erbjuder att investera i det via deras plattform. Han tillägger att crowdfunding-
aktörer inte utför en lika noggrann granskning av företagens finansiella siffror, 
lönsamhet, affärsidé och tillväxtpotential som venture capital -bolag, vilket gör att 
företaget inte erhåller samma bekräftelse om sin validitet via crowdfunding-kampanjer.  

”Att ha ett känt finskt venture capital -bolag bakom sig inger kredibilitet och validitet 
för företaget, eftersom det ger utåt en viss bekräftelse om att vi är duktiga på det vi gör 
och värda att investera i. Dessutom har vi tack vare våra venture capital -investerare 
lyckats få dyrbara rådgivare till företaget, som knappast hade slått upp ögonen för 
företaget utan den publicitet som vi erhållit tack vare våra venture capital -investerare. 
(Entreprenör F).  

”Den företagsgranskning som venture capital -investerare gör på sina potentiella 
portföljbolag är väldigt djupgående. De granskar precis allt i ett företag i minsta detalj, 
vilket inger att om de väljer att investera i företaget i fråga så måste det ha en värdefull 
affärsidé och potential till exponentiell tillväxt. Detta ger företaget stor kredibilitet 
utåt.” (Entreprenör G).  

Enligt entreprenörerna är den mest vägande nackdelen med venture capital-finansiering 
den makt och kontroll som venture capital -investerarna utövar på företaget, speciellt 
ifall investerarna ställer hårda investeringsvillkor. Entreprenör G berättar att om ett 
företag önskar att behålla sin frihet och självständighet, så kan venture capital-
finansiering ta bort en del av den friheten från bolaget. Han tillägger dock att den 
kontroll som de utövar beror till stor del på själva venture capital -investeraren och den 
procentuella ägarandel som de får i företaget. Även Entreprenör F betonar att det 
varierar väldigt mycket att i hur stor grad venture capital -investerarna sist och slutligen 
lägger sig i företagets strategiska och operativa processer. Han tillägger att det är ganska 
sällsynt att företag kommer i stora konflikter med sina venture capital -investerare, 
eftersom investerarna ju vill företagets bästa. Däremot påpekar han att venture capital-
investerarna kan ha ganska stränga investeringsvillkor till förmån för investerarna, 
vilket kan leda till att entreprenören förlorar en stor del av sin bestämmanderätt. Därför 
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betonar han vikten av att hitta rätt venture capital-investerare, som delar samma 
visioner och mål som entreprenören. Han tillägger dock att det kan vara svårt i början 
att hitta rätt investerare, och att alla företag såklart inte heller har möjligheten att välja 
mellan flera. Även Företag H betonar vikten av att hitta rätt venture capital -investerare. 
Han berättar att orsaken till att de inte ännu erhållit venture capital-finansiering är just 
att de haft svårigheter med att hitta en lämplig investerare som delar samma vision. Han 
tillägger att eftersom venture capital-bolaget i framtiden kommer få en stor ägarandel i 
företaget, vill de välja den mest lämpliga investeraren med stor omsorg. Han nämner 
ytterligare att det positiva med crowdfunding är att företaget inte har bundit sig till att 
samarbeta med endast en eller två parter som utövar makt över företaget. 

”Venture capital-investerare vill ta en plats i styrelsen, de vill ha prioritetsaktier och 
investeringsvillkoren är i allmänhet mycket strängare. Därav måste man välja venture 
capital-investerarna med stor omsorg, så att deras visioner är i linje med dina egna 
och du upplever att de kan hjälpa dig” (Entreprenör H). 

Entreprenörerna framhäver möjligheten att kombinera venture capital med 
crowdfunding, och på så sätt utnyttja de fördelar som bägge finansieringsformerna 
besitter. Entreprenör E berättar att kombinationen av finansieringsformerna har varit 
den mest ändamålsenliga lösningen för dem med tanke på deras finansieringsstrategi 
och framtida tillväxtplaner. Han uppmanar flera företag att se finansieringsmetoderna 
som komplement till varandra, eftersom båda har sina fördelar och hämtar ett mervärde 
vid sidan av finansieringen. Även Entreprenör G betonar att kombinationen av båda 
finansieringsmetoderna har varit till stor fördel för dem. Han berättar att de gärna vill 
behålla en del av den frihet och flexibilitet som crowdfunding erbjuder, medan företaget 
också har varit i behov av den erfarenhet och kunskap som venture capital -investerare 
kan bidra med.  

4.2.4 Sammanfattning av upptäckterna 

De viktigaste faktorerna bakom valet av crowdfunding som finansieringsmetod var 
relaterade främst till den ökade synligheten och bevarandet av den frihet och 
självständighet som finansieringsformen möjliggör. Utöver betonades även 
finansieringsformens enkelhet och snabbhet samt möjligheten att erhålla en högre 
företagsvärdering. De crowdfunding-finansierade företagen upplevde inte att den 
omfattande aktieägarkretsen eller de juridiska aspekterna skulle ha orsakat utmaningar 
för dem. I tabellen nedan presenteras de viktigaste faktorerna för varför tillväxtföretagen 
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har valt crowdfunding som finansieringsmetod och vilka fördelar de upplever att 
finansieringsformen har bidragit med. 

Tabell 8 Sammanfattning av upptäckterna från crowdfunding-finansierade 
tillväxtföretag 
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4.3 Industriexperter 

Syftet med att intervjua industriexperter var att samla in reflektioner och åsikter kring 
venture capital och crowdfunding från yrkesverksamma personer som har aktuell 
erfarenhet och kunskap inom respektive industri. Tack vare deras yrkesposition kan de 
bidra med synpunkter från ett flertal företag från ett utomstående perspektiv. Nästa 
avsnitt presenterar resultaten från dessa intervjuer och är uppdelat i två delar, först 
behandlas åsikterna kring venture capital och därefter åsikterna kring crowdfunding. 

4.3.1 Venture capital som finansieringsmetod för tillväxtföretag 

Venture capital ansågs vara fördelaktigt för nästan alla typer av tillväxtföretag i Finland, 
oavsett industri. Venture capital skapade inte heller lika mycket kontrovers i jämförelse 
med crowdfunding. Industriexperterna var överens om att de främsta fördelarna med 
venture capital var den erfarenhet och det kontaktnätverk som venture capital-
investerarna erbjuder vid sidan av själva kapitalet. Dessa icke-finansiella tillgångar anses 
hjälpa företag i många olika avseenden, bland annat vad gäller strategisk planering, 
affärsutveckling, tillväxt och internationalisering. 

Experterna var alla överens om att ett av venture capital-finansieringens främsta 
fördelar inkluderar den erfarenhet och expertis som investerarna besitter och den 
rådgivning som de erbjuder portföljbolagen. Venture capital-investerarna ansågs kunna 
erbjuda stöd i både de strategiska och operativa processerna i företaget. Expert A 
påpekar att tack vare venture capital-investerare har företaget alltid någon att vända sig 
till när de stöter på frågor och problem eller när de överväger mellan olika alternativ. 
Dessutom tillägger hon att entreprenör utan tidigare erfarenhet kan undvika ett flertal 
misstag och fallgropar som många tillväxtföretag gör under sina första levnadsår. Enligt 
henne är de första verksamhetsåren de viktigaste, eftersom de vanligtvis är avgörande 
för företagets framgång. Även Expert C betonar värdet av att få en utomstående parts 
synpunkt. Han tillägger att venture capital-investerare stöder företaget också i dess 
operativa processer så som rekrytering och produktutveckling, men även i de större 
processerna så som marknadsinträde och den strategiska planeringen. Ytterligare 
nämner experterna värdet av att ha en utomstående part som kontinuerligt sparrar och 
stöder företaget. 

”Ungefär 80 % av min arbetstid går åt till att hjälpa och utveckla våra portföljbolag. 
Med andra ord kan man konstatera att venture capital-investerare gör stora 
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satsningar i att hjälpa och stöda företagen i både deras strategiska och operativa 
processer” (Expert A).  

Vid sidan av erfarenheten, expertisen och vägledningen nämns venture capital-
investerarnas kontaktnätverk som en av de främsta fördelarna med 
finansieringsmetoden. Enligt Expert C hjälper investerarna att hitta relevanta experter 
till att stöda företagets utveckling samt söka potentiella framtida investerarkontakter till 
företaget. Expert B framhäver att venture capital-investerarna kan tack vare sitt 
omfattande kontaktnätverk erbjuda relevanta kontakter som kan hjälpa företaget i flera 
olika avseenden. Venture capital-investerarna kan även erbjuda företag framtida 
finansiering tack vare sina investerarkontakter, vilket enligt experterna kan ses som ett 
av finansieringsmetodens centrala fördelar. Expert D berättar att ett av hans viktigaste 
uppgifter i sitt arbete är att öppna dörrar för nya investerare och erbjuda kontakter till 
näringslivet. Enligt Expert A hjälper de företagen rent praktiskt med anskaffningen av 
framtida finansiering genom att skapa material och introducera företaget till viktiga 
investerare eller andra venture capital-investerare. Ytterligare nämner Expert D att 
venture capital-investerarna kan tack vare deras portfölj uppnå synergieffekter, genom 
att till exempel göra samarbeten, använda produkter eller tjänster i kors eller på annat 
sätt den existerande informationen mellan de olika portföljbolagen. 

