
  

Finansiering i filmbranschen. 

- Filmskapares strategi kring finansieringsmedel. 
 

Av: Kaede Nakamura Lewis 911207-2260 

Henok Ghebremedhin 940122-1594 

 

Handledare: Ogi chun 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskap 

Kandidatuppsats 15 hp  

Företagsekonomi - finansiering | vt-terminen 2017 

 



1 

Sammanfattning  

Titel   Finansiering i filmbranschen – Filmskapares strategi kring 
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Syfte   Syftet med denna uppsats är att undersöka de olika 

finansieringsformerna som används bland filmskapare och hur 

strategin ser ut kring finansieringsmedel. 

Teoretisk  

referensram  Tidigare studier kring finansiering inom Filmbranschen, rationell 

beslutsteori, strategi samt Arts Management.  

 

 

Metod   Trianguleringsmetod med abduktivt förhållningssätt. Empirin 

samlades in genom semi-strukturerade intervjuer samt enkäter.  

 

Slutsats  Studien resulterade i att en kartläggning gjorts för att identifiera hur 

filmbolag finansierar sig. Olika finansiärer har olika mål, tillvägagångssätt 

och principer. Dessa påverkar filmbolagens val av finansieringsmedel. 

Bidrag från statliga organisationer är det vanligaste sättet att införskaffa 

kapital, bolagen får behålla sin kreativa frihet vilket passar de flesta 

väldigt bra. Filminstitutets medel räcker dock sällan för att finansiera hela 

projekt vilket gör att filmbolag och skapare måste söka sig till andra 

investerare med främst vinstdrivande mål, detta leder då ofta till en 

kompromiss för filmskaparna. Studien har även visat att större företag är 

mer vinstdrivna och delar därför tankesätt och målsättning med de flesta 

finansiärerna. 
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Abstract  

Title   Financing in the film industry – Moviemakers strategy regarding funding 

methods. 
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Purpose  The purpose of this study is to investigate which ways of financing are 

being by filmmakers and the strategies that are used by filmmakers 

regarding financing.  

Theoretical  

framework  Previous studies about financing in the filmindustry with a complement of 

existing financingmethods, strategies, rational decisiontheory and Arts 

Management. 

 

 

Method   Triangulation method with an abductive approach. The empirical 

data was collected through semi-structured interviews and surveys. 

 

 

Conclusion  The study resulted in an identification being made to identify how film 

companies finance their projects. Different financiers have different goals, 

approaches and principles. These affect the film companies choice of 

funding. Contributions from governmental organizations like the Swedish 

Filminstitute is the most common way of acquiring capital, companies are 

able to retain their creative freedom, which fits most very well. However, 

the fundingfrom the Swedish Filminstitute is rarely enough to finance the 

entire project, which means that film companies and creators must seek 

other investors with mainly goals focused on profits, which often leads to 

a compromise for the filmmakers. The study has also shown that larger 

companies are more profitable and therefore share thoughts and goals 

with most financiers. 
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Definitioner och förkortningar

 

Asymmetrisk information -   Att parter i ett samarbete inte har tillgång till samma          

                                                information. 

European  

Cluster Observatory (ECO) -    Tillhandahåller data och analyser om kluster och  

klusterpolitik i Europa.  

 

Crowdfunding -    Ett sätt för företag att finansiera sig kan vara via  

crowdfunding. Det är när en stor grupp individer med  

Små summor hjälper till att finansiera verksamheten.  

Till skillnad från en eller ett fåtal investerare som bidrar  

Med en större summa. Insamlingen brukar ske genom  

Specifika webbplatser.  

 

IT -      En förkortning för informationsteknologi. 

 

KKS -       En förkortning för den “kreativa och kulturella sektorn”. 

 

NACE Rev. 2 -    NACE är det statiska klassifikationen av ekonomisk  

aktivitet i Europa. NACE Rev. 2 är en ny version av  

NACE Rev 1.  

 

Riskkapital -      Ett samlingsbegrepp som omfattar all typ av kapital som  

riskeras vid investeringar, förutom banklån. 

 

Vinnova -     Statligt ägt förvaltningsmyndighet som arbetar för att  

stärka Sveriges innovationskraft. Främja hållbar tillväxt 

genom att förbättra förutsättningar för innovation och att 

finansiera behovsmotiverad forskning. 
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Modell 1. Kreativa och kulturella 

sektorns cirkel (Throsby, 2008). 

 

1. INLEDNING 
 

I detta kapitel avses att presentera ämnets bakgrund. Sedan följer en problemdiskussion 

utifrån tidigare kunskaper och teorier kring ämnesområdet. Avslutningsvis presenteras 

frågeställningar och studiens syfte.   

 

1.1 Bakgrund  

Den kreativa och kulturella sektorn är industrier som ständigt växer och allt mer börjar ses som 

en viktig del i den moderna ekonomin (De-Miguel-Molina et al., 2012). Sektorn har idag ingen 

tydlig officiell definition av vilka branscher som ingår men enligt “European Cluster 

Observatory” omfattar den branscher såsom tv- och filmbranschen, musikbranschen, tv- och 

dataspelsbranschen, museér med flera. Sektorn omfattar med andra ord näringar som i ren 

praktik arbetar med ett kreativt skapande samt bidrar till en kulturell utveckling i samhället. 

Branscherna i sektorn varierar en hel del i avseende om affärsidé, företagsstruktur och 

produktion (European Cluster Observatory, 2017). 

 

Den kreativa och kulturella sektorns struktur kan förklaras ur en cirkelmodell (Throsby, 2008). 

Uppdelad i fyra cirklar, kallas den innersta cirkeln för kärnan. Kärnan är där det kreativa 

skapandet ligger, här räknas skapandet i sig och inte någon form av kommersiell aktivitet. 

Cirklarna därefter förklarar de ytterligare nivåerna av verksamheter som stödjer och 

reproducerar det kreativa skapandet (Throsby, 

2008). Den närmaste cirkeln till kärnan 

omfattar kulturella näringar, här räknas de 

kanske mest relaterade branscher till sektorn 

såsom filmbranschen, Tv- och radiobranschen, 

musikbranschen och bokförlagsbranschen. 

Nästa cirkel omfattar kreativa näringar och 

stödjande aktiviteter såsom design, arkitektur 

och marknadsföring (SLL, 2016). En av de 

kanske mest representativa branscher för 

sektorn och en central del är filmbranschen. 

Filmbranschen utgör en stor procentuell del av 

sektorn där många kreativa och kulturella 
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näringar är verksamma. Branschen omfattar även flest arbetsställen i jämförelse med andra 

branscher inom samma cirkel (Regeringskansliet, 2016; SCB, 2016; SLL, 2016).       

 

Sverige är bland de mest kreativa länderna i världen, närmare bestämt placerar sig landet på 

plats sju enligt Global Creativity Index. Denna rank lyfter fram de mest kreativa länderna i 

världen genom att beakta olika aspekter såsom produktivitet per person samt hur landet främjar 

utbildning, teknologi och tillväxt (European Commission, 2015). I en regional analys av 

tillväxtverket visar den att de flesta företag inom den kreativa och kulturella sektorn finns i 

Stockholm. Andelen av samtliga kreativa och kulturella företag med 0-249 anställda i Sverige 

är 46,3% i Stockholm, på andra plats hamnar Västra Götaland med 16,2% (Tillväxtverket, 

2016). År 2013 sammanställdes data som visade att cirka 60 000 arbetsställen i Stockholms län 

utgjordes av den kreativa och kulturella sektorn, cirka 84 000 personer arbetade på dessa 

företag. Många av dessa var mikroföretag där det endast arbetade en person, utan fler anställda, 

vilket förklarar antalet anställda i relation till arbetsställen. Förädlingsvärdet inom den kreativa 

och kulturella sektorn var under år 2013 cirka 75,5 miljarder kronor, detta stod för drygt 6,4 % 

av bruttoregionalprodukten (SLL, 2016).  

 

Utrikesdepartementet lyfter fram att företag inom den kreativa och kulturella sektorn exporterar 

i allt högre grad, drygt var tredje företag exporterar sina produkter. Exporten bland dessa 

företag är ungefär dubbelt så stor som andra små-och medelstora företag i övriga sektorer. 

Sveriges Närings-och innovationsminister Mikael Damberg beskriver den kreativa och 

kulturella sektorns växande exportnäring som något väldigt positivt för Sveriges tillväxt både 

på lokal och nationell nivå. Damberg hävdar även att det stärker bilden av Sverige globalt 

(Swemfa, 2016).  

 

Satsningar inom kulturväsendet görs ständigt från olika håll. Inom filmbranschen finns det ett 

antal olika organisationer som stödjer och investerar i branschen, både offentliga och privata. 

År 2015 gjordes en gemensam satsning mellan Nordisk film, Film i Väst och SVT, detta gick 

ut på att försöka lyfta fram nästa stora publiksuccé genom investeringar i olika filmprojekt. 

Sverige har på senare år sett stora framgångar både nationellt och internationellt i form av 

filmer, skådespelare och regissörer som nått global berömmelse. Målet med satsningen beskrivs 

även vara att locka hem berömda svenska regissörer från utlandet genom att satsa på filmer 



10 

med större budget. Då Danmarks filmindustri även de har upplevt stor succé är satsningens mål 

att stärka Sveriges marknadsandelar på den nordiska filmmarknaden (DN, 2015). 

 

Den kreativa industrin får även stöd från offentliga organ, regeringen lyfter fram immaterialrätt 

som en stöttepelare i Sveriges tillväxt. Förutom klassisk innovation växer även de kreativa 

näringarna i landet och även från en internationell vy. Svensk musik, design och film är 

tongivande globalt, detta menar regeringen bland annat beror på utbildningen, jämställdheten 

och Sveriges kommunala kulturskola som fungerat som en inkörsport till branscherna inom 

kultur och kreativitet. Innovationsminister Mikael Damberg anser att kunskapen kring 

immateriella tillgångar i landet är för låg bland små och medelstora företag inom kreativa 

näringar (Regeringskansliet, 2017).  

 

Regeringen har även satsat på att tillsammans med tillväxtverket och Svenska filminstitutet 

utreda produktionsincitament och finansieringsstimulation för filminspelningar för att utveckla 

och förbättra svensk filmindustri. Man ser branschen som något som förutom kulturellt värde 

även kan skapa många nya jobb. Eftersom tillväxtverket styr initiativet är detta främst 

näringspolitiskt (Regeringskansliet, 2016).  

 

Svensk film är till stor grad finansierad med hjälp av stöd från Svenska filminstitutet. År 2016 

var den genomsnittliga budgeten för svenska långfilmer med konsulentstöd cirka 27 miljoner 

kronor vilket Filminstitutet stod för 34 % av finansieringen. långfilmer med marknadsstöd hade 

en genomsnittlig budget på cirka 40 miljoner av detta stod filminstitutet för 22 % av 

finansieringen. För dokumentärer och kortfilmer är det procentuella stödet från filminstitutet 

historiskt sett större (SFI, 2016). Filminstitutet har en rad olika typer av stöd för olika slags 

filmer. Beroende på filmernas planerade omfattning och storlek finns anpassade stöd som har 

krav om exempelvis budget och införskaffat kapital (SFI, 2015).  
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1.2 Problemdiskussion 

I Sverige täcker sällan bidrag och ekonomiska stöd från olika filmstödsorganisationer hela 

kostnaden för projekten eller produktionen. Det beror ofta på projektens storlek samt vad för 

typ av film som ska produceras. Olika filmer, som exempelvis dokumentärfilm eller kortfilm 

är i vanliga fall mindre resurskrävande än lång spelfilm och kräver alltså en mindre 

produktionsbudget (SFI, 2017; Kulturrådet, 2017).  

 

Filminstitutet (SFI) delar årligen ut olika stöd för olika projekt och storlekar. Producenter och 

företag måste täcka upp för ett antal kriterier för att kunna få ut vissa typer av ekonomiskt 

stöd. SFI delar ut stöd men konstaterar att stöden avser endast en del av finansieringsbehovet. 

Man måste alltså ha annan finansiering för att kunna få bidrag eller dylikt. Vid vissa undantag 

har man finansierat större filmer med ett så kallat marknadsstöd där medelvärdet varit cirka 8 

miljoner sek. Marknadsstödet är till för filmer som förväntas locka en stor publik. För att få 

marknadsstödet måste man ha en minimibudget på 14 miljoner sek, samt får bidraget endast 

utgå med högst 30 procent av filmens budget (SFI, 2017).  

 

Dagens filmer är finansierade genom en kombination av olika finansieringsmetoder. De 

externa finansieringsmöjligheterna som finns i Sverige omfattar bland annat riskkapitalister, 

affärsänglar, banklån och privata investerare. De olika finansiärernas krav varierar vilket 

leder till att olika finansieringsformer lämpar olika projekt. 

 

Företag kan behöva ta strategiska beslut vid val av extern finansiering. Enligt teorin om 

rationellt beslutsfattande bör man utifrån ett tydligt mål granska alla möjliga alternativ och 

dess konsekvenser för att sedan fatta det mest rationella beslut (Blomquist & Jacobsson, 

2002, s.24).  

