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Vi vill inledningsvis tacka vår handledare Maria Smolander för hjälp under arbetets gång. Vi 
vill även rikta ett tack till våra opponenter som bidragit med konstruktiv feedback flera 
gånger under arbetets gång. Avslutningsvis vill vi tacka de respondenter som tagit sig tid och 
gjort denna studie möjlig. 
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Sammanfattning 
 
Dagens samhälle är digitaliserat och vi lever i ett paradigmskifte. Det sker en stor förändring 
inom finansmarknaden. Innovativa FinTech-startups tar över då traditionella finansinstitut 
inte klarar av att tillgodose kundernas ökade behov. Dessa FinTech-startups är viktiga och 
driver innovationen framåt i samhället och uppfyller kundernas allt högre krav. Dock har 
dessa företag svårigheter i att skala upp sin verksamhet vilket gör att de får svårigheter att 
överleva. Utmaningar de möter är främst inom finansiering och reglering. Syftet med studien 
är att undersöka hur FinTech-startups arbetar för att skala upp sin verksamhet samt hur de 
påverkas av och hanterar utmaningar i form av finansiering och reglering. Teorier som 
används är: FinTechs ekosystem, startups livscykel och teknologisk innovation. Studien är en 
kvalitativ undersökning med ett abduktivt angreppssätt och datainsamlingen har gjorts genom 
semistrukturerade intervjuer med personer från sex stycken Stockholmsbaserade FinTech-
startups. Studiens resultatet visar att FinTech-startups möjligheter för att skala upp 
verksamheten till störst del är beroende av den finansiering som de får in. Dock upplever 
företagen svårigheter i att hitta investerare och hamnar i en ond cirkel. Tillstånd som krävs 
har en stor påverkan på företagens möjlighet att skala upp. 
 
Nyckelord: Digitalisering, FinTech, finansiering, innovation, reglering, skala upp, startup  



 

Abstract 
 
Digitizaliation charactarizes todays society and a new paragdim is a fact. There are 
considerable changes within the financial market where innovative FinTech-startups more 
and more take over the industry. This, due to that the traditional institutions cannot meet the 
costumers demands. The FinTech-startups are essential for the society and drives the 
innovation forward in order to fulfill the costumers requirements. However, these start-ups 
face difficulties with scaling-up which makes it hard for them to survive on the market. 
Financial funds and regulations are the main challanges they need to overcome. The purpose 
with this thesis is to examine how FinTech-startups work in order to scale-up their business 
and how they face challenges as financing and regulation. Theories used in this thesis are: 
FinTechs ecosystem, Startups life cycle and Technological innovation. A qualitative method 
is used with semistructured interviews with people from six different FinTech-startups based 
in Stockholm. The result of the studie shows that the FinTech-startups possibility to scale up 
mostly depends on financial funds. The companies experience challenges in finding investors 
and are placed in a vicious circle. In addition, conditions required have a major impact on the 
abilities to scale-up their business. 
 
Keywords: Digitizing, FinTech, financing, innovation, regulation, scale-up, startup 
 

  



 

Begrepp 
 
FinTech: Tekniska lösningar för finansiella tjänster (NE u.å). 
 
Innovation: Innovation betyder förändring och att skapa något nytt. Enligt Tidd, Bessant och 
Pavitt (2005) är innovation en process som omvandlar möjligheter till idéer som senare tas till 
användning. Innovation är en positiv förändring som ger organisationer möjlighet till nya 
affärer eller konkurrensfördelar på befintliga marknader. 
 
Skala upp: Skala upp kommer från engelskans “Scale-up” och innebär en tillväxt i företaget 
i form av storlek, kvantitet eller aktivitet (Cambridge Dictionary u.å.). 
 
Startup: Startups definieras enligt Fontinelle (2017) som ett ungt företag som är i början av 
sin utveckling. Dessa företag är små och erbjuder produkter och tjänster som inte finns på 
marknaden eller ersätter något som kan utvecklas.  
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1. Inledning  
I det inledande kapitlet är syftet att ge läsaren en förståelse för ämnets bakgrund och 
problem. Därefter presenteras uppsatsens frågeställningar och syfte och avslutas med 
redogörelse om studiens avgränsning.

 

1.1 Bakgrund  
Dagens samhälle är digitaliserat och och en ny tid kommer. Vi lever i en värld som genomgår 
ett paradigmskifte. (Lee & Shin 2018;Digitaliserad u.å). Strukturer, beteenden och processer 
förändras från grunden och kraften från digitala tjänster och verktyg är en pådrivande faktor. 
Digitaliseringen kan både ses som möjliggörare och hot i dagens samhällsutveckling 
(Digitaliserad u.å).  
 
Det var i början av 1990-talet som internet hade sitt genombrott. Då uppstod förståelsen för 
att internet skulle förändra och påverka allt i våra liv och idag är det svårt att föreställa sig en 
värld utan internet. Många former av dagliga aktiviteter som tidigare skett fysiskt sker 
numera på internet. Individen söker information, handlar och mycket mer genom internet. 
(NE 2017). Detta har lett till att den stora kraft som företagen tidigare haft över kunderna har 
skiftat och gått över till kunden, genom kundens tillgång till mobila enheter och internet 
(Labrecque et al. 2012). Labrecque et al. (2012) menar att den här makten har förändrat 
konsumentbeteendet radikalt vilket gjort att företag måste anpassa sig för att upprätthålla 
kundernas nya krav. Framförallt har en stor förändring skett inom finansmarknaden där 
traditionella finansinstitut har svårt att anpassa sig till digitaliseringen och kundernas behov 
(Gomber, Koch & Siering 2017). Detta har gjort att nya företag har etablerats för att fylla upp 
detta tomrum som riktar in sig på att uppfylla kundernas krav med hjälp av digitaliserade 
tjänster (Capgemini 2018). Dessa företag har fått FinTech som ett samlingsbegrepp vilket 
innebär teknologisk innovation inom finansmarknaden (He et al. 2017). Begreppet FinTech 
har etablerats i hela världen och har blivit stort på den svenska marknaden (Mearian 2017). 
FinTech-företagen är flexibla, fokuserar på kundupplevelse och har en frihet i att anpassa 
produkter till dagens krav vilket är deras största konkurrensfördelar på marknaden 
(Capgemini 2018). De arbetar med nya lösningar kring betalning, finansiering, placering och 
försäkring (Ståhl 2017).  
 
Internet har haft en stor påverkan på digitaliseringen av finansmarknaden, men FinTech kan  
spåras ännu längre bak i tiden. Arner, Barberis och Buckley (2015) skriver att de första 
betalkorten lanserades år 1950 och år 1967 lanserades bankomaten som markerar början på 
den moderna utvecklingen i dagens FinTech. Från detta år utvecklades digital teknik för 
kommunikation och bearbetning av transaktioner förändrades från en analog värld till en 
digital industri. När internetboomen år 1990 tog den digitaliserade världen till nästa steg med 
World Wide Web blev internetbanken ett stort fenomen och bankerna kunde därigenom möta 
kunderna online (ibid). 
 
