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Jag vill tacka min handledare Bo Karlsson som bidragit med viktiga synpunkter och tips under 
uppsatsens gång. Vill även tacka de företag och personer som ställt upp på intervjuer vilket 
gjorde att studien kunde genomföras. Även tack till de kurskamrater som genom opponering 
bidragit till uppsatsen och dess utveckling. 
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SAMMANFATTNING 
 
Alla företag behöver någon form av finansiering när det ska starta upp sin verksamhet, och 
finansiering för nya teknik-baserade företag har blivit en viktig och diskuterad fråga runt om i 
världen. Nya teknik-baserade företag kan ha svårt att få finansiering beroende på den höga risk 
och osäkerhet de medför. Syftet med den här studien var därmed att beskriva hur nya teknik-
baserade företag i uppstartsfasen förbereder en ansökan om extern finansiering, och genom 
jämförelse mellan några olika nya teknik-baserade företag skapa en ökad förståelse för 
finansieringsfrågan. Studiens frågeställning handlar om vilka bedömningsfaktorer för 
finansiering företagen själva ansåg viktiga att visa på. Vilken betydelse sociala band har vid 
finansieringsansökan, samt om legitimitet har betydelse när nya teknik-baserade företag söker 
extern finansiering. Studien genomfördes som en fallstudie av olika nya teknik-baserade 
företag, och empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer med personer inom de 
företagen. Studiens resultat visar att Nya teknik-baserade företag har god kännedom om viktiga 
bedömningsfaktorer för finansiering som tidigare studier visat på, och att framförallt är en ny 
och unik produkt viktig. Sociala band är en nödvändighet för att erhålla extern finansiering, 
utan rätt personer inom det sociala nätverket och ifall finansiärer inte har kännedom om dig och 
företaget blir det väldigt svårt att lyckas få in extern finansiering. Studien visar inga resultat för 
att nya teknik-baserade företag arbetar med att skapa legitimitet för att öka chansen till beviljad 
finansiering, men vissa aktiviteter ändå stämmer överens med framtagna teorier för att skapa 
legitimitet. 
 
Nyckelord: Nya teknik-baserade företag, finansiering, bedömningsfaktorer, sociala band, 
legitimitet.  

       

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ABSTRACT 
 
Every organization needs some kind of financing when it is about to start up its activity, and 
financing for new technology-based firms has become to be an important question around the 
world. New technology-based firms may have difficulties with financing based on high risk and 
the insecurity that it may bring. The purpose of this study was thereby to describe how new 
technology-based firms, when in start-up phase, prepare an application about external financing 
and by comparing some different new technology-based firms create an increased 
understanding for the financing issue. This study focuses on important assessment factors that 
organizations themselves consider are the most important to prove when applying for external 
financing. What significance social ties has during financing application, together with the 
meaning of legitimacy within new technology-based firms during external financing 
applications. The study was conducted as a case study by a few new technology-based firms, 
and the data was collected by semi-structured interviews with people within the various 
organizations. The study’s results shows that new technology-based firms has great awareness 
about the important assessment factors for financing which former studies has shown in, and 
above all that a new and a unique product is important. Social ties are a necessity to contain 
external financing, and without having the right people within the social network and if 
financiers not know about you and the organization it will make it almost impossible obtaining 
external financing. The study shows no results for new technology-based firms working to 
create legitimacy to increase the chance of financing granted, but some activities still match 
with developed theories to create legitimacy. 
 
Key words: New technology-based firms, financing, assessment factors, social ties, legitimacy.   
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel behandlas bakgrund och problemdiskussion som leder fram till studiens syfte och 
frågeställning. 
 
1.1. Bakgrund och problemdiskussion 
 
Teknikbaserat nyföretagande bidrar stort till samhällets utveckling (Lindholm Dahlstrand, 
2004). Det teknikbaserade företagandet anses även kunna vara starkt bidragande till en nations 
ekonomi genom sin höga tillväxtpotential samt deras utnyttjande och utvecklande av ny 
teknologi (Ferguson & Olofsson, 2004). Företag som arbetar med ny teknik anses även starkt 
kunna bidra till välfärd och skapa arbetstillfällen (Westhead, 1997). Hogan och Hutson (2005) 
menar att nya teknik-baserade företag är viktiga i och med att de utifrån sin tekniska kunskap 
tar fram kommersiella produkter samt sprider och utvecklar tekniska innovationer. Lindholm 
Dahlstrand (2004) menar att innovationer och utvecklandet av ny teknik spelar en mycket viktig 
roll för en ekonomis tillväxt, och runt om i världen ökar ständigt handeln med högteknologiska 
produkter.  
 
Nya teknik-baserade företag (NTBF) finns inom olika branscher och arbetar med olika nivåer 
av teknik, från mycket högteknologiskt till företag som utnyttjar sin medicinska kunskap, 
naturvetenskapliga eller sin ingenjörskunskap för att bli framgångsrika och skapa sig en 
konkurrensfördel (Dahlstrand & Cetindamar, 2000). Studier av NTBF visar inte på någon 
generell definition som används för NTBF. De flesta studier definierar NTBF som företag vilka 
arbetar med eller utvecklar ny teknik, ofta nya företag som är självständiga samt att det vanligen 
är små/medel stora företag (Butchart, 1987; Cooper, 1971; Fontes & Coombs, 2001 Little, 
1977; Maine, Shapiro & Vining, 2010).    
 
Företag behöver finansiering för sin verksamhet och finansieringsfrågan för NTBF har blivit en 
viktig och diskuterad fråga i världen (Hogan & Hutson, 2005). Vilken typ av finansiering som 
krävs för företaget är beroende på vilken utvecklingsfas företaget befinner sig i. De fyra 
vanligaste faserna av finansiering benämns ofta som: såddfinansiering, uppstartsfinansiering, 
tillväxtfinansiering och expansionsfinansiering (Lindholm Dahlstrand, 2004). Såddfinansiering 
är första fasen där det vanligtvis inte existerar någon produkt eller affärsplan, finansiären har i 
den fasen vanligtvis enbart en affärsidé som stöd för att bedöma företagets potential, vilket 
medför en väldigt hög risk för finansiären. Andra fasen är uppstartsfinansiering vilket är en fas 
vart risken fortfarande är relativt hög för finansiären men lättare att bedöma i och med att 
produkten finns och ska börja tillverkas vilket leder till att marknaden och tekniken blir enklare 
att bedöma för finansiären. 
 
Behovet av finansiering är stort i uppstartsfasen i och med att produkten ska ut på marknaden 
(ibid). Det behövs vanligtvis stor mängd resurser för NTBF för att kunna starta upp 
verksamheten och lyckas utveckla tekniken (Minola & Cassia, 2013). Finansiering behövs till 
bland annat utrustning, rörelsekapital till produktion samt till eventuella löner för anställda 
(Roberts, 1990). Viktiga källor till extern finansiering i uppstartsfasen för NTBF är: banklån, 
statliga bidrag och lån samt förskottsbetalning från kunder (Lindholm Dahlstrand, 2004). 
Gompers och Lerner (2001) lyfter fram riskkapital som en viktig finansieringskälla för nyligen 
uppstartade företag och NTBF.       
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Självfinansiering är det vanligaste sättet som NTBF finansierar sig genom under de första åren. 
Vanligtvis klarar sig sällan NTBF på enbart självfinansiering utan kräver någon form av extern 
finansiering för att klara av uppstarten av företaget(Lindholm Dahlstrand, 2004). Små och nya 
företag har dock vanligtvis svårt att få extern finansiering eftersom det ofta råder stora 
skillnader i vilket kapital företaget behöver och det kapital som en finansiär kan och vill bidra 
med, det existerar ett så kallat finansiellt gap. Speciellt under företagets tidiga faser när det 
startas upp och utvecklas är det vanligt att det råder ett finansiellt gap (ibid). Även Hogan och 
Hutson (2005) visar i sin studie att speciellt under uppstartsfasen kan NTBF ha svårt att erhålla 
finansiering vilket kan hindra företagens möjligheter att utvecklas och växa. Fairchild (2011) 
ger även han stöd för att små företag och företag som arbetar med nya innovationer ofta har 
svårt att få finansiering via det vanligaste finansierings källorna som exempelvis banklån i och 
med den höga risk och osäkerhet dessa företag medför. Dahlstrand och Cetindamar (2000) 
studie visar även den på svårigheterna för NTBF att få finansiering beroende på företagens 
teknik och komplexa produkter, vanligen osäkra marknad, immateriella tillgångar och höga risk 
som NTBF medför.      
 
Den skillnad som föreligger mellan finansiärens möjlighet/vilja att låna ut kapital och företagets 
behov av kapital kan bero på svårigheterna för finansiären att samla in och tolka information 
om ett nytt företag som utvecklar eller arbetar med ny teknik (Colombo, 2010).  Vilket kan 
förklaras av att det råder så kallad informationsasymmetri mellan finansiär och företag i och 
med att företaget har mer information än finansiären, vilket försvårar för finansiären när de 
bedömer företagets återbetalningsförmåga eller potentiella avkastning (Landström, 2003). 
Hogan och Hutson (2005) visar i sin studie att för NTBF råder det mycket hög 
informationsasymmetri eftersom tekniken som de företagen arbetar med ofta är svår att förstå 
för utomstående med låg teknisk kunskap. Colombo (2010) lyfter även han fram svårigheterna 
för finansiärer att korrekt kunna bedöma ett nytt företag som utvecklar ny teknik, vilket leder 
till svårigheter för finansiären att skilja på företag som har stor potential att lyckas mot företag 
med lägre potential att lyckas. 
  
Det finns en hel del studier som behandlar finansieringsbedömningen utifrån finansiärens 
perspektiv och hur finansiärer behandlar och hanterar risken vid bedömningar om att bevilja 
finansiering eller inte, även studier som belyser de olika faktorernas betydelse för finansiärer 
vid beslut om finansiering (Agarwal & Hauswald, 2010; Bruns & Fletcher, 2008; Macmillan, 
Siegel & Narasimha, 1985; Tyebjee & Bruno, 1984). 
  
Finansiärer vill i vanliga fall åtminstone kunna se en affärsplan med tillhörande marknadsanalys 
för att kunna bedöma företagets potential och därmed överväga att investera eller låna ut kapital 
till ett företag (Lindholm Dahlstrand, 2004). Macmillan, Siegel och Narasimhas (1985) studie 
visar att finansiärer anser personlighet och erfarenheter som viktiga bedömningsfaktorer, en 
annan viktig faktor som finansiärer bedömer är humankapitalet inom företaget, vilket kan 
bedömas genom insamlad information om företaget och dess ledning (Agarwal & Hauswald, 
2010). I en studie av Tyebjee och Bruno (1984) anses marknaden och produkten som viktiga 
faktorer finansiären bedömer vid beslut om finansiering. Annan forskning visar på att de 
finansiella signalerna i form av företagets tidigare resultat, finansiella ställning, säkerheter, 
andel av investering, finansiell stabilitet och trender på marknaden är viktiga när en finansiär 
beslutar om finansiering (Berry & Robertson, 2006; Bruns & Fletcher, 2008). Enligt Tyebjee 
och Bruno (1984) studie är förväntad avkastning en betydande faktor för externa finansiärer i 
form av riskkapitalister. 
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Shane och Cable (2002) lyfter i sin studie fram sociala band som en viktig faktor, vilket kan ha 
stor påverkan på beslutet vid extern finansieringsansökan från ett NTBF. Sociala band och 
nätverk underlättar för en finansiär att samla in privat information angående företagare, 
information som ligger till grund för finansiärens beslut angående beviljad finansiering eller 
inte (ibid). 
   
Nya företag har sämre chanser att klara sig än företag som redan varit verksamma under en tid, 
detta eftersom nya företag har svårt att konkurrera med existerande företag samt att de 
vanligtvis måste samarbeta med utomstående och även att de visar på låg legitimitet (Freeman, 
Carroll, och Hannan, 1983).  Zimmerman och Zeitz (2002)  studie lyfter fram att det är viktigt 
för nya företag att visa på trovärdighet och legitimitet för att kunna erhålla resurser som krävs 
för att företaget ska kunna utvecklas och överleva på marknaden. Företag kan genom att visa 
på legitimitet få utomstående att engagera sig och vara beredda att investera i ett företag vars 
chanser till att lyckas är svårbedömda (ibid). Legitimitet kan ses som att ett företags handlingar 
är passande för rådande socialt system i form av att de följer normer, värderingar, regler och 
lagar, företaget är socialt accepterat, önskvärt och lämpligt inom sin omgivning (Scott, 1995; 
Suchman, 1995; Zimmerman & Zeitz, 2002). 
   
Det verkar däremot finnas brist på studier som behandlar finansierings frågan utifrån NTBFs 
synvinkel. I och med att finansiering är nödvändigt för att företag ska kunna klara 
uppstartsfasen och utvecklas är finansieringsfrågan en viktig del för företag att ha förståelse för. 
Giudici och Paleari (2000) visar i sin studie att det ofta är en kostsam och svår process för teknik 
baserade företag att erhålla finansiering i och med den bristande tekniska kunskapen hos många 
utomstående finansiärer. Viktigt för företagen att kunna överbygga det informationsgap som 
vanligtvis finns mellan företaget och finansiären, och det genom att företagen har kunskap om 
viktigt och relevant information för potentiella finansiärer. Företagen har kännedom om vilka 
bedömningsfaktorer som är viktigast att försöka lyfta fram och visa på, och därmed kunna 
underlätta och sänka kostnader för företaget vid ansökan om extern finansiering. 
     
1.2. Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att utifrån nya teknik-baserade företags synvinkel studera och beskriva 
hur företaget i uppstartsfasen förbereder sig för en ansökan om extern finansiering. Samt genom 
en jämförelse mellan olika NTBF förberedelser till ansökning om extern finansiering skapa en 
ökad förståelse för finansieringsfrågan av NTBF. 

För att precisera syftet har följande forskningsfrågor formulerats: 

• Vilka bedömningsfaktorer för finansiering anser NTBF är viktigast att visa på när de 
ansöker om finansiering? 
 

• Vilken betydelse har sociala band och sociala nätverk när NTBF ansöker om extern 
finansiering vid uppstartsfasen av företaget? 
 

• Arbetar NTBF med att skapa och visa på legitimitet för att öka chansen till beviljad 
finansiering vid uppstartsfasen av företaget?  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
I det här kapitlet behandlas teorier för teknikbaserat nyföretagande, samt teorier och tidigare studier 
som behandlar viktiga faktorer som finansiärer bedömer. Behandlas även teorier företag kan nyttja för 
att öka chansen till beviljad finansiering. 
 
2.1. Nya teknik-baserade företag 
 
Forskning visar på en mängd olika definitioner av NTBF, där definitionen av NTBF varierar 
mellan författare, platser och inom vilket sammanhang det används. En av de första 
definitionerna av NTBF var företag som lägger stor vikt vid forskning och utveckling, eller 
företag som utnyttjar ny teknisk kunskap (Cooper, 1971). En annan tidig beskrivning av NTBF 
var ett företag som bygger på en teknisk innovation eller en ny uppfinning som medför stora 
tekniska risker, samt att företaget är självständigt och inte varit verksamt i mer än 25 år (Little, 
1977). En annan definition var att NTBF är små till medel-stora företag som är verksamma 
inom högteknologi (Butchart, 1987). Shearman och Burell (1988) definierade det som nya 
självständiga företag som utvecklar nya branscher. Enligt Autio (1994) är NTBF företag vars 
affärsidé grundar sig i nyttjandet av avancerad teknisk kunskap som utvecklats eller härstammar 
från någon form av teknisk källa. En nyare definition av NTBF vilken användes i en studie av 
utvecklingsländer innebär att NTBF är ett ungt oberoende företag som arbetar med utvecklandet 
av ny teknik samt spridning av den nya tekniken (Fontes & Coombs, 2001). Enligt en definition 
av Maine et al (2010) är NTBF nya och små företag vilka framförallt arbetar inom området för 
forskning och utveckling. 
  
Ordet ny eller nya i NTBF har olika innebörd för forskare, där Cooper (1971) använde det för 
ny teknik eller teknisk kunskap och Little (1977) syftar till företagets ålder och Shearman och 
Burell (1988)  syftade till ännu en aspekt i form av ny bransch. Fontes och Coombs (2001) 
studie syftar till det mer vanliga vilket innebär både ny teknik och ålder på företaget. 
 