 

Enligt en rapport från Film-och TV producenterna finns det olika typer av extern finansiering 

och olika typer av investerare. Vissa av dessa arbetar med mjukt kapital där de inte kräver 

någon direkt avkastning utan fungerar som ett bidrag/stöd. Andra investerare bidrar med 

hårda pengar och har avkastningskrav och har en egen ekonomisk plan för projektet i 

vinstdrivande syfte (Film och Tv producenterna, 2014).  
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De allra vanligaste investerarna finns inom branschen oavsett om det handlar om privata eller 

offentliga organisationer, dessa är distributörer, tv-kanaler, regionala produktionscentrum 

eller produktionsbolag med flera. Investerare krediteras som samproducenter och har i regel 

lika stor andel äganderätt som andelen av det investerade kapitalet. Det förekommer även att 

investerare utanför branschen finansierar filmer, detta är mer vanligt i exempelvis USA. 

Riskkapital och affärsänglar är exempel på sådana aktörer. Intressenter med mjukt och hårt 

kapital skiljer sig ofta i tillvägagångssätt och beslutsprocesserna vid finansiering. 

Filminstitutet är främst de som delar ut mjukt kapital och har inga avkastningskrav då de 

tenderar att värdesätta projektets konstnärliga kvaliteter och har detta som grund till beslut. 

De arbetar inte med avkastningskrav, dock finns det återbetalningssystem vid vinster som de 

tar del av (Film och Tv producenterna, 2014).  

 

Filmbranschen och kulturella branscher skiljer sig väldigt mycket från andra branscher från 

ett finansieringsperspektiv. Med tanke på att företag styrs av vinstmaximering som mål 

arbetar verksamheter så rationella beslut som möjligt för att nå det uppsatta målet om vinst. 

För filmskapare och andra kreatörer är målsättningen inte alltid lika självklar, både kreatörer 

och olika stödorganisationer vill främja kulturen vilket inte alltid visar sig i kommersiell 

framgång (Stenström 2008).  

 

La Torre (2014) lyfter i sin studie fram att genom en hög nivå av oväntade komponenter är 

det väldigt svårt att förutse vad för avkastning ett projekt kan generera i. I filmbranschen ser 

projekten väldigt olika ut och en standardiserad produktion är svårt att skapa. Dessa aspekter 

gör att investerare är väldigt passiva, marknadsfaktorer i filmbranschen är även väldigt 

osäkra. Företagen och projekten är väldigt känsliga för marknadsförändringar vilket gör att en 

bra produkt nödvändigtvis inte behöver leda till framgång (La Torre, 2014).  

 

Jacobsson och Blomquist (2002) hävdar att aktörer i en beslutandeprocess ofta väljer ett 

alternativ som är “okej” och inte det mest rationella. Stenström (2008) menar här på att man 

ofta får kompromissa för att nå en överenskommelse. Då många filmprojekt blandar dessa 

investerare som har olika mål och principer vid beslutfattande kräver det en stor kompromiss 

då intressenterna inte är intresserade av samma sak. Stenström (2008) lyfter fram 

huvudprinciper inom kultur som grundar sig i att konsten ska vara fri från kommersiella och 
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marknadsmässigt tryck och enligt Arts Management teorin kan denna huvudprincip starkt 

påverkas av olika intressenter. 

 

1.3 Problemformulering 

Filmprojekt är till stor del delfinansierade av olika investerare med olika motiv, i en process 

där kreatören vill hålla sig till sin kreativa kärna tvingas denne till ständiga kompromisser. 

Givet att olika aktörer har olika kriterier beaktas detta av filmbolagen vid val av 

finansieringsmedel. Det är därför intressant att undersöka följande frågeställningar: 

● Hur har filmbolagen finansierat sig?  

● Hur väljs investerare ur filmbolagens synvinkel och hur påverkas den kreativa kärnan 

av valet? 

 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka de olika finansieringsformerna som används och hur 

filmskapares strategi ser ut kring finansieringsmedel.  

 

1.5 Avgränsning 

Eftersom Stockholm som tidigare benämnt svarar för en stor del av Sveriges kreativa och 

kulturella sektor, finner författarna det intressant att behandla problemformuleringen avgränsat 

till Stockholm. Problematiken är betydande för företag som söker finansiering och där av 

avgränsas studien till företag som har en egen filmproduktion. Då studien är avgränsad till 

företag som har en egen produktion kommer den specifika NACE Rev. 2 branschkoden enligt 

ECO att användas (European Cluster Observatory, 2017):  

- Produktion av film, video och televisionsprogram, 59.110. 
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1.6 Uppsatsens disposition 

Inledning   I början av inledningen ges en introduktion till studiens berörda ämne  

som utgår ifrån ett helhetsperspektiv på den kreativa och kulturella sektorn och hur den 

påverkar olika ekonomiska- och samhällsområden. Sedan beskrivs filmbranschen mer 

inriktat och hur den ser ut i Sverige och avslutningsvis följer en problematik kring 

filmbolagens finansiering, strategival och påverkan. Problemformuleringen mynnar ut 

i ett antal frågeställningar och mot studiens syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar 

och en dispositionsbeskrivning. 

Teoretisk  

referensram  Inledningsvis börjar detta kapitlet med att djupgående beskriva de olika teorierna  

som studien grundar sig på och kommer att försöka analysera mot praktiken. 

Whittingtons fyra olika synsätt på strategi tas upp och sedan beskrivs rationell 

beslutsteori och arts management teorin. Därefter beskrivs kort de olika 

finansieringsmetoder som kommer att benämnas i studien och som avslutas med en 

mer detaljerad beskrivning över de aktuella statliga organisationer och 

bidragsverksamheter som är aktiva för studiens valda branscher. Tidigare relevanta 

studier framförs även i detta kapitel.   

 

Metod   Metodkapitlet inleds med att beskriva den valda metoden och  

förhållningssättet för undersökningen samt med en motivering. Vidare  

beskrivs studiens genomförande, val av respondenter och hur urvalsprocessen sett ut. 

Därefter presenteras respondenterna som medverkat i undersökningen. Avslutningsvis 

följer en metoddiskussion där för- och nackdelar diskuteras med den valda metoden i 

förhållande till undersökningen.  

 

Empiri   I empirikapitlet presenteras resultaten av enkäterna i form av figurer och grafer. Samt  

presenteras de intervjuer som genomfördes i studien. Svaren från intervjuerna 

presenteras flödande i empirin i en ordning från producerande företagen till olika 

finansiärer och avslutas med statliga organisationer.  

 

Analys    I analyskapitlet kopplas teorier samt  tidigare forskning ihop med insamlad  

empiri.  

 

Slutsats   Detta kapitel presenterar de slutsatser som författarna har kommit fram  

till utifrån analysen och av tidigare kunskap från den teoretiska  

referensramen och insamlad empiri. Frågeställningarna behandlas och besvaras.  

Diskussion  I diskussionskapitlet presenteras författarnas reflektioner kring arbetet  

med denna studie. Avslutningsvis görs ett förslag för vidare forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM

 

Inledningsvis börjar detta kapitlet med att presentera de teorier som studien grundar sig på. 

Teorierna förklara mer djupgående hur val av finansiering går till, olika strategier man 

anammar och hur rationalitet har en viktig betydelse. Därefter beskrivs kort de olika 

finansieringsmetoder som kommer att benämnas i studien och som avslutas med en mer 

detaljerad beskrivning över de aktuella statliga organisationer och bidragsverksamheter som 

är aktiva för filmbranschen.  

 

2.1 Strategi  

Vad är egentligen strategi? Det är något Whittington (2002) tar upp i sin bok kring olika 

strategiformer och om det egentligen spelar någon roll. Författaren menar att man än idag inte 

kan komma överens om vad exakt företagsstrategi är för något. Han benämner att även den 

omtalade forskaren Michael Porter talat kring ämnet. Whittington (2002) tar i sin bok upp fyra 

grundläggande perspektiv på strategi som finns. Det klassiska, fatalistiska, pragmatistiska och 

det relativistiska synsättet (Whittington, 2002, s.8).  

 

Det klassiska perspektivet omfattar teorier från exempelvis Ansoff och Michael Porter. Enligt 

författaren bygger det klassiska synsättet på en rationell planeringsmetodik. Här utformar man 

strategier som ska ha i ändamål att maximera fördelar på lång sikt. Det kan göras genom 

beräkningar och analyser. En gedigen planering och objektiva beslut är det som kännetecknar 

detta rationella synsätt på strategi (Whittington, 2002, s.10).  

 

Det fatalistiska synsättet, även benämnt evolutionistiska perspektivet i Whittingtons (2002) bok 

menar att det klassiska synsättet saknar en viss relevans. Författaren beskriver att det på grund 

av olika omständigheter är svårt att förutsäga och planera på ett effektivt sätt. Likt det 

biologiska evolutionistiska perspektivet kommer företag som inte lyckats utveckla en 

vinstmaximerande strategi i en marknad där dynamik, konkurrens och fientlig natur råder att 

inte överleva. Ur detta perspektiv är det inte cheferna utan marknaden som bestämmer de 

avgörande besluten. Det är alltså chefens jobb att se till att man varje dag kommer anpassa sig 

till marknadens krav (Whittington, 2002, s.10). 
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Det pragmatistiska perspektivet, processinriktade, menar Whittington (2002) är likt det 

fatalistiska synsättet, men är inte lika beslutsammt om att företag inte överlever om man inte 

anpassar sig till marknaden fullt ut. Detta synsätt menar att vare sig marknaden eller företagens 

processer sällan är perfekta nog för den klassiska eller den fatalistiska strategin. Synsättet 

menar att människor är alltför olika och opålitliga för att kunna utföra en perfekt planering. 

Istället utformas strategin genom mindre steg utefter misstag och lärande. Misstag kommer inte 

att medföra några stora nedgångar vad gällande konkurrens då man utgår ifrån att alla agerar 

på detta sätt (Whittington, 2002, s.11).  

 

Det sista synsättet är det relativistiska, eller systemteoretiska perspektivet som Whittington 

(2002) tar upp. Detta synsätt är en blandning av de tre tidigare synsätten. Här är man mer 

optimistisk än det pragmatiska perspektivet, människor har en bättre förmåga att skapa och 

genomföra strategier som är rationella. Samtidigt anser man även att en viss strategi som det 

klassiska synsättet menar behövs för framgång, men att man tror på att människan kan utforma 

sina strategier utefter de olika krafterna från marknaden. Rationalitet i detta fall är inte enbart 

att vinstmaximera som mål. Social bakgrund kan göra att man arbetar mot andra mål än 

ekonomiska. Whittington (2002) tar upp som i exempel, professionell stolthet eller makt i 

företaget. Det är alltså därför helt rationellt att arbeta utöver vinstmaximering mot andra kanske 

dolda mål (Whittington, 2002, s.11). 

 

2.2 Rationell beslutsteori 

Rationell beslutsteori handlar om att aktörer som erhåller en kunskap och vetskap om olika 

alternativs konsekvenser och följder tar det beslut som rationellt sätt är lämpligast för det mål 

man satt upp. Man måste vara medveten om konsekvenserna av samtliga alternativ för att kunna 

agera rationellt. Jacobsson och Blomquist (2002) lyfter även fram kritik mot rationell 

beslutsteori och menar på att det ofta uppstår problem då aktörer ofta inte har tillräcklig 

kunskap eller information för att kunna ta ett rationellt beslut. Ett annat problem som nämns är 

det faktum att aktörer inte har tydligt uppsatta mål, vilket gör det svårt att ta rationella beslut. 

Genom att inte ha ett tydligt mål och plan sätter man ofta upp mål under en längre 

beslutsprocess då man genom handling förtydligar vad målen är istället för att endast tänka. 

Detta skadar förmågan att ta rationella beslut. Enligt Jacobsson och Blomqvist (2002) uppstår 
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även problem då aktörer inte alltid söker sig till det bästa alternativet utan nöjer sig med ett 

alternativ som är “okej” trots att det potentiellt skulle finnas ett bättre alternativ (Jacobsson & 

Blomquist, 2002, s.24) 

 

Inom beslutsfattande är dessa beslut sällan tagna av endast en aktör utan det finns ett flertal 

intressenter och aktörer vilket leder till förhandlingar, detta styr besluttagandet ännu längre bort 

från rationalitet då olika aktörer har olika mål och agendor. Det resulterar alltså ofta i ett beslut 

baserat på kompromisser. Enligt Brunsson (1998) är det näst intill omöjligt att agera fullt 

rationellt då all möjlig information inte finns tillgänglig samt att andra faktorer som inte anses 

vara rationell ofta spelar stor roll för alla parter inblandade. Inom kreativa näringar är det 

väldigt problematiskt att konkretisera konst. 