”Venture capital-investerare har vanligtvis en portfölj bestående av ett flertal olika 
portföljbolag. Tack vare detta kan de uppnå synergieffekter, genom att till exempel 
samarbeta mellan företagen, använda produkter eller tjänster i kors eller på annat sätt 
utnyttja den existerande informationen till förmån för portföljbolagen” (Expert D). 

Experterna lyfter ytterligare fram vikten av att venture capital-investerarna hjälper 
företaget med deras exit-strategi eller likvideringen av företaget. Expert A betonar att 
företag vanligtvis behöver stödet från venture capital-investerarna för att komma till en 
punkt där likvidering eller börslistning blir aktuellt. Hon berättar att venture capital-
investerare hjälper företagen att uppnå nästa finansieringssteg och hjälper även 
företagen i att samla in större investeringsbelopp, vilket kan vara svårt speciellt vad 
kommer till utländska investerare. Vidare betonar Expert A att venture capital-
investerare är väldigt duktiga på att effektivisera och professionalisera affärsmodeller för 
att göra företagen mer lönsamma. Enligt henne är målet för venture capital-investerarna 
att göra företaget så attraktivt som möjligt inför en framtida potentiell exit, antingen 
genom ett företagsförvärv eller en börsnotering. Hon berättar även att deras bolag 
föredrar att ta en plats i styrelsen i alla sina portföljbolag för att säkerställa företaget 
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tillväxt och framgång. Enligt henne är det nära engagemanget mellan investerarna och 
portföljbolaget en förutsättning för att hjälpa företaget i sin utveckling och tillväxt i så 
stor utsträckning som möjligt. Dessutom fungerar venture capital-investerarna som en 
mellanhand mellan portföljbolaget och potentiella köpare. 

Kapitalet är alltså inte den enda tillgången som venture capital-investerare erbjuder till 
portföljbolaget, utan med kapitalet tillkommer även en hel del icke-monetära tillgångar 
som bidrar med mervärde till företaget. Uppenbarligen är venture capital-investerarnas 
huvudmål att öka värdet på deras investeringar och därför erbjuder de portföljbolagen 
all hjälp de kan för att i slutändan gynnas själva. Expert D påpekar därför att det är viktigt 
att det existerar förtroende mellan venture capital-investeraren och portföljbolaget. Om 
parterna står på samma sida och så gynnas båda parterna av samspelet dem emellan.  

De nackdelar med venture capital-finansiering som experterna kunde presentera var 
främst relaterade till investeringsvillkoren samt den kontroll som investerarna utövar på 
sina portföljbolag. Expert D berättar att investeringsvillkoren ofta innefattar väldigt 
stränga villkor vid sidan av ägarandelen, bland annat att venture capital-bolaget skall 
erhålla en plats i styrelsen, bestämmelser om likvidationspreferenser (eng. liquidation 
preferences) och bestämmelser om att skydda investerarens innehav mot utspädning 
(eng. anti-dilution preferences) för att nämna några exempel. Dessutom har venture 
capital-investerarna ofta bestämmanderätt eftersom villkoren ofta innehåller 
bestämmelser om investerarnas vetorätt gällande bland annat likvideringsbeslut, beslut 
angående affärsidén, rekrytering och interna finansieringsfrågor. Han betonar att det 
stora antalet aktier i företaget, styrelseplatsen och de stränga villkoren tillsammans ger 
venture capital-investeraren stor makt och kontroll över företaget. Han berättar att detta 
till slut kan leda till en situation där själva ägarna i företaget så småningom mister stora 
delar av sin ägarandel, och kan befinna sig i en sits där de till slut har en betydligt mindre 
ägarandel i företaget än vad de hade tänkt sig från första början. Expert D påpekar att 
den typen av situationer är särskilt vanliga hos företag som har gjort flera 
finansieringsrundor med ett flertal olika venture capital-investerare och till slut står med 
en väldigt liten ägarandel i företaget själv. Ytterligare påpekar Expert C att venture 
capital-investerarna sätter högre krav på bland annat företagets tillväxt och expansion, 
och kan använda rätt hårda medel för att uppnå sina mål med portföljbolaget. Enligt 
Expert C finns det risk för entreprenören att i slutändan vara i en position där han anser 
sig ha gått miste om sin bestämmanderätt och kontroll över företaget, och kanske även 
hamnar göra beslut som inte är fördelaktiga för ägaren.  
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4.3.2 Vilka företag lämpar sig venture capital för? 

Det generiska svaret på vilka typer av företag som lämpar sig bäst för venture capital-
finansiering är skalbara teknologiföretag som visar potential på kraftig tillväxt. Alla 
experterna betonar vikten av att företaget är skalbart och redo för exponentiell tillväxt. 
Expert D förklarar att eftersom venture capital-investerarna vanligtvis har ett 
investeringsintervall på 7–10 år per företag är det inte lönsamt för dem att investera i 
bolag med långsam tillväxtpotential. Därför är det viktigt att portföljbolagen visar tecken 
på hög skalbarhet, även på global nivå. Expert A tillägger att ett mått som vanligtvis 
används inom industrin är att företaget kan växa tiofaldigt under de tio inkommande 
åren. Enligt Expert D är även storleken på den marknad som företaget är verksamt inom 
en avgörande faktor i investeringsbeslutet, eftersom det i stor grad avgör hur stor 
potential det finns för tillväxt. Med andra ord vill venture capital-bolag investera i bolag 
som är verksamma inom en industri vars marknadsstorlek är så stor som möjligt. 

Eftersom venture capital-bolag i allmänhet investerar relativt stora investeringsbelopp 
lämpar sig venture capital-finansiering för kapitalintensiva bolag, berättar Expert C. 
Med kapitalintensiva bolag menas företag som kräver stora investeringsbelopp för att 
finansiera utvecklingen och tillväxten av bolaget. Enligt Expert C är detta ofta fallet med 
teknologibaserade företag eller till exempel företag som är verksamma inom 
läkemedelsindustrin och har höga FoU-kostnader. Expert D berättar att kapitalintensiva 
företag ofta även har svårt att erhålla finansiering via andra finansieringsformer 
eftersom företagen innefattar stora risker, och att i huvudsak görs sådana investeringar 
med hög risk endast av venture capital-bolag. Han tillägger att investeringar med hög 
risk oftast kan leda till de största vinsterna, vilket venture capital-investerarna 
naturligtvis är ute efter. 

Expert A berättar att även om venture capital-industrin är väldigt teknologi- och 
mjukvarubetonad, så har företagets bransch ingen skillnad när det gäller venture capital. 
Hon betonar att huvudsaken är att företaget är skalbart och att marknadsstorleken är 
tillräckligt omfattande. Även de andra experterna instämmer med att industrin inte 
spelar någon roll, utan att venture capital-investerarna mest fokuserar på företagets 
affärsidé och skalbarhet. Expert C tillägger att det inte har någon skillnad ifall företaget 
fokuserar på B2B- eller B2C-försäljning, men att venture capital-investerarna ofta 
investerar i företag med olika teknologi- eller mjukvarulösningar, i stället för mera 
traditionella konsumentprodukter eller hårdvaruföretag, på grund av industriernas 
skalbarhet. 
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4.3.3 Crowdfunding som finansieringsmetod för tillväxtföretag 

Enligt experterna finns det två självklara fördelar med crowdfunding, kapitalet och 
synligheten. Expert B påpekar att finansieringskampanjen samtidigt kan utnyttjas som 
en marknadsföringskampanj för företaget. Vid sidan av den synlighet och publicitet som 
företaget erhåller under finansieringsrundan, kommer företaget även att få hundratals 
nya investerare som ökar företagets synlighet. När dessa ambassadörer i sin tur sprider 
ordet om företaget och dess produkter till ytterligare flera personer eller företag, så kan 
man uppnå så kallade nätverkseffekter. Expert C nämner att investerarna i crowdfunding 
kampanjer ofta är kunder till företaget från tidigare eller potentiella framtida kunder. 
Tack vare att de investerar sitt eget kapital i företag kan alltså företaget förbinda sina 
kunder genom ägarskap.    

En annan faktor som experterna framhäver som en fördel med crowdfunding är det 
faktum att ägaren av företaget behåller kontrollen och bestämmanderätten i företaget i 
större grad än genom till exempel venture capital-finansiering. Expert D betonar att 
investeringsvillkoren i crowdfunding vanligtvis är väldigt ägarvänliga i jämförelse med 
andra finansieringsformer. Han berättar att detta beror på att aktieägaravtalet i 
crowdfunding-kampanjer vanligtvis består av ett minoritetsaktieägaravtal, vilket 
innebär att investerarna har betydligt mindre makt och bestämmanderätt i företaget än 
investerare med ett majoritetsaktieägaravtal. Även de andra experterna betonar 
betydelsen av att crowdfunding är betydligt mer fördelaktigt för entreprenören ifall 
ägaren av företaget önskar att behålla makten och kontrollen över företaget hos sig själv. 
Expert A påpekar att detta är en stor fördel med finansieringsformen speciellt om 
företaget inte är i behov av stöd och rådgivning från sina investerare. Expert D framhäver 
däremot att entreprenören måste vara väldigt noggrann med att det aktieägaravtal som 
erbjuds via en crowdfunding-kampanj är fördelaktigt för entreprenören och företaget, 
eftersom om man plötsligt måste fatta beslut som ska godkännas av alla aktieägare så 
blir det väldigt utmanande att driva igenom beslut på bolagsstämmonivå med en så 
omfattande aktieägarkrets bestående av hundratals investerare. 