En viktig faktor för att definieras som NTBF vilket studier visar på är självständighet, vilket 
innebär att entreprenöriella teamet själva ska äga största delen av kapitalet (Fontes & Coombs, 
2001; Little, 1977; Shearman & Burrell, 1988). Rickne och Jacobsson (1999) menar att 
entreprenöriella teamet själva ska äga största delen av det sociala kapitalet för att klassas som 
självständigt. Även storlek på företaget är något som berörs vid tidigare studier, där vanligt är 
att NTBF benämns som små/medel stora företag (Butchart, 1987; Maine et al, 2010). 
 
Mycket har utvecklats och förändrats inom arbetet och utvecklingen av ny teknik sen tidiga 
definitionerna av NTBF (Cooper, 1971; Little, 1977), men med hänsyn till tidigare studier kan 
NTBF definieras likt ett företag som antingen arbetar med eller utvecklar ny teknik, vanligtvis 
ett självständigt yngre företag som inte varit verksamt någon längre tid samt att det vanligtvis 
rör sig om små/medel stort företag (Butchart, 1987; Cooper, 1971; Fontes & Coombs, 2001; 
Little, 1977; Maine et al, 2010). 
 
I den här studien definieras NTBF i enlighet med Autio (1994) som företag vars affärsidé har 
sin grund i användandet av teknisk kunskap, och i enlighet med Fontes och Combs (2001) 
företag som använder sitt tekniska kunnande för att utveckla och sprida ny teknik. 
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2.2.  Asymmetrisk information  
 
Vanligt är att det råder så kallad informationsasymmetri mellan finansiär och företag i och med 
att företaget innehar mer information än finansiären, vilket försvårar för finansiären vid 
bedömning av företagets värde eller återbetalningsförmåga (Landström, 2003). Ett företag som 
styrs av ägaren är sällan transparenta vilket kan leda till informationsasymmetri mellan företag 
och finansiär, informationsasymmetrin kan användas opportunistiskt av företaget för att 
därigenom ge en bättre bild av verksamheten men samtidigt kan informationsasymmetrin 
minska möjligheten till beviljad finansiering (Fiet, 1995). Hogan och Hutson (2005) visar i en 
studie att det råder stor informationsasymmetri mellan NTBF och finansiär beroende på att 
utomstående finansiärer kan sakna teknisk kunskap och därmed få svårigheter med att bedöma 
information som finns tillgänglig angående ett NTBF. 
   
I och med den stora informationsasymmetri som vanligtvis råder mellan företag och finansiär 
är det viktigt för företag och speciellt nya företag att kunna visa upp en trovärdighet och ett 
trovärdigt värde på sitt projekt för potentiella finansiärer (Nofsinger & Wang, 2011). Samtidigt 
som det är viktigt för finansiärer att noggrant granska risken med att bevilja finansiering till 
företaget, eftersom rätt beslut om finansiering har stor betydelse för finansiärens lönsamhet 
(Bruns & Fletcher, 2008). 
  
Vid asymmetrisk information är det lätt att det uppstår så kallad ”adverse selection” eller 
negativt urval (Stiglitz & Weiss, 1981). Negativt urval innebär stor risk att fel kunder väljs, 
finansiären väljer att godkänna finansiering till företag som saknar möjligheter att återbetala 
eller generera någon avkastning. Negativt urval innebär problem för finansiärer eftersom risken 
NTBF är beredda att ta går emot finansiärens intressen och problemet ökar med ökad extern 
finansiering och företag som arbetar med avancerad teknik kräver vanligtvis mycket 
finansiering i och med att de har långa produkt ledtider (Berger & Udell, 1998). Jordan, Lowe 
och Taylor (1998) studie visar att företag som arbetar med teknik och utvecklar nya produkter 
får incitament att ta högre risker när utomstående har svårt att övervaka och förstå företagets 
aktiviteter. 
  
Finansiärer kan minska informationsasymmetrin genom att samla in stor mängd information 
angående företaget och dess bransch, deras marknad samt hur det ekonomiska klimatet är på 
nationell nivå (Landström, 2003). Även Cumming (2006) menar att finansiären kan minska det 
negativa urvalet genom att samla in all tillgänglig information angående företaget. Samtidigt är 
det är en kostsam och tidskrävande process för finansiärer att samla in information eftersom 
den sällan är lättillgänglig och kan vara svårbedömd (Funered, 1994). 
  
Det finns problem med att minska den asymmetriska information som föreligger i och med att 
företag sällan är villiga att ge ut all tillgänglig information om deras produkt till potentiella 
finansiärer (Shane & Cable, 2002). Skulle ett företag ge ut för mycket information kan 
konkurrenter lättare utveckla en liknande produkt och därmed även konkurrera om finansiering 
av ett sådant projekt. Det föreligger även risk för att leverantörer som företaget är starkt 
beroende av höjer sina priser ifall dessa får tillgång till för mycket information om ett företags 
projekt, vilket skulle leda till minskad vinst för företaget (ibid). 
  
I och med de problem som föreligger för finansiärer med bristande teknisk kunskap och därmed 
deras bristande möjlighet att på ett korrekt sätt kunna bedöma ett NTBF. Samt företags ovilja 
att ge ut all tillgänglig information behandlas i efterföljande delar strategier NTBF kan använda 
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sig av för att minska den informationsasymmetri som föreligger, och därmed visa för finansiärer 
att de är trovärdiga och därmed bör beviljas finansiering. 

2.3. Marknadsanalys och förväntad lönsamhet 
 
NTBF kan ha svårigheter att visa på finansiella siffror och förväntad marknad för deras produkt 
eller tjänst beroende på den höga risk och osäkerhet som arbete och utveckling av ny teknik 
medför (Dahlstrand & Cetindamar, 2000). NTBF kan genom olika beräkningar försöka visa på 
förväntad lönsamhet och genom en marknadsanalys visa på produktens eller tjänstens potential. 
 
2.3.1. Marknadsanalys 
 
En marknadsanalys genomförs via marknadsundersökningar och innehåller analys av: 
konkurrensen, storleken på marknaden samt tillväxtmöjligheter och vilka det potentiella 
kunderna är. Marknadsanalysen ska i slutändan mynna ut i en marknadsstrategi med produkten 
beskriven (Lindholm Dahlstrand, 2004). Tyebjee och Bruno (1984)  lyfter i sin studie fram 
några olika bedömningsfaktorer som finansiärer anser viktiga och bedömer noggrant: 
marknadsattraktion, behovet för produkten eller tjänsten på marknaden, storleken på 
marknaden samt vilka tillväxtmöjligheterna är. Mason och Stark (2004) visar även i sin studie 
att marknadens storlek och vilka tillväxtmöjligheter som finns är viktigt men även 
konkurrenssituationen på marknaden samt marknadens acceptans för nya aktörer och 
innovationer har stor inverkan på en finansiär beslut om finansiering. En studie av Hills (1985) 
visar att entreprenörer har en förmåga att inte göra en nog djupgående marknadsanalys, många 
entreprenörer verkar lita till sin egen känsla vid bedömning av marknadens potential och att 
marknadsanalysen enbart tas fram av entreprenören för att se bra ut i en potentiell finansiärs 
ögon, därmed tenderar entreprenörer att välja bort och ignorera negativ marknadsinformation 
som framkommer vid en marknadsanalys. 
 
2.3.2. Bedömningsfaktorer vid finansiering 
 
En viktig faktor vid beslut om finansiering av företag som studier visar på är produkten. Tyebjee 
och Bruno (1984) visar i sin studie att det är viktigt att produkten eller tjänsten som 
entreprenören presentera är unik och därmed har potential att generera hög vinst, och ifall 
företaget genom patent kan minska konkurrensen. Hur pass unik produkten är kan även visa på 
entreprenörens tekniska kunskap och hur väl den utnyttjas (ibid). Nofsinger och Wang (2009) 
argumenterar också för att produkten har stor betydelse för finansiärer, och att företaget som 
tagit fram en ny unik produkt värderas högt bland finansiärer. 
  
Ett företag kan genom beräkningar lyfta fram information som visar på företagets behov av 
finansiering vid olika tillfällen samt prognoser och budgetar som visar på framtida 
förväntningar för företaget och dess produkt (Lindholm Dahlstrand, 2004). Finansiärer i form 
av riskkapitalister vill ur ett finansiellt perspektiv se att företaget har potential att utvecklas och 
öka sitt värde och därmed generera vinst när riskkapitalisten säljer av sitt innehav (Tyebjee & 
Bruno, 1984). Mason och Stark (2004) menar att finansiärer i form av riskkapitalister inte lägger 
så stor vikt vid finansiella siffror utan lägger större vikt vid företagets marknad och 
möjligheterna för ett nytt företag att slå sig in och generera vinst. Banker däremot vill kunna se 
siffror på tidigare resultat för företaget, samt hur tidigare projekt lyckats (Hogan & Hutson, 
2005). Vanligtvis kräver de även någon form av säkerhet vilket NTBF i många fall saknar, 
beroende på mestadels immateriella tillgångar (ibid). Mason och Stark (2004) visar i sin studie 
att banker kräver att företag ska kunna uppvisa siffror på kassaflöde och marginaler och 
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därigenom bedöma ifall lånet kommer kunna betalas tillbaka enligt bestämmelserna. Vanligt är 
att banker jämför siffrorna ett nytt företag beräknat fram mot branschens medel och ifall det 
föreligger stora skillnader bör dessa kunna förklaras, vilket kan innebära svårigheter i och med 
tidigare nämnda höga risk och osäkerhet som föreligger för NTBF (Dahlstrand & Cetindamar, 
2000; Mason & Stark, 2004). 
 
Bruns och Fletcher (2008) studie av banker visar att de viktigaste faktorerna som finansiärer 
samlar information om och bedömer är: tidigare resultat, finansiell ställning, säkerheter, andel 
av investeringen NTBF själva bidrar med samt kompetensen inom företaget och dess projekt. 
Ett företags tidigare resultat speglar hur föregående projekt lyckats och därmed kompetensen 
inom företaget. Företagets tidigare resultat syns i deras externa redovisning varvid finansiärer 
ser sammanställningar över ifall företaget generat vinst eller förlust och utifrån det kan en 
bedömning göras av företagets återbetalningsförmåga vid beviljad finansiering (ibid). 
  
Finansiell ställning visar företagets möjlighet att återbetala ett lån vid beviljad finansiering 
oavsett utgången av företagets projekt. En stark finansiell ställning ger indikationer att företaget 
kan beviljas finansiering eftersom återbetalningsmöjligheten är stor. Studien av Berry och 
Robertson (2006) ger stöd åt att finansiell ställning anses som viktig vid 
finansieringsbedömning och finansiärer i form av banker vill se att företaget har tillräckligt 
stark finansiell ställning för säkerställande av återbetalning. Den finansiella ställningen för ett 
företag kan delvis kopplas till företagets tidigare resultat, eftersom tidigare resultat i form av 
vinster stärker ett företags finansiella ställning och förluster resulterar i svagare finansiell 
ställning (Bruns & Fletcher, 2008). 
 
Säkerheter innebär att finansiären kräver att företaget lämnar någon säkerhet oberoende av 
projektets utgång för att säkerställa återbetalning från företaget, säkerheter kan innefatta privat 
egendom och andelar i andra företag (Bruns & Fletcher, 2008). Hogan och Hutson (2005) studie 
visar att NTBF vanligtvis har svårigheter med att lämna säkerheter beroende på mestadels 
immateriella tillgångar. 
  
Enligt Bruns och Fletcher (2008) studie anses företag som själva finansierar stor del av projektet 
mer pålitliga i och med den starka tro de har på en lyckad utgång av projektet, samt indikerar 
det på engagemang eftersom egna tillgångarna riskeras. En icke finansiell faktor som 
finansiärer anser viktig enligt Bruns och Fletchers (2008) studie är kompetensen inom företaget, 
vilket syns genom företagets tidigare projekt inom liknande områden som krävt liknande 
kunskaper. Uppvisande av tidigare lyckade projekt som krävt liknande kunskap av företagaren 
medför ökad chans till att nya projekt lyckas och därmed ökad chans till beviljad finansiering 
(ibid). 
    
I studien av Berry och Robertson (2006) lyfts finansiell stabilitet fram som en viktig faktor 
vilket kan ses som att ett företag eller en företagare haft en positivt och stabil ekonomi över en 
längre tid vilket ökar chanserna till beviljat lån vid en finansieringsbedömning. Studien av Berry 
och Robertson (2006) visar även att företagets lönsamhet där fokus läggs på vinstmarginaler 
och i fall med nya företag beräkningar av potentiell vinst är viktigt, samt tidigare resultat för 
företaget eller en företagare anses som en viktig faktor. Finansiärer anser att trender på 
marknaden är en viktig faktor för bedömning vid finansieringsansökan, trender för lönsamheten 
hos existerande stora företag på marknaden bedöms samt tidigare trender och resultat för 
företaget och marknaden i stort (ibid).   
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2.4. Sociala band 
  
En viktig faktor vid finansieringsansökan som Shane och Cable (2002)  lyfter fram är sociala 
band, och att sociala band har betydelse för att minska den informationsasymmetri som 
föreligger och därmed ökad chans till beviljad finansiering. Den mer socialt förankrade 
lösningen som bygger på sociala band för att minska informationsasymmetrin lyfts fram av 
organisatoriska teoretiker som ett sätt att påverka finansierings frågan, genom att information 
delas inom sociala relationer (Shane & Cable, 2002). Sociala band delas in i två olika 
kategorier: direkta sociala band och indirekta sociala band. Direkta sociala band innebär att det 
finns en personlig relation mellan en person inom företaget och finansiären, och indirekta 
sociala band innebär att det inte existerar någon direkt personlig relation mellan parterna men 
det finns någon relation i parternas sociala nätverk som sammankopplar dem (ibid). 
 
2.4.1. Direkta sociala band 
 
Direkta sociala band kan underlätta vid finansieringsansökan genom att minska den vanligen 
stora informationsasymmetri som råder, minskningen av informationsasymmetrin beror på 
parternas tillgång till privat information angående varandra och känslan av sociala skyldigheter 
gentemot varandra (Shane & Cable, 2002). Direkta sociala band kan leda till att relationen 
mellan företag och finansiär ändras till en mer social relation istället för en rent ekonomisk 
(Uzzi, 1996). När en affärsöverenskommelse blandas in i en social relation leder det direkta 
bandet mellan parterna till att företaget och finansiären känner skyldigheter gentemot varandra 
och agerar på ett generöst sätt, samt agerar de rättvist och har förtroende för varandra (Gulati, 
1995). Uzzi (1996) visar i sin studie på att ifall det existerar ett direkt socialt band mellan 
parterna så ökar sannolikheten att båda parterna strävar mot gemensam vinning istället för att 
enbart sträva mot att maximera sin egen vinst, vilket minskar den opportunistiska risken. När 
det råder stor informationsasymmetri hjälper direkta sociala band till att på ett enkelt sätt ge 
finansiär information angående personer inom företagets kvaliteter, förmågor och 
sannolikheten för att personer ska agera opportunistiskt samt annan privat information som kan 
påverka finansieringsbedömning (ibid). 
 
2.4.2. Indirekta sociala band 
 
Indirekta sociala band bidrar till att underlätta ansökan om extern finansiering av företag i 
uppstartsfasen på grund utav tillgången till privat information som finns tillgänglig om parterna, 
samt att parterna känner skyldigheter gentemot varandra genom kontakter inom deras sociala 
nätverk (Shane & Cable, 2002). Indirekta sociala band överför förväntningar på beteende hos 
parterna mellan olika sociala relationer (Uzzi, 1996). Liksom direkta sociala band så ökar 
indirekta sociala band möjligheterna till beviljad finansiering till företag genom att parterna 
enkelt har tillgång till privat information angående varandra trots att det inte existerar någon 
direkt kontakt eller att det finns direkta sociala band mellan parterna, vilket möjliggörs av 
sociala nätverk. De indirekta sociala banden bidrar även till att minska de höga kostnaderna 
informationsinsamling medför (Shane & Cable, 2002).  Indirekta sociala band kan även leda 
till att finansiärer får information angående kompetensen hos personer inom företaget via 
referenser från andra inom sociala nätverket (ibid). Studien av Shane och Cable (2002) ger stöd 
åt vikten av indirekta sociala band och att företag som beviljas extern finansiering vanligtvis 
finns inom finansiärens sociala nätverk, och genom det sociala nätverket har finansiären fått 
tillgång till privat information angående personen inom företaget vilket resulterat i beviljad 
finansiering. 
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2.4.3. Negativt sociala band 
 
En studie av Uzzi (1999) visar att sociala band kan sakna betydelse ifall företag inte når över 
gränsen för att anses som kreditvärdiga, studien visar att sociala band påverkar lånevillkoren 
först efter att företaget blivit ansedda som kreditvärdiga. Uzzis (1999) studie visar samtidigt att 
företag med många direkta sociala band och stora sociala nätverk har enklare tillgång till 
finansiärer och kan därmed enklare se olika finansiärers krav och erbjudanden. 
  