Den globala finanskrisen 2008 är en av anledningarna till FinTechs framfart och skapandet av 
ett helt nytt paradigm (Lee & Shin 2018;Arner, Barberis & Buckley 2015). Chishti och 
Barberis (2016, s. 10) menar att det förtroende som tidigare fanns för bankerna försvagades 
vilket skapade en möjlighet för nya finansiella innovationer. FinTech-företagen tog plats på 
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marknaden och erbjöd nya innovativa tjänster till låga kostnader genom väldesignade 
plattformar och applikationer (ibid). Finanskrisen ledde även till att både privatpersoner (ibid) 
och företag fick svårt att få lån hos de traditionella bankerna, vilket banade en väg för 
FinTech-företagen att fylla upp denna lucka av behov (Gustavsson 2017).  
 
Genom att FinTech-företagen var digitala kunde de få ner sina kostnader genom bland annat 
färre anställda och lägre kontorskostnader (Gustavsson 2017). Detta möjliggjorde för 
FinTech-företagen att erbjuda tillgängliga tjänster för kunderna till lägre kostnader. FinTech-
företagen kunde med hjälp av denna utveckling underlätta vardagen för människor genom de 
smarta, digitala och innovativa tjänsterna (Chishti & Barberis 2016, s 10).  
 
Idag är Sverige och framförallt Stockholm en av Europas topp 5-spelare i FinTech-världen 
(Invest Stockholm 2015). Under 2016 investerades 92 miljoner euro i FinTech-företag 
baserade i Stockholm och det är mer per capita än i Storbritannien och Tyskland, vilka är 
länderna som toppar FinTech-listan (Gromek 2018). Stora FinTech-bolag som lyckats slå 
igenom och är baserade i Stockholm är Klarna och iZettle. 
 
En stigande trend av antalet FinTech företag i Stockholm kan ses från flera år tillbaka, se 
figur 1. Från år 2009 har antalet FinTech-företag haft en procentuell ökning på närmare 
450%, vilket visar på FinTechs framfart de senaste åren.  
 
FIGUR 1: UTVECKLINGEN AV ANTAL FINTECH-FÖRETAG I STOCKHOLM 

 
Källa: Gromek (2018) 

1.2. Problemdiskussion  
Innovationer inom FinTech driver finansmarknaden framåt. Involverade aktörer i FinTechs 
ekosystem, allt från entreprenörer, investerare, utvecklare, regeringen och kunderna, är med 
och bidrar till utvecklingen av finansmarknaden. FinTech innovationerna skapar en hög 
tillväxt bland företag, bidrar till flera jobb och en bredare ekonomisk tillväxt i samhället och 
inom den finansiella sektorn (Chishti & Barberis 2016, s. 42). Gozman, Liebenau och 
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Mangan (2018) menar även att FinTech bygger upp landets innovativa kapacitet och stärker 
landets globala position inom den finansiella sektorn. Det lockar i sin tur investerare från hela 
världen och stärker därmed landets ekonomi (ibid).  
 
Finansinspektionen har som uppdrag att övervaka finansmarknaden för att upprätthålla 
finansiell stabilitet och konsumentskydd i Sverige. Det är Finansinspektionen som utfärdar 
regler, tillstånd och kontrollerar att reglerna efterföljs av finansmarknaden. Detta innebär att 
även FinTech-företagen som agerar på finansmarknaden måste förhålla sig till dessa regler 
(Finansinspektionen 2017). Regleringarna har sedan finanskrisen 2008 skärpts för att minska 
riskerna i det finansiella systemet (Ståhl 2017). Det faktum att regleringarna i grunden är 
avsedda för de traditionella finansinstituten gör att FinTech-företag möter stora utmaningar 
när de ska hantera och följa regleringarna (Arner, Barberis & Buckley 2015). Gozman, 
Liebenau och Mangan (2018) menar att förändringar som FinTech innovationer medför gör 
att vissa regleringar som finns är föråldrade. 
 
Arner, Barberis och Buckley (2015) menar att det finns svårigheter i att veta hur branschen 
ska regleras då man ännu inte vet dess påverkan, därmed krävs mer forskning inom området. 
En klarhet i regleringarna skulle uppmuntra både investerare och entreprenörer att fortsätta 
investera och innovera i en hög takt vilket är en fördel för både FinTech-företagen och 
samhället menar Gozman, Liebenau och Mangan (2018). Gozman, Liebenau och Mangan 
(2018) menar att de som sätter reglerna måste hitta en balans mellan att skydda 
konsumenterna samtidigt som det är viktigt att det främjar FinTech innovationer som kan 
skapa fördelar för hela samhället. 
 
Svenskt kvalitetsindex (2017) visar att kunder inom finansbranschen ställer allt högre krav på 
bankernas digitalisering och kräver mer än vad bankerna kan tillhandahålla. Chishti och 
Barberis (2016, s. 11) skriver att samhället behöver banktjänster men nödvändigtvist inte 
bankerna. Det är kundernas ökade krav och förväntningar som möjliggjort för FinTech-
företag att etableras menar Ståhl (2017). Det är FinTech-företagen som utmanar de 
traditionella finansinstituten och har kommit att bli de som driver finansbranschen framåt 
(ibid). Chishti och Barberis (2016, s. 10) skriver att FinTech-företagen ger makten till 
människan som numera har en helt ny typ av koll på sina pengar än vad de traditionella 
instituten kunnat erbjuda tidigare. De förenklar processer och underlättar för individen att 
låna, betala, försäkra och finansiera.  
 
Startup-företagen som möjliggör framgångar och driver innovationen framåt, får dock kämpa 
för att ta sig in på marknaden och för sin existens och gör allt i sin makt för att lyckas 
(Salamzadeh & Kawamorita Kesim 2015). Rosengren (u.å) skriver i en artikel för Swedbank 
att av alla startups som finns i Stockholm så överlever endast fem procent. Utmaningar som 
FinTech-startups stöter på är enligt Capgeminis rapport (2018) bland annat att hitta kunder 
och bygga upp förtroende för dem. Detta beror oftast på avsaknaden av känt varumärke som 
kunderna kan relatera till och lita på. Men den främsta utmaningen för FinTech-startups är 
anskaffning av kapital och kunskap om och hantering av regleringar. (ibid). Regleringarna 
har skärpts och för FinTech-företagen innebär det bland annat ökade kostnader och ökade 
restriktioner på innovation och utveckling av produkter vilket försvårar deras utveckling. 
Regleringen kan också brista i anpassningen till ny teknik (Ståhl 2017).  
 