Expert C och D menar att företag ofta kan erhålla en bättre värdering av bolaget genom 
crowdfunding än till exempel venture capital. Expert D påpekar att detta ofta har att göra 
med det faktum att man inte gör en alls lika utförlig företagsgranskning av bolaget inom 
crowdfunding som inom andra finansieringsformer, vilket i sin tur kan vara till nackdel 
för investerarna. Han tillägger även att det faktum att värderingen är högre än inom mer 
traditionella finansieringsformer kan bli en stor utmaning när det gäller framtida 
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finansieringsrundor. Expert B nämner att crowdfunding-kampanjer även kan ses som så 
kallade ”pre-IPOn” (pre-initial public offering), där företaget erhåller sådan publicitet 
och en mer omfattande aktieägarkrets som kan gynna företaget i sin plan om framtida 
börslistning. Han tillägger att företag kan med hjälp av en crowdfunding-kampanj 
bedöma hur stort intresse för företaget det finns hos vanliga aktieägare. Enligt honom är 
crowdfunding en bra metod för tillväxtföretag att bredda sin aktieägarkrets för att 
förbereda sig inför en framtida börslistning. 

”Genom crowdfunding kan tillväxtföretag på ett effektivt sätt öka mängden aktieägare 
i företaget för att förbereda sig inför en framtida börslistning” (Expert B). 

Experterna förhåller sig dock med visst förbehåll till finansieringsformen, delvis på 
grund av problematiken kring den omfattande aktieägarkretsen men också på grund av 
det faktum att investerarna inte bidrar med strategisk hjälp eller stöd till företaget i fråga. 
Expert C påpekar att nackdelen med crowdfunding är att investerarna äger en del av 
företaget men de kontribuerar inte till företagets framgång annat än med kapitalet som 
de investerar. Expert A betonar att de enskilda investerarna vanligtvis inte hämtar 
mervärde till företaget i form av till exempel expertis, kunskap eller kontakter, så som 
venture capital-investerare gör. Hon menar att om företaget är i ett tidigt skede av sin 
livscykel kan dessa icke-finansiella tillgångar vara avgörande för företagets framgång och 
framtida tillväxt. Den andra utmaningen är enligt experterna den invecklade 
aktieägarstrukturen som finansieringsformen medför. Expert C påpekar att 
aktieägarstrukturen kan bli väldigt invecklad på grund av flertalet enskilda aktieägare, 
vilket kan vara oförmånligt för företaget när det ska söka finansiering från andra håll i 
ett senare skede. Även Expert D betonar att den framtida anskaffningen av kapital kan 
försvåras av den omfattande och därmed invecklade aktieägarstrukturen. Han tillägger 
att framtida finansieringsrundor kommer att kräva mycket större ansträngning eftersom 
investerarbasen är så omfattande och de juridiska förhandlingarna är mycket mer 
tidskrävande. 

”Om företaget lyckas bli lönsamt enbart med hjälp av crowdfunding så fungerar det 
utmärkt som finansieringsmetod, men om företaget behöver utnyttja andra 
finansieringsformer så kan det stöta på problem under framtida finansieringsrundor 
på grund av den komplicerade aktieägarstrukturen” (Expert A). 

Tillsammans med experterna diskuterades även orsakerna bakom att crowdfunding inte 
än är en så populär finansieringsform hos tillväxtföretag i Finland. Expert D berättar att 
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crowdfunding fortfarande är en relativt ny finansieringsform och att det alltid tar sin tid 
att övertyga både investerarna och företagen som söker finansiering. Han tillägger att 
tills vidare har crowdfunding oftast utnyttjats av företag som inte har andra möjliga 
alternativ till hands, vilket också bidrar till crowdfunding-finansieringens något sämre 
rykte och kredibilitet. Enligt Expert C är en annan bidragande faktor till 
finansieringsformens sämre rykte det faktum att det finns vissa aktörer på marknaden 
som inte är lika seriösa och som tyvärr förstör ryktet för finansieringsformen till viss del. 
Han förklarar att både företag och investerare blir aktsamma med finansiering som har 
fått negativ publicitet eller som har lägre kredibilitet. Expert C tillägger att en ytterligare 
orsak är att det inte finns så många framgångshistorier inom crowdfunding än, vilket 
naturligtvis gör företagen mera reserverade gentemot finansieringsmetoden.  

Expert B anser att orsakerna bakom att många tillväxtföretag inte ser crowdfunding som 
deras förstahandsval är rädslan för ett publikt misslyckande, ha ett flertal enskilda ägare 
redan i början av företagets levnadsår, att samla finansiering från oprofessionella 
investerare samt finansieringsformens avvikande karaktär i jämförelse med de mer 
traditionella finansieringsformerna. Som ytterligare faktorer nämner han rädslan om att 
inte erhålla framtida investerare via andra former av finansiering samt avsaknaden av 
strategisk hjälp från investerarna.  

4.3.4 Vilka företag lämpar sig crowdfunding för? 

Experterna är enhälliga om att crowdfunding lämpar sig bättre för företag med större 
maturitet, det vill säga företag som söker finansiering vid ett senare skede av sin 
livscykel. Expert B betonar att företaget måste ha en färdig produkt eller tjänst samt 
gärna även bevis för en fungerande affärsidé (eng. proof-of-concept). Han tillägger att 
eftersom privata investerare är försiktigare och mer riskaversa än venture capital-
investerare, ska företaget gärna ha sin produkt ute på marknaden och även uppnått en 
del omsättning före en crowdfunding-kampanj. Privata investerare kräver bevis på både 
produktens eller tjänstens validitet men också den efterfrågan som den skapar på 
marknaden. Därför lämpar sig crowdfunding för företag som är i ett lite senare skede av 
sin livscykel i jämförelse med venture capital, där företag kan finansieras redan i 
såddfasen. Han påpekar även att företag som till sin maturitet redan är nära en framtida 
börslistning lämpar sig utmärkt för crowdfunding. Expert D håller med om detta, och 
anser att crowdfunding kan ses som en bra process att gå igenom vid framtida planer på 
börslistning eftersom företaget inom ramen för finansieringen måste ta hänsyn till vissa 
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samma aspekter som inom börslistning. Dessa innefattar bland annat 
investerarrapportering och hänsynstagandet till vissa bolagsstyrningsfrågor. 

Expert C påpekar att företag som söker lugn eller medioker tillväxt lämpar sig för 
crowdfunding, då företag med planer på exponentiell tillväxt gynnas mera av venture 
capital. Expert A tillägger att företag som inte eftersträvar exponentiell tillväxt eller stor 
skalbarhet bättre lämpar sig för crowdfunding än venture capital.  Expert C och D 
betonar tillika vikten av att företaget har en enkel och lättförståelig affärsidé och produkt 
eller tjänst som det erbjuder. Expert A påstår att speciellt konsumentprodukter eller -
tjänster lämpar sig för crowdfunding eftersom de ofta är lätta att greppa samt enklare 
går att relatera till från en privatinvesterares synvinkel. Expert A påstår även att 
konsumentprodukter och -tjänster ofta har varumärkesfördelar i form av synlighet som 
gör dem mer eftertraktade inom crowdfunding. Han påpekar också att speciellt företag 
som talar för etiska faktorer eller på annat sätt gynnar socialt viktiga ändamål gynnas av 
crowdfunding eftersom finansieringsformen i så stor utsträckning baserar sig på 
psykologi framom siffror.  

Expert B anser dock att B2B-företag lämpar sig lika bra för crowdfunding som B2C-
företag. Enligt hans yrkesmässiga erfarenhet består majoriteten av deras kundföretag av 
B2C-företag, men att det inte som enskild faktor påverkar ett företags framgång i en 
crowdfunding-kampanj. Han estimerar att cirka 70 % av deras kundföretag är B2C-
företag, medan resterande 30 % är B2B-företag. Enligt honom gynnas båda typerna av 
företag av crowdfunding i samma grad, trots den allmänna uppfattningen om att B2C-
företag bättre skulle lämpa sig för crowdfunding. Han påpekar att privata investerare 
likväl kan relatera till B2B-produkter eller tjänster, och att företagets inriktning samt 
lösning som erbjuds till marknaden inte har någon skillnad. Däremot fäster han särskild 
vikt vid att företaget har en medryckande företagsberättelse som lockar till sig privata 
investerare och ökar företagets marknadsföringsvärde. Han berättar att företag med en 
medryckande historia brukar vara mest framgångsrika i sina crowdfunding-kampanjer. 
Vid sidan av historian gynnas företag som redan har en etablerad kundkrets, eftersom 
de redan existerande kunderna ofta är de mest potentiella investerarna för företaget. 