Sociala band kan påverka en finansiärs bedömning av företag negativt i och med att existerande 
sociala band kan leda till en mindre kritisk granskning av företagets kvalitet och möjlighet till 
återbetalning (Kautonen, Zolin, Kuckertz & Viljamaa, 2010; Shane & Stuart, 2002). En effekt 
av sociala band mellan parter är att finansiärer inte ser objektivt på information angående ett 
företag. Finansieringsbedömningen baseras istället enbart på existerande socialt band och de 
sociala skyldigheterna som medförs, finansiären kan därmed bevilja finansiering till företag 
med låg potential och kvalitet baserat enbart på existerande socialt band mellan parterna 
(Kautonen et al., 2010). Negativ privat information angående företag kan spridas inom sociala 
band och sociala nätverk vilket kan resultera i minskad chans till beviljat lån (Shane & Cable, 
2002). 
  
De sociala skyldigheter som medförs av sociala band kan innebära: hinder för företag att växa, 
utvecklas, se potentiella affärsmöjligheter utanför sociala nätverket, minska effektiviteten inom 
företaget och begränsa företaget till resurser som erbjuds inom det sociala nätverket, vilka 
möjligtvis inte alls överensstämmer med företagets behov (Jack, 2005). Konflikter kan uppstå 
inom direkta sociala band och nätverk i fall där företaget för sin egen vinnings skull är tvungna 
att fatta beslut som har negativ påverkan för andra parter, vilket har negativ påverkan för 
företagets relationer inom nätverket (ibid). Tilliten till information från enskilda individer inom 
sociala banden och nätverket kan vara större än tilliten till allmänna och professionella 
informationskällor och medföra att viktig information sållas bort (ibid). 
 
2.4.4. Företagares rykte 
 
En företagares rykte ger information om tidigare projekt och visar därmed även på 
sannolikheten att nya projekt ska lyckas. Många tidigare lyckade projekt ger ett positivt rykte 
vilket ökar chansen till finansiering, samtidigt som tidigare misslyckade projekt försämrar 
ryktet vilket minskar möjligheten till beviljad finansiering (Shane & Cable, 2002). Direkta 
sociala band fungerar som en ryktesförstärkare, många direkta sociala band kan förstärka och 
generera starkt positivt rykte för företag (Jack, 2005). En företagares rykte kan också leda till 
att de två effekterna av sociala band: samla information och sociala skyldigheter skiljs åt vilket 
kan resultera i att finansieringsbeslut inte påverkas av sociala skyldigheter utan att de sociala 
bandens betydelse enbart blir att samla information angående parterna. En företagares rykte 
innebär att viss privat information angående företagaren som exempelvis personens kvaliteter 
och kunskap redan finns tillgängligt för offentligheten vilket även skulle kunna minska 
betydelsen av sociala band för insamlandet av privat information angående företagaren (ibid). 
Shane och Cable (2002) argumenterar för att sociala banden kan ha stor inverkan på 
finansieringsbeslut även efter en företagares rykte spelat in, det gäller för de fall där finansiärens 
och företagarens relation påverkas av sociala skyldigheter och parternas sociala band minskar 
risken för opportunistiskt beteende.       
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2.5. Legitimitetsteorin 
 
Det är viktigt för nya företag och framförallt NTBF att kunna uppvisa trovärdighet och 
legitimitet för att erhålla nödvändiga resurser och därigenom även extern finansiering, vilket är 
nödvändigt för företagets utveckling och överlevnad på marknaden (Zimmerman & Zeitz, 
2002). Nya företag och speciellt företag som arbetar med ny teknik är vanligtvis extra utsatta 
vilket kan hänföras till låg upplevd legitimitet, och bero på: avsaknad av struktur i ett nytt 
företag, att företaget agerar på en osäker marknad och inte har någon säker kundkrets för sin 
produkt samt att grundaren till företaget själv har mycket stor inverkan genom sina egna 
handlingar (Freeman et al., 1983). Finansiärer vill vanligtvis se att företag kan uppvisa 
beräkningar på en framtida förväntad avkastning på investerade pengar, men sådana 
beräkningar på förväntad avkastning är ofta belagd med viss osäkerhet speciellt för NTBF och 
företag som utvecklar ny teknik (Zimmerman & Zeitz, 2002). Legitimitet kan därmed hjälpa 
NTBF att visa för potentiella finansiärer att företaget är upprättat på ett korrekt sätt och följer 
gällande lagar, normer, värderingar och modeller. Vilket i sin tur kan minska den osäkerhet som 
föreligger i förväntad avkastning och leda till att utomstående är beredda att inleda en 
affärsmässig relation med företaget, därmed kan företaget bli beviljad finansiering av en extern 
finansiär (ibid). 
 
Legitimitet utgår från framförallt två synsätt från ett strategiskt och ett institutionellt. Det 
strategiska synsättet är beroende och fokuserar på hur företaget och dess ledning agerar och 
arbetar för att ses som legitima i samhället (Suchman, 1995). Institutionella synsättet fokuserar 
på hur ett företags omgivning påverkar dess arbete med att skapa legitimitet (ibid). Suchman 
(1995) argumenterar att ett företag bör använda sig av båda synsätten för att lösa 
legitimitetsproblem i och med att båda påverkar verksamheten.  
 
Suchman (1995) ger i sin studie en generell och övergripande förklaring till legitimitet, han 
förklarar legitimitet som att en enhets handlingar allmänt uppfattas som passande inom ett 
socialt system i form av värderingar, definitioner, normer och tro. Zimmerman och Zeitz (2002) 
argumenterar för att det sociala system som företaget ska anpassa sig till är den omgivning 
företaget är verksam inom och områden som företaget måste anpassa sig inom kan exempelvis 
beröra företagets produkt, teknik, arbetskraft och finansiärer. Scott (1995) definierar liknande 
legitimitet som att ett företag anpassar sig till rådande normer och kultur samtidigt som regler 
och lagar efterföljs. Zimmerman och Zeitz (2002) förklarar i sin studie legitimitet som en social 
bedömning ifall ett företag är önskvärt, accepterat och lämpligt.  
 
2.5.1. Legitimitetskategorier 
 
Suchman (1995) delar i sin studie upp legitimitet i tre olika kategorier: pragmatisk legitimitet, 
moralisk legitimitet och kognitiv legitimitet. De tre olika kategorierna av legitimitet bygger på 
olika handlingar och olika slags bedömningar men beror samtidigt alla tre på företagets samtliga 
handlingar och aktiviteter och att dessa upplevs som överensstämmande med gällande normer 
(ibid).   
 
Pragmatisk legitimitet bygger på företagets direkta omgivning vilken företaget ofta har en direkt 
relation och utbyte med. Företagets anpassar sina handlingar för att passa in till den direkta 
omgivningen och den direkta omgivningen bedömer ifall företagets handlingar överensstämmer 
med deras, och därmed gynnar deras egna intressen. Exempelvis ifall ett företags handlingar 
och aktiviteter anses som fördelaktiga av och för en potentiell finansiärs egna intressen 
(Suchman, 1995).    
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Moralisk legitimitet däremot syftar inte till att ge fördel eller anpassa företagets handlingar för 
att skapa överensstämmelse med en specifik intressent eller grupps, utan till att företagets 
aktiviteter och handlingar görs på ”rätt sätt” (Suchman, 1995). Den moraliska legitimiteten 
beror på hur företagets aktiviteter och handlingar påverkar samhället i stort (ibid). 
    
Kognitiv legitimitet har sin grund i att företag har system för hur vardagliga- och speciella 
aktiviteter/handlingar sköts inom företaget och att olika individer inte utvärderar dessa eftersom 
det är allmänt accepterade och individer tar dessa för givna (Suchman, 1995). Företag ses som 
mer trovärdiga och accepterade ifall metoder och koncept för hur aktiviteter bedrivs används 
och är accepterade av andra inom sin omgivning (Zimmerman & Zeit, 2002). Ett Företag kan 
visa på kognitiv legitimitet genom grundaren eller ledningens utbildning, är grundaren eller 
ledningen välutbildad inom ekonomi och styrning kan de därmed anses ha kännedom om 
effektiva modeller för styrning av företaget och dess aktiviteter (ibid). 
 
Zimmerman och Zeitz (2002) lyfter även fram att en bransch i sig har legitimitet, olika 
branscher har olika nivåer av legitimitet beroende på tidigare och redan existerande aktörers 
aktiviteter inom branschen, nya företag kan därmed dra nytta av det och erhålla legitimitet 
direkt genom anpassning till branschen standarder, normer, teknik, och sätt att agera på 
marknaden. 
  
2.5.2. Skapa legitimitet 
 
I och med betydelsen av legitimitet för nya företag och dess betydelse för anskaffande av 
resurser och finansiering finns det utvecklat olika strategier företag kan nyttja för att skapa 
legitimitet och därmed anses som trovärdiga. Suchman (1995) beskriver i sin studie tre olika 
strategier: skapa överensstämmelse med existerande omgivning, val av omgivning och 
manipulation av omgivning. Zimmerman och Zeitz (2002) lyfter fram ytterligare en strategi: 
skapande. Det finns skillnad i de olika strategierna i hur mycket företaget måste agera för att 
försöka påverka och ändra i sin externa omgivning samt hur strategiskt företaget kan agera 
(ibid). 
 
Skapa överenstämmelse är en strategi som passar bra för nya företag som ska in på en marknad 
där det finns tydliga existerande regler, normer, värderingar och modeller för hur saker bör 
göras och som är allmänt accepterade bland det redan existerande företagen (Zimmerman & 
Zeitz, 2002). Ett nytt företag söker därmed legitimitet genom att följa det förväntningar och 
krav som redan finns etablerade bland aktörerna på marknaden, nya företag bör därmed inte 
försöka gå in och ändra på eller ifrågasätta rådande struktur utan följa den redan existerande 
och därigenom skapa sig legitimitet (ibid). Det kan därmed krävas att ett nytt företag förändra 
eller manipulera sin egen struktur för att passa in och därmed skapa överensstämmelse med 
existerande struktur (Suchman, 1995). 
 
Andra strategin företag kan skapa legitimitet genom är urval. Vilket handlar om företagets val 
av omgivning att agera inom och inkluderar även vilken geografisk plats företaget väljer att 
placerar sig på (Suchman, 1995). Val av omgivning är en komplex fråga i och med att det 
innefattar exempelvis typ av industri, aktivitetsområden och vilken potentiell målgrupp 
företaget riktar sig mot (Zimmerman & Zeitz, 2002). Ifall företaget har möjlighet och resurser 
samt känner till vilka normer, värderingar, regler och modeller som råder inom tänkbara 
omgivningar kan en strategi innebära att välja ut den omgivning som bäst överensstämmer med 
företagets egna sociala struktur (Zimmerman & Zeitz, 2002). Att välja sin omgivning medför 
att företaget inte behöver ändra och manipulera egna företaget i så stor utsträckning, utan deras 
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handlingar och aktiviteter stämmer bra överens med och är allmänt accepterade inom den valda 
omgivningen (Suchman, 1995). 
 
Valet av geografisk position för företaget har även det betydelse för skapandet av legitimitet. 
Zimmerman och Zeitz (2002) studie visar att företag som arbetar med eller utvecklar ny teknik 
kan dra stor nytta av att placera sig nära liknande företag, eftersom egna företaget därmed kan 
upplevas mer legitimt genom närliggande liknande företag som upplevs legitima. Ett nytt 
företag har därmed möjlighet att dra nytta av företagen i närheten och genom samarbete med 
dessa bland annat få hjälp med finansiering (Porter, 1990). Samarbete med andra inom samma 
industri kan bidra till att det egna företaget upplevs mer legitimt (Zimmerman & Zeitz, 2002). 
 
Den tredje strategin företag kan nyttja för att skapa legitimitet är genom manipulation, vilket 
innebär att ett företag måste ingripa i ett tidigt skede och försöka påverka sin omgivning för att 
därigenom få stöd från utomstående för att nå framgång (Suchman, 1995). Även fast många 
företag lyckas skapa legitimitet genom det två första strategierna, kan det i vissa fall och 
speciellt för innovatörer och de som arbetar med och utvecklar ny teknik krävas att de går in 
och försöker påverka och manipulera kulturen i sin omgivning till att passa just dem och erhålla 
stöd för deras sätt som skiljer sig från existerande kultur (ibid). Ett företag kan försöka 
manipulera sin omgivning och därigenom lyckas skifta finansiärer fokus från vanliga normer 
om att en investering snabbt ska vara lönsam och betala tillbaka, till att fokus läggs på att 
finansiering kan leda till att stora genombrott inom ny teknik eller att nya viktiga tekniska 
innovationer utvecklas (Zimmerman & Zeitz, 2002). Ett nytt ensamt företag kan sakna resurser 
för att själva lyckas manipulera sin omgivning och kan därmed behöva söka stöd från 
existerande eller andra nya företag (ibid).  
 
Den strategi Zimmerman och Zeitz (2002) lyfter fram för att skapa legitimitet innebär att 
företaget utvecklar och tillför något nytt till omgivningen. Nya företag såsom NTBF kan skapa 
sin omgivning genom att det agerar på nya verksamhetsområden vart det inte existerar någon 
vedertagen social struktur med normer, värderingar och modeller för hur saker ska och bör 
göras (Aldrich & Fiol, 1994). Suchman (1995) argumenterar för att nya företag är tvungna att 
skapa legitimitet för att därigenom få tillgång till resurser och finansiering som krävs och att 
den legitimiteten erhålls genom att anpassa sig till rådande social struktur (Zimmerman & Zeit, 
2002).  NTBF kan skapa legitimitet genom att introducera en ny teknisk innovation eller tjänst 
som inte passar in eller går emot rådande social struktur och existerande förväntningar, och 
därigenom skapa egna nya normer, värderingar, modeller, nätverk, som sedan accepteras av 
andra och därmed anses som legitimt (Aldrich & Fiol, 1994; Zimmerman & Zeit, 2002).      
 
Zimmerman och Zeitz (2002) argumenterar vidare att företag bör vara försiktiga med att 
använda strategierna som kräver stora förändringar av den sociala strukturen för att skapa 
legitimitet inom alla områden. De argumenterar för att företag ska rikta in sig på att använda 
strategierna som ändrar och påverkar den sociala strukturen vart de innehar sin riktiga 
konkurrensfördel, och inom andra områden försöka skapa överensstämmelse med de 
existerande förväntningarna på den sociala strukturen. En kombination av de olika strategierna 
för att skapa legitimitet kan vara effektfullt, som exempelvis att välja en omgivning och plats 
där företaget lätt kan skapa överensstämmelse för att sedan försöka använda manipulation där 
det krävs för företagets välmående (ibid). Suchman (1995) förklarar att inget företag i sig kan 
skapaöverensstämmelse med och göra alla i sin omgivning nöjda men samtidigt kan strategierna 
för att skapa legitimitet avsevärt förbättra hur företaget upplevs och att det anses som mer 
legitimt. 
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2.6. Sammanfattning teoretisk referensram 
 
Företag kräver vanligtvis någon form av extern finansiering vid uppstartsfasen av företaget, det 
är därmed viktigt att företag har kännedom om och förståelse för finansieringsfrågan, samt vilka 
bedömningsfaktorer finansiärer anser viktigast (Hogan & Hutson, 2005). NTBF är vanligtvis 
små/medel stora företag som utvecklar eller arbetar med ny teknik vilket kan vara svårt för en 
finansiär att kunna förstå och bedöma, det föreligger därmed en hög informationsasymmetri 
mellan NTBF och finansiär (Butchart, 1987; Cooper, 1971; Fontes & Coombs, 2001; Hogan & 
Hutson, 2005; Little, 1977; Maine et al, 2010). Det är därmed viktigt att NTBF känner till vilka 
bedömningsfaktorer för finansiering företaget bör kunna lyfta fram och visa för potentiella 
finansiärer. NTBF kan via marknadsanalys lyfta fram underlag för produktens potential och 
därmed förväntad utgång av projektet (Lindholm Dahlstrand, 2004). 
 