 

2.3 Arts Management 

Arts Management är ett område inom företagsekonomin som handlar om kulturella och 

konstnärliga organisationer och industrier. Ämnet sträcker sig från organisation och 

marknadsföring till finansiering inom dessa organisationer. Då kreativitet och kultur lyfts 

fram allt mer är detta ett område som växer. Området handlar alltså om hur dessa 

organisationer ska ledas och drivas utifrån läran om branscherna inom industrin (Stenström, 

2008). Enligt Stenström (2008) existerar ett tydligt osammanhang mellan företagande och 

olika former av konst då dess grundläggande principer skiljer sig markant. Hon beskriver 

även att när de två områden möts och samverkar får den ena aktören ofta göra stora 

kompromisser för att få ihop en överenskommelse. Hon säger dock att maktfördelningen 

mellan skaparna och administratörer är oviss i framtiden eftersom de olika konst och 

företagande allt mer går ihop med varandra då konsten kommersialiseras. Det som är givet är 

dock att finansieringsbehovet kommer fortsätta att vara närvarande i frågan om 

maktrelationen i branscherna. Något som gör det särskilt komplext för företag inom konst och 

kultur att vara rationella är att det är svårt att utvärdera en skapande process samt att konst är 

svårt att mäta och kvantifiera. Stenström (2008, s.146) lyfter även fram att administratörers 

natur ofta är väldigt olik kreatörernas kreativa natur vilket skapar ett glapp mellan de två. 

Dessa olikheter skapar enligt forskare behovet av Arts Management teorin då man 

gemensamt har som målsättning att skapa förbättrade förutsättningar för konsten. Genom 

företagsekonomisk lära finns det lärdom att erhålla med tanke på att konsten behöver viss 
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ledarskap och struktur för att blomstra. En stor konflikt uppstår dock då centrala antaganden 

om konst är att den anses vara fri från kommersiella krav och marknadens efterfråga. 

Kreatörer ska även enligt antagande fokusera på den kreativa kärnan. Dessa antaganden 

skapar svårigheter för exempelvis marknadsförare och andra administratörer eftersom det 

uppstår en intressekonflikt. Administratörernas syfte inom konst blir ofta att sälja en produkt 

som är oberoende av publikens intresse och efterfrågan (Stenström 2008, s.148). 

 

Arts Management har på senare tid även börjat fungera på ett korsbefruktande vis. Man har 

länge antagit att ämnet gått ut på att konsten och dess organisationer kan gynnas av företag 

och företagsekonomiska läror i allmänhet. Allt oftare ser vi hur företagsekonomin även 

nyttjas av konsten. Denna nya dimension av Arts Management kan gynna företag genom 

bättre ledning av innovation, ledarskap, upplevelsebaserad marknadsföring samt arbete med 

varumärke. Gapet mellan konstnärliga organisationer och andra företag krymper alltså. Detta 

leder sakta mot att Arts Management blandas in allt mer i företagsekonomin istället för att 

vara ett eget fenomen (Stenström, 2008, s.160). 

 

2.4 Finansieringsmetoder 

Här presenteras några av de vanliga finansieringsmetoder som används av företagen inom 

filmbranschen.   

 

2.4.1 Intern finansiering  

För att täcka ett kapitalbehov i företaget kan man genom intern finansiering med egna medel 

göra det. Företagets egna medel kan bland annat vara privata medel som läggs in i företaget 

eller vinst från kassaflödet. Vid intern finansiering har man fortfarande som ägare mer kontroll 

och inflytande över företaget och dess ekonomi (Thomasson, 2004). Det egna kapitalet tillåter 

ägaren att bedriva verksamheten utan att behöva efterfråga stöd från externa finansiärer. Desto 

mer vinster som genereras desto mer pengar kan ägarna investera i företaget. Ägarens tidigare 

investeringar av det egna kapitalet kan vara en indikator på ägarens framtidstro för sin 

verksamhet, vilket kan öka chansen att få finansiering från externa finansiärer (Andrén et al., 

2015). Riskerna med att investera med eget kapital ser olika ut beroende på om företaget är en 

enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. Lagarna kring dessa bolagsformer ser också olika 
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ut. Det som kan skilja är vem som ansvarar för företagets skulder och dess amortering (Andrén 

et al., 2015). 

  

2.4.2 Banklån 

Banklån är för många företag den viktigaste formen av extern finansiering.  

Idag krävs det en bedömning av banken vid ansökning av lån från företag, detta eftersom det 

finns en risk att låna ut pengar. Bankens lån bedömning utgår från finansinspektionens 

regelverk som kräver att banker på lagstadgade nivåer är skyldiga att granska det lånsökande 

företagets finansiella situation (SFS 1987:617, kap 2 § 13). Utifrån detta regelverk upprättar 

bankerna policys och interna riktlinjer som en handläggare sedan har utrymme att tolka vid 

företagens finansiella bedömning. Vid en låneansökning tittar banker bland annat på projektets 

affärsplan, låntagaren som företagare, erfarenhet, privatekonomi, referenser. De tittar även på 

om det finns övriga ägare i företaget och företagets balansräkning och bokslut. Oftast prioriteras 

längre relationer mellan företagen och banken, än nya relationer.  För ett lån behöver banker 

ofta någon form av säkerhet från lånesökande. Det finns olika former av säkerhet, exempelvis 

i ägande av en fastighet, mark eller i anläggningstillgångar. Man kan även sätta en sak, 

värdepapper eller något annat i pant. (Carlsson & Nyholm, 2011, s.119). En borgensman kan 

också gå in i borgen i låntagarens ställe som en säkerhet där borgensmannen kan betala av 

skulden (Hallgren, 2002, s.229). Med borgen innebär det att man lovat att betala skulden om 

den inte blir betald (Carlsson & Nyholm, 2011, s.122). Beroende på den lånesökandes 

säkerheter och de personliga kvalifikationerna för att driva företag och sin affärsidé påverkas 

räntesatsen. Räntesatsen är alltså förhandlingsbar och inte en fastställd lag (Carlsson & 

Nyholm, 2011, s.119).  

 

2.4.3 Riskkapital 

Riskkapital är alla sorters investeringar i ett bolags egna kapital. Det omfattar all extern 

kapitaltillskott till företag som inte är lån. Riskkapital kan både vara private equity, venture 

capital och affärsänglar (Helle, 2004, s.18). 

 

Termen private equity omfattar riskkapital som investeras i onoterade bolag. Vanligen sker 

investeringen under ett tidsbegränsat engagemang. En annan generalisering är att private equity 

oftast används i senare faser i ett företags eller projekts utveckling till skillnad från venture 

capital som används vanligen vid tidigare skede (Helle, 2014, s.18). Med venture capital avses 
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också riskkapitalinvesteringar i bolag som är onoterade. Då det oftast investeras i tidigare 

stadier av en verksamhetsutveckling eller projekt så vill oftast finansiären vara med aktivt i 

utvecklingen (Helle, 2014, s.18).  

 

Start-up företag och nya entreprenörer har ofta stora svårigheter att samla kapital vid det initiala 

skedet av finansierings processen. Eftersom risken för misslyckande för nystartade företag är 

stor har dessa företag ofta svårare än andra företag att få banklån. Det råder en stor osäkerhet 

för bankerna då dessa företag ofta har problem med framtida kassaflöde, då de sällan har 

tillgångar av värde finns begränsad säkerhet för bankerna vid misslyckande (Kaiser et al., 

2007). Ett alternativ för entreprenörer är att vända sig till riskkapitalister för finansiering av sin 

verksamhet. Riskkapitalister kan vara företag och enskilda personer, dessa investerar ofta 

kapital i ett initialt skede i unga företag som behöver finansiering (SVCA, 2014; Morrison et 

al., 1999, s.113; Carlsson & Nyholm, 2011, s.117). Till skillnad från exempelvis banklån från 

man ett procentuell ägande i form av exempelvis aktier i utbyte mot det investerade kapitalet. 

Detta innebär att entreprenören säger upp en del av sitt företag för att få kapital (Morrison et 

al., 1999, s.112). 

 

Förutom den rent finansiella tyngden av ett samarbete med riskkapitalister finns det även ett 

immateriellt värde då dessa riskkapitalister ofta sitter på bred erfarenhet, branschexpertis och 

tidigare framgångar. Ofta har de även ett nätverk som kan gynna företaget. För nystartade 

företag och företagare kan detta vara värdefullt och öka förutsättningarna för att lyckas 

(Landström, 2003, s.173). 

 

2.4.4 Affärsänglar 

Affärsänglar är ett finansieringsalternativ under riskkapital där en eller flera privatpersoner är 

med och finansierar verksamheten eller projekt i utbyte mot en del av vinsten. Affärsänglar är 

således ett mer informellt alternativ till venture capital (Helle, 2014, s.19). Affärsänglar 

tenderar att bidra och gå med i ett tidigare skede i företaget (Andren et al., 2015, s.80). Det 

finns både passiva affärsänglar och aktiva affärsänglar som oftast har en stor påverkan på 

företagen och ett stort engagemang. De aktiva affärsänglarna kan välja att aktivt arbete med 

företagets verksamhet och vara med att skapa och utveckla (Garmer & Kyllenius, 2004, s.73). 

Affärsänglar är oftast en förmögen person som med kapital investerar och satsar på 

verksamheter och olika projekt. I samband tillför även affärsängeln sin entreprenörsexpertis 
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och erfarenhet. I vissa fall kan en affärsängel inte helt och hållet vara helt förmögen och även 

inte inte en expertis med erfarenheter inom entreprenörskap (Helle, 2014, s.21).  

 

2.4.5 Bidrag och stöd sektorn för filmbranschen i Stockholm.  

“Ett bidrag eller stöd är då företaget får finansiellt medel men inte behöver betala 

tillbaka det till bidragsgivaren” (Morrison et al., 1999, s.118).   

I Sverige arbetar kulturdepartementet åt regeringens vägnar. Kulturdepartementets 

ansvarsområde ligger kring att tillämpa regeringens beslut. Inom kulturdepartementets område 

finns det ett antal organisationer som regeringskansliet förvaltar. Bland organisationerna som 

förvaltas är det bland annat kulturrådet, konstnärsnämnden, och filminstitute som arbetar för 

att stödja filmbranschen (Regeringskansliet, 2017).  

 

Kulturrådet arbetar med bidragsgivning inom olika kulturområden. De aktörer som kan söka 

bidrag är sådana som arbetar med bland annat scenkonst, musik, bild och form, museer och 

litteraturverksamhet. Vidare har även kulturrådet ansvar för ett program som heter Kreativa 

Europa vilket är ett bidrag som aktörer inom konst och kultur men även inom tv- & film samt 

spel kan söka. Programmet ska främja internationellt samarbete (Kulturrådet, 2017).  

 

Konstnärsnämndens övergripande uppgift är att utveckla och stödja möjligheterna för 

konstnärer. Konstnärsnämnden arbetar aktivt med ett par uppgifter som de har, bland dessa är 

det att i form av stipendier och bidrag ge ekonomiskt stöd till yrkesverksamma konstnärer inom 

bild, form, dans, film, musik och teater. Stödet som konstnärsnämnden fördelar riktar sig i 

huvudsakligen till de som är enskild frilansare. Man kan även inte få stöd om man har en 

grundutbildning inom konst (Konstnärsnämnden, 2017). Även konstnärsnämnden har ett 

program som heter det Internationella musik och dansprogrammet som stödjer internationellt 

samarbete och verksamhet. Kulturbryggan är ett annat program som konstnärsnämnden arbetar 

med, där det speciellt är de nyskapande projekten som har en tydlig koppling till konst och 

kultur som får stöd i form av bidrag. Kulturbryggans uppdrag är även att med andra finansiärer 

samarbeta för att skapa en större plattform för finansiering mot nyskapande kulturverksamhet 

(Konstnärsnämnden, 2017).  

 

Filminstitutet är en stiftelse som i uppdrag av staten och filmbranschen ska stödja produktion 

och distribution av film i Sverige. Stiftelse fördelar ekonomiskt stöd till olika delar vad gällande 
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film. Bland annat finns en ekonomis stöd för filmproduktion. Filminstitutet samarbetar även 

med kulturrådets program Kreativa Europa där man står för det ekonomiska stödet i en del av 

programmet (SFI, 2017).  

 

En annan statlig organisation är tillväxtverket. Tillväxtverket arbetar med stöd till 

organisationer i hela Sverige. Tillväxtverket arbetar bland annat med att fler företag ska 

utvecklas, få en tillväxt och bli konkurrenskraftiga. Man kan söka ekonomiskt stöd för både 

projekt, program eller direkta företagsstöd. Tillväxtverket tillhandahåller både EU-finansierat 

stöd och nationellt stöd. I stort sett måste de som söker nationellt ekonomiskt stöd alltid ha fått 

en huvudsaklig finansiering från annan håll (Tillväxtverket, 2017).  

 

Stöd kan även komma från regionalt eller kommunalt håll. Det finns ofta en möjlighet att bidrag 

för kulturprojekt som tillhandahålls av andra organisationer och föreningar blir beviljade. 

Stockholms läns landsting stödjer verksamheter inom kultur med bland annat verksamhetsstöd 

och projektstöd. Verksamheterna eller projekten ska vara verksamma inom målet att utveckla 

kultur- och konstområdet av regionalt intresse, alltså av intresse för Stockholms län (SLL, 

2017).  Stockholms stad arbetar även med stöd mot både privatpersoner samt organisationer 

och föreningar (Stockholms stad, 2017).  