4.3.5 Sammanfattning av upptäckterna 

Experterna anser att venture capital-finansierings främsta fördelar för tillväxtföretag 
består av investerarnas humankapital i form av kunskap och erfarenhet samt deras 
sociala kapital i form av den kontaktnätverk som de kan erbjuda. Dessutom framhävdes 
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venture capital-investerarnas hjälp vid anskaffningen av framtida finansiering och 
stödet i exit-planeringen. De främsta nackdelarna bestod av de stränga 
investeringsvillkoren och den kontroll som venture capital-investerarna utövar över 
portföljbolaget. Experterna anser att crowdfunding-finansieringens största mervärde 
ligger i den marknadsföring och synlighet som finansieringskampanjerna erbjuder. 
Utöver synligheten, betonades bevarandet av friheten och bestämmanderätten som en 
av finansieringsformens främsta fördelar. Nackdelarna med finansieringsformen anses 
vara den komplexa aktieägarstrukturen och avsaknaden av strategisk och operativ hjälp 
från investerarna. Även utmaningarna i anskaffningen av framtida finansiering 
framhävdes av informanterna. I tabellen nedan presenteras de för- och nackdelar som 
respektive finansieringsform innefattar för tillväxtföretag, samt vilka typer av 
tillväxtföretag som bättre lämpar sig för venture capital och vilka som är mer lämpare 
för crowdfunding. 

Tabell 9 Sammanfattning av upptäckterna från industriexperterna 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

Följande kapitel kommer att analysera resultaten mer detaljerat med hjälp av följande 
underrubriker: entreprenörens roll i avgörandet av finansieringsform, venture capital i 
Finland, crowdfunding i Finland och de upplevda fördelarna av finansieringsmetoderna 
i tillväxtföretagen. Den teoretiska referensramen kommer även att ses över baserat på 
resultaten i denna studie. Dessutom kommer resultaten från denna studie att jämföras 
med befintlig litteratur för att kunna dra giltiga slutsatser i slutet av denna forskning. 

5.1 Entreprenörens avgörande roll i valet av finansieringsform 

Entreprenörerna spelar en viktig roll i bestämmandet av företagets riktning och vision, 
vilket redan har beskrivits i den teoretiska referensramen för denna studie. Dessutom 
avgör entreprenörernas risktagningsförmågor att se möjligheter och skapa värde för 
företaget (Vinturella & Erickson, 2013; Baron & Shane, 2008), antingen genom 
mänskliga handlingar eller genom unika resurser så som extern finansiering (Timmons, 
2000; Stevenson & Jarillo-Mossi, 1986). Enligt Baron och Shane (2008) handlar 
entreprenörskap om specifika individer som använder olika medel för att utnyttja eller 
utveckla möjligheter och därmed producera ett brett spektrum av effekter, och således 
är utnyttjandet av möjligheter beroende av entreprenörerna själva. Därav samlade denna 
studie erfarenheter och åsikter från entreprenörer vad gäller utnyttjande av möjligheter 
genom olika finansieringsalternativ, speciellt vad gäller venture capital och 
crowdfunding. Således är det viktigt att erkänna den roll som dessa entreprenörer spelar 
vid avgörandet av finansieringsform, vilket denna studie påvisar. 

Baserat på denna studie verkar det som att vissa entreprenörer känner att de behöver 
eller vill ha en rådgivare som driver företaget framåt, oavsett deras tidigare erfarenhet 
eller kompetensnivå. Dessa entreprenörer ämnar hitta denna rådgivning från företagets 
yttre miljö, vilket vanligtvis tillkommer i form av investerare så som venture capital-
investerare. Följaktligen ansågs dessa beslutskriterier för vissa entreprenörer påverka 
vilken finansieringsform som entreprenören föredrog. Ytterligare framhävdes 
matchningen mellan entreprenören och investeraren som ett viktigt beslutskriterium. 
Flera av de intervjuade entreprenörerna uppgav att hitta en investerare som delar 
samma värderingar och strategiska visioner är ett viktigt kriterium vid beslutande av 
finansieringsmetod och investerare. Flera av informanterna i denna studie uppgav även 
att det bakomliggande skälet till valet av venture capital-finansiering relaterar till det 
mervärde som investerarna erbjuder, men att dessa måste vara i enlighet med företagets 
och entreprenörens behov och krav. Detta har inte ännu framhävts i den tidigare 
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litteraturen och därmed bidrar denna forskning till både tidigare och samtida forskning 
genom att betona att vikten av rätt investerare för företaget är av stor vikt och kan till 
och med avgöra valet av finansieringsform i lika stor grad som de andra faktorerna. 
Denna matchning är naturligtvis väldigt beroende av den individuella entreprenören 
eftersom de fattar beslutet om vilken finansieringsform företaget väljer och ytterligare 
vilken specifik investerare företaget väljer att finansieras av.  

Denna studie finner att själva entreprenören spelar en viktig roll i avgörandet mellan 
olika finansieringsalternativ. Dessutom är entreprenören företagets viktigaste 
beslutsfattare och därmed påverkar hans eller hennes personliga åsikter väsentligt den 
finansieringsstrategi som företaget väljer att följa. Detta beror på att avgörandet av 
finansieringsform är kopplat till de aspekter som entreprenören personligen behöver 
hjälp eller rådgivning i och dessutom där han eller hon anser att företaget behöver stöd 
i för att utvecklas. 

5.2 Venture capital som finansieringsmetod 

Till näst kommer uppmärksamhet att riktas mot de specifika faktorerna som avser 
venture capital och det mervärde som finansieringsformen hämtar till tillväxtföretag, 
vilka kan positivt påverka beslutet att använda finansieringsmetoden vid kapitalbehov. 
Det finns ett tydligt mönster vad gäller orsakerna till att tillväxtföretag söker venture 
capital-finansiering, vilket framgår både från tidigare forskning och denna studie. 

5.2.1 Erfarenhet och kontaktnätverk 

Så som föreslagits av den tidigare forskningen, hänför sig venture capital-
finansieringens mervärde till den erfarenhet och den kontaktnätverk som investerarna 
kan erbjuda sina portföljbolag (Alexy et al., 2012; Sahlman, 1990). Venture capital-
investerare är experter inom sina respektive områden och har även oftast varit 
entreprenörer själva vid en tidigare tidpunkt. Dessa icke-monetära tillgångar i form av 
erfarenhet och kontakter fungerar som de viktigaste skälen till venture capital-
finansieringens överlägsna position (Alexy et al., 2012; Keuschnigg, 2004; Bertoni et al., 
2011).  

Denna studie fann att den erfarenhet och det kontaktnätverk som venture capital-
investerare tillhandahåller är det främsta skälet till att tillväxtföretag söker finansiering 
i form av venture capital i Finland. I denna undersökning konstaterade både de 
intervjuade tillväxtföretagen och branschexperterna venture capital-investerarnas 
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erfarenhet och kontakter som de viktigaste icke-monetära tillgångarna och därmed det 
överlägset största mervärdet som venture capital-investerarna kan erbjuda sina 
portföljbolag. Dessutom ansågs dessa i många fall vara det främsta skälet till att välja 
venture capital-finansiering framom andra finansieringsalternativ hos tillväxtföretag. 
Det positiva mervärdet som dessa icke-finansiella tillgångar hämtar till företagen ansågs 
vara speciellt värdefullt i det finska finansieringsekosystemet eftersom venture capital-
investerarnas kontaktnätverk stöder finska tillväxtföretags expansion till utlandet och 
deras potential till framtida investeringar från den större marknaden, i och med att den 
finska finansieringsmarknaden är begränsad på grund av storleken på ekonomin. 
Ytterligare betonar Botazzi och Da Rin (2002) att venture capital-investerare investerar 
stora resurser i form av tid och rådgivning för att stödja sina portföljbolag i deras 
utveckling. I denna forskning sågs venture capital som ”smart kapital”, vilket innebär att 
finansieringsformen inte enbart erbjuder monetära tillgångar, utan även värdefulla icke-
monetära tillgångar som har en positiv inverkan på företagets framtida utveckling. 
Dessutom ses venture capital-investerare vara till stor hjälp vad gäller att stöda företaget 
i dess framtida finansieringsstrategi och hjälpa dem i anskaffandet av framtida kapital. 
Ytterligare anses en av investerarnas huvuduppgifter vara att hjälpa företaget med att 
uppnå en potentiell framtida exit, antingen genom börsnotering eller förvärv av bolaget.  