Viktiga bedömningsfaktorer vid finansieringsbeslut 
 

• Storlek och konkurrenssituation på marknaden samt marknadens acceptans för nya 
aktörer och produkter (Mason & Stark, 2004; Tyebjee & Bruno, 1984). 

• Är produkten ny och unik vilket därmed visar på hög potential, samt om produkten 
skyddas av patent och därmed minskad konkurrens. (Nofsinger & Wang, 2009Tyebjee 
& Bruno, 1984). 

• Företagets resultat med tidigare projekt, positivt eller negativt (Bruns & Fletcher, 2008). 
• Företagets finansiella ställning, kan företaget återbetala lån oavsett utgång av nya 

projektet (Berry & Robertson, 2006; Bruns & Fletcher, 2008). 
• Kan NTBF lämna någon form av säkerhet för lånet (Bruns & Fletcher, 2008). 
• Andel självfinansiering av projektet (Bruns & Fletcher, 2008). 
• Finansiell stabilitet över tid (Berry & Robertson, 2006).   
• Förväntad lönsamhet (Berry & Robertson, 2006) 
• Trender på marknaden (Berry & Robertson, 2006) 

 
Det finns svårigheter för NTBF att visa på finansiella siffror och beräkningar på förväntad 
framtida vinst i och med den höga risk och osäkerhet arbete eller utveckling av ny teknik medför 
(Dahlstrand & Cetindamar, 2000). 
   
Företag kan minska informationsasymmetrin genom välutvecklade sociala relationer vilka 
bidrar till spridning av privat information samt information om vilken kompetens företaget 
innehar (Shane & Cable, 2002). Sociala band bidrar mycket positivt till möjligheten för beviljad 
finansiering av företaget, men kan även ha viss negativ inverkan på ett företags möjligheter till 
effektivitet och utveckling. 
 
Positivt sociala band 

• Spridning och tillgänglighet till privat information samt information angående 
kompetens och kunskaper inom företaget (Shane & Cable, 2002).  

• Sociala skyldigheter, parterna agerar generöst, rättvist samt har förtroende för varandra 
(Gulati, 1995; Shane & Cable, 2002).   

• Sänkta kostnader för informationsinsamling (Shane & Cable, 2002). 
• Enklare tillgång till finansiärer och erbjudanden (Uzzi, 1999). 
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Negativt sociala band 

• Kan sakna betydelse ifall NTBF inte anses kreditvärdiga (Uzzi, 1999). 
• Mindre kritisk granskning av företag (Kautonen et al., 2010). 
• Negativ privat information (Shane & Cable, 2002).  
• Hinder för utveckling och tillväxt av företaget (Jack, 2005). 
• Begränsad till resurser inom sociala nätverket (Jack, 2005). 
• Konflikter inom sociala band (Jack, 2005). 
• Övertro till information från individer inom sociala nätverket (Jack, 2005). 

 
En faktor som har betydelse vid finansieringsbedömning och kan kopplas till sociala band är 
rykte, det rykte ett företag eller en företagare har påverkar finansiärers bedömning (Shane & 
Cable, 2002).  
 

• Positivt rykte ökad chans till beviljad finansiering (Shane & Cable, 2002). 
• Negativt rykte minskad chans till beviljad finansiering (Shane & Cable, 2002). 

 
NTBF kan genom att visa på och anses som legitima öka chanserna till beviljad finansiering. 
Legitimitet innebär att ett företags handlingar och aktiviteter är passande för rådande socialt 
system i form av att de följer normer, värderingar, regler och lagar, företaget är socialt 
accepterat, önskvärt och lämpligt inom sin omgivning (Scott, 1995; Suchman, 1995; 
Zimmerman & Zeitz, 2002).  Suchman (1995) lyfter fram betydelsen av legitimitet för företags 
anskaffning av resurser och överlevnad, i studien av Suchman (1995) utvecklas strategier nya 
företag kan nyttja för att anses som legitima och trovärdiga. Zimmerman och Zeitz (2002) 
argumenterar också för Suchmans strategier och lägger till ytterligare en strategi för att erhålla 
legitimitet. 
 
Strategier för att skapa legitimitet 

• Skapa överensstämmelse med rådande social struktur (Suchman, 1995). 
• Val av omgivning (Suchman, 1995). 
• Manipulation av omgivning (Suchman, 1995). 
• Skapande av social struktur (Zimmerman & Zeitz, 2002). 

 
Zimmerman och Zeitz (2002) argumenterar i deras studie för att strategin att skapa 
överensstämmelse med rådande social kultur är att föredra. Strategier som kräver stor påverkan 
på omgivningens sociala struktur bör enbart nyttjas vart företaget har sin riktiga 
konkurrensfördel. Legitimitet kan även uppnås genom att ledande personer inom företaget är 
välutbildade samt att vissa branscher i sig anses som mer legitima än andra (ibid).            
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3. METOD 
 
I det här kapitlet kommer studien metod och tillvägagångssätt presenteras, hur teori och empiri samlats 
in samt hur empirin analyserats. Kommer även behandla de metodproblem som funnit och hur studiens 
trovärdighet behandlats. 
  
3.1. Metodsynsätt 
 
Det finns tre olika synsätt inom vetenskaplig forskning, systemsynsättet, analytiska synsättet 
och aktörssynsättet. Vid aktörssynsättet ska verkligheten speglas utifrån aktörens uppfattning, 
därmed läggs fokus på att fånga aktörens uppfattning och förstå utifrån aktören synvinkel utan 
att denne styrs för mycket (Arbnor & Bjerke, 1994). Denna studie utgick ifrån ett aktörssynsätt 
i och med att den utifrån NTBFs perspektiv studerade och beskrevs hur de i uppstartsfasen av 
företaget förbereder en extern finansieringsansökan och beskrev vilka bedömningsfaktorer för 
finansiering företaget själva ansåg viktigast.     
 
3.2. Undersökningsmetod 
 
Denna studie utgick från ett kvalitativt angreppssätt i och med att studien fokuserade på några 
få NTBF och utifrån dem skapade en djupare förståelse för finansieringsfrågan. Den djupare 
förståelsen skapades genom att studera och analysera dessa fall mycket noggrant. Kvalitativa 
studier beskrivs enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) som ett samlingsnamn för alla 
forskningsmetoder som inte är kvantitativa. Studiens kvalitativa angreppsätt stämmer överens 
med Bryman och Bells (2013) beskrivning vilken förklarar att en kvalitativ studie syftar till att 
skapa en djupare förståelse hur individer tolkar speciella situationer, det genom att lägga stor 
vikt vid analys av data (Bryman & Bell, 2013). 
  
Studien utgick från en deduktiv ansats vilket enligt Bryman och Bell (2013) innebär att teori 
först samlas in och sedan ligger till grund för studiens syfte, teorin testas sedan empiriskt, 
empirin leder fram till ett resultat vilket sedan jämförs och återkopplas till teorin. Denna studie 
utgick ifrån den deduktiva ansatsen i och med att i enlighet med Bryman och Bell (2013) 
samlades först teori in inom området. Den insamlade teorin användes som grund till 
utformningen av intervjuguiden, vilken användes vid intervjuerna av personerna inom de 
utvalda företagen för insamling av studiens empiri. Den empiri som samlades in användes 
slutligen till jämförelse och analys emot studiens framtagna teoretiska referensram för att 
uppfylla studiens syfte. 
  
Studien genomfördes i form av en multipel fallstudie av tre NTBF. En fallstudie genomförs 
vanligtvis på specifika fall som en organisation eller arbetsplats och där det specifika fallet 
studeras intensivt för att skapa en djup förståelse för fallet. En multipel fallstudie innebär att ett 
antal olika fall studeras (Bryman & Bell, 2013). Studien genomfördes genom djupgående 
studier av tre olika fall vilket i enlighet med Bryman och Bell (2013) innebär en multipel 
fallstudie vilket används för att kunna jämföra olika fall och finna likheter och skillnader i 
resultaten som kan ställas mot varandra, vilket underlättar att visa under vilka omständigheter 
en teori gäller. 
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3.3. Litteratursökning 
 
Den teoretiska referensramen samlades in via vetenskapliga artiklar inom ämnet och söktes 
fram via Luleå universitet biblioteks databas PRIMO samt via Google Scholar. Sökord som 
framförallt användes var: ”teknikbaserat nyföretagande”, ”new technology-based firms”, 
”managing new technology”, ”buisness plan”, ”legitimacy” och ”financing new technology”. 
Även viss studentlitteratur och andra böcker användes till studien. 
 
3.4. Insamling av empiri  
 
Empirin samlades in genom tre semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer är 
enligt Bryman och Bell (2013) vanligt använda vid kvalitativa studier eftersom den 
intervjutekniken ger möjlighet att skapa en djupare förståelse för det studerade.  Denna 
intervjuteknik medför att intervjun blir mer som ett samtal och intervjupersonen får möjlighet 
att prata relativt fritt (ibid). Vid semistrukturerade intervjuer används vanligtvis en generell 
intervjuguide men ordningsföljden på frågorna kan variera mellan olika intervjutillfälle, 
eventuella följdfrågor som ställs bör vara liknande vid olika intervjutillfällena för att därigenom 
kunna skapa jämförelser mellan olika fallen (ibid). Vid intervjuerna användes därmed en 
intervjuguide med öppna svarsmöjligheter där det fanns möjlighet till att ställa följdfrågor som 
delvis förbereddes för att säkerställa att tillräckligt med information samlades in från de olika 
företagen för att kunna svara på studiens forskningsfrågor och säkerställa att syftet uppfylldes. 
De två första intervjuerna spelades in för att enkelt kunna överföra materialet till arbetet och 
fånga intervjupersonernas egna ord, samt för att intervjuerna skulle flyta på mer som ett samtal 
och inte störas av att behöva anteckna svar. Den tredje intervjun var i form av en telefonintervju 
och anteckningar togs under intervjun, samt att vissa svar kompletterades via e-mail.        
 
3.5. Val av fall  
 
Eftersom studien syftar till att skapa ökad förståelse för finansieringsfrågan av NTBF, 
genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med personer inom företag som arbetar med eller 
utvecklar ny teknik och därmed i enlighet med studien ses som NTBF.   Företagen valdes ut i 
samråd med handledaren för studien och genom efterforskningar av lämpliga och relevanta 
företag att studera för att uppfylla studiens syfte, samt valdes enbart lokala företag inom Luleå 
ut för att möjlighets skulle finnas att genomföra personliga intervjuer. Därefter togs kontakt 
med företagen och lämpliga personer att intervjua som hade bra kännedom om finansieringen 
av företaget och därmed bidra till att uppfylla studiens syfte. 
 
3.5.1. Företag 1  
 
Företag 1 arbetar med och utvecklar algoritmer för att effektivt klassificera internettrafik och 
göra router lookup, med en affärsidé att licensiera det till routertillverkare. Företaget grundades 
2006 och har i dagsläget 4 anställd som får lön från företaget, de outsourcar en stor del av 
utvecklingen till konsultbolag med gedigen utbildning inom området. Studien genomfördes 
genom en personlig intervju där intervjuperson 1, företagets grundare och VD samt 
intervjuperson 2 företagets operativa chef satt med. Intervjun ägde rum i företagets lokaler och 
utgick från den intervjuguide som tagits fram till studien. Intervjun spelades in efter att fått 
godkännande om det av intervjupersonerna och intervjun tog ca 1 timma.     
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3.5.2. Företag 2 
 
Det andra NTBF som studerades arbetar med och utvecklar beteendestyrd datasäkerhet. Vilket 
innebär IT eller mobil teknologi som främst är till för att verifiera att folk är dem det säger att 
de är, används av bland annat banker som antibedrägeri system. Det ser 2009 som året företaget 
verkligen startade, vid starten var de 3-4 personer inom företaget till att idag vara 19 personer 
där det flesta tillkommit under senaste tiden. Intervjun genomfördes som en personlig intervju 
med intervjuperson 3 företagets VD som varit med sedan 2009. Intervjun ägde rum i företagets 
egna lokaler och spelades in efter att fått godkännande om det, intervjun pågick i ungefär 45 
minuter. 
 
3.5.3 Företag 3 
 
Det tredje företaget arbetar med en mätsystemslösning vilket gör att användaren av produkten 
kan se sin energiförbrukning i realtid, och därmed enkelt spara energi genom att dra ner på 
förbrukningen som är slöseri. Företag 3 grundades 2006 som en avknoppning från Luleå 
tekniska universitet och har i dagsläget 9 anställda. Forskning för att ta fram och utveckla 
företagets patenterade produkter pågick mellan 2003-2008. Studien genomfördes via en 
telefonintervju med intervjuperson 4, grundare av företaget och numera teknisk chef. Intervjun 
pågick i ungefär 30 minuter innan den var tvungen att avbrytas, intervjun kompletterades i 
efterhand genom svar på några av intervjuguidens frågor via e-mail. 
 
3.6. Analys 
 
Direkt efter genomförda semistrukturerade intervjuerna transkriberades det inspelade 
materialet och i tredje fallet skrevs anteckningar ut utförligt för att inte missa någon viktig 
information som framkom vid intervjuerna. Det resulterade i studiens empiridel, fokus i 
empiridelen låg på att fånga intervjupersonernas egna ord och tankar om det studerade. En 
jämförelse genomfördes mellan de olika materialen som samlades in från intervjupersonerna 
på det olika företagen, och materialet ställdes sedan mot teorin för att analysera och se likheter 
och skillnader däremellan.  
 
3.7. Studiens trovärdighet 
 
Kvalitativ forskning kan bedömas utifrån sin trovärdighet, vilket delas upp i fyra delar 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet till att styrka och bekräfta (Bryman & 
Bell, 2013). Tillförlitligheten kan ses som att ärliga och korrekta svar framkommer vid 
intervjutillfällena, intervjuaren kan ha inverkan på intervjupersonens svar och vid tolkning av 
svaren (ibid). Inför studien fanns en begränsad kunskap angående NTBF och finansiering av 
företag inom den kategorin vilket innebär att studien genomfördes med en neutral inställning 
och därmed inte hade någon inverkan på utformningen av studien, de svar som framkom vid 
intervjuerna eller studiens slutsatser. Samt att det inte finns någon personlig koppling mellan 
författaren av studien och intervjupersonerna som påverkar svaren vid intervjutillfällena. För 
att ytterligare öka studiens trovärdighet intervjuades personer som varit med från start av 
företagen, som därmed hade god kunskap angående finansieringen av företaget i uppstartsfasen 
och i och med det kunde ge korrekta svar och bidra på ett bra sätt till studien.   
    
I och med att studien är kvalitativ minskar överförbarheten till andra sammanhang beroende på 
att studien syftade till att öka förståelsen för finansieringsfrågan genom att studera några 
enskilda NTBF. Urvalet av NTBF som studerades blev relativt litet i och med problem med att 
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komma i kontakt med relevanta företag för studien. De företag som deltog i studien hade stort 
kunnande inom området, vilket medförde att de bidrog på ett bra sätt till studien och att den 
kunde genomföras trots det lilla urvalet. Ett sätt att öka överförbarheten i studien hade varit 
genom att istället genomföra en kvantitativ studie och samlat in data från en större mängd 
företag vilket hade resulterat i ett mer generellt resultat vilket kunnat gälla i fler sammanhang.  
 
För att öka studiens pålitlighet finns i studien beskrivet tillvägagångssätt för de olika momenten 
av studien vilket gör att andra kan följa och granska studien. Granskning av studien har även 
skett genom att andra studenter under seminarier bidragit med åsikter och tips om förbättringar, 
samt genom diskussioner och möten angående studien med handledare under hela processen 
med studien.         
 