 

2.5 Tidigare forskning 

2.5.1 Finansiering av filmbranschen 

La Torre (2014) studie behandlar ämnesområdet ekonomi och finansiering för filmbranschen. 

Forskaren menar att Gap-finansiering är vanligt inom filmbranschen, gap-finansiering syftar 

till att investeraren/långivaren endast finansierar mellanskillnaden mellan budgeten och 

tidigare insamlat kapital, alltså täcker investeringen/lånet gapet. Man tillhandahåller de medel 

som saknas för att slutföra produkten, det bör dock inte vara över 20–30% av budgeten. Genom 

att oberoende försäljningsföretag beräknar försäljningsprognoser och bedömningar tar man 

beslut om beviljande av risk, lån och övrig investering. Banker bedömer projektets 

genomförbarhet utifrån prognoserna innan de beviljar en sådan investering. Vid gap-

finansiering kräver ofta banker och investerare att man prioriteras vid de initiala intäkterna av 

projektet (La Torre, 2014, s.148). La Torre diskuterar även den dåliga kopplingen mellan den 

finansiella marknaden och marknaden för filmbranschen. Enligt en enkätundersökning gjord 
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av Europeiska kommissionen söker sig kreativa och kulturella företag sig sällan till banker. 

Företagen hävdar att det är slöseri med tid att söka sig till banker och söker sig i allt större 

utsträckning till statliga organ för att finansiera sig (La Torre, 2014, s.7). 

 

2.5.2 Osäkerhet och risker i den kreativa och kulturella sektorn 

I filmmarknaden är riskanalys enligt La Torre (2014) mer komplicerad än i allmänhet då det 

ofta saknas en standardiserad produktion i de olika faserna av skapandet (La Torre, 2014). 

Projekt är sällan likartade i filmbranschen vilket försvårar riskbedömning och höjer 

osäkerheten för möjliga investerare. Ytterligare osäkerheter ligger i att kvaliteten i den 

slutgiltiga produkten i denna bransch kan skilja sig avsevärt från kvaliteten i 

produktionsfaktorerna, dessa kan alltså vara okorrelerade. En bristfällig produkt kan alltså 

skapas trots det faktum att produktionen haft alla förutsättningar för att skapa en lyckad sådan. 

Affärsrisken för ett projekt eller för ett företag kan även bero på marknadsfaktorer såsom ökade 

biljettkostnader eller konjunktursvängningar, detta kan påverka avkastningen för investerare. 

Ifall branschen är känslig för sådana rörelser påverkas finansieringsmöjligheterna även (La 

Torre, 2014). 
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3. METOD 

 

Metodkapitlet inleds med att beskriva den valda metoden och förhållningssättet för 

undersökningen samt med en motivering. Vidare beskrivs studiens genomförande, val av 

respondenter och hur urvalsprocessen sett ut. Därefter presenteras respondenterna som 

medverkat i undersökningen. Avslutningsvis följer en metoddiskussion där för- och nackdelar 

diskuteras med den valda metoden i förhållande till undersökningen.  

 

3.1 Val av metod 

Författarna har reflekterat över det effektivaste sättet att svara på studiens frågeställningar och 

bestämt sig för att använda en metodtriangulering med en abduktiv forskningsansats. Med en 

abduktiv forskningsansats väljs befintliga teorier som används till att generera en problematik. 

Huvudpunkten är att teorierna testas mot empirisk data för att således jämföra teorin mot 

praktiken. Utifrån frågeställningarna har författarna ett behov av att kunna skapa en djupare 

förståelse i ämnet. Frågeställningarna kräver att resultatet kan generaliseras. Författarna har 

därför valt att använda sig utav enkäter för att nå ut till fler företag för ett mer generaliserbart 

resultat. Samt genom intervjuer med företag i filmbranschen och relevanta investerare kan en 

kvalitativ empiri samlas in för att kunna förklara mer djupgående de kvantitativa resultaten. 

Där av passar en metodtriangulering bra i detta fall där metoden tillåter en kombination av 

kvalitativ undersökning för att bygga en djupare förståelse kring det kvantitativa resultatet 

(Alvehus, 2013, s.75). Anledningen till att författarna valt att inte använda sig utav enbart en 

kvantitativ studiemetod är för att man oftast inte kommer tillräckligt nära ämnesområdet och 

risken finns att resultatet blir ytligt eftersom det blir svårare att dra slutsatser.  

 

För att intervjuerna ska vara så givande som möjligt anses en semistrukturerad intervju med 

öppna frågor vara mest lämplig. Respondenterna kommer att ges möjligheten att utveckla sina 

svar samtidigt som författarna kommer att ställa följdfrågor vid intresse (Alvehus, 2013, s.82; 

Backman, 2016). För enkäterna har ett val gjorts till att använda sig utav internetbaserade 

enkäter för att på så sätt nå ut till fler företag och på grund av bekvämlighetsskäl.   

 



25 

3.2 Förhållningssätt 

Författarna har i denna uppsats utgått från ett abduktivt förhållningssätt, där man inledningsvis 

utgick ifrån tidigare teorier och kunskaper och därefter arbetat fram en problemformulering. 

Vid företagsekonomisk forskning finns det två metodansatser man kan utgå ifrån, dessa kallas 

för deduktiva och induktiva ansatser. En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår ifrån en 

eller flera teorier som man sedan utsätter för en empirisk granskning. Denna ansats används 

främst för att testa befintliga teorier i form av olika hypoteser. Det andra angreppssättet kallas 

för en induktiv ansats, här utgår man ifrån sina insamlade empiriska data för att forma nya 

teorier utifrån resultatet av en forskningsansats. En blandning av de två kallas för abduktiv 

ansats (Bryman & Bell, 2010, s.23–25; Olsson & Sörensen, 2011, s.48). Författarna kommer 

alltså att granska de insamlade data för att jämföra med de tidigare studierna och teorierna och 

eventuellt forma nya teorier utifrån resultaten.  

 

Deduktiv ansats kritiseras för att man anser att forskningen blir väldigt kontrollerad av 

forskaren då denne vet vad för typ av material som samlas in vilket begränsar det empiriska 

data för annan potentiell empiri. Det effektiva med ansatsen är att det blir enklare att hitta 

relevant information och data eftersom man har ett tydligt ramverk. Induktiv ansats är öppen 

för bredare datainsamling då forskaren inte utgår ifrån en speciell teori, detta kan bidra till nya 

teorier och intressant data. Denna studie har främst hittat tidigare forskning genom ett 

snöbollsurval, vilket har förenklat sökandet av relevanta studier. Kritik som råder mot ansatsen 

är dock att det kan uppfattas som svårt att hitta relevant information då det inte finns något 

ramverk eller tidigare referens att följa (Bryman & Bell, 2010, s.23-25). Eftersom studien till 

stor del utgår efter tidigare forskning kring ämnet men avser att resultera i eventuell nya 

slutsatser för det valda området anser författarna att studien har en abduktiv ansats.  

 

3.3 Studiens genomförande  

Studien inleddes med en litteratursökning för att skapa en grund och teoretisk referensram för 

uppsatsen. Samt för att hitta generella aspekter vid företagsfinansiering och filmbranschen. Vid 

sökningen användes begreppen “financing creative industry”, “creative and cultural industry”, 

“financing and investment in film industry”, “business strategy” och “corporate strategy” som 

sökord på databasen “SöderScholar” och “GoogleScholar”.  
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3.3.1 Population och urval  

Studiens population utgick ifrån svenska företag som är verksamma i filmbranschen.  

Val av population är något som i ett tidigt skede måste bestämmas i planeringsfasen. Resultatet 

av studien ska fördelaktigen kunna generaliseras till den valda populationen. Klara definitioner 

måste bestämmas oavsett om valet av populationen är indirekt eller direkt vald. Under studiens 

gång måste alltså det dokumenteras om ytterligare eller mindre kriterier läggs till. Urvalet 

representerar de definitioner som bestämdes till populationen (Olsson & Sörensen, 2011, 

s.112). Till urvalet avgränsades studien på grund av frågeställningarnas form till företag som 

har en egen produktion. Eftersom studien berör ämnen som finansiering och 

projektfinansiering, gjordes denna avgränsning.  

 

Första steget i urvalsprocessen blev således att författarna valde bort företag inom 

filmbranschen som inte sysslade med ren producering av egna produkter. Detta genom att 

använda sig utav en specifik bransch kod enligt ECO:s definition (ECO, 2017). 

● Produktion av film, video och television-program, 59.110. 

I nästa steg i urvalsprocessen gjordes en vidare avgränsning av populationen till Stockholm då 

staden motsvarar för en överlägsen andel av den kreativa och kulturella sektorn. Författarna 

fann därmed det högst intressant att undersöka problematiken för Stockholm. Utöver det var 

även tidsfaktorn samt möjlighet att besöka valda företag och organisationer ett bekvämligt urval 

vilket gjorde att Stockholm passade bra för studien (Denscombe, 2016, s.77). 

 

De ovan nämnda avgränsningarna gjordes över databasen Retriever Business utökade 

sökningsfunktion på företag. Sammanfattningsvis ställdes det upp ett antal kriterier vid 

insamling av empiri i denna studie för att respondenterna skulle vara relevanta till 

undersökningen: 

● Är verksamma inom filmbranschen. 

● Har en existerande produktion. 

● Huvudkontoret beläget i Stockholm. 

 

3.3.2 Datainsamlingsmetod  

 I denna studie kommer den empiriska delen främst bestå av primära källor utifrån intervjuer 

med de valda respondenterna samt empiri utifrån insamlade enkäter. Vid insamling av empirisk 

data är det viktigt att identifiera vad för typ av källa som data samlats från. Det är ytterst viktigt 
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att skilja primärdata från sekundärdata då de värderas olika. Data från primärkällor är sådana 

som är oberoende av andra källor. Informationen erhålls ofta direkt från källan vilket tillför en 

hög tillförlitlighet och presenteras ofta genom intervjuer eller då källan exempelvis presenterar 

sitt arbete. Genom sekundärkällor som samlas in från vetenskapliga forskningsartiklar, 

ämneslitteratur kommer denna studies teoretiska referensram att byggas fram som sedan blir 

en grund för analysen i studien (Alvehus, 2013, s.34). Information som samlats genom 

exempelvis läroböcker och andra externa källor kallas för sekundärkällor, även dessa är väldigt 

vanliga då dessa är mer lättillgängliga (Olsson & Sörensen, 2011, s.46). 

 

3.3.3 Primärkällor och sekundärkällor 

För de primära källorna vad gällande företagen inom branscherna exporterades träfflistan 

från databasen Retriever Business till ett Excel dokument. De företagen som blev exporterade 

till listan vara alla sådana som stämde in i det urvalet som sattes upp. När listan var klar 

rangordnade och sorterades företagen in i olika huvudkategorier baserat på antal anställda på 

företagen. Detta för att få en översikt om hur många företag som klassificerades som 

mikrobolag, småbolag, medelbolag och stora bolag. Författarna använde sig utav definitionen 

från statistiska centralbyrån (SCB; 2016) som redovisas i figur 1: 

Figur 1. Storlek på företag 

 

Källa: Egen sammanställd tabell utifrån SCB:s definition. 

Sedan gjordes ett strategiskt urval där författarna samlade in kontaktuppgifter till ett antal 

företag i hänsyn till studiens frågeställningar avgränsning och kriterier. Man ville vara 

strategisk i urvalet så att respondenterna kunde förhålla sig till de frågorna man ville studera 

(Alvehus, 2013, s.67). Då studiens undersökningsområde är finansiering för företagen valde 

författarna att intervjua lämpliga personer med god kunskap inom företagets ekonomi och 

finansiering samt med koppling till produktion. Eftersom författarna kontaktade företag inom 
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det strategiska urvalet tills något företag ville ställa upp på en intervju anses det som ett 

bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013, s.68). Internetbaserade enkäter skickades även ut till 

samtliga företag på träfflistan från Business Retriever.  

 

För de primära källorna vad gällande investerare och branschexperter kontaktades 

representanter i första hand via telefon och mail från banker, riskkapitalbolag, andra statliga 

organisationer och diverse branschexperter. 

 

För banker utgick forskarna utifrån den svenska bankföreningens beskrivning på de största 

svenska storbankerna: Handelsbanken, Swedbank, SEB och Nordea (Svenska bankförening, 

2016). Eftersom dessa banker har en väldigt stark ställning totalt sett på den svenska 

bankmarknaden kunde det bidra till en ökad generaliserbarhet för undersökningen.  

De fyra bankerna kontaktades via mail och telefon där författarna beskriv ämnet med studien 

och då fick författarna bli hänvisade till rätt person. Därefter kontaktades den personen 

författarna blev hänvisad till. Även riskkapitalbolag kontaktades, författarna sökte sig då till ett 

bolag som heter ALMI Invest. Bolaget är ett statligt ägt företag som sysslar med privat lån, 

företagslån och riskkapital. ALMI Invest är bolagets riskkapitalgren som syftar i att finansiera 

mindre bolag, nystartade företag och högriskprojekt. Således blev Almi Invest ett relevant och 

intressant intervjuobjekt för studiens syfte (Carlsson & Nyholm, 2011, s.118). 