5.2.2 Kontroll och stränga investeringsvillkor – nackdelen med venture 
capital 

Venture capital-investerare utövar en hel del kontroll över sina portföljbolag på grund 
av de stränga investeringsvillkoren som tillkommer finansieringen av bolaget. Därav 
hänför sig nackdelarna med venture capital överlägset mest till förlusten av eget kapital 
och kontroll av företaget, eftersom det i venture capital-investerarnas investeringsvillkor 
vanligtvis ingår ett krav om en plats i företagets styrelse (Sahlman, 1990). Vidare har 
resultaten från denna studie påvisat att entreprenörerna i venture capital-finansierade 
tillväxtföretag kan hamna i en försvagad position eftersom venture capital-
investeringarna ofta innebär även andra strikta villkor i utbyte mot investeringen i 
företaget. Dessutom tenderar värderingen av venture capital-finansierade företag vara 
lägre jämfört med andra finansieringsalternativ eftersom venture capital-investerarna 
har mera erfarenhet och bättre kunskap i värderingen av företag, men också för att de 
vanligtvis gör en mer utförligt granskning av företagen i jämförelse med andra 
investerare. Förhandlingarna med venture capital-investerare kan bli långvariga och 
utgöra en omfattande process som tar bort resurser från företaget att fokusera på sin 
kärnverksamhet. De flesta informanterna ansåg dock att en framgångsrik 
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finansieringsrunda är värd den tid och det arbete som investeras i den eftersom den är 
avgörande för företagets framtida utveckling. En av informanterna uppgav dock att 
skälet till att hans företag inte har valt venture capital-finansiering är att han inte vill ge 
investerarna beslutsfattanderätt. Det är också intressant att notera att åsikterna gällande 
venture capital-processens komplexitet och tidskrav skilde sig väsentligt, eftersom vissa 
informanter ansåg venture capital-finansiering vara en tidskrävande och arbetsintensiv 
process, medan andra ansåg att det var en enklare process i jämförelse med andra 
finansieringsalternativ.  

5.2.3 Viktigaste faktorerna bakom valet av venture capital 

Generellt stöder denna studie till stor del de observationer och resultat som tillkommit 
från tidigare studier, vilka har visat att venture capital tillhandahåller nödvändiga icke-
monetära tillgångar vad gäller investerarnas humankapital och sociala kapital (Alexy et 
al., 2012).  Dessa icke-monetära tillgångar hjälper i sin tur företag att växa snabbare. 
Trots denna generella synpunkt, skiljer sig naturligtvis de enskilda företagens 
beslutskriterier och skäl bakom valet av finansieringsformen beroende på företaget och 
dess entreprenör.  

Denna studie fann att utöver de monetära tillgångarna, som naturligtvis utgör en viktig 
faktor till att välja venture capital-finansiering, spelar även industrikontakterna och 
kontaktnätverket i stort en betydande roll för valet av finansieringsformen. Denna 
observation stöder de resultat som bland annat Hellman och Puri (2000) och Alexy et al. 
(2012) funnit. Även de framtida finansieringsmöjligheterna och genomförandet av en 
exit-strategi sågs som viktiga strategiska skäl som stöder valet av venture capital. Detta 
speglar bristen på tillgängliga finansiella resurser samt bristen på ledarerfarenhet hos 
entreprenörer, särskilt vad gäller entreprenörer utan tidigare erfarenhet av 
entreprenörskap (Gabrielsson & Kirpalani, 2008). Därmed kan dessa resurser ses som 
avgörande för tillväxtföretagens framtida tillväxt och expansion (Croce et al., 2013). 
Figuren nedan beskriver det generella mönstret för finska tillväxtföretag som väljer 
venture capital som finansieringsform. 

 

Figur 4 Strategiska faktorer relaterade till valet av venture capital som finansieringsform 
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5.3 Crowdfunding som finansieringsmetod 

Till näst kommer jag presentera slutsatserna relaterade till crowdfunding och de faktorer 
som stöder valet av crowdfunding som finansieringsform. Sammantaget finner denna 
studie liknande observationer som tidigare litteratur, bland annat observationer 
relaterade till den ytterligare synlighet och marknadsföringskraft som 
finansieringsformen erbjuder (Belleflamme et al., 2013). Dessutom finner denna studie 
även att utmaningarna beträffande den omfattande aktieägarkretsen och anskaffandet 
av framtida finansiering anses av vissa vara en förhindrande faktor för att välja 
finansieringsformen, medan det enligt andra inte ses som ett problem. Till näst kommer 
en mer djupgående analys att presenteras. 

5.3.1 Utmaningarna med den omfattande aktieägarkretsen och 
anskaffningen av framtida finansiering 

Till att börja med är det viktigt att diskutera den stora problematiken med crowdfunding 
som i viss mån har orsakat debatt mellan utövare och forskare. Denna studie har visat 
att vissa tillväxtföretag undviker crowdfunding som finansieringsmetod på grund av den 
upplevda administrativa komplexiteten, särskilt relaterad till den omfattande 
aktieägarkretsen och andra juridiska aspekter. Enligt tidigare forskning har 
lagstiftningsfrågor gällande finansieringsmetoden orsakat komplikationer (Ahlers et al., 
2015) eller till och med förhindrat crowdfunding-aktiviteter på grund av 
investerarskyddet (Belleflamme et al., 2014). Trots diskussionerna kring 
finansieringsformen juridiska ramar, har denna studie dock påvisat att de juridiska 
aspekterna kring finansieringsformen inte har lyfts fram som en utmaning förutom vad 
gäller den omfattande aktieägarkretsen – och där också endast vad gäller den 
arbetsmängd som tillkommer. Dessutom har denna forskning funnit att särskilt de 
informanter som inte utnyttjat crowdfunding som finansieringsform verkar vara i viss 
mån skeptiska vad gäller finansieringsmetodens effektivitet.  

De entreprenörer som inte anskaffat kapital via crowdfunding uppgav att de uppfattar 
crowdfunding som något komplicerat på grund av den omfattande aktieägarkretsen och 
de praktiska komplikationer som kommer därtill. Denna uppfattning stöds även av vissa 
av industriexperterna, vilka anser att crowdfunding kan vara problematiskt för vissa 
tillväxtföretag på grund av dessa utmaningar. Den omfattande aktieägarkretsen ansågs 
orsaka större arbetsbörda för företagen vad gäller olika processer och diverse 
administrativt arbete som krävs. I synnerhet den arbetsbörda som tillkommer efter 
crowdfunding-kampanjen på grund av antalet enskilda investerare tycktes orsaka en hel 
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del misstanke hos de informanter som inte hade valt finansieringsmetoden. Detta kan 
baserat på denna studie vara en av de viktigaste orsakerna bakom ovilligheten att välja 
crowdfunding som finansieringsform hos tillväxtföretag i Finland. Även om de juridiska 
aspekterna och arbetet kring den omfattande aktieägarkretsen har förbättrats eller 
tacklats, och det dessutom har visats några framgångsrika exempel på tillväxtföretag som 
anskaffat kapital via crowdfunding, är konceptet fortfarande så pass nytt och fyllt av 
ovetskap att finansieringsformen fortfarande innefattar viss skepticism. Baserat på 
denna studie verkar det som att problematiken kring de juridiska svårigheterna (Ahlers 
et al., 2015) har tacklats i Finland, men att problematiken kring den omfattande 
aktieägarkretsen och därtill hörande juridiska utmaningar fortfarande lever kvar.  

Den andra faktorn som väcker vissa motsägelsefulla åsikter kring crowdfunding är 
relaterade till mängden kapital som går att erhålla samt svårigheterna kring framtida 
finansieringsrundor. Informanterna som inte erhållit kapital via crowdfunding ansåg att 
de tillgängliga investeringsbeloppen inom finansieringsformen inte motsvarar de 
investeringsbelopp som går att erhålla via venture capital. Därav ses crowdfunding 
generellt sett lämpa sig bättre för tillväxtföretag som inte har ett lika stort kapitalkrav. 
Emellertid kan detta ses som något motsägelsefullt med tanke på att två av 
entreprenörerna framgångsrikt lyckats samla in över två miljoner i investeringar via 
crowdfunding.  Ytterligare kan tillväxtföretag enligt Expert B samla in upp till åtta 
miljoner euro via crowdfunding enligt de finska juridiska ramarna, men att de vanligtvis 
inte gör finansieringsrundor som överstiger fyra miljoner euro. Följaktligen kan man inte 
dra slutsatsen om att crowdfunding endast skulle vara tillägnat företag som söker små 
investeringsbelopp eftersom den finska lagstiftningen möjliggör stora 
finansieringsrundor även inom crowdfunding. Investeringsbeloppet kan därmed ses 
vara mer kopplat till de enstaka tillväxtföretagens möjlighet och kapacitet att samla in 
större investeringsbelopp via crowdfunding-kampanjer.  

Vid sidan av investeringsbeloppets storlek var även rädslan gällande utmaningar vid 
framtida finansieringsrundor närvarande hos tillväxtföretag som inte anskaffat kapital 
via crowdfunding. Orsakerna bakom utmaningarna uppgavs enligt entreprenörerna och 
experterna vara problematiken kring den krångliga aktieägarstrukturen samt 
fördomarna kring crowdfunding som finansieringsmetod. Enligt entreprenörerna som 
inte använt crowdfunding som finansieringsform kan den krångliga aktieägarstrukturen 
orsaka svårigheter ifall tillväxtföretag önskar att i framtiden söka finansiering via de mer 
traditionella finansieringsformerna. Detta argument stöddes även i viss mån av 
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industriexperterna som ansåg att det existerar vissa fördomar om att den komplicerade 
aktieägarstukturen kan skrämma iväg potentiella framtida investerare. Däremot ansåg 
de entreprenörer som anskaffat kapital via crowdfunding att detta inte orsakat problem 
för dem vid förhandlingar om framtida finansieringsrundor, och att crowdfunding ses 
som ett komplement till deras venture capital-finansiering.  