En av intervjuerna genomfördes på engelska vilket kan leda till missförstånd och feltolkningar 
vid översättning av materialet som framkom vid intervjun, samt att citat kan bli lite fel vid 
översättning. För att säkerställa att detta inte skulle ske genomfördes en väldigt noggrann 
transkribering av det inspelade materialet samt att det fanns möjlighet att höra av sig igen till 
intervjupersonen ifall det skulle uppstå några oklarheter eller om något behövde förklaras 
ytterligare. En annan intervju fick avbrytas och kompletteras vi e-mail vilket medförde att 
svaren inte kunde diskuteras genom extra följdfrågor i fall där det kunnat behövas ytterligare 
förklaringar och beskrivningar av det efterfrågade, vilket medförde att vissa svar inte blev exakt 
så utförligt besvarade som önskat.    
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4. EMPIRI 
 
I det här kapitlet behandlas den empiri som framkom genom de semistrukturerade intervjuerna som 
genomfördes på de olika företagen Varje företag presenteras var för sig för att lyfta fram just företaget 
och intervjupersonens syn på det studerade. 
 
4.1. Företag 1 
 
Det första NTBF utvecklar teknik för sökning, lagring och klassificering av information och 
speciellt internettrafik på ett effektivt sätt. Det ligger en mycket lång tid av forskning bakom 
utvecklingen av tekniken som företaget nyttjar, samt innehar företaget en mängd patentskydd 
för sin teknik. Företaget har blivit beviljad extern finansiering från olika finansiärer under olika 
delar av företaget.    
 
Marknadsanalys och viktiga bedömningsfaktorer 
 
Intervjuperson 2 säger att mycket av marknadsanalysen kommer från intervjuperson 1 tidigare 
arbete och forskning inom området, intervjuperson 1 har en gedigen bakgrund av forskning och 
utveckling inom området. Intervjuperson 1 förklarar att om man tittar på alla datorer, routrar 
mobiltelefoner och så vidare som finns i hela världen så gör dem massa olika tabellslagningar, 
vanligaste uppslagningen är en så kallad hashtabell och näst vanligaste är longest prefix 
matching. Vidare utvecklar intervjuperson 1 att målet med hans forskning var att ta fram en 
algoritm i longest prefix matching som kommer fungera för en lång tid framöver, vilket de 
existerande inte gjorde. Intervju person 1 uttryckte det som: ” Marknadsanalysen är att det är 
den näst vanligaste uppslagningen som görs av en dator i världen, vilket innebär att det görs 
väldigt många sådana uppslagningar per år.” Tillägger att med tiden så har det visat sig stämma. 
Den konkurrens som finns på marknaden förklarar intervjuperson 1 består av att alla 
routertillverkare själva har utvecklingsavdelningar som tar fram liknande lösningar internt. Han 
säger att det även finns hårdvarulösningar som är bra och snabba men förklarar vidare att de 
finns problem med dem eftersom de inte är lika effektiva som företag 1s teknik, samt att de inte 
går att göra stora och inte kan lagra lika mycket och även att de är dyra och de drar väldigt 
mycket energi i jämförelse. 
  
Intervjuperson 1 säger att siffror togs fram vid finansieringsansökan på marknaden och siffror 
som kunde referera till de som var marknadsledande inom området och deras försäljning. Han 
utvecklar vidare och hänvisar även till en skriftlig finansieringsansökan som behandlade 
produkten och behovet av den, syfte och mål med företaget, tidsplan för projektet, projektteam 
samt en beräknad budget för projektet, och säger att den finansieringsansökan resulterade i 
beviljad finansiering. 
    
Den absolut viktigaste faktorn vid finansieringsansökan anser intervjuperson 1 var att företaget 
hade lämnat in 7 patentansökningar innan de sökte pengar, vilket han utryckte att: ”Det gör en 
väldig skillnad på vart dialogen med finansiärerna startar.” Intervjuperson 1 utvecklar vidare 
att patentansökningarna gör att finansiären förstår att företaget menar allvar och förstår 
materiell rätt och den biten, samt att det finns en kostnad för patentansökningar vilket innebär 
att det redan satsats en del. Vidare förklarar intervjuperson 1 att patent ökar chansen till att det 
finns en exit trade vilket finansiärer vill höra. Intervjuperson 1 utvecklar och säger att patent 
ger en helt annan story, diskussionen kommer inte handla så mycket om lönsamhet utan det 
ligger underförstått att det ligger längre fram eller att företaget kan säljas innan det finns 
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lönsamhet. Patenten ger företaget en stor fördel menar intervjuperson 1 i och med att många 
andra företag saknar skydd för sin immaterialrätt. 
  
Företaget har kunnat lämna säkerheter i form av företagsinteckning och nyttjat checkkrediter, 
men intervjuperson 1 förklarar att banker gärna vill ha borgen av grundaren vilket han sagt 
blankt nej till i och med att han anser att man inte kan ha personlig borgen för ett företag man 
inte kan kontrollera till 100 %. 
  
På fråga om finansieringsplan säger Intervjuperson 1: ” Enlig skolbok får man lära sig att det 
går att planera finansiering, har man varit med i verkligheten vet man att det inte går att 
planera.” Utvecklar vidare att det inte går att följa någon modell för finansiering av företaget 
utan det handlar mycket om att lära känna rätt folk och med stort socialt nätverk ökar chansen 
att stöta på rätt person för finansiering. Finansieringen av bolaget skedde i form av att 
intervjuperson 1 sökte pengar redan under universitetstiden och skickade in patentansökningar 
innan bolaget var igång och avhandlingar var publicerade. Finansiering till forskningsprojekt 
som backade upp starten av bolaget, själva forskningsdelen av bolaget förklarar intervjuperson 
1. Företaget fick även in extern finansiering och som intervjuperson 2 uttrycker det att: ”Det är 
en nödvändighet att ta in extern finansiering i början.”  Intervjuperson 1 förklarar ytterligare att 
det är svårt att finansiera internt om det inte gjorts någon exit tidigare av ett företag och 
därigenom skapats en förmögenhet. 
 
Företagets sociala band 
 
För att få finansiering i uppstartsfasen av ett företag handlar det om att lära känna rätt folk och 
större nätverk ger bättre chans att stöta på rätt person för finansiering av företaget förklarar 
intervjuperson 1. Intervjuperson 2 säger att företag 1 har varit ute på många mässor och event 
riktade mot finansiärer samt varit med på tävlingar och gjort pitchar där finansiärer deltagit. 
Vidare utvecklar intervjuperson 2 att det är en avvägning hur mycket tid och pengar företag bör 
satsa på sådant men förklarar att genom ett event fick företaget en finansiär som idag är en 
delägare i företaget. Vissa event kan dock innebära att man anpassar sitt budskap för mycket 
för att passa eventet förklarar intervjuperson 1, och att det därmed kan leda till fel förväntningar 
på företaget genom missförstånd om deras egentliga produkt och idé med företaget. Vidare 
menar intervjuperson 1 att viss försiktighet måste beaktas men säger samtidigt att: ” Du vet inte 
innan vilket arbete som kommer ge resultat.” Intervjuperson 1 förklarar att företagets relationer 
i dagens läge består av att finansiärerna är representerade i styrelsen och därmed har bra insyn 
i verksamheten. Företaget rapporterar allt viktigt till styrelsen förklarar intervjuperson 1 och 
styrelsen är med och agerar bollplank åt företaget och dess verksamhet inom olika frågor. 
 
Det framgår via den skriftliga finansieringsansökan att det fanns utvecklat kontaktnät som 
företag 1 kunde nyttja vid kommersialisering av produkten. Vidare förklaras att personer inom 
projektet har tidigare erfarenheter av liknande affärer, och att tidigare affärsdiskussioner och 
förhandlingar har lett till etablerade relationer med de större företagen inom branschen som 
därmed ingår i deras globala nätverk och ses som potentiella samarbetspartners. 
    
Företag bör undvika att plocka in finansiärer som de har en allt för stark social relation till 
förklarar intervjuperson 1, företag bör ta in finansiärer vars sociala relation tål det även om det 
går dåligt. Intervjuperson 1 uttrycker att: ”Grunden till en relation med investerare är att båda 
ska tjäna pengar på det.” Förklarar att det därmed är bra att hålla investerare på en armlängds 
avstånd, vilket han förklarar som att man inte ska ta in finansiering från släkt och vänner 
eftersom det kan bli jobbigt ifall det går dåligt. Samtidigt som de finansiärer man tar in kan det 
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löna sig att etablera en bra relation med, eftersom det kan bli lättare att få 
uppföljningsinvesteringar av dem då. Vidare förklarar intervjuperson 1 att ur entreprenörens 
aspekt finns alla anledningar att skapa en stark social relation med finansiärer eftersom de har 
allt att vinna på det. Ser man det däremot utifrån finansiärens perspektiv kan det finnas skäl att 
inte etablera en stark social kontakt, i och med att ska de satsa pengar ska det göras utifrån 
affärsmässiga aspekter och inte sociala säger intervjuperson 1. 
 
Intervjuperson 1 förklarar att man alltid ska lita på sitt eget omdöme och att information som 
har sitt ursprung från någon finansiär och därefter sprids vidare har en tendens att inte leda till 
något bra. Intervjuperson 2 fyller i att: ”Man alltid ska bilda sin egen uppfattning.” Förklarar 
vidare att man inte ska lita blint på information från andra, men samtidigt måste hänsyn tas till 
information som framkommer för att behålla och vårda sociala kontakter och relationer. 
 
Intervjuperson 1 drev tidigare ett företag som arbetade med och utvecklade liknande teknik som 
dagens företag, men intervjuperson 1 förklarar att det företaget inte fick igång sin försäljning 
eftersom det låg före sin tid och marknaden. Andra liknande företag fick igång sin verksamhet 
något år efter att intervjuperson 1s företag lades ned. Resultatet med det tidigare företaget tror 
däremot inte intervjuperson 1 har skadat ryktet inom staden, intervjuperson 1 förklarar att 
nuvarande företaget får stöd från finansiärer de vill jobba med och en finansiär som var med 
och finansierade tidigare projektet är även med på nuvarande. Intervjuperson 2 förklarar att det 
kan ses som en merit det arbetet som gjorts och det personen lärt sig av tidigare projekt. Vidare 
förklarar intervjuperson 1 att tidigare projekt är en bra nätverksövning inför nästkommande 
projekt genom att lära känna folk och förstå hur systemet fungerar. Utvecklar det vidare och 
förklarar att är man ödmjuk och kan förklara hur man ser på tidigare erfarenheter och varför det 
gick som det gjorde och att man lärt sig något av det kan det stärka förtroendet. 
 
Skapa legitimitet 
 
Intervjuperson 1säger att val av kunder är ett lyxproblem, det går inte att välja kunder som start-
up utan måste ta alla kunder du kan få, förklarar vidare att om en stor kund inom ett område 
utanför företagets direkta verksamhet efterfrågar något och det är bra betalt så genomför 
företaget det ändå. Företaget kan däremot välja att inte bearbeta kunder inom ett visst område 
säger intervjuperson 1. Vidare förklarar han att det finns en kund som företaget väljer att inte 
jobba med eftersom företagets andra kunder är emot den kunden, företagets andra kunder 
accepterar att det jobbar med i princip alla andra men inte med dem, och uttrycker: ”Dem har 
så mycket badwill.” 
  
Företaget jobbar väldigt nära med en samarbetspartner och en person från samarbetspartnern 
sitter även med i företagets ledningsgrupp. Intervjuperson 1 förklarar att han har en inofficiell 
lista med personer han vill jobba med, och företaget hamnade i ett läge där det behövde köpa 
in tjänster och samarbetspartnern behövde uppdrag, blev därmed en bra matchning i och med 
att flera av de personerna var folk han ville jobba med. Intervjuperson 2 säger att det är viktigt 
att ha tillgång till bra samarbetsteam inom omgivningen. 
     
Valet av geografisk plats och Luleå berodde på familjeskäl och att de bott här länge och trivs 
bra här förklarar intervjuperson 2. Intervjuperson 1 utvecklar och säger att det inte skulle vara 
lättare i Stockholm ungefär samma resande och högre kostnader att bedriva företag där, men att 
i exempelvis Silicon Valley skulle det vara enklare att finna finansiärer som förstår det dem gör 
och få in stor del kapital men samtidigt skulle det medföra höga kostnader. Intervjuperson 1 
utvecklar vidare att företag ska kunna välja vart det etablerar sig är lite studenttänk finns mycket 
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som spelar in i valet som exempelvis familjeskäl. Valet av själva området för företaget menar 
intervjuperson 1 berodde på att han tidigare varit verksam där, och det är ett bra område för 
nystartade företag att komma igång på. Det finns enkelt tillgång till passande lokaler där och 
området medför en hyffsat presentabel omgivning. Intervjuperson 2 fyller i: ”Det är jättebra för 
start-ups att sitta här.”          
 
Intervjuperson 1 säger att företaget gör allt för att inte passa in i sin omgivning intervjuperson 
2 fyller i att: ”Vi är lite som en outsider.” Förklarar vidare att de går lite sin egen väg. Vidare 
säger intervjuperson 2 att de samarbetar en del med företag i sin omgivning och det blir naturligt 
så att det samarbetar med företag i samma lokal. Samarbetspartners till företaget får anpassa sig 
efter företaget kommer naturligt förklarar intervjuperson 2, intervjuperson 1 utvecklar och 
förklarar att det till stor del beror på att företaget själva måste anpassa sig till sin omgivning, 
och att de har kunder i Kalifornien vilket påverkar företaget och dess samarbetspartners arbete. 
  
Företaget har inte som strategi att påverka finansiärer från att få bort fokus från lönsamhet 
förklarar intervjuperson 1 och uttrycker: ”Det är inte en medveten strategi, det är mer en effekt 
av det man presenterar.” Utvecklar och förklarar att genom att satsa på starkt 
immaterialrättsskydd och patentskydd flyttas visst fokus från lönsamhet som annars skulle 
hamnat där. Vidare förklarar intervjuperson 1 att företag utan immaterialrätt och därmed ingen 
direkt potentiell exit får svårt att locka finansiärer, i och med att det bara finns lönsamhet att 
fokusera på i sådana företag. 
  
Intervjuperson 1 förklarar att det inte fungerar att ta en modell för hur aktiviteter och arbete bör 
skötas från ett annat ställe som passar där och införa det på ett annat ställe. Förklarar vidare att 
skolboks modeller inte fungerar i verkligheten samt att går inte att jämföra riktigt stora bolags 
modeller med ett nystartat företags. Intervjuperson 1 säger att man måste vara beredd att göra 
allt och hoppa mellan arbetsuppgifter, och uttrycker det som: ” Du kan inte veta exakt vad som 
kommer att hända, du måste anpassa dig till vad som händer och vara förberedd.” 
 
4.2. Företag 2  
 
Det andra NTBF är verksamma inom IT säkerhet och har utvecklat och arbetar med teknik för 
säker identitetskontroll vid transfereringar och kommunikation på internet. Tekniken ska 
säkerställa att det är rätt person som sitter vid datorn. Företaget har lyckats få in stor mängd 
extern finansiering från olika finansiärer vilket bidragit till dess utveckling.   
 
Marknadsanalys och viktiga bedömningsfaktorer 
 
Angående marknadsanalys säger intervjuperson 3: ”Du måste genomföra en marknadsanalys 
men vad är baserat på erfarenhet.” Utvecklar det vidare och menar att genom erfarenhet kan 
han presentera, besvara och förklara allt i en marknadsanalys. Intervjuperson 3säger vidare att 
det måste finnas analys för konkurrerande produkter och marknadens potential, men säger igen 
att siffror kan baseras mycket på erfarenheter. Samtidigt utgår marknadsanalysen mycket från 
att följa mönster, företag 3 utvecklar säkerhetsteknologi vilket främst varit riktat mot banker 
och de har pengarna och problemen vilket du kan utgå ifrån förklarar han men säger vidare att: 
”Mycket kan vara ett finger i luften och gissningar.” 
 
Företag 2s beräkningar baserades mycket på att estimera storlek på affären, hur stor kunden 
var, hur mycket det kunde ta per användare, vad det kostade att leverera det och vad det var 
villiga att betala förklarar intervjuperson 3. Förklarar vidare att man kan räkna utifrån en vanlig 

22 
  



 

kund och storleken på en sådan affär, och hur många små, medel och stora kunder de kan få på 
ett år och vad det kostar att leverera. Intervjuperson 3 säger vidare att beräkningar av det slaget 
kan gå runt och runt i en cirkel, räknar att så många kunder kan de få genom så många anställda 
och kostar så mycket att leverera, fler anställda leder till så många kunder och den kostnaden 
tills det kommer till en punkt vart det kan fungera men intervjuperson 3 förklarar igen att 
mycket prognoser är gissningar resultatet kan landa någon helt annanstans. 
 