Trots FinTech-företagens utmaningar med regleringar visar Capgeminis rapport (2018) att de 
inte hindras av lagar och regler på samma sätt som större finansiella aktörer. Detta på grund 
av att FinTech-företagens organisation är mer agil och att de på det sättet kan anpassa 
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verksamheten utifrån nuvarande och kommande regleringar lättare än större aktörer (ibid). 
Lee och Shin (2018) menar att det kan vara en fördel för dem. Det finns dock en stor 
problematik att veta när ett FinTech-företag ska inkluderas av regleringarna och det finns 
även de som menar att FinTech innebär att undvika regleringarna (Ståhl 2017). 
Problematiken i att veta när ett FinTech-företag ska inkluderas av regleringarna kan bero på 
att regleringarna är olika omfattande beroende på vilken tjänst de erbjuder (Lee & Shin 
2018).   
 
Chishti och Barberis (2016, s. 42) skriver att FinTech-företagens framtid hänger på hur de 
hanterar regleringarna och kommande förändringar. Det finns en risk att FinTech-företagen 
inte överlever om regleringarna är för omfattande och regleringarna kommer antingen vara 
den faktorn som tar död på FinTech, eller vara bränslet i deras utveckling framåt (ibid). 
Haddad och Hornuf (2018) anser att FinTech-startups måste vara beredda och noggrant 
övervaka kommande förändringar i regelverket på grund av att deras kärnverksamhet kan 
hotas. Regleringarna kan enligt Arner, Barberis och Buckley (2015) skapa inträdesbarriärer 
för efterföljande konkurrenter och begränsningar när det gäller företagens skalbarhet. De 
inträdesbarriärer som skapas med hjälp av regleringar är bland annat tillstånd som är 
kostsamma och tidskrävande processer för FinTech-företagen (Ståhl 2017).  
  
De nystartade FinTech-företagen är de som drabbas hårdast av svårigheter i att skala upp 
verksamheten och de står för stora utmaningar att ta sig in på marknaden och skapa 
ekonomiskt lönsamma affärsmodeller. Trots fördelarna av innovativa produkter, agila 
metoder och snabb anpassning för att uppfylla kundernas krav så har de svårt att överleva. 
Det FinTech startups behöver för att skala upp sin verksamhet är förutom att hantera 
regleringar att anskaffa kapital. Det krävs kapital för att kunna finansiera eventuella tillstånd, 
utveckla själva produkten eller tjänsten och även arbetskraften samtidigt som de måste vara 
beredda på yttre faktorer, såsom exempelvis politiska förändringar. Detta gör att företagen är 
i stort behov av kapital för att stå emot upp och nedgångar som både de yttre och inre 
faktorerna orsakar. Kapitalet är avgörande för att kunna hantera dessa typer av risker och för 
att lyckas skala upp verksamheten (Capgemini 2018).  
 
Majoriteten av FinTech-företag misslyckas med att etableras och endast några få kommer att 
vara med och forma framtidens finansiella tjänster. Det påverkar hela samhället i och med att 
det är FinTech-företagen som driver utvecklingen av finansbranschen och uppfyller de krav 
som kunderna ställer i dagens digitaliserade värld (Ståhl 2017). 
 
Därmed skulle det vara av intresse att undersöka just FinTech startups som möter många 
svårigheter i att skala upp sin verksamhet, samtidigt som det är betydande för 
finansbranschens utveckling att de lyckas och kan driva innovationen framåt. Det vore därför 
intressant att undersöka hur de arbetar för att skala upp verksamheten samt hur de påverkas 
av och hanterar utmaningar i form av reglering och finansiering. Det leder till 
forskningsfrågorna i 1.4. 

1.3 Problemformulering  
Majoriteten av FinTech-startups misslyckas med att ta sig in på marknaden, samtidigt som 
det är dessa företag som driver innovationen i finansbranschen framåt. De möter svårigheter 
i att skala upp sin verksamhet med utmaningar som finansiering och reglering. 
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1.4 Forskningsfrågor  
● Hur arbetar FinTech-startups för att skala upp sin verksamhet och ta sig in på 

marknaden? 
● Hur påverkas FinTech-startups av regleringar och hur hanterar företagen dessa? 
● Hur finansierar sig FinTech-startups och hur påverkar det företagen? 

1.5 Syfte  
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur FinTech-startups arbetar för att skala upp sin 
verksamhet samt undersöka hur de påverkas av faktorer som finansiering och reglering.  

1.6 Avgränsning 
Studien avgränsas till sex stycken FinTech-startups som verkar i Stockholm, vilka har startats 
mellan åren 2012 och 2018. Vidare kommer ingen avgränsning göras till företagets 
verksamhet utan det räcker med att företaget är en startup som verkar inom FinTech-sektorn.    
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2. Teori 
 

I detta kapitel presenteras tre teorier som tillämpas i undersökningen, tidigare forskning 
inom området samt teorikritik. 

 

2.1 Startup livscykel 
Salamzadeh och Kawamorita Kesim (2015) anser att startups är komplexa och redovisar en 
livscykel som förklarar de olika stegen de går igenom under sin utveckling. De olika stegen 
som tar företaget från en ny startup till ett lönsamt företag är inte alltid välkända för nyblivna 
entreprenörer menar Picken (2017) och det påverkar deras beteenden. Varje steg i livscykeln 
består av utmaningar som grundarna av företaget står inför (ibid). Picken (2017) lyfter fram 
betydelsen av att få affärsidéerna rätt i första steget. Vidare fortsätter Picken (2017) med att 
förklara att företagen behöver lägga en grund för att lyckas skala upp verksamheten i 
kommande steg. För att få en förståelse för en startups process presenteras ett 
helhetsperspektiv för de olika steg i en livscykel som en startup går igenom för att utvecklas, 
se figur 2 (Salamzadeh & Kawamorita Kesim 2015). Detta skapar förståelse för vilka steg 
företagen i studien går igenom och hur det påverkar deras väg att skala upp verksamheten. I 
analysen tas det i beaktning om olikheter kan bero på vilket steg företaget är i livscykeln.   
 

FIGUR 2: STARTUP LIVSCYKEL 

Källa: Salamzadeh och Kawamorita (2015) 
 

2.1.1 Steg 1: Bootstrapping stage 
Bootstrapping är det första steget i livscykeln, det är ett tidigt steg där entreprenören sätter 
igång med olika typer av aktiviteter för att utveckla idén till en lönsam affärsidé. Picken  
(2017) skriver att det är en utmaning för entreprenörer i det första steget att definiera och 
validera affärsidén men att det är viktigt då den lägger grunden för hela verksamhetens 
lönsamhet i framtiden.  
 