I kontrast till problematiken kring den komplicerade aktieägarstrukturen och 
utmaningarna med den framtida finansieringen, betonar den tidigare litteraturen 
(Gleasure, 2015) samt informanterna i denna studie att en av finansieringsformens 
största fördelar är den flexibilitet och självständighet som entreprenören och 
företagsledningen bevarar i samband med finansieringen. I jämförelse med venture 
capital kan entreprenören genom crowdfunding bevara kontrollen över sitt företag och 
ha färre aktieägare med bestämmanderätt i företaget. Även de entreprenörer som inte 
har tillämpat crowdfunding som finansieringsform konstaterar att detta är en av de 
främsta fördelarna med finansieringsmetoden och den faktor som de tror att lockar 
entreprenörer mest vad gäller crowdfunding. 

5.3.2 Marknadsföring och finansiering i en och samma kampanj  

Belleflamme et al. (2013) framhäver att entreprenörer specifikt betonar möjligheten att 
få synlighet för sitt företag och marknadsvalidering för sin affärsidé som de främsta 
fördelarna med crowdfunding. Även i denna forskning sågs crowdfunding som en 
finansieringsform som möjliggör ökad synlighet samt ett nätverk av ambassadörer för 
företaget och dess varumärke, vilket stöder upptäckterna i den tidigare forskningen 
(Belleflamme et al., 2013; Gerber & Hui, 2013; Mollick, 2014). 

Ett generellt antagande i denna studie var dock att B2B-företag inte lämpar sig lika bra 
för crowdfunding som B2C-företag. Även om Expert B redogjorde för att fördelningen 
mellan B2B- och B2C-företag inom crowdfunding är relativt jämn, finns det fortfarande 
en klar övertygelse om att B2C-företag är bättre lämpade för att utnyttja crowdfunding 
som finansieringsform. En av anledningarna till detta anses vara att B2C-företag är 
lättare att relatera till för privata investerare samt att B2C-företag ofta har en mer 
lockande företagshistoria som fångar investerarnas intresse. Just vikten av en 
medryckande historia betonades av flera informanter i denna studie. Den har dock inte 
lyfts fram i den tidigare litteraturen, även om resultaten från denna studie indikerar att 
det är en viktig nyckel till framgång inom crowdfunding, eftersom publiken vill kunna 
relatera till företagets berättelse och affärsidé för att vilja investera. Därav uppfattas 
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B2C-företag vara mer lämpliga för crowdfunding-kampanjer, även om det inte i sig 
bestämmer om ett företagets framgång inom crowdfunding och trots att det existerar 
framgångshistorier även hos B2B-företag. 

5.3.3 Viktigaste faktorerna bakom valet av crowdfunding 

De övergripande fördelarna med crowdfunding som hittades i denna studie 
överensstämmer med de fördelar som den tidigare litteraturen har funnit, så som ökad 
synlighet, bevis på ett fungerande affärskoncept, marknadsvalidering och efterfrågan på 
marknaden (Belleflamme et al., 2013; Mollick, 2014; Gerber & Hui, 2013). Denna studie 
finner även att flexibiliteten och självständigheten framstår som en tydlig fördel med 
crowdfunding, vilket också överensstämmer med tidigare forskning (Gleasure, 2o15). En 
ytterligare intressant observation som tillkommit från denna studie är att man med hjälp 
av crowdfunding kan prova företagets lämplighet för samt förbereda företaget inför en 
framtida börsnotering. Detta är en ny upptäckt som inte betonats i den tidigare 
litteraturen, och som tillför en intressant aspekt till valet av finansieringsformen. Trots 
några nya faktorer som denna studie har hittat, verkar de centrala fördelarna som 
uppfattas med crowdfunding vara i linje med de som beskrivits i den tidigare litteraturen. 
Dessa presenteras i figuren nedan. 
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Figur 5 Fördelar med crowdfunding i Finland 

 

5.4 Jämförelse med den teoretiska referensramen 

Baserat på resultaten från den empiriska data från denna studie är det slutligen lämpligt 
att se över den teoretiska referensramen som beskrivs i början av denna forskning. Den 
teoretiska referensramen byggdes på basis av den tidigare litteraturen och eftersom den 
tidigare forskningen är begränsad från en finsk synvinkel är det viktigt att jämföra den 
med de finska tillväxtföretagens resultat som tagits fram i denna studie.  

För det första uppgav den tidigare litteraturen att entreprenören kommer spela en 
avgörande roll i fastställandet av tillväxtföretagets finansieringsstrategi, eftersom det är 
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de som bedömer kapitalkravet och resursbehoven för företagen. Detta baserades på de 
definitionerna av entreprenörskap som i huvudsak beskrev att entreprenören använder 
olika sätt att utveckla och utnyttja olika finansiella möjligheter (Baron & Shane, 2008) 
och på så sätt spelar en viktig roll i definierandet av företagets framtid och utveckling. 
Således har denna studie påvisat att entreprenörer generellt sett letar efter mervärde från 
den valda finansieringsformen, oavsett om de väljer att använda sig av venture capital-
finansiering eller crowdfunding. Därmed förblir observationerna i den teoretiska 
referensramen oförändrade när det gäller entreprenörens roll vid avgörande av valet 
mellan olika finansieringsformer. Denna studie visar emellertid att det mervärde som 
entreprenörerna söker från finansieringen skiljer sig då det baserar sig på företagets och 
entreprenörens individuella åsikter och behov. De flesta entreprenörerna som 
intervjuats för denna studie påvisade att det mervärde som företaget kan uppnå i form 
av vägledning från investerarna, synlighet, möjlighet till framtida finansiering och 
potentiell exit är de faktorer som entreprenörerna fokuserar mest på när de söker 
finansiering. Denna studie fann emellertid inte att entreprenörens tidigare erfarenhet 
skulle ha haft en signifikant effekt på den valda finansieringsformen, eftersom data 
visade att skillnaderna i entreprenörernas individuella erfarenhet och kompetens inte 
uteslöt deras behov av extern vägledning och stöd från investerarna. I stället visade 
denna studie att mervärdet i form av rådgivning och stöd berodde i stor grad på den 
industri som företaget var verksamt inom. De företag som var verksamma inom mer 
traditionella branscher tycktes inte lägga lika stor vikt vid den externa rådgivningen och 
stödet från investerarna.  

Likväl hittade denna studie mer djupgående aspekter kring processen bakom valet av 
finansieringsform och de effekter som finansieringsmetoden har på företagets framtida 
tillväxt och internationalisering.  Följaktligen fann denna studie att den främsta 
drivkraften bakom valet av finansieringsform är baserad på tre aspekter: det 
investeringsbelopp som företaget söker, företagets planer om framtida tillväxt och 
internationalisering samt behovet av extern hjälp och rådgivning från investerarna. 
Detta innebär att entreprenörens och företagets behov, både i form av monetära och 
icke-monetära tillgångar, är högst individuellt och varierar tillväxtföretag emellan.  

Ytterligare fann denna studie att både venture capital och crowdfunding erbjuder 
värdefulla icke-monetära tillgångar vid sidan av kapitalet. Mer specifikt definierar 
företagets strategi och framtida planer vad entreprenören söker för mervärde från sina 
investerare och därmed den valda finansieringsformen. Vad gäller tillämpningen av 
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dessa finansieringsformer verkar det som att venture capital fungerar bättre för företag 
som verkar inom mer komplexa branscher, så som teknologisektorn. Företag som 
däremot är verksamma inom mer praktiska och därmed mindre komplexa industrier 
samt lyckas få stor uppmärksamhet från allmänheten, till exempel etiskt betonade 
branscher, är bättre positionerade för att lyckas i sina crowdfunding-kampanjer eftersom 
de har lättare att utnyttja den personliga kontakten med enskilda individer som är villiga 
att stöda företagets framgång. Detta framhävs även i den tidigare litteraturen där Mollins 
(2014) betonar att de individer som finansierar företaget ofta även är deras kunder, vilket 
är en viktig aspekt för att lyckas inom crowdfunding. 

Vad gäller venture capital-finansieringens överlägsenhet kan denna studie inte dra några 
slutsatser om att venture capital skulle ge en bättre grund för ett finskt tillväxtföretag 
och dess framgång. Detta beror på att valet av finansieringsform och företagets behov av 
mervärde är högst individuellt, och därför går det inte att dra några generella slutsatser 
om vilken finansieringsmetod som lämpar sig bäst för finska tillväxtföretag. Denna 
studie visade dock att venture capital föredrogs av majoriteten av entreprenörerna och 
industriexperterna, eftersom det ansågs vara ett säkrare alternativ för att försäkra 
företagets framgång och framtida tillväxt och internationalisering. Alla de tillväxtföretag 
i denna studie som anskaffat kapital via crowdfunding hade kombinerat eller hade planer 
på att kombinera finansieringsformen med venture capital för att uppnå största möjliga 
mervärde. Således stöder forskningsresultaten mestadels den teoretiska referensramen 
och den tidigare litteraturen och de hypoteser som presenteras i dem. Figuren nedan 
presenterar de tidigare presenterade fynden samt de fynd som tillkommit från denna 
studie. 