På frågan om siffror var baserade på tidigare resultat säger intervjuperson 3 att delvis baserat 
på tidigare erfarenheter samt genom att kolla av med sitt sociala nätverk att siffror och figurer 
stämmer och ser bra ut. Siffror och beskrivningar på företagets teknologi, vinster, kostnader, 
och vilket team som behövdes vid olika tidpunkter var valida, intervjuperson 3 säger att 
utvecklingen av företaget tog bara mycket längre tid än beräknat. Företag 2 gjorde break-even 
vid måttlig tillväxt, men för att de skulle växa snabbare krävdes mer finansiering och därmed 
kommer lönsamheten senare. 
 
Produkten som företag 2 har antingen konkurrera med eller ersätter andra tekniska lösningar 
och intervjuperson 3 förklarar att: ”Du kan inte gå till en kund och säga att vi har ett bättre sätt 
att lösa ert problem men det kommer kosta mer.” Du kommer inte lyckas på det sättet menar 
han. Vidare uppger intervjuperson 3 istället att företag måste kunna visa på avkastning på 
investering i jämförelse med konkurrenter, du kommer aldrig sälja genom att säga att du har en 
dyrare produkt som ger samma värde. 
 
Det faktorerna som intervjuperson 3 anser var viktigast vid finansieringsansökan var vilken 
marknad/målgrupp företaget hade, fokusstrategi och att visa på framgång med tidigare projekt. 
Intervjuperson 3 utvecklar vidare att genom att visa på att det fanns en marknad i norden och 
Sverige som är väl utvecklat tekniskt med mobil, internet och har bra internetbanker, förstår 
folk att det finns en marknad i övrigt också i och med att andra länder i viss mån tar efter Sverige 
och norden. 
  
Intervjuperson 3 säger att helt klart kunde säkerheter lämnas och uttryckte: ”Jag sa tidigare att 
finansiärer tar risker, det gör de inte.” Utvecklar vidare att finansiärer inte tar risker, du måste 
ta risker som entreprenör. Förklarar att trots all fakta finansiärer kollar på måste de vid utlåning 
av mycket kapital kräva att personer inom företaget personligen skriver på avtal. Personliga 
avtal som innebär de inte döljer något, att inget oväntat eller något som gör att allt misslyckas 
kommer dyka upp och ifall det skulle dyka upp något kommer finansiären kräva tillbaka pengar 
av personerna som skrivit under, och intervjuperson 3 uttrycker det som: ”Du skriver under 
med ditt liv som risk.” 
    
Finansieringsplanen för företaget innebar att det fick viss finansiering som student spin off, 
vilket gjorde dem redo att söka verklig finansiering. Det genom att kunna bygga en affärsplan, 
prototyp av produkten och visa på att det fanns en marknad för produkten till potentiella 
finansiärer förklarar intervjuperson 3. På frågan om det är optimala sättet att finansiera företag 
menar intervjuperson 3 att han inte vet något annat sätt, är svårt med självfinansiering och 
uttrycker det som: ”Det är en stor investering att bygga ett teknik komplex, inget som man gör 
hemma i garaget.”  Utvecklar att det krävs ett team bakom och du måste resa runt och göra 
reklam för produkten. Brister med finansieringen menar intervjuperson 3 är att det tar lång tid 
räcker inte med att ha en bra produkt och tro att pengarna kommer direkt, måste förberedda 
mycket i form av ta fram bland annat affärsplan, potential för marknaden, kunder, konkurrens.  
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Företagets sociala band 
 
Intervjuperson 3 förklarar att du skapar ett nätverk av kontakter för att få igång verksamheten 
och hitta finansiärer, använder dig av existerande affärsrelationer och kamrater samt deras 
kontakter som sätt att göra affärer. Förklarar vidare att finansiering av företag 2 skett via folk 
de känner, första gången genom en person som kände intervjuperson 3 genom att det tidigare 
arbetet tillsammans. Den personen investerade nu i företag och tyckte att de intervjuperson 3 
nu höll på med såg väldigt bra och intressant ut. Andra tillfället de fick finansiering var även 
det genom kontakter till intervjuperson 3 som hade en finansiär till deras företag vilken 
intervjuperson 3 frågade om och fick positiv respons om, och senare etablerade intervjuperson 
3 en personlig relation med finansiären och insåg att det var en finansiär han kunde jobba med.  
Intervjuperson 3 uttrycker det som: ”Det är inte bara är pengar som styr, du måste kunna lite på 
dem du jobbar med.” Utvecklar vidare att det måste finnas tillit från finansiärens sida också. 
 
Intervjuperson 3 tror att väldigt stor del av finansiering sker via sociala band, och att det är som 
att du dejtar finansiären ett tag. Vidare utvecklar intervjuperson 3 det som att du träffar 
finansiären först och visar din idé och plan och sen igen för att visa att du håller och följer det 
du visat första gången, går runt så till olika finansiärer tills någon visar sitt intresse och därmed 
lyfts marknadsanalys och behov av finansiering fram. Första finansieringsrundan för företag 2 
handlade mycket om nätverkande och att etablera kontakter med finansiärer, andra rundan tog 
företag 2 ett steg tillbaka från nätverkandet och fokuserade på at ha en marknad och vände sen 
tillbaka till nätverket för att få finansiering förklarar intervjuperson 3. Vidare säger 
intervjuperson 3 att det krävs en bra mix av sociala kontakter och en bra verksamhet, 
produkt/marknad för att erhålla finansiering. 
  
Sociala kontakter hjälpte därmed företag 2 att få finansiering genom att de kom i kontakt med 
finansiärer via en vän till en vän och introducerades till folk på det och liknande sätt förklarar 
intervjuperson 3. Finansiärer är proffs säger han men det handlar även om att vara bekväma 
med varandra. Mött en del som inte visat respekt och inte förstått grejen och därmed hela tiden 
behövt förklaringar samt lagt sig i mycket av hur företaget ska göra, fast det blir helt fel och 
inte alls följer företagets vision. En social kontakt hjälpte däremot företagets utveckling genom 
att förklara att deras produkt var bra men ifall det kunde anpassa den och utveckla den för 
internetbanken istället skulle det vara ännu bättre, vilket intervjuperson 3 säger: ”Var ett 
genombrott för företaget.” De kom in på helt rätt spår tack vare det. 
   
Hinder vid finansiering som intervjuperson 3 ser är att företag 2 sitter i Luleå samtidigt som 
affärer i Sverige verkar vara centrerade till Stockholm, vilket innebär att de måste ta sig dit. 
Intervjuperson 3 förklarar att det kan leda till problem i konkurrensen om finansiering med 
företag som hela tiden är i Stockholm och har ett etablerat socialt nätverk där, företag 2 kan 
därmed ses som: ” Den nya killen i staden.” För att lösa det problemet förklarar intervjuperson 
3 att företaget har sina ingenjörer stationerade i Luleå samtidigt som de som gör affärer är 
stationerade i Stockholm. 
 
Intervjuperson 3 säger att övriga personer som var med i början av företaget kom från 
universitetet samtidigt som han kom med beroende på sin meritlista. Förklarar att han är en 
veteran inom området och varit med inom ett par nystartade men även arbetat med stora bolag 
och varit i branschen för IT säkerhet i väldigt många år. Intervjuperson 3 säger att han arbetat 
som ingenjör och även som chef inom företag och därmed har trovärdighet inom 
tekniska/innovations sidan och även erfarenheter från ledning och styrning av företag. Förklarar 
vidare att bland resultat finns ett företag hanstartade upp och som sedan växte sig stort innan 
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han flyttade det och sålde vidare till ett större företag, för att sedan jobba kvar som chef inom 
företaget under en tid efter försäljningen. 
 
Skapa legitimitet 
 
Företag 2 samarbetar väldigt nära med vissa andra företag och har utvecklat ett mycket starkt 
samarbete. I och med att kunder vanligen efterfrågar paketlösningar och företag 2 bara kan lösa 
en del av problemen själv så blir det ett måste att samarbeta med andra förklarar intervjuperson 
3. Genom att företaget valt bra samarbetspartners menar intervjuperson 3 att det fått ett mycket 
bra paket att kunna erbjuda till kund. Vidare förklarar intervjuperson 3 att det finns svårigheter 
att jobba med det riktigt stora gammaldags företagen på marknaden, eftersom de är söliga på 
att ta in nya idéer och förstå sig på marknaden. Utvecklar att företag 2 med sin nystartade 
företagsmentalitet förstår ny teknik och utvecklingen samtidigt som gamla företagen inte gör 
det på samma sätt, och företag 2 förstår sig på sociala- nätverk och medier och teknik som 
internetbanker samtidigt som de stora gamla företagen inte startat upp processer som det. 
Intervjuperson 3 uttrycker: ”Det är nästan omöjligt att arbeta med vissa av dem, allt de gör är 
att hindra vår utveckling.” Förklarar vidare att de därmed sällan arbetar med dessa, eftersom 
sådana samarbeten är ett hinder för att de själva ska utvecklas snabbt. 
 
Valet av geografisk plats och Luleå: ”var en naturlig utveckling efter universitetet”, uppger 
intervjuperson 3 och utvecklingen av företaget till andra ställen som Stockholm och London 
berodde på att kunderna fanns där. Intervjuperson 3 förklarar att fördelarna med Luleå är 
kopplingen till universitetet och tillgången till skickliga ingenjörer samt låga kostnader jämfört 
med stora städer som exempelvis London. Nackdelarna med geografisk plats nämner han igen 
och säger att det var ett bra beslut att skilja på ingenjörerna i Luleå och placera det som gör 
affärerna i Stockholm nära där det händer. 
  
Intervjuperson 3 förklarar att nyttan av andra närliggande företag är mycket av en 
nätverks/kamrat relation, som kan vara till hjälp att diskutera och lösa vissa problem inte så 
mycket av en affärsmässig relation. Utvecklar att det är smidigt att ha företag som varit eller är 
i liknande situation och kunna diskutera exempelvis svar från finansiärer. Andra företagen i sin 
omgivning som det gärna samarbetar med är också nystartade företag, som passar bra med 
företag 2 eftersom de ofta har samma moderna tänk förklarar intervjuperson 3. I själva 
omgivningen i form av Luleå förklarar han att det inte gör speciellt mycket eftersom kunder 
och liknande är på andra ställen, det gör lite åt universitetet i form av mentorskap och hjälper 
till vid projekt där. 
 
Det sättet som företag 2 försöker påverka sin omgivning är vid rekrytering av folk där det söker 
folk som har start-up mentalitet och som är självgående förklarar intervjuperson 3. Utvecklar 
och säger att det inte alltid är meriter och utbildning som räknas utan måste vara en lagspelare 
och passa in, intervjuperson 3 menar att vissa helt enkelt passar för att jobba på stora etablerade 
företag samtidigt som vissa passar för nystartade mindre företag. Intervjuperson 3 förklarar att 
när det ska presentera sin produkt gör det de ofta som att produkten är väldigt: ”sexig och lite 
av James Bond teknologi”, och trycker vidare på att deras teknik är avancerad och häftig. 
Förklarar att det tjänat på att visa upp och presentera sin produkt på ett bra sätt där det lyft fram 
tekniken bakom produkten mycket, och att de fått priser för sin förmåga att utveckla framtiden. 
Vidare säger intervjuperson 3 att det ger en viss fördel att presentera sin produkt så och visa att 
det är ledande inom den teknologin, och ger exempel att det blir svårt att få pengar genom att 
bara visa att här är produkten, så mycket pengar behövs och det kommer ta så lång tid att sälja 
så mycket och få så mycket betalt. 
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 Företag 2 har utvecklat datorsäkerheten mycket i och med att det varit ett stagnerat område vart 
det inte hänt mycket på en lång tid förklarar intervjuperson 3. Förklarar att visst kan man googla 
modeller och sådant för arbete och liknande, men företag 2 gör inte det utan eftersträvar 
utveckling och att komma framåt istället. Intervjuperson 3 säger att det inte har direkta 
tidsscheman eller sätter tidspress när saker ska vara gjorda men förklarar även att får man ett 
samtal sent en kväll är det inte så att du säger att du inte kan ta det för att det inte är arbetstid 
utan får anpassa sig mer till vad som händer. Vidare förklarar intervjuperson 3 deras sätt som: 
”Lite mer av ett IT eller Silicon Valley tänk jämfört med vad som är vanligt i Sverige.” 
Utvecklar samtidigt att det inte är så att de uppfinner egna modeller utan följer sådant som 
lyckats tidigare i liknande företag. Deras moderna sätt att arbeta menar intervjuperson 3 ger 
nöjda medarbetare som känner sig delaktiga i framgång, och att det värdesätter kvalitet mer än 
skapa onödig stress med allt för mycket tidsramar för när saker ska vara klart. 
 
4.3. Företag 3  
 
Det tredje NTBF arbetar med att hjälpa industrier och fastighetsägare att kunna minska 
energianvändningen, och har utvecklat en teknik för att i realtid kunna mäta 
energiförbrukningen och därmed minska den vart det är möjligt. Det ligger lång tid av forskning 
bakom framtagandet av tekniken till företagets produkter och finns patentskydd för 
produkterna.  Företaget har sedan det grundades blivit beviljad extern finansiering från olika 
finansiärer.   
 
Marknadsanalys och viktiga bedömningsfaktorer 
 
Marknadsanalysen genomfördes bland annat genom att se på konkurrenter och deras resultat 
och försäljning och så vidare förklarar intervjuperson 4. Företaget genomför även tester inom 
olika kundsegment och ser därmed intresset för produkten, vidare säger intervjuperson 4 att det 
därmed kan anpassa erbjudanden efter de olika kundsegmnten när det vet vad som efterfrågas. 
Han förklarar vidare att det var viktigt att produkten var ny och unik, och det ligger år av 
forskning bakom företagets patenterade produkter. 
 
Vid finansieringsansökan fanns en affärsplan vart det lyftes fram siffror som likviditetsbudget, 
resultatbudget, balansbudget och finansieringsupplägg, vilket intervjuperson 4 förklarar 
innebar en planering för hur mycket finansiering som skulle krävas vid olika tidpunkter och till 
vad. 
 
Det som intervjuperson 4 anser var viktigast att trycka på och lyfta fram vid 
finansieringsansökan var vad som skulle utvecklas och hur det skiljde sig från det som redan 
existerade på marknaden, och uttryckte det som att: ”Visa på deras produkt och att den tillförde 
något nytt och innovativt till marknaden.” Vidare säger intervjuperson 4 att det beror lite på 
vilken finansiär man pratar med och att riskkapitalister helst vill se vad pengarna ska användas 
till och vilken avkastning det kan få på lånat kapital. 
  
Angående säkerheter som lämnas för lånat kapital säger intervjuperson 4 att även det beror lite 
på vilken finansiär det handlar om. Företag 3 har kunnat lämna säkerheter för lånat kapital i 
form av företagsinteckning och personlig borgen förklarar han. 
 
Finansieringsplanen innebar att forskningen bakom företag3s patenterade produkter 
finansierades av Svensk Fjärrvärme, vidare säger intervjuperson 4 att finansiering kunde ske i 
form av innovationslån/innovationsbidrag, villkorslån via energimyndigheten som var med och 
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finansierade framtagningen av företagets första version av en produkt. Vidare utvecklar 
intervjuperson 4 att finansiering kan ske i form av organisk tillväxt och riskkapital. Han 
förklarar vidare att det går åt väldigt mycket tid att söka pengar och finansiering och uttrycker: 
” Det tar tid och kraft att söka pengar som istället hade behövts för att utveckla och sälja.” I och 
med att nästan all tid går åt till att söka finansiering kan det bli väldigt tråkigt ifall finansieringen 
bara täcker kostnaderna för finansiering säger intervjuperson 4, och förklarar vidare att det kan 
ta många månader att lyckas få in finansiering vilket i slutändan bara täcker kostnaderna för 
ansökan och samt att företaget tappar intäkter från försäljning i och med att all tid gått åt till 
finansieringsansökan. 
 