Risken och osäkerheten är hög i första steget och entreprenören arbetar på att utveckla idén 
genom att skapa ett team och använder mycket av dennes personliga medel i arbetet. Picken 
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(2017) påpekar att fokuset i ett första steg för startups är smalt och att tid och pengar är 
begränsade samtidigt som de ekonomiska riskerna är skymda. Freear, Sohl och Wetzel (2002) 
skriver att företag i det första steget tenderar att leta efter potentiella investerare bland familj 
och vänner som tror på idén, så kallade interna källor. Detta steg är ett kreativt steg där 
entreprenören tar till kreativa medel för att anskaffa kapital utan upplåning menar Freear, 
Sohl och Wetzel (2002). Det är ängelinvesterare som är mest benägna att investera i det första 
steget av en startup. Prowse (1998) beskriver ängelinvesterare som individer som ger kapital 
direkt till små startups som agerar i skymundan vilket hjälper dem att ta sig igenom det första 
steget. Meningen med steget är att positionera idén för framtida tillväxt genom att visa upp 
produktens genomförbarhet, team-och lednings uppbyggnad samt acceptansen av kunder 
(Salamzadeh & Kawamorita Kesim 2015). 

2.1.2 Steg 2: Seed stage 
I detta steg går startups in i efter bootstrapping stage. Här handlar det mycket om teamwork, 
utveckling av prototyper, ta sig in på marknaden samt börja leta efter extern hjälp. Extern 
hjälp kan vara acceleratorer, inkubatorer och övriga investerare för att få startupen att 
utvecklas och växa (Salamzadeh & Kawamorita Kesim 2015). För utmaningar som FinTech-
startups möter i att skala upp sin verksamhet så finns det flera olika typer av inkubatorer och 
hubbar som finns till för vägledning och stöd för företagen (Chishti & Barberis 2016, s. 42). 
De erbjuder kontorsplatser, mötesplatser och nätverk till startups och stöttar deras 
affärsutveckling (Länsstyrelsen 2016). Chishti och Barberis (2016, s. 42) skriver även att det 
kommer vara viktigt för samhället att stödja dessa supportrar och att det kommer vara 
avgörande för finansmarknadens framtid, att lyckas fortsätta driva innovationen i samhället i 
en hög takt. 
 
Picken (2017) skriver att det i steg två är en stor utmaning för entreprenörer att färdiggöra 
erbjudandet, skapa en solid grund och positionera företaget för att lyckas skala upp i 
framtiden vilket leder till att utmaningar i form av resurser ökar drastiskt. Även Salamzadeh 
(refererad i Salamzadeh & Kawamorita Kesim 2015) menar att de är ett mycket osäkert steg 
för många startups och kan uppfattas som en röra.   
 
Ett stort antal startups misslyckas i det här steget, oavsett hur bra idén är, då de bland annat 
inte kunnat hitta någon hjälp menar Salamzadeh och Kawamorita Kesim (2015) och Picken 
(2017). Däremot kommer de startups som lyckas skaffa hjälp, ha en högre chans att bli ett 
framgångsrikt företag. Det som kännetecknar steget är det ursprungliga kapitalet som 
används för produkt och service skriver Manchanda & Muralidharan (refererad i Salamzadeh 
& Kawamorita Kesim 2015). Det är ett krävande och komplex steg som är mycket kritiskt för 
startup-företagen (Salamzadeh & Kawamorita Kesim 2015;Picken 2017). 

2.1.3 Steg 3: Creation stage 
Det sista steget går startup-företaget in i när de börjar sälja produkter, tar plats på marknaden 
samt när den första personalen anställs. I slutet av detta steg skapas ett företag som i 
huvudsak finansierar sig själv. Genom att få in kapital och finansiera kommande satsningar 
kan övergången från detta steg underlättas (Salamzadeh refererad i Salamzadeh & 
Kawamorita Kesim 2015). Detta beskriver Picken (2017) kan vara i form av en IPO, 
försäljning, fusion eller förvärv och att det är detta som krävs för att skörda värdet på 
företaget.  
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2.2 FinTech ekosystem  
FinTechs ekosystem används som grund i studien för att identifiera kärn-attributen för 
FinTech-startups och skapa förståelse för hur attributen samverkar för att få ett fungerande 
ekosystem. Diemers, Lamaa, Salamat, och Steffens (2015) skriver att samspelet mellan 
attributen i ekosystemet bidrar till skapandet av innovativa idéer. Analyser av FinTechs 
ekosystem och förståelse för alla komponenter och dess påverkan beskrivs vara av vikt för att 
kunna göra ytterligare analyser av FinTech enligt författarna Lee och Shin (2018). De studier 
som behandlar FinTechs ekosystem gör det i syfte att identifiera attributen som påverkar 
FinTech-företagen. FinTech-startups kärn-attribut bidrar till en ökad förståelse för författarna 
och läsarna om hur dessa påverkar och hänger samman med FinTech-företag. Modellen 
presenterar fyra olika kärn-attribut för FinTechs ekosystem, se figur 3. 
 
FIGUR 3: FINTECHS EKOSYSTEM 

 
Källa: Egenproducerad 
 
Efterfrågan: Konsumenter som efterfrågar finansiella tjänster bidrar till skapandet av 
FinTech-startups (Nicoletti 2017). Det blir allt vanligare att konsumenter använder sig av 
olika finansiella aktörer istället för att förlita sig på endast ett finansiellt institut vilket ökar 
efterfrågan på tjänster (Lee & Shin 2018).  
 
Kunskap: Kunskap om utveckling av teknologi är en bidragande faktor till att FinTech 
existerar. Detta attribut drivs av utbildningsinstitut, teknologiska och finansiella institut och 
entreprenörer som driver verksamheter som har stort samband med finansiell teknologi 
(Nicoletti 2017). Genom kunskapen kan fler innovativa startups utvecklas och etableras (Lee 
& Shin 2018). Ernst & Young (2016) skriver att FinTechs ekosystem kräver en stor mängd 
kunskap för att kunna växa. Entreprenörers kompetenser är grunden för verksamheten och 
viktig för att lyckas med att få in kapital. Tillgängligheten för kunskap varierar från olika 
FinTech regioner och det krävs tre typer av kunskaper för att lönsamt etablera och skapa 
tillväxt i ett FinTech-företag. Dessa kunskaper är: teknisk kunskap, kunskap inom finansiella 
tjänster och entreprenörs- och ledarkunskap. Det krävs nya vägar för att utveckla mer 
kunskap till FinTech som exempelvis utbildningar. Framförallt behövs fler utvecklare och 
ingenjörer och ett fungerande FinTech ekosystem kräver en stor mängd kunskap. Finns denna  
 
 
kunskap finns det en stor tillgång till arbetskraft för företagen och det påverkar hela FinTechs 
utveckling i stort (ibid).   
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Kapital: Tillgängligheten av finansiella resurser för startups påverkar dess möjligheter för 
verksamheten (Nicoletti 2017). Haddad och Hornuf (2018) skriver att FinTech-startups 
behöver finansieringen för att utveckla och utöka sin verksamhet. Beroende på vad företaget 
specialiserar sig på möter de olika finansiella svårigheter (Lee & Shin 2018). Arner, Barberis 
och Buckley (2015) skriver att kostsamma processer som att identifiera och anpassa sig till 
regleringar kan leda till att stora delar av det kapital företaget har går åt till att följa det istället 
för att bygga upp verksamheten. 
 