 

För eventuella konsulter och statliga organisationer kontaktades kulturrådet, 

konstnärsnämnden, tillväxtverket och nyföretagarcentrum. Samtliga organisationer jobbar med 

Sveriges filmbransch och filmbolag (Lundén, 2014, s.41). 

 

För sekundärkällor gjordes sökningar på “SöderScholar och “GoogleScholar” samt 

litteratursökning på diverse bibliotek. Data hämtades även från olika organisationers rapporter 

och diverse databaser.  

 

3.3.4 Enkät  

Att använda sig utav enkäter medför till en viss standardisering och enkätens naturliga struktion 

medför att den passar bra som kvantitativ insamlingsmetod. Studiens enkätinsamling skedde 

genom en undersökning på Internet där författarna använde sig utav Google forms som är ett 

enkelt program på nätet som kan användas. Valet av att använda sig av en webbaserad enkät 
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låg i att det fanns en tidsbrist och enkät via exempelvis post skulle ta alltför lång tid att samla 

in (Dahmström, 2011, s.86). Enkätens utformning kan hittas i bilaga 6. Författarna valde att 

hålla enkäten kort och någorlunda lätt att svara på. Detta eftersom man ville öka chanserna att 

respondenterna skulle svara på enkäten på grund av den låga svarsfrekvensen vid tidigare 

skede. Enkäten består av totalt 15 frågor. Första fem frågorna handlar om basinformation hos 

företagen samt utslagningsfrågor ifall att företag inte passade inför ramen av studiens kriterier. 

Därpå följde 10 frågor om diverse finansieringsmetoder och val (Bryman & Bell, 2012 s.162).  

 

3.3.4.1 Bortfallsanalys 

I externt bortfall räknas företag som av olika skäl inte svarar på enkäten. Detta kan bero på 

exempelvis tidsbrist eller otillgänglighet. Författarnas externa bortfall var relativt stort. I tidigt 

skede märkte författarna att många respondenter man skickat enkäterna till valde att inte svara. 

Det påverkade således att man fick skicka ut påminnelser samt skicka ut fler enkäter till fler 

företag. Cirka 150 enkäter skickades vara 44 enkäter besvarades (Dahmström, 2011, s. 322). I 

Internt bortfall räknas exempelvis sådana som beror på att respondenten svarat ett visst svar 

som lett till att denne inte kan räknas med i undersökningen, eller att vissa frågor inte besvarats. 

I denna undersökning blev det två interna bortfall där respondenterna svarat att de inte haft en 

egen produktion vilket var kriteriet för denna undersökningsstudie. I vissa enkätsvar lämnades 

några frågor tomma, men andra svar var fortfarande viktiga och därmed föll inte sådana enkäter 

bort (Dahmström, 2011, s.322).  

 

3.3.4.2 Bearbetning av data 

För att bearbeta den data enkäterna gav användes Excel program för att skapa diverse figurer, 

tabeller och grafer. Detta skapade en mer lättöverskådlig syn på resultaten. Författarna var 

intresserade av se om det fanns något samband mellan variablerna, därav gjordes diverse tester 

och grafer i IBM SPSS statistikprogram.  

 

3.3.5 Kvalitativ intervju 

Eftersom studien ämnar undersöka lite djupare i val av finansieringsmetoder och strategier 

ansågs det givet att kompletterande intervjuer till enkäterna var mest passande. Metoden 

medför att författarna kan fånga upp det som respondenterna anser vara viktigt och även kunna 

få mer detaljerade svar. Intervju är den mest använda metoden i kvalitativ forskning (Alvehus, 

2013, s.80). Eftersom det går att strukturera intervjuer på olika sätt känns den valda 
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intervjumetoden mest lämplig för studiens undersökning. 

  

Ostrukturerad, strukturerad och semi-strukturerade intervjuer är tre olika sorters 

intervjumetoder. Skillnaden på en ostrukturerad och en strukturerad intervju är att man i en 

ostrukturerad intervju inte har några förberedda frågor inför intervjun. I en strukturerad intervju 

har man förberedda frågor och följdfrågor, ett färdigt manus där inga andra frågor ställs under 

intervjun. För studiens undersökning passade det bäst med en semistrukturerad intervju där 

man utgick ifrån ett par förberedda frågor som ställdes under intervjun utifrån ett 

intervjuschema (se bilaga 1-5) med rum för eventuella följdfrågor beroende på respondenternas 

svar. Författarna välkomnade även respondenterna att på egen hand ta upp ämnen och 

synpunkter ifall de kände sig manade (Denscombe, 2016, s.266-267).  

 

3.3.5.1 Telefonintervjuer 

I studien har fem telefonintervjuer genomförts. I samtliga fall har dessa skett på respondentens 

begäran att genomföra intervjun via telefon på grund av arbetsbelastning och tidsbrist.  

 

Att föra intervju per telefon kan ses som en nackdel då intervjuerna blir mer formella än 

exempelvis intervju på plats. Det kan även vara ansträngande då fler än två personer deltar i 

samtalet. Telefonintervju är dock en relativt effektiv metod trots dess brister då det är mindre 

tidskrävande för alla parter och faktumet att det är enklare att komplettera uppgifter och 

återkomma till respondenten ifall fler frågor dyker upp (Alvehus, 2013, s.80). De 

telefonintervjuer som genomfördes följer i kommande tabell 1:  

 

Tabell 1: Genomförda telefonintervjuer. 

Joakim Dahl Chimney Group 

Thomas Mediaworks AB 

Patrik Vahlén SEB 

Johan Crona Almi Invest 

Stefan Ahlenius Konstnärsnämnden 

   Källa: Egen sammanställd tabell över genomförda telefonintervjuer. 
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3.3.5.2 Muntliga-/besöksintervjuer  

I studien har en besöksintervju genomförts. Besöksintervjuer är väldigt effektiva eftersom man 

då på ett mer bekvämt sätt kan styra och kontrollera intervjun. Det är mer än det verbala som 

spelar roll vid kvalitativa studier. Tyngden ligger i förståelse och i många fall kan kroppsspråk 

och miljö påverka förståelsen för objektet för studien. Svårare och mer komplicerade frågor 

blir även enklare att svara på för respondenterna i person än via telefon eller mail. En nackdel 

kan vara att det blir svårt att garantera en viss anonymitet vid besöksintervjuer och den som 

blir intervjuad kan känna sig blottad (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, s.85). Det kan vara 

väldigt givande att observera arbetsmiljön, trots att det kan vara svårt att formulera i en studie 

kan det ge indikationer på var det uppstår problem och därefter styra både studien och intervjun 

åt den riktningen. Aspekter som dessa är något som blir väldigt mycket svårare att upptäcka 

vid telefonintervjuer (Denscombe, 2016, s.267). Genomförd besöksintervju skedde med Anette 

Klingeborn på Nyföretagarcentrum - Kreativ. 

 

3.3.5.3 Intervjuernas praktiska genomförande  

Inför intervjuerna skapades en generell intervjuguide med ett antal huvudfrågor och följdfrågor 

anpassade för respektive område som respondenten representerade med hjälp av sekundärdata 

såsom artiklar, rapporter och böcker (Alvehus, 2013, s.83). Ett mail med intervjuguiden 

skickades ut till samtliga respondenter, för att respondenten skulle få möjligheten att förbereda 

sig och kunna ge mer konkreta och relevanta svar för studien. Väldigt liknande frågor ställdes 

till de olika områdena vilket på så vis underlättar senare jämförelsen i analysen av det empiriska 

materialet från intervjuerna (se bilaga 1-5).  

 

Respondenterna fick föreslå dag och tid som passade bäst för de, detta för att försäkra om att 

de kunde genomföra intervjun med god tid och bekvämlighet. Samtalen spelades in via en 

applikation på telefonen samtidigt som en av författarna förde fältanteckningar. På så vis blev 

det ett bättre flyt då den andra författaren kunde vara “huvud intervjuare” och vara mer 

fokuserad på intervjun och respondenten (Denscombe, 2016, s.281). Fördelen med att spela in 

intervjuer är att det blir lättare att ordagrant transkribera de.  

 



32 

3.4 Metoddiskussion 

3.4.1 Validitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är validitet ett sätt att mäta till vilken grad studien mäter det 

som den är avsedd att mäta. De viktigaste typerna av validitet kallas inre validitet och yttre 

validitet. I denna studie har syftet varit att undersöka de olika finansieringsformerna som 

används och hur filmbolag förhåller sig till dessa. Författarna anser att den inre validiteten är 

hög då studien har mätt och besvarat på vad den var ämnad att undersöka (Bryman & Bell, 

2013, s.48–49). Den yttre validiteten ökar då valet av enkät som datainsamlingsmetod ökar 

generaliserbarheten till studiens population då man kan undersöka en större mängd 

studieobjekt. Vad för val man tar vid finansiering kan bero på både finansieringsansökandens 

krav samt finansieringsgivarens attityd. I studien intervjuades olika finansiärer och 

bidragsgivare och då de jobbar utifrån liknande modeller går det att generalisera finansiärers 

och bidragsgivarnas redogörelse. Studien undersöker företag som producerar och är 

verksamma i filmbranschen genom en metodtriangulering. Resultatet utifrån intervjuerna med 

dessa företag går inte att generalisera till studiens urval eller population, företagen kan alltså 

endast tala för sina egna erfarenheter (Ibid). I överlag anser författarna att studiens validitet 

försvagas på grund av den kvalitativa intervjuns natur men täcks upp tack vare den kvantitativa 

enkät metoden. 

 

3.4.2 Reliabilitet  

Reliabilitet förklaras av Bryman och Bell (2013) som ett sätt att mäta tillförlitligheten i en 

studie, det vill säga om samma undersökning skulle ge samma resultat om den görs igen. 

Författarna anser att reliabiliteten försvagas då det inte finns en garanti att studien resulterar i 

samma resultat om den görs igen vid ett senare tillfälle. Detta eftersom hur företag finansierar 

sig och finansieringsmetoder som är tillgängliga kan ändras genom tiden, respondenternas 

erfarenheter och omständigheter kan också förändras. Författarna har detaljerat beskrivit hur 

undersökningen gjordes, däremot använde författarna sig av en semistrukturerad intervju vilket 

tillät intervjuobjekten att prata öppet om ett ämne samt ställdes det följdfrågor beroende på det 

samtalet, vilket inte fanns med i intervjuschemat. Detta gör det svårare att replikera 

undersökningen (Ibid). Enkätens natur gör det också svårt att garantera att man kan samla in 

lika resultat igen vid ett senare tillfälle.  
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3.4.3 Källkritik  

Då sekundärdata innebär att det är någon annan som har sammanställt informationen är det 

viktigt att dessa sekundärdata kommer från tillförlitliga källor. De artiklarna författarna har 

använt sig utav för sekundärdata är publicerade vetenskapsartiklar med hänvisningar till andra 

studier och resultat hämtat från databaser såsom Emerald Insight, Business Source Premier, 

EconLit samt sökningar på Google Scholar och SöderScholar. Då man anser att författarna är 

legitima och att studierna håller en hög kvalitet anser författarna att de har en hög pålitlighet 

vilket ökar studiens tillförlitlighet (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.4.4 Metodkritik 

I denna studie valdes en metodtriangulering, detta för att författarna ville nå en viss 

generaliserbarhet och statistik men ändå kunna förklara de sambanden genom kvalitativa data 

(Bryman & Bell, 2013). Det finns olika sätt man kan samla in enkätsvar på. I försöket gjorde 

man det genom en nätbaserad enkät. Det hade möjligtvis varit bättre om man testade andra 

metoder såsom brevutskick eller en komplettering med personlig kontakt. En låg svarsfrekvens 

på enkäterna medförde att generaliserbarheten sjönk och att representationen för populationen 

minskade. Författarna märkte även av att det var svårt att konstruera ett gemensamt 

intervjuschema för alla respondenter då företagen såg så olika ut från varandra. Det hade även 

varit positivt att ha fler besöksintervjuer då samtalet ofta blir mer öppet och respondenten går 

in i mer detalj. 
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4. EMPIRI & RESULTAT

 

I empirikapitlet presenteras resultaten av de insamlade data och intervjuer som genomfördes i 

studien. Inledningsvis presenteras hur företagen har finansierat sig och vilka metoder man har 

och inte använt. Varpå det följer ett antal resultat kring företags syn på olika faktorer. Därefter 

presenteras intervjuer gjorda med företag, finansiärer och bidragsstöjdare. 

 

Totalt 42 enkäter besvarades av diverse filmbolag och som kunde användas i denna studie. 

Enkäten var uppbyggd med fokus på finansiering och bestod av fem frågor kring 

grundläggande information om företaget och sedan om finansieringsmetoder och ett antal 

frågor kring finansiering och stöd. Följande presenteras svaren på enkäterna i form av olika 

grafer och figurer för en lättare överskådlig av resultaten. Av 44 besvarade enkäter var det 42 

företag som svarade att de hade en egen produktion. Således blev det ett bortfall av två enkäter. 