 

Figur 6 Jämförelse med den teoretiska referensramen 
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6 SLUTSATSER 

Syftet med följande kapitel är att avsluta denna forskning och diskutera de mest 
relevanta resultaten och slutsatserna från denna studie. Genom slutsatserna från studie 
kommer dessutom de praktiska konsekvenserna för ledningen att diskuteras. Slutligen 
utvärderas begränsningarna för denna forskning samt förslag till ytterligare studier 
kommer att presenteras. 

6.1 Sammanfattning av studien 

Syftet för denna forskning var att kartlägga och bedöma på basis av vilka faktorer 
tillväxtföretag fattar beslutet kring valet av finansieringsform mellan venture capital och 
crowdfunding. Vid sidan av dessa faktorer fästes även viss vikt vid det upplevda 
mervärdet och de fördelar som tillväxtföretagen upplevt med den valda 
finansieringsmetoden. Syftet med denna studie var därmed att hitta svar på följande 
forskningsfrågor: 

1) På basis av vilka faktorer väljer tillväxtföretag venture capital som 
finansieringsform vid anskaffandet av extern finansiering? 

2) På basis av vilka faktorer väljer tillväxtföretag crowdfunding som 
finansieringsform vid anskaffandet av extern finansiering? 

Således har denna studie framgångsrikt beskrivit skillnaderna mellan venture capital och 
crowdfunding i det finska företagsekosystemet. Denna studie har ytterligare betonat hur 
tillväxtföretag och deras entreprenörer uppfattar de olika finansieringsalternativen och 
hur de närmar sig beslutet om vilket finansieringsinstrument de ska välja. Slutligen har 
också de upplevda fördelarna och effekterna av dessa två finansieringsalternativ 
utforskats. Baserat på resultaten kan denna studie därför beskriva några viktiga 
distinktioner som kan hjälpa till att avgöra vilken finansieringsstrategi som är mest 
effektiv för ett finskt tillväxtföretag, och som beaktar företagets och dess affärsmodells 
särskilda karaktär och behov. 

För det första har denna studie visat att entreprenörerna spelar en viktig roll i 
bestämmandet av valet av finansieringsform. Entreprenören är den som behöver 
vägledning och hjälp med att utveckla företaget både vad gäller tillväxt och expansion. 
De specifika behoven för vilken typ av vägledning och hjälp företaget behöver är sedan 
mer beroende av företagets egna förmågor och nätverk samt företagets verksamhet och 
dess tillväxtstrategi. Därav påverkar både entreprenörens tänkesätt såväl som dennes 
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erfarenheter och kunskap den optimala finansieringsmetoden för varje företag. Detta 
leder sedan till en va de mest vägande faktorerna som bestämmer valet av 
finansieringsform, eftersom valet i huvudsak påverkas av entreprenörernas egna åsikter, 
förväntningar och krav på finansieringsmetoden. 

De viktigaste faktorerna som påverkar beslutet att välja crowdfunding som 
finansieringsmetod avser den ytterligare synlighet och den självständighet och 
flexibilitet som finansieringsformen erbjuder. Vad gäller venture capital hänför sig de 
viktigaste faktorerna till venture capital-investerarnas erfarenhet och kontaktnätverk 
samt det stöd och den vägledning som erbjuds inför framtida finansieringsrundor, 
särskilt när det gäller finansiering från utlandet eller genomförandet av en exit-strategi. 
Baserat på de åsikter och erfarenhet som samlats in för denna studie var venture capital 
det främst föredragna alternativet för ett tillväxtföretag som önskar att växa 
exponentiellt eller på global skala. Därav skulle ett företag som valde crowdfunding som 
finansieringsmetod gynnas mest av att kombinera crowdfunding med venture capital-
finansiering, eftersom man genom studien kunde konstatera att dessa två inte är 
ömsesidigt exklusiva på något sätt. Följaktligen tillhandahåller crowdfunding som 
ensam finansieringsmetod inte alla de nödvändiga aspekter av en framgångsrik 
finansieringsstrategi för ett företag som önskar att växa exponentiellt eller expandera 
internationellt, men det ökar företagets synlighet och erbjuder marknadsvalidering för 
företaget. Trots det verkar det utifrån studien som att det någon gång under företagets 
livscykel krävs venture capital-finansiering om företaget önskar att växa snabbare än vad 
det hade kunnat göra på egen hand.  Denna studie kan emellertid inte dra slutsatsen att 
vare sig venture capital- eller crowdfunding-finansiering skulle vara överlägsen den 
andra när det gäller att öka företagstillväxten och de internationella 
expansionsmöjligheterna, utan snarare har bägge finansieringsmetoderna möjlighet att 
göra det. Däremot uppfattade man genom studien att venture capital erbjuder flera icke-
monetära tillgångar som är till stor hjälp vad gäller dessa initiativ. 

Dessutom kan man på basis av denna studie dra slutsatsen om att kunskaperna om 
crowdfunding är något begränsade i Finland och bland finska entreprenörer. Därför 
behövs flera framgångsrika exempel för att crowdfunding ska vara ett mer självklart 
finansieringsalternativ för tillväxtföretag för att kunna utmana de mer traditionella 
finansieringsformerna. Därmed ses venture capital som ett säkrare alternativ i 
jämförelse med crowdfunding. Detta kan påstås härröra från venture capital-industrins 
mer långtgående historia och dess flertal framgångshistorier. Det är ett mer beprövat 
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koncept som entreprenörer och tillväxtföretag kan lita på, medan crowdfunding 
fortfarande är relativt nytt och under utveckling i Finland. Därför anses venture capital 
som ett mer långsiktigt och strategiskt säkrare beslut, medan crowdfunding mera tjänar 
syftet att med kortsiktigare mål snabbt anskaffa finansiering och öka företagets 
synlighet. När det gäller venture capital verkar entreprenörer fokusera i större grad på 
de mer långsiktiga framtidsplanerna för företaget och hur finansieringsmetoden kan 
hjälpa dem att uppnå framtida framgångsrika finansieringsrundor och slutmålet på en 
så kallad exit av företaget. Därmed kan man dra slutsatsen att majoriteten av de finska 
tillväxtföretagen som letar efter exponentiell tillväxt, speciellt de inom teknologisektorn, 
fortfarande bör välja den mer traditionella venture capital-finansieringen. Däremot 
kommer crowdfunding att framstå som en livskraftig finansieringsform ju flera 
framgångsrika exempel som uppstår inom ramen för finansieringsmetoden och ju mer 
forskning som bedrivs inom fenomenet. 

6.2 Praktiska implikationer  

De praktiska implikationerna i denna studie kan ses som tvåfaldiga. För det första har 
denna studie gett viktiga insikter för entreprenörer i Finland. En av de största 
utmaningarna som entreprenörer i tillväxtföretag möter avser anskaffandet av extern 
finansiering (Manchanda & Muralidharan, 2014). Denna studie erbjuder praktiska 
insikter om hur finska tillväxtföretag ska planera sina finansieringsstrategier och 
dessutom vilka faktorer som bör tas i hänsyn när man fattar beslut beträffande den mest 
lämpliga finansieringsmetoden. Denna studie har med hjälp av entreprenörsintervjuer 
och expertintervjuer demonstrerat vilka faktorer som avgör den optimala 
finansieringsstrategin för tillväxtföretag för att möta entreprenörens förväntningar samt 
företagets resursbehov. Denna forskning har därmed beskrivit hur entreprenörer i 
Finland bör förhålla sig till sitt beslut gällande lämplig finansieringsstrategi och vilka 
aspekter som är mest avgörande för att bestämma mellan olika finansieringsalternativ. 

Därmed har denna studie strävat efter att fastställa de faktorer som bör avgöra valet av 
finansieringsform, eftersom tidigare litteratur inte har riktat sitt fokus till de kvalitativa 
aspekterna av de olika finansieringsalternativen. Dessa strategiska faktorer kan ses som 
de viktigaste implikationerna för nuvarande tillväxtföretag och deras entreprenörer. 
Ytterligare har denna forskning tjänat syftet att lyfta fram de viktigaste aspekterna som 
venture capital-bolag och crowdfunding-aktörer bör fokusera på. Denna studie tar upp 
de faktorer och beslutskriterier som entreprenörer fokuserar på när de planerar sina 
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finansieringsrundor. Forskningens resultat kan därmed även tjäna finansiärerna då de 
försöker att förbättra sin egen prestation beträffande företagens finansieringsstrategier. 

6.3 Begränsningar med studien 

Eftersom denna forskning är utforskande till sin natur är det särskilt viktigt att lyfta fram 
de begränsningar som existerar när det gäller att härleda ny teori samt i tillämpningen 
av denna teori i andra sammanhang. Denna studie är begränsad till den finska 
tillväxtföretagsomgivningen och kan därmed inte erbjuda en allmän syn på ämnet 
gällande valet av finansieringsmetod och inte heller på venture capital- eller 
crowdfunding-finansiering på global nivå. Denna studie är också begränsad vad gäller 
mängden utvärderade företag och kan därför inte generaliseras eller representera 
sanningen för företag i allmänhet. Nästa kapitel beskriver rekommendationer för 
framtida forskning inom ämnet baserat på begränsningarna i denna studie. 