Nicoletti (2017) skriver att kapitalet är påverkat av tre huvudkategorier av investerare: 

1) Affärsänglar är privata investerare som investerar i ett tidigt stadie i ett startups 
livscykel. 

2) Riskkapitalister finansierar tillväxt genom att ge kapital och stöd till växande företag 
som inte har tillgång till aktiemarknaden. 

3) Börsnoterade företag som investerar kapital till privata företag. 
 

Regleringar: Regleringar påverkar möjligheten för FinTech-startups att agera (Nicoletti 
2017). Vissa regleringar skapar barriärer för FinTech-startups medan andra gynnar dem 
gentemot de större aktörerna (Lee & Shin, 2018). Treleaven (2015) skriver att många 
FinTech-företag blir avskräckta av innovation, mycket på grund av tiden och kostnaden av att 
registrera verksamheten. Men även för att uppfylla regeringens krav och framförallt för 
konsekvenserna om de inte gör det. Det gäller speciellt för FinTech-startups som i många fall 
behöver registrera sig innan de har utvecklat sin produkt och affärsidé (ibid). Tsai och Peng 
(2017) hävdar att det behövs ett alternativt regelverk som är hjälpsam mot nykomlingar inom 
FinTech och att det behövs för att skapa en finansiell balans och tillgång till finansiella 
tjänster. Finansiella tillsynsmyndigheter bör även vara ödmjuka och ta bort regler i form av 
höga inträdesbarriärer som FinTech-företag möter i tidigt skede. Det behövs för att främja 
finansiell tillgång och en världsomfattande integration. Det är en avgörande faktor för dem 
som sätter reglerna att göra dem adaptiva med det snabbt utvecklade FinTech-företagen. 
(ibid). Tsai och Peng (2017) skriver även att de flesta i FinTech branschen är startups och det 
vore en fördel för dem och investerare om det fanns klarhet inom regleringarna. 

2.3 Teknologisk innovation 

FinTech beskrivs av Dapp, Slomka och Hoffmann (2014) som en finansiell tjänst som med 
hjälp av innovativ teknik kan uppfylla högre förväntningar och krav. Innovation betyder att 
skapa något nytt, i vanlig mening betyder det förändring (Tidd, Bessant & Pavitt 2005). 
Enligt Tidd, Bessant och Pavitt (2005) är innovation en process som omvandlar möjligheter 
till idéer som senare tas till användning. Innovation är en positiv förändring som ger 
organisationer möjlighet till nya affärer eller konkurrensfördelar på befintliga marknader. 
Innovationen handlar inte bara om produkter utan även om tjänster (ibid). Tidd, Bessant och 
Pavitt (2005) menar att entreprenörer söker efter användning av teknologisk innovation, en 
ny produkt/tjänst eller process för att få strategiska fördelar. Innovation drivs av möjligheten 
att se anslutningar, möjligheter och ta fördel av dem. I den innovativa processen spelar 
teknologin en stor roll (ibid). Det finns en stark relation mellan innovation och marknad. När 
ny teknik och nya tekniska kombinationer introduceras främjas innovationen i samhället och 
det ökar i sin tur lönsamheten på marknader (Tidd, Bessant & Pavitt 2005;Beck, Chen, Lin & 
Song 2016). Forskning visar att innovativa företag, de som kan använda innovation till att 
förändra eller förnya produkter och tjänster, presterar bättre än de som inte gör det. De 
presterar bättre i faktorer som bland annat lönsamhet och tillväxt. Men dock är det riskabelt, 
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många företag misslyckas med att nå framgång med innovation enligt Tidd, Bessant och 
Pavitt (2005).  
 
Det finns skillnader i hur små och stora företag hanterar innovation (Tidd, Bessant & Pavitt 
2005). Syftet med innovation är för både de stora och små företagen, att skapa en innovativ 
fördel. Men balansen och hanteringen är annorlunda dem emellan. De små företagen har ofta 
organisatoriska fördelar såsom enkel kommunikation inom företaget, de kan snabbt ta beslut 
och är flexibla i sina processer (ibid). Tidd, Bessant och Pavitt (2005) menar att små företag 
verkar i en miljö som positivt påverkar möjligheterna till innovation i både teknologisk 
mening och i marknads mening och att det är den mest uppskattade strategin för innovation. 
Lee och Shin (2018) skriver att FinTech är erkänd som en av de viktigaste innovationerna 
som driver finansbranschen framåt. Därav anses det av vikt för studien att analysera om 
företagen som undersöks i studien kan kännetecknats som små och innovativa företag som 
driver finansbranschen framåt.  

2.4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning om FinTech är fortfarande tunn och författarna menar att det är på grund 
av att utvecklingen av FinTech sker konstant (Puschmann 2017) och att forskningen sker 
parallellt med utvecklingen (Gomber, Koch & Siering 2017). Enligt Puschmann (2017) finns 
det en stor brist på studier som är vetenskapligt granskade.  
 
FinTechs framtid kommer fortsätta att drivas av innovativa lösningar på teknologisk nivå och 
samtidigt påverkas av regleringarna i respektive land. Enligt Gomber, Koch och Siering 
(2017) finns det bristande forskning inom regleringens påverkan på FinTech-företagen. Den 
snabba utvecklingen kräver effektiva regleringar som svarar på innovationerna, och en insikt 
om regleringens påverkan på FinTech skulle vara uppskattat. Gozman, Liebenau och Mangan 
(2018) är en annan studie som behandlar FinTech-landskapet för att kunna ge stöd åt hur 
regleringarna bör sättas för att fortsätta främja innovation och samtidigt skydda mot negativa 
konsekvenser. Det finns även studier som undersöker regulatoriska sandboxar. Dessa 
sandboxar ska hjälpa FinTech-startups att testa sin produkt eller tjänst och på så sätt öka 
skalbarheten på företaget innan de kommer ut på den riktiga marknaden (Guo & Liang 2016). 
 
Andra studier som exempelvis Capgeminis (2018) undersökning visar att FinTech-företag 
måste samarbeta med större finansiella aktörer för att kunna skala upp sin verksamhet, 
samtidigt som det finns svårigheter i att hitta rätt samarbetspartner. Gozman, Liebenau och 
Mangan (2018) skriver dock att det är för tidigt att avgöra om ett samarbete verkligen leder 
till mer framgång än att konkurrera med de större aktörerna. En sådan undersökning skulle 
kräva ett långt tidsperspektiv samtidigt som både konkurrerande parter och parter som 
samarbetar måste undersökas för att hitta en verklig ståndpunkt gällande detta.  