En viktig lärdom intervjuperson 4 säger sig fått är att man alltid ska satsa på mer finansiering 
än man från början tänkt sig och behöver just vid det tillfället, och säger att: ” Det tar lika 
mycket tid att få exempelvis 1 som 5 miljoner.” Vilket hänger ihop med det tidigare att det tar 
tid och kraft att söka finansiering förklarar intervjuperson 4, det tar väldigt lång tid att få 
finansiering och för att inte enbart kunna täcka kostnaderna för finansieringsansökningar ska 
man söka lite mer än det som behövs enligt planering för ett visst tillfälle. En annan viktig sak 
intervjuperson 4 anser om finansiering i uppstartsfasen av företaget, är att ifall det krävs extern 
finansiering från dag ett ska man inte starta innan kapital finns. Utvecklar vidare och säger ifall 
inte verksamheten kan komma igång och generera intäkter direkt ska man inte starta upp 
företaget och dra på sig massa utgifter, i form av att anställa personal innan finansieringen 
beviljats. Ett alternativ förklarar intervjuperson 4 är att företaget istället kan ligga lite i 
bakgrunden och du själv kan arbeta med det tills beviljad finansiering. 
  
Företagets sociala band 
 
Arbetet med att skapa sociala kontakter med finansiärer förklarar intervjuperson 4 gått ut på att 
åka runt till alla de olika aktörerna och träffa dem samt och beskriva din affärsidé samt berätta 
om vem du är, och uttrycker: ” Har du inte varit runt och personligen träffat dem så är det nästan 
omöjligt att få finansiering.” Efter att ha etablerat en första kontakt med finansiärer får du en 
kontaktperson från finansiärens håll som sköter resten förklarar intervjuperson 4. 
 
För att samla in riskkapital förklarar intervjuperson 4 att det krävs att ringa runt och sedan 
etablera kontakt genom personliga möten där du presenterar vad du ska göra och samtidigt se 
vad de kan finansiera, förklarar att olika finansiärer kan finansiera olika delar och faser av 
företaget. I och med olika möjligheterna finansiärerna har att finansiera saker säger 
intervjuperson 4 att vid personliga möten med riskkapitalister handlar mycket om hur du lägger 
orden, och uttrycker: ”Du kan presentera din idé olika fast slutresultatet är detsamma, och 
därmed bli beviljad finansiering eller inte beroende på vad finansiären kan finansiera.” Vidare 
ger intervjuperson 4 ett exempel att du kan presentera att du ska tillverka fotbollar men därmed 
inte få finansiering eftersom de inte finansierar sådant, du kan istället presentera att du ska 
utveckla och ta fram en prototyp till fotboll och därmed bli beviljad finansiering fast 
slutprodukten är densamma i båda fallen. 
 
Intervjuperson 4 säger att i och med att företag 3 funnits en tid nu så har det hunnit etablera 
ganska mycket sociala band, och folk vet vilka det är och vad det arbetar med. Det är viktigt att 
känna aktörerna som du vill ha ett samarbete med och de du vill få finansiering via förklarar 
intervjuperson 4, och uttrycker: ”Det är också viktigt att de vet vem du är och vad du vill göra 
annars kommer du aldrig kunna få finansiering.” 
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På frågan ifall sociala kontakter hjälpt företaget i dess utveckling förklarar intervjuperson 4 
igen att det är viktigt att känna till varandra. Förklarar vidare att utan sociala band skulle inte 
finansiering vara möjlig och därmed skulle inte företaget kunna utvecklas, och att det därmed 
har en väldigt stor roll i företagets chanser att lyckas. Däremot kan inte intervjuperson 4 se 
några direkta hinder med att utveckla för starka sociala band med företagets omgivning. 
 
Intervjuperson 4 säger att han har viss erfarenhet av driva företag och bokföring och vad det 
innebär genom att familjen tidigare bedrivit företag. Har under tidigare år studerat ekonomi och 
redovisning även en del extra under universitetstiden förklarar intervjuperson 4 samt är han 
doktorand inom elektroteknik, och har under många år arbetat med styrnings- och kontroll-
system för att minska energiförbrukningen. 
     
Skapa legitimitet 
 
Företag 3 anser det inte viktigt att samarbetspartners och omgivningen bedriver sin verksamhet 
på liknande sätt som de själva menar intervjuperson 4. Vidare uppger han att valet av geografisk 
plats för företaget berodde på andra företag som var verksamma där och att det därigenom 
kunde dra nytta av och samarbeta med dem. 
  
Intervjuperson 4 uppger att vissa anpassningar har gjorts av företagets aktiviteter, 
arbetsmodeller, normer och värderingar för att företaget på ett bra sätt ska passa in i sin 
omgivning. Samtidigt bedrivs viss verksamhet för att påverka omgivningen och 
samarbetspartner i form av att de får anpassa sina aktiviteter och arbetsmodeller, som 
intervjuperson 4 uttrycker det: ” Då vi arbetar med energibesparing i verksamheter så krävs att 
det gör de.” Vid diskussioner med finansiärer försöker företag 3 påverka genom att trycka på 
vikten av produkten och att den är ny och innovativ istället för enbart finansiella siffror förklarar 
intervjuperson 4, vilket tidigare delvis förklarats i att mycket handlar om hur du presenterar och 
lägger orden vid finansieringsansökan. 
  
Vidare uppger intervjuperson 4 att de utvecklar egna modeller för hur aktiviteter bör skötas 
inom företaget vilket andra sen kan ta efter, samt att det även arbetar med normer och 
värderingar som andra företag kan ta efter. Vilket hänger ihop med tidigare förklaring i och 
med att de arbetar med energibesparing har det egna modeller för arbete och normer och 
värderingar därefter enligt intervjuperson 4.        
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5. ANALYS 
 
I det hör kapitlet analyseras det resultat som framkom i tidigare empirikapitel. Analysen utgår från den 
insamlade empirin och jämförs mellan de olika företagen samt med den teoretiska referensramen, 
analysen resulterar slutligen i studiens slutsatser.    
 
5.1. Betydelsen av marknadsanalys och bedömningsfaktorer  
 
Under det semisstrukturerade intervjuerna framkom att alla företagen genomförde och menade 
att det är en nödvändighet att genomföra någon form av marknadsanalys, men att det såg lite 
olika ut inom företagen jämför med Lindholm Dahlstrand (2004). I ett av företagen så låg 
forskning och tidigare arbete inom området som grund för marknadsanalysen. Ett annat företag 
uppgav att de genomförde marknadsanalys genom att se på bland annat konkurrens och 
marknadens potential, men menade samtidigt att marknadsanalysen till stor del kan tas fram 
genom erfarenhet och även bestå av gissningar för hur framtiden kommer bli för företaget. Vid 
en intervju uppgav ett företag att marknadsanalys bestod av att bland annat se på konkurrenters 
resultat och genom tester inom olika kundsegment se efterfrågan på produkten och kunna 
anpassa sig. Företagens marknadsanalyser kan jämföras med Mason och Stark (2004) studie 
om viktiga bedömningsfaktorer. Alla tre företagen har blivit beviljade finansiering med sina 
finansieringsansökningar men två av företagen kan i likhet med Hills studie (1985) ses som att 
de litade en del på egen känsla vid marknadsanalysen, men de hade samtidigt tidigare erfarenhet 
och kunskap inom ämnet som stöd för marknadsanalysen. 
  
Ett företag uppgav att de kunde visa på siffror för konkurrenter och hur det såg ut på marknaden 
samt budget för företaget och dess behov av finansiering vid olika tidpunkter. Ett annat företag 
förklarade att siffror baserades mycket utifrån beräkningar av storlek på en affär och hur många 
de kunde få på ett år, samt baserades siffror och beräkningar på tidigare erfarenheter och genom 
sociala band se att det stämde. Även det företaget hade siffror för vilken finansiering som 
krävdes när och till vad. Ett annat företag uppgav under intervjun att det fanns olika budgetar 
framtagna och även där finansieringsplan som berörde vilket kapital som krävdes vid olika 
tidpunkter. Vilket ligger i enlighet med Lindholm Dahlstrand (2004) som lyfter fram de som 
viktiga saker att kunna visa på vid finansieringsansökan. Viktiga siffror och beräkningar 
företagen tagit fram kan även jämföras med Berry och Robertson (2006). Under intervjuerna 
framkom inte mycket om finansiella siffror som företagen förberett och kunnat visa för externa 
finansiärer, det nämndes att finansiella siffror kunde baseras mycket på gissningar och att andra 
faktorer ansågs viktigare att visa på vilket är i enlighet med Dahlstrand & Cetindamars (2000) 
studie om att NTBF kan ha svårigheter att visa på finansiella siffror. 
       
Företagen lyfte under intervjuerna fram lite olika åsikter om vilka faktorer de ansåg viktigast 
vid finansieringsansökan. I och med att ett av företagen hade lämnat in 7 patentansökningar 
innan själva företaget startades ansåg det de vara den viktigaste faktorn vid 
finansieringsansökan, vilket är i enlighet med Tyebjje och Bruno (1984) forskning som visar 
på att produkten är viktigt och att patent ökar chansen till finansiering. De viktigaste faktorerna 
vid finansieringsansökan som ett annat företag uppgav var vilken marknad/målgrupp företaget 
hade, fokusstrategi och att visa på framgång med tidigare projekt, vilka understryks av Mason 
och Stark (2004) som visar att marknaden är viktig och får även stöd av Hogan och Hutson 
(2005) studie som visar att tidigare projekt är viktigt när finansiärer bedömer en 
finansieringsansökan. Under en intervju ansågs att den viktigaste faktorn var att visa på 
produkten och att den var ny och innovativ, vilket är i enlighet med Nofsinger och Wang (2009) 
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samt Tyebjee och Bruno (1984) vilka lyfter fram produkten som viktigt för finansiärers 
bedömning i deras studier. Även det sista företaget ansåg att produkten var viktigt och att kunna 
visa att den tillför något nytt eller förbättrar det som finns, men inte som den absolut viktigaste 
faktorn vid finansieringsansökan. Alla studerade företagen hade kunskap om viktiga 
bedömningsfaktorer som är viktiga att förbereda och kunna visa på vid extern 
finansieringsansökan i enlighet med den framtagna teorin. 
   
Under intervjuerna framkom att alla tre företagen kunde lämna någon form av säkerhet för deras 
beviljade finansiering, och att det är ett måste för att företaget ska bli beviljad finansiering. Ett 
företag uppgav att de kunde lämna företagsinteckningar och nyttja checkkredit men vill inte 
lämna personlig borgen. Säkerhet som ett annat företag kunde lämna var i form av personlig 
borgen och personliga avtal som personer inom företaget tecknade. Under en av intervjuerna 
framkom att ett annat företag kunnat lämna säkerheter i form av företagsinteckning och 
personlig borgen. Att alla tre företagen var tvungna att lämna säkerhet för finansiering är i 
enlighet med Bruns och Fletcher (2008) studie, det ger däremot inget stöd för svårigheterna att 
lämna säkerheter som Hogan och Hutson (2005) studie visar på. 
       
Det framkom under intervjuerna att extern finansiering är en nödvändighet och att det är svårt 
att finansiera internt i och med att det krävs mycket resurser för att starta upp ett teknik företag, 
samt att det tar väldigt lång tid att samla in kapital nämndes av alla företagen. Under en intervju 
framkom att patentansökningar visar finansiärer att företaget menar allvar och redan satsat en 
del, vilket understryks av Bruns och Fletcher (2008)att det ökar chansen till beviljad 
finansiering. 
 
Vid studierna av företagen framkom att en av intervjupersonerna inom ett av företagen bedrivit 
tidigare verksamhet inom liknande område med negativt resultat, men att det inte skadat 
företagarens rykte utan att finansiärer ändå varit villiga att finansiera. Vilket delvis är emot 
Bruns och Fletcher (2008) studie om betydelsen av tidigare resultat. Vid en intervju på ett annat 
av företagen framkom att personen har tidigare lyckade resultat och mycket meriter av arbete 
inom liknande områden och därmed hjälpte företaget att erhålla extern finansiering vilket får 
stöd av Bruns och Fletcher (2008) studie.      
 
5.2. Sociala bands inverkan vid finansieringsansökan 
 
Alla företagen beskrev det som viktigt med sociala band och att det har en stor betydelse för 
företagen när de ansöker om finansiering, vilket är i enlighet med Shane och Cable (2002). Vid 
en av intervjuerna framkom att ett av företagen bedriver visst arbete med att skapa sociala band 
till företaget. Samt att de sedan tidigare hade ett visst etablerat nätverk genom personer inom 
företagets tidigare projekt och verksamheter, vilket kan jämföras med Shane och Cable (2002) 
studie om att parter redan har viss information angående varandra. Det framkom även vid en 
intervju att det är av stor betydelse att lära känna rätt folk och stort nätverk ökar chansen till 
beviljad finansiering, vilket även framgick av Uzzis (1999) studie. Vid en annan intervju lyftes 
det fram att sociala band och nätverk hjälper dig att få igång verksamheten och hitta finansiärer, 
och att finansiering skett genom etablerade sociala band samt genom information via sociala 
band angående finansiär vilket således får stöd från tidigare forskning om sociala bands positiva 
effekter vid finansieringsansökan (Shane & Cable, 2002; Uzzi, 1999). I studien framkommer 
även att det är viktigt att etablera sociala band och att finansiärer måste veta vem du är och vad 
du vill för att kunna ha chans till finansiering, vilket är i enlighet med Uzzis (1999) studie om 
att sociala band underlättar tillgången till finansiärer och beviljad finansiering. 
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Det framkom vid en intervju att det inte bara är pengar som styr utan måste finnas tillit och 
förtroende mellan företag och finansiär, vilket kan jämföras med tidigare forskning som visar 
att sociala band medför vissa sociala skyldigheter (Gulati, 1995; Shane & Cable, 2002). Vid en 
intervju beskrevs det som att entreprenören har allt att vinna på att etablera starka sociala band 
samtidigt som finansiären kan förlora på det, eftersom relationen med finansiärer ska utgå från 
att båda tjänar pengar på det vilket är emot det sociala skyldigheter sociala band medför enligt 
Shane och Cable (2002). 
 
Det negativa med sociala band som tas upp i tidigare studier angående övertro till information 
(Jack, 2005), så framkom det vid en intervju att det är viktigt att bilda sin egen uppfattning och 
inte lita blint på information från andra men samtidigt viktigt att visa viss hänsyn. Det framkom 
inga övriga hinder med att etablera sociala band vid intervjutillfällena som kunde ge stöd för 
tidigare forskning angående det se (Jack, 2005; Shane & Cable, 2002; Uzzi, 1999). Under en 
intervju beskrevs det dock som ett hinder att företaget satt i Luleå samtidigt som affärerna i 
Sverige verkar vara centrerade till Stockholm vilket innebär svårare konkurrens om finansiering 
i och med att andra redan har etablerade sociala band och nätverk där. 
       
Vid en intervju framkom det att personen kom med i företaget beroende på sin meritlista. En 
meritlista som innebär lång erfarenhet av arbete inom området med arbete med några nystartade 
företag och även inom stora företag, samt ett eget företag som startades upp och växte sig stort. 
Vilket är i enlighet med Shane och Cable (2002) studie om positivt ryktes effekt vid 
finansieringsansökan. En annan intervjuperson uppgav att tidigare företag som personen 
bedrivit blev misslyckat och gick i konkurs, men att det inte haft speciellt stor påverkan på 
ryktet inom staden i alla fall och att nya företaget fått finansiering trots det vilket är i motsats 
till Shane och Cables (2002) studie om ryktets negativa påverkan. Vidare förklarade personen 
att det är viktigt att vara ödmjuk och kunna förklara varför det gick dåligt och kunna visa att 
man lärt sig av det, så kan det lika gärna stärka förtroendet. Vid en intervju framkom att 
personen inte själv tidigare bedrivit någon verksamhet men fortfarande lyckats starta upp och 
bli beviljad finansiering till företaget. 
  
5.3. Legitimitet och finansiering 
 
Det framkom vid intervjuerna att inget av företagen på ett medvetet sätt verkar använda sig av 
strategierna för att skapa legitimitet, se Suchman (1995) och Zimmerman (2002). Däremot 
bedriver de sina verksamheter på sätt som ändå överensstämmer med strategierna, vilket kan 
leda till att de ändå skapar legitimitet och upplevs som trovärdiga och legitima. Första strategin 
för att skapa legitimitet som utgår ifrån att skapa överenstämmelse med sin omgivning 
(Suchman, 1995) var det ett av företagen som uppgav att viss anpassning gjorts för att passa in 
i omgivningen. Ett annat företag uppgav tvärtemot att det gör allt för att inte passa in och att de 
är lite som en outsider. 
 