 

Figur 2. Har företaget fått extern finansiering? 

Första vitala frågan handlade om företag fått extern finansiering eller inte. Här besvarade 

76 % att de fått extern finansiering. En följdfråga till de som svarade “Ja” blev då genom 

vilka finansieringsmetoder man finansierat sig externt.  
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Figur 3. Genom vilka finansieringsmetoder finansierade ni er externt? 

Respondenterna fick valmöjlighet att välja flera metoder vilket syns i grafen som gav 72 olika 

utfall. Majoriteten finansierade sig genom bidrag från statliga organisationer, såsom via 

kommunen eller staten. Sedan varierade det sig mellan lån från privatpersoner, riskkapital och 

investeringar av privatpersoner.  

 

 

Figur 4. Hur har ni finansierat er utan extern kapital? 
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Vidare undersöktes även hur man finansierat sig utan extern kapital. Här svarade både företag 

som inte fått någon extern finansiering alls och företag som har fått extern finansiering. 

Majoriteten använde sig av sitt kassaflöde vilket tyder på att många företag redan haft en 

inkomstkälla eller försäljning innan.  

 

Figur 5. Finansieringsalternativ som söktes men som inte fick? 

 

 

Figur 6. Vilka faktorer påverkade att det ej gick igenom? 
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Vad gällande finansieringsmetoder som sökts men inte blivit beviljade, ligger bidrag från 

statliga organisationer och banklån mest. Därefter resulterade det i riskkapital och investering 

av privatpersoner (affärsänglar). De största faktorerna att extern finansiering inte gick igenom 

var att det var för höga krav från finansiärerna och att företagen således hade ett för dåligt 

kassaflöde. Företagen kände också att det var för höga krav vad gällande kreativ kontroll.  

 

 

                                                              Figurer 7-10. Anseende om utbud, krav och tillgänglighet. 

 

Graferna visar från en skala ett till fem olika påståenden. Majoriteten tyckte att det fanns ett 

lägre utbud av extern finansiering men att utbudet av offentliga/statliga stöden varken är högt 

eller lågt. Samtidigt ansåg fler att kraven hos externa finansiärer är höga och att det är något 

svårt att få bidrag etc.  
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Figur 11. Positiv påverkan 

 

Avslutningsvis svarade respondenterna på om några av ovannämnda faktorer haft en positiv 

verkan på företaget. Väldigt jämnt fördelat svarade respondenterna att både samarbete med 

andra företag, nya teknologier och nya möjligheter att inträda nya marknader eller att 

expandera på existerande marknader som positiva påverkande faktorer. Minst icke 

påverkande faktorer blev ökad konkurrens och förändringar i skattepolitik. 

 

Följande följer empiri från den kvalitativa delen av denna studie. Empirin är insamlad utifrån 

intervjuer med diverse respondenter som varit intresse för studien.  

 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Joakim Dahl, Chimney Group (2017/05/02)  

Om företaget  

Chimney Group är ett filmbolag som grundades 1995. Bolaget verkade både inom Sverige och 

även internationellt genom dotterbolag. Bolaget bedriver förutom produktion, även 

videoredigering och 3D modellering. Främst arbetar man med post-production inom 

filmbranschen. En del av verksamheten är baserade på konsulttjänster.  

Dotterbolaget i Sverige omsätter cirka 110 anställda.  

 



39 

Chimney Group får stöd för sitt arbete främst via regionala initiativ och fonder såsom Film i 

väst samt Film i Norr, genom att man har en så pass spridd produktion är det inte ovanligt att 

man får olika bidrag från olika regioner för ett och samma projekt. Med tanke på företagets 

internationella bredd får man även regionala stöd i olika länder. Joakim betonar att 

filmproduktioner och filmskapare ofta söker sig till generösa regioner och på detta sätt skapas 

kluster, såsom det exempelvis gjorts i Trollhättan. Inom filmbranschen har Chimney Group 

arbetat med olika typer av tv-program som blivit finansierade av en specifik kanal för att kunna 

sändas på deras kanaler, de har ofta väldigt stort inflytande över manus, casting, regi med mera. 

Detta menar Joakim är väldigt vanligt i branschen, det är dock ovanligare vid filmskapande. 

De får istället söka sig till främst SFI, svenska filminstitutet, regionala stöd samt stöd från 

medproducenter. Joakim lyfter även fram komplexiteten i andelar och vinstutdelning då det 

kan ta väldigt lång tid att kunna få avkastning på en investering då medproducenter kommer 

väldigt långt ner på listan av vilka som drar ut vinsterna först. Gällande bidrag är Chimney 

Group lite begränsade med tanke på att de endast sysslar med postproduktion. Med tanke på 

företaget storlek finns det resurser i bolaget vid intresse för projekt och i allmänhet arbetar man 

med arvodesbaserad verksamhet vilket gör att pengar kommer in för de arbeten man utför. 

 

4.1.2 Thomas, Mediaworks AB (2017/05/09)  

Om företaget  

Mediaworks är ett bolag som producerar det mesta inom rörlig bild. Konsultuppdragen kan 

bestå av reklamfilmer, grafik, animeringar eller podcasts. Idag är man tre anställda på bolaget.  

 

Thomas berättar att i tidigare filmprojekt där mesta delen har varit dokumentärfilmer har man 

finansierat sig mest via private equity, affärsänglar. Man har inte finansierat sig genom något 

annat bolag eller via något samarbete. Man har valt att vända sig till förmögna människor som 

har ett eget intresse i projekten. Hur pass aktiva affärsänglarna är med i beslutfattande 

processen beror på lite vad investeraren själv känner och även hur stor procentuell andel som 

köps upp. Ofta har man som företag varit för att affärsänglar är med i produktionsplaneringen 

eftersom dessa oftast har en rad erfarenheter från tidigare lyckade projekt. Affärsänglar 

uppfattas till skillnad från riskkapitalbolag som behagligare investerare. Det beror på lite att 

riskkapitalbolag oftast utövar en större kontroll över produktionen. Man vill exempelvis gärna 

titta mycket på rapporter om ekonomin. Affärsänglar åt andra sidan har oftast ett eget personligt 

intresse för projekten och investerar eftersom man tror på idén och produkten.  
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Det upplevs att det finns många affärsänglar i Sverige som är begåvade och duktiga på att 

värdera risker och möjligheter. Men det gäller även att ha goda kontakter med förmögna 

människor. Man har inte behövt finansiera sig genom bidrag eftersom det behovet inte funnits 

vid producering av dokumentärfilmerna.  

 

Allmänt märks det att det finns allt fler som producerar film idag än för tio år sedan. Det görs 

mycket mer produktion med rörlig bild. Det beror till stor del av den teknologiska utvecklingen 

som har breddat möjligheterna för filmskapare att visa sin slutprodukt. Det finns fler sätt att 

tjäna pengar på än det traditionella sättet där slutmålet av en filmproduktion kanske är bioduken 

eller på tv kanalerna. Idag finns det flera olika plattformar att utöva sin kreativitet på. 

Exempelvis är tjänsten Netflix en sådan. Dessutom kan man via webben visa och tjäna pengar 

på sina produktioner genom egna kanaler. Detta har lett till en stor förändring i hur man tänker 

kring vilka finansieringsmöjligheter som finns.  

 

4.1.3 Patrik Vahlén (Företagsrådgivare), Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) 

(2017/04/28) 

Om företaget  

SEB är en finanskoncern som verkar i nordeuropa. I Sverige är SEB en av storbankerna. SEB 

skapades år 1972 vid en fusion med Skandinaviska Banken.  

 

Patrik Vahlén berättar att de aspekter man som bank tittar på när företag i allmänhet söker 

finansiering är att företaget generellt har funnits i minst två år. När ett företag söker finansiering 

tittar man på i vilket syfte kapitalet ska användas. Man tittar på om kapitalet används till 

exempel leasing eller avbetalning av äldre skulder.  

Vidare styr företagets kassaflöde valet om företaget får lån eller inte. Patrik menar att man ska 

se att företaget har en budget, att de har kapaciteten att betala tillbaka lånet.  

Banken ser gärna att företag har en form av säkerhet, då tittar man exempelvis på lagret eller 

om de lånar till en bil så kan man då ta bilen som säkerhet.  

 

Patrik berättar vidare att det är ovanligt att företag från dataspelsbranschen, musikbranschen 

och tv- och filmbranschen söker finansiering hos banken. Han påpekade också att sådana 

branscher är väldigt svåra att låna till på grund av ett varierande kassaflöde hos många företag. 
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Det är väldigt många svenska bolag som har fallit på grund av en dålig försäljning. Dessutom 

kopplas branscherna med höga risker.  

Den höga risken gör att banken inte väljer att finansiera hela kapitalbehovet eftersom banken i 

regel inte sysslar med riskkapital. Patrik berättar att man dock kan vara med och finansiera en 

liten del om företaget redan fått den större delen finansierat på annat håll. Därmed delas risken 

emellan flera finansierare.  

När företag inom dataspelsbranschen, musikbranschen och tv- och filmbranschen söker 

finansiering tittar man på syftet med krediten, hur lång krediten ska vara och hur hög risk 

krediten har. Dessutom ska lånet oftast betalas tillbaka inom maximalt tre år.  

Vid bedömning på lån till projekt gör man inte en sån djupgående sådan. Patrik menar att man 

oftast bara gör en grundläggande bedömning av projektet eller produktens idé.  

Den möjlighet banken föreslår till kapitalsökande företag är att ägaren söker ett privatlån 

istället. Då får personen som söker lånet sätta huset eller annan ägodel som pant.  

Två gånger per år har banken ett program där (internt) kunder kan få pitcha idéer. Däremot 

gäller det inte så stora projekt och antalet företag per år som är med är cirka 20 företag.    

  

Patrik berättar att företag bör ha ett bra underlag för att öka chansen att få finansiering via bank. 

Företagen bör vara väl förberedda, att man visar upp prognoser och analyser på när man kan 

betala tillbaka lånet. Handlar lånet om ett par hundra tusen kronor så kan banken vara beredda 

att ställa upp då risken anses vara mindre.  

Vidare berättar han att man som bank är mer villig att finansiera och samarbeta vid senare 

stadie när ett visst projekt eller produkt börjat generera intäkter. När man som företag kan visa 

upp minst ett års siffror.  

Man är även mer villig att finansiera om företaget varit en tidigare kund hos banken och betalat 

av en kredit. Vilket ses som väldigt positivt. Liknande kontroll genomförs men banken har då 

ett högre förtroende till företaget och ägaren vilket gör att man exempelvis vid behov av kapital 

till ett högriskprojekt inte behöver gå med för en full borg utan att man kanske borgar till 

hälften. 

 

Avslutningsvis berättar Patrik att man inte ser dataspelsbranschen, musikbranschen och tv- och 

filmbranschen som en jättehög risk sådan. Branscher såsom bygg- eller restaurangbranschen 

har en högre riskfaktor eftersom konkurserna är mer ofta. 

Det som styr ifall en bransch klassas som hög risk eller inte är alltså konkursrisken. 
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I framtiden ser man inte att det kommer bli enklare att låna ut till företag i branscherna. Detta 

eftersom banken följer olika direktiv från EU på vad man får och inte får göra. Ännu har inga 

sådana direktiv som lättar på kraven setts till. Om staten skulle börja gå in som garanti istället 

till sådana lån mot kreativa branscher så skulle det bli mycket enklare för banken att låna ut 

kapital.  

 

4.1.4 Johan Crona (Fondchef), Almi Invest (2017/05/16)  

Om företaget  

Almi Invest är en del av Almi AB. Almi Invest startades år 2004 och investerar i bolag med 

riskkapital. Almi Invest verkar över hela Sverige och har över 40 Investment Managers runt 

omkring vilket ger en regional och nationell täckning. Almi AB ägs av moderbolaget 

Regeringskansliet och är alltså statligt ägt. Almi Invest får sitt kapital från EU samt 

länsstyrelser och regionförbund. Avkastningen ska återinvesteras, det som skiljer Almi åt från 

andra riskkapitalister är att det inte finns aktieägare som tar ut vinster. 

 

Kreativa och kulturella företag söker sig sällan till Almi för riskkapital utan Jonas uppfattning 

är att de har sin bidragskultur som de söker sig till istället. Att försöka locka sådana företagare 

är inget de marknadsför. Gällande risk betonar Johan skillnaden mellan en bank och ett 

riskkapitalbolag, Almi Invest satsar kapital i utbyte mot aktier som man hoppas kunna avverka 

efter ett tag och gå med vinst. Varje projekt har avkastningskrav, trots att det är ett statligt bolag 

med direktiv från tillväxtverket behövs avkastning för att kunna återinvesteras och åter stötta 

marknaden och tillväxten. Ett perfekt läge att inleda ett samarbete på är enligt Johan när det 

finns en prototyp eller en demo av något slag av att presentera och visar upp produktens 

funktionalitet. Produkten behöver inte ha nått marknaden för att det ska vara intressant, i 

extremfall har man gått in med kapital efter endast Powerpoint redovisning utan prototyp. 