2.5 Teorikritik 

Startups livscykel kan kritiseras på grund av att den är skapad utifrån startups och inte 
specifikt FinTech-startups. Detta kan påverka resultatet i viss mån på grund av att FinTech-
startups kan gå igenom andra steg och möta andra utmaningar än startups generellt. Faktorer 
som regleringar och teknologi tas inte i beaktande i livscykeln, vilket är troligt att det skulle 
ha gjort om den var skapad utifrån FinTech-startups. Dock anser forskarna att livscykeln i 
kombination med FinTechs ekosystem kan bidra till en tydligare helhetsbild, då ekosystemet 
berör både det teknologiska och regulatoriska. Alla delar i det ursprungliga ekosystemet från 
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Nicoletti (2017) har inte varit relevanta för studien och det femte attributet som är lösningar 
har avlägsnats. Genom användning av en teori som berör innovationer bör man beakta att 
faktorer och kännetecken för innovation kan komma att förändras väldigt snabbt då 
innovationer förändras och utvecklas i hög takt.  
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3. Metod 
 

I detta kapitel redovisas en beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Kapitlet behandlar 
studiens ansats och metod för att sedan mynna ut i hur insamling av empirin gått till samt 
metodkritik och källkritik. 

 

3.1 Val av forskningsansats 

En studien kan angripas med olika ansatser. En deduktiv ansats används med utgångspunkt 
från tidigare teorier som finns inom ämnet (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 14). En induktiv 
ansats används med utgångspunkt från empiri för att upptäcka verkligheten och bilda teori 
(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 56). En induktiv ansats valdes bort på grund av att forskarna 
valde att ha en grund i teorin som bidrog med ökad förståelse. Men då ämnet fortfarande är 
outforskat upplevde forskarna att en deduktiv ansats inte var lämplig. I denna undersökning 
har forskarna växlat mellan empiri och teori och studien utgår därför från en abduktiv ansats 
som är en kombination av en deduktiv och induktiv ansats (Olsson & Sörensen 2011, s. 48). 
Abduktion kombinerar ansatserna och har en grund i dialogen mellan det teoretiska 
perspektivet och resultatet av det aktuella läget (ibid). Abduktionen utgår från empirisk fakta 
liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar (Alvesson & Sköldberg 2008, 
s. 56). Abduktionen menar Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55) inbegriper förståelse till 
skillnad från de andra två alternativen.  

3.2 Val av forskningsmetod 

Vetenskaplig forskning utgår oftast från två olika metoder. Dessa två är kvalitativ metod och 
kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden används för att tillföra djupare förståelse för 
studien och förstå komplexa sociala situationer (Denscombe 2016, s. 416). Denna metod 
används när syftet är att upptäcka eller få reda på olika mönster (Olsson & Sörensen, 2011, s. 
54) och ger ofta ett datamaterial som är rikt och detaljerat (Denscombe 2016, s. 416). 
Kvalitativa studier görs med hjälp av informationsinsamling genom intervjuer, fallstudier, 
fokusgrupper, observationer eller skrivna dokument. Nackdelar med den kvalitativa metoden 
är att generaliserbarheten är låg och de detaljerade studierna av ett litet antal enheter blir 
svåra att generalisera till andra liknande fall (ibid). Det upplevs även svårare att analysera 
kvalitativ data än kvantitativa data (Olsson & Sörensen 2011, s. 131). Den kvantitativa 
metoden syftar till att ge beskrivande och förklarande resultat (Olsson & Sörensen 2011, s. 
23). Kvantitativa studier arbetar med strukturerade frågeställningar och med prövningsbara 
hypoteser (Olsson & Sörensen 2011, s. 108). Och i en kvantitativ studie är forskaren neutral 
och har distans till respondenterna (Olsson & Sörensen 2011, s. 54). Resultatet blir ofta i 
form av numerisk karaktär och uppmätta kvantiteter (Denscombe 2016, s. 354).  
 
I denna studie har forskarna utgått från en kvalitativ forskningsmetod för att samla in empiri 
och uppfylla studiens syfte. Detta val har gjorts på grund av att studiens syfte är att nå djupare 
förståelse om hur FinTech-startups arbetar för att skala upp sin verksamhet och med en 
kvantitativ metod skulle svaren inte bli lika djupgående. Kvalitativ forskningsmetod är att 
föredra i detta fall då den gett studien rymd att förstå och observera komplexa sociala 
situationer. En komplettering med en kvantitativ del i form av enkäter hade enligt forskarna 
kunnat förstärka resultatet. Dock hade resultat från enkäterna inte gett lika djupgående svar 
som krävs för studiens syfte.  
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3.3 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet bidrar med att grundligt och transparent ge en fullständig redogörelse för 
läsarna om hur metodvalen gått till, vilket ökar tillförlitligheten i studien enligt Denscombe 
(2016, s. 412). 

3.3.1 Datainsamling 
Datainsamling har gjorts genom intervjuer som gett möjlighet till djupgående och detaljerad 
data (Denscombe 2016, s. 287) vilket behövdes för att svara på undersökningens 
frågeställningar. Utifrån analysering av tidigare forskning skapades en teoretisk referensram 
som utgångspunkt och underlag för att skapa intervjufrågor som berörde studiens 
forskningsfrågor. Detta bidrog till koppling mellan teori och empiri. För att nå kunskap om 
respondenternas verklighet är intervjuer en bra metod enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 
132). En intervju är även enkel och kräver endast utrustning som telefon för inspelning och 
dator för anteckningar (Denscombe 2016, s. 287).  
 
Valet av intervju grundades även av att det är en metod som är social och som ger ett 
personligt inslag till skillnad från metoder som enkäter och observationer. Möjligheten att 
träffa personer delaktiga i företagen har varit av stort intresse, för att få en personlig kontakt 
samt för att kunna prata utförligt om idéer och tankar. Intervju anses vara den bästa metoden 
för den kvalitativa undersökningen då det är en flexibel metod där idéer, känslor och svar kan 
följas upp på ett sätt som exempelvis en enkät eller en observation inte skulle möjliggöra 
(Bell 2006, s. 158). Denscombe (2016, s. 288) menar även att det är en flexibel metod som 
kan utvecklas och förändras under intervjuns gång och det har varit betydande för studiens 
syfte. 
 
Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes utifrån en intervjuguide, se bilaga 1. 
Intervjuguiden skapades genom noggrann förberedelse i form av förutbestämda teman och 
frågeställningar innan intervjutillfället. Temat och frågorna fanns i ordningsföljd för att 
fungera som en grund till intervjun (Denscombe 2016, s. 266). I en semistrukturerad intervju 
har intervjuaren möjlighet att vara flexibel och ändra ordningsföljden och strukturen på 
intervjun. Respondenterna har haft frihet att forma svaren själva och utförligt fått prata om 
ämnena som tagits upp (ibid). Detta har varit av betydelse i studien för att få så djup och 
detaljerad information om ämnet som möjligt för att kunna besvara frågeställningen. Genom 
semistrukturerade intervjuer kunde nya idéer och utvecklingsspår dyka upp under 
intervjutillfället som hjälpt till att forma intressanta ämnen och frågor för nästa intervju, det 
är något som förknippas med kvalitativ forskning menar Denscombe (2016, s. 266).  
 