Under intervjuerna kom det fram att alla företag gjorde val av sin omgivning i någon form. Två 
av företagen uppgav att de gjort val av omgivning och samarbetspartners och därigenom kunnat 
utveckla företaget och dess produkt.  Ena företaget hade en lista med personer de vill samarbeta 
med och hamnade i ett läge där det behövde samarbetspartner och det fanns möjlighet att välja 
personer som de gärna ville jobba med. Samma företag väljer även att inte arbeta med en viss 
kund i och med att resterande kunder är emot dem och det skulle medföra mycket badwill vilket 
kan jämför med Suchman (1995) studie om att skapa legitimitet genom val av omgivning. Det 
andra företaget kunde genom val av samarbetspartners erbjuda en bättre slutprodukt och uppgav 
att det inte samarbetar med vissa företag eftersom deras aktiviteter och modeller för arbete mest 
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hindrar utvecklingen av egna företaget, vilket är i enlighet med Suchman (1995). Det tredje 
företaget uppgav det inte som viktigt att samarbetspartners och omgivningen bedriver sina 
aktiviteter på liknande sätt. 
 
Det framkom vid intervjuerna att två av företagens val av geografisk plats var ett naturligt val 
beroende på bland annat levnadssituation. Ett av företagen uppgav att valet av geografisk plats 
gjordes beroende på andra företag som var verksamma där och att det kunde samarbeta med 
dem, jämför med Zimmerman och Zeitz (2002). Det två företagen vars val var naturligt nämner 
samtidigt att området företagen är verksamma på är ett bra ställe för nystartade företag att 
komma igång på och att det är bra att kunna diskutera saker och problem med andra nystartade 
företag som är i samma situation. Två företag uppgav att det säkerligen hade underlättat att 
placera företagen vart det finns många och stora NTBF. Det beroende på enklare tillgång till 
finansiering och andra resurser, men uppgav att det är mycket annat som spelar in i valet av 
geografisk plats och att det inte bara går att välja.  
  
Strategin som Suchman (1995) lyfter fram om att skapa legitimitet genom manipulation uppgav 
ett av företagen att de påverkar sin omgivning i form av att de får anpassa sina aktiviteter och 
modeller för arbete, beroende på företagets bransch och produkt som handlar om 
energibesparing. Ett annat företag uppgav att deras omgivning måste anpassa sig efter dem men 
det blir naturligt eftersom de själva måste anpassa sig, ett annat företag försökte mest påverka 
omgivningen i form av att vid rekrytering av personal få individer som passar in hos dem.  
 
Det framkom vid intervjuerna att alla företagen ansåg det viktigt och har betydelse hur 
produkten presenteras för finansiärer. Ett av företagen förklarar att det ger en viss fördel att visa 
mycket på tekniken bakom produkten istället för att bara visa den och siffror på försäljning och 
liknande. Ett annat företag uppgav att det handlar mycket om hur man lägger orden och vissa 
på att produkten tillför något nytt och innovativt till marknaden vilket stämmer överens med 
Zimmerman och Zeitzs (2002) teori om att skapa legitimitet genom manipulation. Vid en 
intervju uppgavs att det inte är någon medveten strategi att få bort fokus från lönsamhet utan 
att det mer blir en effekt av presentationen. 
  
Vid en intervju framkom att företaget utvecklar modeller för aktiviteter och sätter normer och 
värderingar som andra kan ta efter, vilket stämmer överens med Zimmerman och Zeitz (2002) 
strategi för att skapa legitimitet. Ett annat företag uppgav att det inte fungerar med modeller 
från andra ställen i ett nystartat företag, måste vara beredd på det mesta och anpassa sig. Vid en 
annan intervju framkom att företaget inte uppfinner egna modeller men det följer inte det som 
är vanligt i Sverige utan lite mer modernt IT tänk som visat sig fungera på andra ställen. 
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6. SLUTSATSER 
 
I det här kapitlet besvaras studiens frågeställning och slutsatserna som studien resulterat i diskuteras. 
Samt lämnas förslag till vidare forskning inom området.  
 
6.1. Svar på studiens frågeställningar 
 
Vid jämförelsen mellan de olika NTBF i analysen framkom att de studerade företagen hade 
ganska liknande syn på viktiga bedömningsfaktorer, och andra viktiga faktorer som har 
betydelse vid ansökan om extern finansiering. Det skiljde sig däremot lite åt vad de ansåg vara 
absolut viktigast och deras syn på arbetet med andra viktiga faktorerna: sociala band och 
legitimitet. Nedan följer en redogörelse för studiens frågeställningar: 
 

• Vilka bedömningsfaktorer för finansiering anser NTBF är viktigast att visa på när de 
ansöker om finansiering? 
 

Studien visar på att NTBF anser att produkten är viktig när de ansöker om extern finansiering, 
dock finns en viss variation av vad och varför det ansågs att en viss faktor var viktigast. I de 
fallen där NTBF ansåg att produkten var den absolut viktigaste faktorn vid deras ansökan om 
extern finansiering uppgavs det eftersom de hade väldigt starkt immaterialrätt, i form av flertalet 
paten för produkten vilket gav en helt annan diskussion med finansiärer. Samt att det ansågs 
viktigt att kunna visa att deras produkt tillförde något nytt och innovativt till marknaden. 
Samtidigt som det även framom av studien att de viktigaste faktorerna var vilken 
marknad/målgrupp företaget hade, fokusstrategi och att visa på framgång med tidigare projekt. 
Ytterligare viktiga bedömningsfaktorer som studiens resultat visar och NTBF diskuterade 
stämmer överens med vad tidigare forskning visar som viktiga faktorer. 
 

• Vilken betydelse har sociala band och sociala nätverk när NTBF ansöker om extern 
finansiering vid uppstartsfasen av företaget? 
 

Resultatet av studien visar att NTBF anser det som en nödvändighet att skapa sociala band och 
ett socialt nätverk för att erhålla extern finansiering till företaget. Det framkom i studien att 
sociala band och sociala nätverk är väldigt viktigt för att bli beviljad extern finansiering. Det 
motiverades genom att finansiering handlar om att lära känna rätt folk och stort socialt nätverk 
ökar chanserna till finansiering, och för att få igång verksamheten och hitta finansiärer skapar 
du ett nätverk av sociala band. Samt att ifall finansiärerna inte vet vem du är och vad du vill 
pekar resultat av studien på att chanserna till beviljad extern finansiering blir betydligt mindre. 
Studiens resultat visar även på att företagen erhållit finansiering via sociala band och att det 
därmed är av stor betydelse vid ansökan om extern finansiering. 
 

• Arbetar NTBF med att skapa och visa på legitimitet för att öka chansen till beviljad 
finansiering vid uppstartsfasen av företaget?  
 

Studiens resultat ger inget stöd för att NTBF på ett medvetet sätt använder sig av strategier för 
att skapa legitimitet. Resultat av studien pekar på att företagen i vissa avseenden ändå bedriver 
sin verksamhet och aktiviteter på ett sätt som överensstämmer med studiens framtagna 
strategier för att skapa legitimitet (Suchman, 1995). Främst framkom resultat som indikerarar 
att företagen i viss mån påverkar finansiärer vid presentation av deras produkt. Hur ett företag 
presenterar sin produkt och väljer att lägga orden kan ha stor påverkan på finansiärer, och 
medföra att fokus skiftas bort från lönsamhet och därmed ökar chanserna till beviljad 
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finansiering. Det uppgavs samtidigt att företagen inte hade som strategi att skifta fokus från 
lönsamhet, utan att det mer blev en effekt av presentationen av företaget och produkten. 
  
6.2. Avslutande diskussion 
 
Studiens syfte var att beskriva hur NTBF i uppstartsfasen av företaget förbereder en extern 
finansieringsansökan samt få en ökad förståelse genom att studera några olika företag.  
 
Analysen i studien visar att NTBF verkar ha stor förståelse för vad som är viktigt att kunna 
förbereda och visa på vid ansökan om extern finansiering av företag i uppstartsfasen. Det är 
viktigt för NTBF att förbereda och kunna visa på de bedömningsfaktorer för finansiering som 
behandlas i teorin för att därigenom underlätta vid finansieringsansökan. Ett resultat av denna 
studie är att i enlighet med teorin som Nofsinger och Wang (2009) samt Tyebjee och Bruno 
(1984) är det viktigt för NTBF att förbereda och kunna visa för potentiella finansiärer att deras 
produkt är ny och unik eller att den på något sätt tillför något till marknaden, för att därigenom 
öka chansen till beviljad finansiering.      
 
Ett annat viktigt resultat av studien var att sociala band och sociala nätverk har en stor betydelse 
när företag ansöker om extern finansiering, jämför med Shane och Cable (2002). Resultatet av 
studien tyder på att det är viktigt för NTBF att skapa sociala band och ett socialt nätverk kring 
företaget eller om möjligt nyttja tidigare etablerade sociala band. Ett annat alternativ studiens 
resultat visar på är att företag kan ta in personer med ett stort socialt nätverk och positivt rykte 
för att därigenom kunna komma i kontakt med finansiärer och öka chansen till beviljad 
finansiering.    
 
Studiens resultat visar däremot inte att NTBF medvetet förbereder sig inför 
finansieringsansökan genom att försöka skapa och visa på legitimitet. Vilket kan bero på att 
legitimitet är en komplex fråga och innefattar många olika aspekter enligt teorin se Suchman 
(1995), vilka är svåra att kunna förstå, kontrollera och styra helt. Samt kan resultatet tyda på att 
legitimitet inte är något som finansiärer anser vara jätteviktigt när de gör en 
finansieringsbedömning, och därmed inget som företagen fokuserar på och arbetar med när de 
ansöker om finansiering i uppstartsfasen för att öka chansen till beviljad finansiering. Samtidigt 
som företag måste bedriva sin verksamhet så att lagar och regler efterföljs vilket är i enlighet 
med Scotts (1995) definition av legitimitet, och det finns svårigheter att bedriva verksamheten 
ifall företaget inte är önskvärt och accepterat vilket lyfts fram av Zimmerman och Zeitz (2002) 
som en definition av legitimitet. I enlighet med definitionerna så upplevs nog NTBF som 
legitima ifall det blir beviljade finansiering i och med finansiärers noggranna granskning vid 
finansieringsansökan. Teorin tar upp att olika branscher och personer medför legitimitet i sig 
vilket inte studien visar resultat för, den hade behövt inkludera personer utanför företagen för 
att kunna visa resultat för det. 
  
Studien visar dock resultat på att manipulation genom att skifta finansiärens fokus från 
lönsamhet kan ha positiv effekt på finansiärers beslut om finansiering av företaget, i likhet med 
Zimmerman och Zeitz (2002). Studiens resultat pekar på att det kan ha stor inverkan på en 
finansiär beslut om finansiering ifall företagen presenterar produkten på ett visst sätt, lägger 
orden rätt samt lyfter fram tekniken bakom produkten när de presenterar den för potentiella 
finansiärer. 
 
Studien visar även resultat på att finansiering av NTBF tar väldigt lång tid. Att få in pengar till 
företaget är en stor process vilken kan ta många månader och vara kostsamt, samt att det krävs 
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mycket arbete för att lyckas bli beviljad finansiering. Vilket därmed visar att det är viktigt att 
NTBF planerar och beräknar med att finansieringen av företaget tar lång tid, och därmed i ett 
tidigt skede lägger ner arbete med att förbereda finansieringsansökan. Samt att företagen redan 
från början lägger ner arbete med att etablera kontakt med potentiella finansiärer genom att 
skapa ett socialt nätverk kring företaget. 
   
6.3. Förslag till vidare forskning 
 
I och med att denna studie genomfördes som en fallstudie på några få lokala NTBF skulle 
studien kunna utvecklas och inkludera många fler NTBF, inte enbart fokusera lokalt. Studien 
fokuserar även på finansiering i uppstartsfasen av företagen, därmed skulle det vara av intresse 
att studera hur finansieringsansökningar ser ut i en senare fas av företaget samt vad företagen i 
de faserna anser som viktigt. Skulle även kunna studera fall där företag inte blivit beviljad 
finansiering och genom en jämförelse med fall där finansiering beviljats se skillnader och 
därmed ytterligare kunna förklarar vad som är viktigt vid finansieringsansökan. För att 
ytterligare öka förståelsen för finansieringsfrågan kan även lyftas in och studera processen 
utifrån finansiärens synvinkel.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
 
Frågor om företaget och intervjupersonen 
 
 Beskriv företagets produkt? 
 Vilken är företagets affärsidé? 
 Hur länge har du arbetat med företaget?  
 Några anställda?  
 Bedrivit någon tidigare verksamhet/företag  

a)Resultat för tidigare projekt?  
 Vilken utbildning har du/ledande inom företaget? 

 
Frågor om marknadsanalys och förväntad lönsamhet 
 
 Beskriv finansieringsplanen för företaget?  

a) Anser du det som det optimala sättet för finansiering av företaget? 
b) Ser du några brister med den typen av finansiering? 

 Genomfördes en djupgående marknadsanalys för produkten? 
a) Med hänsyn till storlek, tillväxtmöjligheter, konkurrenssituation och acceptans för 

nya företag på marknaden? 
b) Ansågs det viktigt att företagets produkt var ny och unik? 

 Beskriv vilka beräkningar och siffror företaget förberedde och lyfte fram inför 
finansieringsansökan?  
a) Fanns siffror på tidigare resultat med andra projekt? 
b) Fanns siffror på företagets nuvarande finansiella ställning och hur det sett ut över 

en tid? 
c) Genomfördes beräkningar för potentiell lönsamhet för produkten? 
d) Togs siffror och beräkningar fram för att visa trender på marknaden för liknande 

företag och produkter? 
 Vilken/vilka faktorer anser du var viktigast och lyftes fram extra mycket i 

finansieringsansökan?  
 Kunde någon säkerhet för lånet lämnas?  

 
Frågor om sociala band 
 
 Beskriv företagets arbete med att skapa sociala kontakter inom företagets omgivning? 

med fokus på potentiella finansiärer? 
a)  Bedrivs aktivt arbete där företaget är ute i sin omgivning och försöker skapa 

sociala kontakter? 
b) Etablera kontakter med potentiella finansiärer? 

 Anser du det viktigt med sociala kontakter för företaget? Förklara varför/varför inte? 
 Anser du att företaget har ett stort socialt nätverk? Förklara? 
 Beskriv relationen med sociala kontakter och då framförallt potentiella finansiärer? 
 Anser du att företagets sociala kontakter hjälpt företaget i dess utveckling? Förklara?  

a) Vid finansiering av företaget? 
 Ser du några hinder med att utveckla allt för starka sociala band med företagets 

omgivning? 
a) Känner företaget sig begränsad till resurserna inom sociala nätverket? 

 
  



 

b) Kan det vara svårt att fatta beslut som missgynnar andra inom sociala nätverket 
vilket kan leda till konflikter? 

c) Företaget litar allt för mycket på information inom sociala nätverket? 
 
Frågor om legitimitet 
 
 Anser du att val av omgivning och samarbetspartners är viktigt? Motivera? 

a) Viktigt att omgivning och samarbetspartner bedriver sin verksamhet och aktiviteter 
på liknandesätt som företaget? 

b) Att de har liknande normer och värderingar som ni? 
  Beskriv hur val av geografisk plats för företaget gjorts? 

a) Berodde valet på andra företag som fanns där? 
b) Kunde företaget dra nytta av och samarbeta med närliggande företag? 

 Har anpassningar av företaget gjorts för att passa bra in i omgivningen? 
a) Anpassat företagets aktiviteter och arbetsmodeller för att anpassas till 

omgivningen?   
b) Sett över företagets normer och värderingar för att anpassas till omgivningen?  

 Beskriv företagets arbete och samarbete med sin omgivning? 
a) Försöker ni påverka omgivningen till att anpassa sig till era modeller för hur 

arbetet och aktiviteter bör göras? 
b) Försöker ni införa era normer och värderingar? 
c) Gör försök att påverka finansiärer? Exempelvis genom att trycka på vikten av 

produkten istället för enbart finansiella siffror?    
 Anser ni företaget som innovatörer på marknaden och inom omgivningen?  

a) Utvecklar ni egna modeller och sätt för hur aktiviteter bör skötas inom företaget 
som andra sen kan ta efter? 

b) Sätter normer och värderingar som andra företag sen kan ta efter?  

 
  