 

Johan lyfter avslutningsvis fram SEBs riskkapitalbolag Företaginvests investering i ABBA 

musikalen “Mamma Mia” som ett framgångsexempel och säger att det inte är en omöjlighet att 

finansiera kreativa branscher. 
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4.1.5 Anette Klingeborn Skoglund (Verksamhetsledare, affärsrådgivare och 

filmarbetare), Nyföretagarcentrum Kreativ Söder (2017/05/03)  

Om företaget  

Nyföretagarcentrum Kreativ är en del av Nyföretagarcentrum som är en ideell förening och 

offentlig aktör i samverkan med kommun och näringsliv. Avdelningen Kreativ startades för ett 

halvt år sedan och arbetar med att ge kostnadsfri rådgivning till affärsidéer inom alla kreativa 

näringar.  

 

Anette Klingeborn jobbar som rådgivare för Nyföretagarcentrum och är även 

verksamhetsansvarig samt är hon även filmarbetare och dramapedagog. Anette Klingborn 

berättar att särskilt som filmproducent så är det svårt att få finansiering speciellt innan man ser 

resultatet av en produkt. Hon anser att det för filmprojekt egentligen bara finns ekonomiskt stöd 

som kan sökas från filminstitutet. Hon ser en utveckling där numera en betalning som man 

kunde få genom avtal med reklambolag som sändes på TV inte längre är en lika given sådan. 

På grund av utvecklandet av internet har mycket av den tidigare reklaminspelningen försvunnit. 

Man har lättare att nå ut till kunder men det har blivit extremt tufft med finansiering. Hon 

påpekar också att det är en djungel med alla fonder och bidrag man ska söka. För EU-stöd är 

det massor av ansökningar som ska fyllas i och skicka in. Det är en alldeles för komplex 

process. Nyföretagarcentrum arbetar med att stötta alla som kommer med gratis rådgivning. 

Stödet ökar kunskapen och även självförtroendet hos kreatörerna. Anette påpekar att kreatörer 

gärna vill vara fria och konstnärliga. Man vill vara så nära den konstnärliga kärnan som möjligt. 

Man vill inte vara bunden och styrd av utomstående faktorer. Ett framtida mål hade varit att 

Nyföretagarcentrum hade inkubatorer, ett par riskkapitalister som satt i kontoren som man 

kunde brygga samarbeten med.  

 

4.1.6 Stefan Ahlenius (analys och utredning), Konstnärsnämnden (2017/05/04)  

Om företaget  

Konstnärsnämnden är en förvaltningsmyndighet under kulturdepartementet och är statligt ägd. 

Konstnärsnämnden verkar inom Stockholm kommun. Nämnden fördelar en budget varje år på 

cirka 120 miljoner kronor ut i bidrag och stipendier till de kreativa och kulturella näringarna: 

bild och form, dans, film, teater och musik.  

 



44 

Stefan Ahlenius berättar att konstnärsnämnden huvudsakligen arbetar med att främja 

konstnärer på individplan. Konstnärsnämnden följer den sociala och den ekonomiska 

situationen. De arbetar aktivt för att hjälpa individer på olika plan med exempelvis information 

om hur man ska försörja sig eller hantera andra frågor.  

Konstnärsnämnden har även kapital som regeringen tillgodoser, med det hjälper de diverse 

individer med bidrag och ekonomiskt stöd. Konstnärsnämnden arbetar mycket kring den 

verkliga tillverkningen av konst. Med det menar Stefan att man arbetar direkt mot den 

individuella konstnären och skapandet än med exempelvis distributörer av konst. 

Vidare förklarade Stefan att man stödjer alla typer av yrkeskategorier inom konst och med 

konst innebär all form av konstskapandet såsom formgivning, bild, konst och musik etc.  

Vad gällande finansieringsmöjligheter för kreativa branscher fanns det ett program som förra 

regeringen hade satt igång, så kallat Kulturbryggan. Programmet hängde i början lite löst men 

den nuvarande regeringen beslutade om att programmet skulle inkorporeras i 

konstnärsnämndens verksamhet. I det programmet betalar konstnärsnämnden ut stöd för 25 

miljoner kronor till konstnärliga projekt och “juridiska” personer. Projekten kan vara i form av 

avgränsade projekt såsom scenproduktion eller exempelvis större bildkonstnärliga 

utställningar. För att kunna söka bidraget får man inte ha ett företag annat än en enskild firma, 

det hela ska vara på konstnärens initiativ.  

 

En problematik som Stefan ser idag hos finansinstitut är att man inte kan gör någon särskild 

bedömning av kreativa och kulturella projekt. Att man måste kunna särskilja kulturmarknaden 

eftersom den inte går att jämföra med en platt marknad. Den måste kunna bedömas annorlunda. 

Stefan berättar sedan att ett förslag för framtiden skulle kunna vara att konstnärsnämnden fick 

en chans att låna ut pengar istället för bara bidragsgivning. Det skulle kunna vara väldigt basalt 

menar han och att det inte blir en kostnad för staten på lång sikt. Att man kan låna ut till kreativa 

och kulturella branscher under schysstare villkor.  

Dessutom menade han att finansieringsinstitut borde också ägna sig åt kultursponsring med att 

finansiera kulturprojekt, en sorts sponsring som inte kostar så mycket pengar, en så kallad 

“good-will”.  
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5. ANALYS 

 

I analyskapitlet kopplas teorier och tidigare forskning ihop med insamlad empiri.  

 

Majoriteten av de tillfrågade företagen använde offentliga bidrag som främsta 

finansieringskälla, de flesta hade även fått kapital från annat håll under sin aktiva tid vilket 

kan bero på att man delfinansierat olika projekt eller fått avslag. Filminstitutet arbetar mycket 

med gapfinansiering som La Torre (2014) skriver om. Genom att endast täcka upp för max 

30 % undviker man att ta hela risken. Även banken arbetar enligt denna metod. Patrik Wahlén 

på SEB talar även om hur banken sällan är villig att investera i filmprojekt såvida inte det 

finns andra investerare som delar risken. Gap-finansieringen syftar till att stänga gapet mellan 

insamlat kapital och budgeten. Då banken endast bryr sig om återbetalningsförmågan är 

Filminstitutet allt mer involverade i vad för film man investerar i. Enligt Arts Management 

teorin som Stenström (2008) diskuterar är dessa typer av organisationer som banken en aktör 

som inte beaktar konsten överhuvudtaget, de fokuserar endast på det ekonomiska och arbetar 

därför som Patrik säger mycket med återbetalningsförmåga och företagets ekonomiska 

situation. Andra investerare som exempelvis affärsänglar handlar mer med egna preferenser 

och mjuka värden vid beslutsfattande kring investering. 

 

För filmskapare under press att få till en budget och börja skapa kan man hamna i ett vägskäl 

då den kreativa kärnan måste blandas med kommersialism. Cirka 47 % av respondenterna 

hävdade att en investering inte gick igenom på grund av att investeraren krävde för mycket 

kreativ kontroll. Enligt Stenström och Arts Management är det väldigt svårt att inte blanda 

konst med företagsekonomi. Respondenterna ansåg att investerarna har väldigt höga krav på 

både kreativ kontroll samt ekonomiska aspekter. Stenström (2008) beskriver sådan kontroll 

som ett försök att främja sina egna intressen vilket för administratörerna inom Arts 

Management är vinst.  

 

Thomas på Mediaworks har haft en positiv inställning till affärsänglar eftersom mängden 

inflytande från affärsängeln har varit kontrollerad, han berättar dock att beroende på hur 

mycket ägande investeraren har kan denne komma att inneha stort inflytande över den 

kreativa kontrollen. Detta stödjs av exempelvis Jacobsson och Blomquist (2002) som skriver 
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om att kreatörer ofta nöjer sig med ett godtagbart alternativ och dess konsekvenser för 

projektet och målet. De allra flesta respondenterna hade sökt flera finansieringsmedel och 

även blivit nekade ett stort antal. 

 

Samtliga bidragsorganisationer arbetar för att stödja och utveckla de konstnärliga 

branscherna. En fördel med bidrag är att det är ett externt kapital som kan tillhandahållas utan 

någon sorts ränta eller avkastningskrav. Detta medför att företag kan känna sig friare. Den 

andra mest använda externa finansiering var lån från privatpersoner. Detta kan återigen tyda 

på att företag eftersträvar en viss frihet. Då lån av privatpersoner oftast är mer oinvolverade. 

Anette Klingeborn som jobbar på Nyföretagarecentrum nämner också att filmskapare gärna 

vill vara fria i den mån att man vill vara nära den konstnärliga kärnan som möjligt. Är detta 

ett strategiskt val man gör? Whittington (2002) tar upp olika perspektiv på strategier. En 

specifik strategi handlar om ett relativistiskt synsätt. Rationaliteten här menar Whittington 

(2002) inte enbart lägger sig på att man som företag vill vinstmaximera. Andra sociala 

faktorer och bakgrunder kan vara avgörande för vart målet ligger. Filmbolag verkar alltså för 

att vara så kreativa och nära den konstnärliga kärnan som möjligt, vilket för företagen är ett 

mål och fullt optimalt.  

 

För filmskapare vill man ofta ha så mycket frihet som möjligt, enligt enkätundersökningen 

var bidrag som sagt det mest förekommande finansieringsmedlet, men det var även väldigt 

många som hade blivit nekade bidrag. Vi kan då anta att man då varit tvungen att söka sig till 

andra finansiärer, enligt Stenström (2008) sker då med all förmodan en kompromiss för att 

tillhandahålla kapital. Jacobsson och Blomquist (2002) talar om hur många aktörer ofta 

accepterar ett alternativ som är funktionellt istället för att tänka rationellt. Vilket kan tyda på 

att de inte har full kontroll över hur de ska finansiera sig utan de söker sig vidare till andra 

medel. I sådana lägen har man alltså kompromissat med sin egen plan och likt Jacobsson och 

Blomquist teori blir det en längre beslutsprocess med suddigare fokus och tillvägagångssätt.  

 

Thomas på Mediaworks beskriver i sin tur hur han föredrar affärsänglar som investerare 

eftersom han värdesätter deras input och ofta branscherfarenhet. Helle (2014) diskuterar likt 

Thomas om hur affärsänglar kan bidra med mer än bara kapital, ofta har de stor erfarenhet 

och ett brett kontaktnät som kan gynna en. Thomas belyser även att förmögna vänner kan 

vara väldigt effektivt. Då Thomas kan få finansiering från sina vänner eller genom personliga 
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kontakter kan det vara så att han kan behålla stor kontroll över sitt projekt beroende på vem 

som finansierar. Enligt rationell beslutsteori ska man granska alla möjliga alternativ för att 

sedan ta ett beslut som överenskommer med målet. I detta fall har han uteslutit andra 

investerare då personliga kontakter kan påverka val av finansieringsmedel (Jacobsson & 

Blomquist 2002).  

 

Enligt enkätundersökningen var banklån väldigt sällsynt som finansieringsmedel trots att de 

allra flesta ansökt om ett lån. Enligt Carlsson och Nyholm (2011, s.119) vill banken ofta ha 

någon slags säkerhet i form av anläggningstillgångar eller exempelvis i mark. Dessutom 

kollar man mycket på kassaflöde som Patrik på SEB också påpekar. Ett stort antal som inte 

fick finansiering på något sätt hade enligt dem för dåligt kassaflöde. 

 

Figur 12. Finansieringsmetod i koppling till anställda 

En analys av den kvantitativa empirin visar att företag med mindre anställda tenderar att 

finansiera sig genom bidrag från statliga organisationer och lån av privatpersoner. Medan 

företag med fler anställda finansierar sig genom riskkapital. Detta kan spegla att mindre bolag 

och anmana kreatörer vill vara mer konstnärliga, medan större bolag verkar i ett mer 

kommersiellt och vinstdrivande syfte. Ett annat mått för större bolag kan vara antal verksamma 

år på marknaden. Resultaten visar även här att bolag som varit verksamma i fler år finansierar 
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sig mer med riskkapital och affärsänglar än nystartade bolag där bidrag och lån av 

privatpersoner är störst. Whittingtons (2002) perspektiv på strategi kan förklara detta samband. 

Han menar att företag som har vinstmaximering som syfte och mål oftast utvecklar strategier 

mer utifrån väl planerade och objektiva beslut. Medan i andra änden så kan företag som har 

annat socialt eller personligt mål, som i detta fall att vara konstnärlig, strategera sig för att 

uppnå det sociala eller personliga målet.  

 

 

Figur 13. Finansieringsmetod i koppling till verksamma år 

ABBA musikalen som till exempel är en stor kommersiell film blev finansierade genom ett 

riskkapitalbolag enligt Johan Crona, detta tyder ytterligare på att mer kommersiella och större 

projekt har en mer vinstsyftande och klassiskt approach mot ett något mer strategiskt och 

planerande strategi.  
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6. SLUTSATSER 

 

Studiens syfte var att undersöka filmbolagens val av finansieringsmetod och hur filmskapares 

strategi ser ut kring finansieringsmedel. Detta kapitel presenterar de slutsatser som 

författarna har kommit fram till.