En pilotintervju genomfördes innan det första intervjutillfället med två personer i forskarnas 
närhet, för att vara så förberedda som möjligt på det verkliga tillfället samt för att se hur 
frågorna och temat fungerade och uppfattades. Bell (2006, s. 171) menar att förberedelse är 
viktigt i en intervju för att lyckas så bra som möjligt. 

3.3.2 Urval 
Urvalet för studien är ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval och ett 
snöbollsurval. Urvalet har gjorts utifrån en process i flera steg, se figur 4.  
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FIGUR 4: URVALSPROCESS 

 

 
Källa: Egenproducerad processmodell 

 
Det första steget var finansbranschen där urvalet startade och det valdes för branschen som 
undersökningen behandlar. Inom branschen riktas undersökningen på finansiell teknologi, 
FinTech, där fokus för hela undersökningen ligger. Därefter valdes alla företag bort som inte 
behandlar området FinTech och nästa steg var FinTech-startups som undersöks mer djuplodat 
i studien. Startups definieras enligt Fontinelle (2017) som ett ungt företag som är precis i 
början av sin utveckling. Därefter valdes FinTech-startups som är grundade från 2012 till 
2018. 
 
Ett bekvämlighetsurval gjordes för FinTech-startups belägna i Stockholm. Det förenklade 
möjligheten att enkelt boka ett möte eller besök hos FinTech-företagen. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att respondenterna befinner sig i forskarens närhet och är de 
första som finns tillhands, i detta fall i forskarens stad, Stockholm (Denscombe 2016, s. 77). 
Ett bekvämlighetsurval är snabbt, billigt och enkelt och respondenterna som väljs ut är 
lättillgängliga enligt Denscombe (2016, s. 78). Företagen hittades via Stockholm FinTech 
hubs hemsida som listar alla FinTech-företag i Stockholm. På hemsidan har en noggrann 
avgränsning gjorts till företag som är i början av sin resa och fortfarande är i startup-fasen. 
Detta har kontrollerats genom att besöka företagets hemsida samt uppgifter om bolaget som 
gett en indikation om vilken fas företagen varit i. 
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Vidare gjordes urvalet även utifrån forskarnas kontaktnät som möjliggjorde en ingång i 
FinTech branschen i Stockholm. Därefter gjordes ett snöbollsurval, där forskarnas kontakt 
gett kontaktuppgifter till ett FinTech-företag inom ramarna för undersökningen (Denscombe 
2016, s. 76). 
 
Totalt sett fanns det 188 stycken FinTech-företag år 2017 i Stockholm enligt Gromeks (2018) 
undersökning, forskarna har försökt hitta information om antalet FinTech-startups men inte 
lyckats. Intervjuerna har utförts på sex stycken FinTech-startups i Stockholm.  

3.3.3 Bortfall 
Forskarna har kontaktat 60 stycken företag via mail varav sex stycken ställt upp på en 
intervju. Vidare har 41 stycken inte svarat, tolv stycken har svarat att de inte har tid samt ett 
möte som ställdes in av företaget i sista sekund. Anledningen till att företagen inte svarat kan 
tänkas vara på grund av att vissa av mailen sänts till gruppbrevlådor, vilket kan ha gjort att 
rätt person inte har fått ta del av den förfrågan som skickades. Genom att skicka ut mailen i 
ett tidigare skede hade antagligen bortfallet kunnat minskas gentemot företagen som svarat att 
de inte haft tid.  

3.3.4 Genomförande av intervjuer 
Respondenterna har gett medgivande till intervjuerna och blivit informerade om syftet i 
förväg. Enligt Bell (2006, s. 157) räcker det inte att informera muntligt strax innan intervjun, 
utan informationen ska nå respondenten skriftligt innan intervjutillfället. Detta för att 
respondenten ska ha tid på sig att fundera över ämnet och frågorna och om det är lämpligt. 
Därför har ett mail skickas ut i förväg till varje respondent för att informera och förbereda 
dem. I mejlet har syftet och ämnet för intervjun beskrivits, vad materialet används till samt 
hur länge mötet var tänkt att ta. Inom ramen för denna studie fick varje respondent 
information om att intervjun max skulle ta en timma. Det var det som krävdes för att försäkra 
forskarna om att de skulle få tillräckligt med information.  
 
Intervjutillfällena har anpassats efter respondentens önskemål av tid och plats. Bell (2006, s. 
168) menar att de som ställer upp förtjänar att intervjuaren tar hänsyn till deras behov. Olsson 
och Sörensen (2011, s. 132) påpekar även vikten av att respondenten får känna sig viktig 
under intervjun och prata till punkt vilket fokus legat på under intervjuerna. En positiv 
inställning och uppvisandet av tacksamhet för intervjuarens tid har varit av hög prioritet 
under intervjuerna för att få respondenten att känna sig viktig och bekväm samt att det ökat 
chansen till att få ärliga svar enligt Denscombe (2016, s. 271).   
 
Innan varje intervju har respondenten tillfrågats om namn och företagsnamn får publiceras i 
undersökningen samt tydliggjort alternativet till att få vara anonym, vilket endast en av 
respondenterna önskat. Känsliga uppgifter som respondenten uttrycker har hanterats mycket 
noggrant och framkommer inte i undersökningen. Intervjuerna har genomförts på en plats 
som respondenten själv fått välja, vilket varit på olika kaféer eller på respondentens kontor.  
 
Under varje intervju deltog tre personer, varav en intervjuare, en dokumenterare, samt en 
respondent. Intervjuerna spelades in på en telefon för att därefter transkriberas. Innan start 
frågades det efter respondenternas tillåtelse för ljudinspelning. Riskerna fanns att 
respondenten inte skulle ge tillåtelse till ljudinspelning och forskarna har i de fallet fått förlita 
sig på anteckningar från intervjutillfället. För att inte missa viktiga detaljer som reaktioner, 
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språkbruk och kroppsspråk som är svåra att identifiera i inspelningarna, dokumenterades även 
detta under intervjuns gång. Genom en kombination av både inspelning och dokumentering 
gavs den bästa möjligheten att samla och analysera all nödvändig information. Detta 
beskriver Denscombe (2016, s. 266) som fältanteckningar och menar att dokumentationen 
även kan fungera som stöd i det fall respondenten inte tillåter sig spelas in.  
 