6.4 Rekommendationer för framtida forskning 

Tidigare forskning har i omfattande grad studerat aspekterna kring venture capital som 
finansieringsform, medan relativt liten uppmärksamhet har ägnats åt crowdfunding 
(Giudici et al., 2013). Denna forskning har därmed utgjort en undersökande studie av 
fenomenet för crowdfunding som finansieringsform för tillväxtföretag, som för 
närvarande är ett relativt outvecklat forskningsområde. Därav hämtade resultaten av 
denna studie flera nya frågor än vad denna forskning kunde svara på. Eftersom 
crowdfunding fortfarande är ett ganska underutvecklat forskningsämne måste mer 
forskning definitivt bedrivas inom ramen för finansieringsformen, särskilt i finskt 
sammanhang. 

Denna forskning bidrar till den aktuella akademiska litteraturen genom att ge nya 
insikter i skillnaderna mellan venture capital och crowdfunding i Finland. Denna studie 
kunde emellertid inte erbjuda en översikt på global skala, och därför skulle det vara 
intressant att se huruvida crowdfunding i jämförelse med venture capital uppfattas 
annorlunda i olika länder och kulturer. Dessutom skulle framtida forskning kunna se 
mer djupgående på företag som utnyttjat crowdfunding och ämna hitta likheter i dessa 
företag och vilka företagsspecifika egenskaper som avgör att företagen valt crowdfunding 
som finansieringsmetod. Ett framtida forskningsämne kunde vara att utvärdera 
företagens resultat fem år efter deras crowdfunding-kampanj och jämföra detta med 
prestationen hos venture capital-finansierade företag. Vidare kan ytterligare studier 
genomföras genom att fokusera på entreprenörens kvaliteter och närmare bestämt 
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undersöka vilka kvaliteter som bestämmer den optimala finansieringsstrategin. Denna 
studie kunde inte gå mer djupgående in på de faktiska egenskaperna hos 
entreprenörerna och därmed kunde en mer fokuserad studie på entreprenörerna ge 
insikt i hur olika aspekter påverkar de sätt hur de utvärderar olika 
finansieringsalternativ. 

Ytterligare var exit-strategin något som lyfts fram av flera av informanterna i denna 
studie. Därmed skulle ett annat forskningsämne förslagsvis kunna undersöka huruvida 
crowdfunding bättre förbereder eller alternativt hindrar möjligheterna för en framtida 
exit. Eisenhardt (1989) föreslår en studie som kombinerar flera metoder, det vill säga en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning, som kunde tjäna väl i att studera 
crowdfunding-finansierade företagens exit-potential. Denna studie erbjuder en liten 
inblick i ämnet, men flera crowdfunding-finansierade företag bör utföra en framgångsrik 
exit innan några slutsatser kan dras. För närvarande finns det en begränsad mängd 
exempel tillgängliga i finskt sammanhang och därför är forskningsmöjligheterna 
fortfarande begränsade inom landets gränser.  
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE: VENTURE CAPITAL-FINANSIERADE 
TILLVÄXTFÖRETAG 

Den intervjuades bakgrund 
1. Kunde ni berätta om er roll i företaget, er karriär och tidigare erfarenhet? 

Företagets bakgrund 
2. Kunde ni berätta om företagets bakgrund och i vilken livscykelfas företaget 

befinner sig i? 
3. Vilka faktorer eller händelser har inverkat på företagets framgång? 
4. Kunde ni berätta lite mera om ledningsgruppen och deras tidigare erfarenhet? 

Företagets finansieringsstrategi 
5. Hurudana finansieringsrundor har ni gjort hittills? 

a. Vilka finansieringsmetoder har ni använt er av under dessa 
finansieringsrundor? 

b. Hur stora investeringsbelopp har ni sökt? 
c. Till vilket ändamål har finansieringen använts?  

6. Hur fattade ni beslutet om vilken finansieringsmetod ni vill utnyttja?  
a. Övervägde ni mellan flera finansieringsalternativ? 

7. På basis av vilka faktorer valde ni venture capital och vilka fördelar såg ni med 
finansieringsformen? 
a. Har ni i efterhand varit nöjda med den valda finansieringsformen?  
b. Vilka för- och nackdelar har ni upptäckt med finansieringsformen i 

efterhand? 
8. Hur skulle ni jämföra venture capital-finansieringens fördelar med de fördelar 

som crowdfunding erbjuder? 
a. Vilka typer av företag anser ni att venture capital lämpar sig bäst för? 
b. Vilka typer av företag anser ni att crowdfunding lämpar sig bäst för? 

9. Vilka faktorer anser ni att skiljer sig mest mellan finansieringsformerna från en 
företagssynvinkel? 
a. Vilket mervärde anser ni att venture capital hämtar vid sidan av 

finansieringen?  
10. Planerar ni en framtida finansieringsrunda och i så fall när? 

a. Vilka finansieringsalternativ väger ni mellan och varför? 
b. Till vilket ändamål behöver ni finansiering i framtiden? 
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BILAGA 2 INTERVJUGUIDE: CROWDFUNDING-FINANSIERADE 
TILLVÄXTFÖRETAG 

Den intervjuades bakgrund 
1. Kunde ni berätta om er roll i företaget, er karriär och tidigare erfarenhet? 

Företagets bakgrund 
2. Kunde ni berätta om företagets bakgrund och i vilken livscykelfas företaget 

befinner sig i? 
3. Vilka faktorer eller händelser har inverkat på företagets framgång? 
4. Kunde ni berätta lite mera om ledningsgruppen och deras tidigare erfarenhet? 

Företagets finansieringsstrategi 
5. Hurudana finansieringsrundor har ni gjort hittills? 

d. Vilka finansieringsmetoder har ni använt er av under dessa 
finansieringsrundor? 

e. Hur stora investeringsbelopp har ni sökt? 
f. Till vilket ändamål har finansieringen använts?  

6. Hur fattade ni beslutet om vilken finansieringsmetod ni vill utnyttja?  
a. Övervägde ni mellan flera finansieringsalternativ? 

7. På basis av vilka faktorer valde ni crowdfunding och vilka fördelar såg ni med 
finansieringsformen? 
c. Har ni i efterhand varit nöjda med den valda finansieringsformen?  
d. Vilka för- och nackdelar har ni upptäckt med finansieringsformen i 

efterhand? 
8. Hur skulle ni jämföra crowdfunding-finansieringens fördelar med de fördelar 

som venture capital erbjuder? 
a. Vilka typer av företag anser ni att crowdfunding lämpar sig bäst för? 
b. Vilka typer av företag anser ni att venture capital lämpar sig bäst för? 

9. Vilka faktorer anser ni att skiljer sig mest mellan finansieringsformerna från en 
företagssynvinkel? 

a. Vilket mervärde anser ni att crowdfunding hämtar vid sidan av 
finansieringen?  

10. Planerar ni en framtida finansieringsrunda och i så fall när? 
a. Vilka finansieringsalternativ väger ni mellan och varför? 
b. Till vilket ändamål behöver ni finansiering i framtiden? 
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BILAGA 3 INTERVJUGUIDE: INDUSTRIEXPERTER 

Den intervjuades bakgrund 
1. Kunde ni berätta lite om er bakgrund och erfarenhet, samt hur ni hamnade i er 

nuvarande position? 
a. Hur många års erfarenhet har ni inom industrin? 
b. Vad gjorde ni före er nuvarande position?  

Åsikter kring venture capital 
1. Vilka fördelar ser ni med venture capital för tillväxtföretag vid sidan av själva 

finansieringen?  
a. Vilka konkreta/strategiska fördelar ser ni med venture capital i jämförelse 

med crowdfunding? 
2. Vilka typer av företag lämpar sig bäst för venture capital?  
3. Vilka kriterier utgår ni ifrån då ni utvärderar potentiella portföljbolag?  
4. I vilket skede av företagets livscykel anser ni att venture capital lämpar sig bäst? 
5. Innefattar venture capital några nackdelar från portföljbolagets synvinkel? 
6. Hur skulle ni jämföra venture capital med crowdfunding? 

Åsikter kring crowdfunding 
7. Vilka fördelar ser ni med crowdfunding för tillväxtföretag vid sidan av själva 

finansieringen?  
b. Vilka konkreta/strategiska fördelar ser ni med crowdfunding i jämförelse 

med venture capital? 
8. Vilka typer av företag lämpar sig bäst för crowdfunding? 
9. Vilka kriterier utgår ni ifrån då ni utvärderar potentiella målföretag? 
10.  I vilket skede av företagets livscykel anser ni att crowdfunding lämpar sig bäst? 
11. Innefattar crowdfunding några nackdelar från målföretagets synvinkel? 
12.  Hur ser den juridiska miljön för crowdfunding ut i Finland? Anser ni att den 

kunde orsaka problem för vissa företag? 
13. Varför tror ni att så få tillväxtföretag väljer crowdfunding? Varför har det inte 

blivit populärt än? 
14. Anser ni att crowdfunding kunde hindra möjligheten till framtida 

finansieringsrundor eller en exit? 
 

 