 

Hur har filmbolagen finansierat sig?  

Majoriteten av företagen finansierar sig genom bidrag från statliga organisationer såsom 

Filminstitutet. Sedan är lån från privatpersoner och riskkapital val som fler företag använder 

sig av. Banklån är överlägset mindre förekommande och affärsänglar användes mindre än de 

andra valen. Efter samtal med bank och stöd från tidigare forskning kan vi konstatera att 

banklån är en finansieringsform som inte lämpas att använda i den kulturella sektorn. Bankerna 

har tydliga krav på avkastning och återbetalningsprocesser som helt enkelt inte gynnar 

filmindustrins kreativa kärna. Bankerna utsätter sig för så lite risk som möjligt och låter bli att 

göra bedömningar beroende på preferenser, de försöker istället arbeta så rationellt som möjligt 

utifrån deras mål trots att full rationalitet alltid är svårt att uppnå. Riskkapital är ett annat 

alternativ för finansiering, både i form av riskkapitalbolag samt affärsänglar. Av insamlat 

resultat och teori konstateras det att filmbolag ser företagen/affärsänglarna som ett möjligt 

medel samtidigt som branschen karaktäriseras av viljan att vara fri från 

kommersialiseringskrav. Detta skapar problematik för den kreativa kärnan då riskkapital till 

skillnad från bankerna är mer involverade i skapandeprocessen eftersom de är ute efter att 

maximera vinsten. Efterfrågan från marknaden blir då ofta styrande, detta är en form som passar 

ifall man delar målsättning med investeraren, vilket större filmbolag ofta gör enligt resultat från 

studien. Som kreatör är bankens del av själva skapandeprocessen mer lockande än 

riskkapitalbolag/affärsänglar då de till stor del inte är intresserade av att lägga sig i skapandet. 

Det ska dock belysas att både studier och samtal visar på att medverkan från affärsänglar och 

riskkapitalister kan vara väldigt värdefullt, främst vid aspekter som rör sig ifrån den kreativa 

kärnan och mer mot marknadsmässig kunskap och erfarenhet.  
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Hur väljs investerare ur filmbolagens synvinkel och hur påverkas den kreativa kärnan av 

valet? 

Resultatet av studien visar att filmbolag, speciellt mindre bolag, har ett mål av att verksamma 

mer konstnärligt. Kreatörerna vill gärna vara fria från utomstående kontroll och styrning. Att 

vara alltför systematiskt och planerande leder till att man rör sig ifrån den kreativa kärnan. 

Det framgår tydligt att man gör medvetna val där man hellre använder sig av 

finansieringsmetoder såsom bidrag över riskkapital där man kan vara verksam i en mer fri 

miljö. I studien framgår det att filmbolagens rationalitet kring finansiering ligger i att man 

hellre är mer fri från eventuella krafter och att man istället försöker överleva genom en sorts 

daglig anpassning. Dock ska det belysas att beroende på investeringens ursprung kan denna 

rationalitet förändras då vinstdrivande finansiärer ofta har motbud vilket leder till 

kompromiss. Stora filmbolags rationalitet är ofta likt många privata finansiärers, vilket är att 

tjäna så mycket pengar som möjligt. Detta visar sig i resultaten från studien då större företag 

finansierat sig med hjälp av riskkapital i en högre utsträckning än mindre filmbolag. Detta 

kännetecknar en mer kommersiell syn på konsten än hos de små aktörerna. Det finns en del 

samband mellan exempel ålder på företag och antal anställda samt storleken på företaget och 

vilka finansieringsmetoder som används. Studiens resultat visar även att filmbolagen är 

väldigt medvetna om hur investerarna kan påverka deras arbete. Det bidrar till en 

medvetenhet vid sökande av finansiering, att hitta en finansiär som har samma konstnärliga 

värdegrund är optimalt, dock är det inte alltid möjligt att få kapital från dessa. Genom 

enkätundersökningen visade det sig att majoriteten av företagen hade sökt sig till ett flertal 

typer av finansiärer, vilket kan påvisa filmbolagens acceptans att möta motparten halvvägs. 

En sådan anpassningsförmåga vid finansieringen kan göra det svårt att inte påverkas av 

marknadens efterfråga, vilket kan påverka konsten. Utifrån detta kan man anta att det är svårt 

att hålla sig till en strategi då man inte vet vart man kommer att bli beviljad kapital. 

Kreatörerna får även ställa sig frågan om man är villig att kompromissa med sin konst, trots 

att det är en av konstens huvudprinciper. 
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7. DISKUSSION  

 

I diskussionskapitlet presenteras författarnas reflektioner kring arbetet med denna studie. 

Avslutningsvis görs ett förslag för vidare forskning.  

 

7.1 Reflektioner 

Studiens ämne byggdes fram under en process där författarna diskuterade kring olika ämnen 

som teknologi, innovation, finansiering, risker och osäkerheter vilket var av personligt intresse 

hos författarna. Författarna hade dock själva en begränsad kunskap kring ämnet. Men efter 

tidigare studier tycktes ämnet vara av högst aktualitet samt saknades det inriktade akademiska 

studier på den svenska marknaden. Därmed ansåg författarna att det kunde bli ett intressant 

arbete att utföra.  

 

Studien syftade till att undersöka och förklara de olika finansieringsmetoderna som filmbolag 

använde sig och om hur bolagen förhöll sig till de olika metoderna. Författarna har genom 

uppsatsen behandlat syftet och problemdiskussionen, genom att klargöra och specificera vilka 

finansieringsmetoder som används och hur företagen strategi ser ut kring finansiering. 

Författarna anser att det saknas en del akademiska studier inom ämnesområdet just för den 

kreativa och kulturella sektorn. Många studier som författarna stötte på under uppsatsens gång 

handlade om finansiering för innovationer. Det blev således en tunnare referensram av tidigare 

studier i ämnesområdet.  

 

Författarna valde en metodtriangulering som metod, med hjälp av enkäter skulle större mängd 

data kunna samlas in, vilket då skulle generaliseras över hela den valda branschen. Detta är 

något som var svårt att göra på grund av låg svarsfrekvens på enkäterna.  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Det saknas en hel del akademiska studier kring finansiering för den kreativa och kulturella 

sektorn, speciellt för filmbranschen. Författarna anser att detta område är en viktig faktor för 

länders utveckling, därför bör fler studier göras inom det området. Eftersom författarna inte 

lyckades samla in tillräckligt mycket enkätsvar för att kunna göra en bredare generalisering, 

skulle det vara intressant att en liknande studie gjordes med fler respondenter eller utöka 
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avgränsningen till fler städer. I en sådan studie skulle man bland annat kunna hitta fler och 

tydligare samband.  Det finns även andra branscher inom sektorn som kan vara av intresse att 

undersöka. En mer omfattande studie över alla branscher inom sektorn hade även varit ytterst 

intressant och skulle leda till mycket fortsatt forskning i ämnet. Även grova geografiska 

jämförelser och granskningar skulle kunna leda till belysning på existerande svårigheter. 
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Bilaga 1. Intervjuschema för företagen  

● Berätta kort om företaget. 

● På vilka olika sätt har ni finansierat er verksamhet eller produkter/projekt?  

● Vad är skälet till att ni valt att finansiera er på det sättet? 

● (Beroende på svar) Varför valde ni att inte finansiera er med de andra 

finansieringsmetoderna?  

● Har det funnits några specifika faktorer som förhindrat er från att söka och använda er 

av en viss finansieringsmetod? Vilka faktorer har spelat roll i de fallen?  

● Har ni ansökt och fått något statligt bidrag?  

● Hur har det upplevts att söka statligt bidrag?  

● Om ni skulle behöva söka extern kapital, vart skulle vända er då och varför?  

 

Bilaga 2. Intervjuschema för Banker  

● Vilka aspekter tittar ni på i allmänhet när ett företag ansöker om finansiering?  

● Hur beräknar ni säkerheten och risken?  

● Hur bemöts finansieringsansökningar från dataspelsbranschen, musikbranschen och 

tv- och filmbranschen?  

● Vilka aspekter tittar man på i sådana branscher?  

● Hur görs bedömningen av ansökningarna?  

● Hur beräknar ni säkerheten och risken i de branscherna?  

● Vad bör företag göra för att öka chansen att få finansiering via banklån? 

● Vilka andra möjligheter kan företag från de branscherna söka sig till inom banken? 

● Hur ser ni på finansiering till de branscherna i framtiden?  

 

Bilaga 3. Intervjuschema för Riskkapitalbolag  

● Berätta kort om hur företaget arbetar.  

● Vart kommer kapitalet ifrån?  

● Hur görs bedömningen av risken i affärsideérna?  

● Vad är det primära man kollar på? Kan det vara affärsidén i sig eller teamet bakom? 

● Hur ser det statistiskt sett ut i branscherna?  

● Vilka stadier i ett projekt går ni in och investerar?  

● Hur skiljer ni er från privata riskkapitalbolag? 
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Bilaga 4. Intervjuschema för Förvaltningsmyndigheter  

● Berätta kort om hur er verksamhet arbetar.  

● Vilka initiativ och finansieringsmöjligheter finns idag aktuellt för branscherna inom er 

verksamhet?  

● Hur sker det initiativet?  

● Vad ser ni för problematik med en brist på finansiering?  

● Vad skulle vara ett förslag för att motarbeta denna brist?  
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Bilaga 5. Enkät 

1. Ange företagets namn. (valfritt) 

 

2. Har företaget en egen produktion? 

o  Ja 

o  Nej 

3. Ange antal anställda på företaget. 
(Exkludera obetalda arbetare och inhyrd personal så som korttidskonsulter.) 

o  1-3 anställda. 

o  4-9 ansällda. 

o  10-49 anställda. 

o  50-249 anställda. 

o  250 eller fler anställda. 

4. Hur länge har företaget varit aktiv inom er bransch? 

o  Färre än 3 år. 

o  3 till 10 år. 

o  Mer än 10 år. 

5. Har företaget fått extern finansiering under de senaste 5 åren? 
(För företagets verksamhet, projekt eller nya produkter. Med extern finansiering menar vi all 
finansiering som inte kommer från det egna företaget.) 

o  Ja. 

o  Nej. (Hoppa till fråga 7.) 

6. Genom vilka finansieringsmetoder finansierade ni er externt? 

o  Banklån. 

o  Bidrag från diverse organisationer. (exempelvis stipendium) 

o  Bidrag från statliga organ. (exempelvis kommunen, staten eller EU) 

o  Riskkapital. (Finansiering i utbyte mot ägande) 

o  Investering av privatpersoner. (exempelvis affärsänglar) 

o  Lån från privatpersoner. 

o  Crowdfunding. 

o  Övrigt:  

7. Hur har ni finansierat er utan externt kapital? 

o  Privat sparat kapital 

o  Kassaflöde 

o  Övrigt:  

8. Hur stort anser ni att utbudet är på extern finansiering? 

 1 2 3 4 5  

Låg(litet utbud)      Hög(stort utbud) 

 



61 

9. Hur upplever ni att kraven är från externa finansiärer? 
(Hur svåra respektive lätta tycker ni att kraven är för att få finansiering?) 

 1 2 3 4 5  

Låg (lätta krav)      Hög (höga krav) 

10. Var det några externa finansieringsalternativ som söktes men som ni inte fick? 

o  Banklån. 

o  Bidrag från diverse organisationer. (exempelvis stipendium) 

o  Bidrag från statliga organ. (exempelvis kommunen, staten eller EU) 

o  Riskkapital. (Finansiering i utbyte mot ägande) 

o  Investering av privatpersoner. (exempelvis affärsänglar) 

o  Lån från privatpersoner. 

o  Crowdfunding. 

o  Övrigt:  

11. Vilka faktorer påverkade att det ej gick igenom? 

o  Bristande/dålig försäljning. 

o  Dåligt kassaflöde. 

o  För höga krav från finansiär (gällande kreativ kontroll) 

o  För höga krav från finansiär (gällande ekonomiska skäl, t.ex. antal kräva andelar eller tid för 

återbetalning) 

o  Fel i ansökningsprocessen. (pga av komplicerade och krävande processer) 

o  Övrigt:  

12. Om ni har valt "Bidrag från statliga organ" på fråga 6. Vilka organisationer fick ni bidrag 
ifrån? 
(Lista gärna alla.) 

 

13. Hur stort anser ni att utbudet av det offentliga/statliga stödet i form av bidrag etc. är för 
er? 

 1 2 3 4 5  

Låg(litet utbud)      Hög(stort utbud) 

14. Hur lättillgängliga anser ni att de offentliga/statliga stöden i form av bidrag etc. är för er? 

 1 2 3 4 5  

Låg(svårt att få)      Hög(lätt att få) 
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15. Har några av dessa faktorer haft en positiv verkan på ert företag? 

o  Samarbete med andra företag. 

o  Nya teknologier. 

o  Ökad konkurrens på er marknad. 

o  Nya möjligheter att inträda nya marknader eller att expandera på existerande marknader. 

o  Större efterfrågan från kunder. 

o  Förändringar i Skattepolitik. 

o  Övrigt:  

 