Vid transkribering av inspelade intervjuer kan viss information gå förlorad om det leder till 
tolkningssvårigheter eller ohörbara delar menar Denscombe (2016, s. 385). Genom att utföra 
intervjuerna med redan testad teknik och på så lugna platser som möjligt har ohörbara delar 
försökt elimineras. Med hjälp av inspelning kan avlyssning göras flera gånger för att 
säkerhetsställa och analysera svaren och det är lätt att gå tillbaka ifall det är mycket 
information att komma ihåg (Bell 2006, s. 165).  
 
Efter varje intervjutillfälle har ett mail skickats till varje respondent, som uttrycker 
tacksamheten för respondentens tid. Enligt Bell (2006, s. 172) är det viktigt att visa sunt 
förnuft och uppträda hövligt för att intervjuer ska bli uppskattade.  

3.3.5 Respondenter  
Nedan, se tabell 1, presenteras de personer som intervjuats med namn, vilket företag de 
representerar, vilken roll de har i företaget, vad företaget sysslar med samt vilken typ av 
intervju som har gjorts. Samtliga personer har en aktiv roll i företagen och anses ha goda 
kunskaper inom företaget och dess tidigare och fortsatta arbete.  
 
TABELL 1 - RESPONDENTER 
Namn Företag Roll Företagstyp Tid 

Emanuel Badehi 
Kullander  

Sharin Grundare Försäkring 60min 

Love Thyresson Myntino Grundare Sparande 60min 

Stefan Granlund Toborrow Operativ chef Lån och sparande 60min 

Niklas Lundback Safello Produktutvecklingschef Bitcoin 30min 

Respondent X Företag X Grundare/CTO Konsumtionsdata 60min 

Martin Roxland Froda Grundare Företagslån 40min 
Källa: Egenproducerad presentation av respondenterna 

3.3.6 Bearbetning och tolkning 
Olsson och Sörensen (2011, s. 158) menar att om forskningsresultat ska förstås och användas 
på rätt sätt så måste bearbetning av data struktureras och sammanställas. Det insamlandet 
materialet, som i denna studie är genom intervjuer, sammanställs och redovisas i en text, 
därmed är det viktigt hur materialet bearbetas.  
 
Bearbetningen utförs genom transkribering av inspelade intervjuer av båda forskarna. En 
transkription innebär en selektion och bearbetning av det talade ordet (Olsson & Sörensen 
2011, s. 160). Transkriberingen antecknas ordagrant, som innebär att samtliga ord och 
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händelser inkluderas, såsom pauser, skratt och hostningar. Transkription kan aldrig återge 
blickar, gester eller kroppsspråk enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 160) och av den 
orsaken har även fältanteckningar gjorts under intervjuerna som behandlar dessa faktorer. 
Detta menar Denscombe (2016, s. 281) är värdefullt och ger kompletterande information. 
 
Vidare görs en noggrann utvärdering och genomgång av transkriberingen, samt uppspelning 
av intervjun ett flertal gånger för att säkerställa att sammanställningen stämmer överens med 
respondentens ord. Denscombe (2016, s. 385) skriver att transkribering är tidskrävande men 
att det är nödvändigt för att komma i närkontakt med datat. När transkribering och analys av 
datan sammanställdes informationen i ett dokument. I studien presenteras endast väsentliga 
informationen för studiens syfte och all irrelevant information har uteslutits.  
 
Därefter analyseras det sammanställda materialet noggrant, samband och avvikelser mellan 
företag och resultat. Vidare utförs en analys av empiri och teorier för att upptäcka samband, 
överensstämmelse eller avvikelser mellan empiri och teori.  

3.4 Trovärdighet 
En studies trovärdighet påverkas av hur forskarna kan visa att den insamlade datan 
överensstämmer med verkligheten (Denscombe 2016, s. 410). För att stärka trovärdigheten i 
studien kan forskarna återvända till respondenterna och kontrollera resultatet av empirin, där 
respondenten har möjlighet att bekräfta eller förbättra svaren, vilket har gjorts i denna studie 
(Denscombe 2016, s. 411). Samtliga respondenter har fått godkänna informationen i studien. 
 
Studiens intervjuer spelades in och transkriberades och det anser forskarna bidra till en ökad 
trovärdighet i studien. Transkriberingen garanterar att anteckningar som skrevs under 
intervjun stämmer, vilket försäkrar att datan stämmer. Transkriberingen minskar även 
missuppfattningar då forskarna har haft möjlighet att uppleva och lyssna på intervjun på nytt 
(Denscombe 2016, s. 288).  
 
Det går möjligtvis att överföra resultatet på andra liknande fall, där deltagande kriterier är 
densamma som i denna studie. Denscombe (2016, s. 413) skriver att genom att ge läsaren 
lämplig information för att kunna göra en likadan studie så ökar studiens överförbarhet. 
Därför har intervjuerna redogjorts och även presentation om vilken FinTech-verksamhet 
företagen sysslar med. 

3.5 Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten beskriver Denscombe (2016, s. 411) betyder huruvida undersökningen 
skulle ge samma resultat vid ett annat tillfälle. För att stärka tillförlitligheten ska de som tar 
del av studien ha tillräckligt med underlag från studien för att kunna replikera den (ibid). 
Forskarna har därför grundligt och transparent förklarat metodvalet (Denscombe 2016, s. 
412). Skulle studien göras igen inom snar framtid skulle tillförlitligheten vara hög, då ingen 
förändring har hunnit ske inom företagen och andra forskare skulle få liknande resultat. Det 
är dock viktigt att notera att vid en kvalitativa metod läggs stor vikt vid att tolka den data som 
samlats in, vilket innebär att det blir svårare att få samma resultat om studiens görs igen 
(ibid). Samtidigt som FinTech-startups är snabba och flexibla att förändra sig, vilket därför 
gör att studien anses ha en låg tillförlitlighet då en undersökning vid ett senare tillfälle skulle 
ge andra resultat.  
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Eftersom att intervjuerna var av semistrukturerad metod, vilket betyder att intervjufrågorna är 
öppna och följdfrågor ställs som inte finns med i intervjuguiden blir det svårt att replikera 
intervjuerna. I studien har båda forskarna studerat datan, vilket ökar tillförlitligheten av 
studien då missuppfattningar minskar när fler än en person analyserar datan menar 
Denscombe (2016, s. 385). 

3.6 Metodkritik 

Kvalitativ forskning är svår att replikera på grund av att frågorna ofta är ostrukturerade och 
intervjun till stor del påverkas av moderatorn. Moderatorns uppfattningar styr i vilken 
riktning och vilket fokus studien ska ha, därför anses kvalitativ forskning vara subjektiv 
(Denscombe 2016, s. 411). 
 
Det finns även utmaningar med intervjuer. De tar lång tid att planera, genomföra och 
analysera, och i en studie som denna fanns bara utrymme för ett fåtal intervjuer (Denscombe 
2016, s. 291). Forskarna har kämpat med att få till så många intervjuer som möjligt, men har 
mött utmaningar i form av bokning av möten med företag inom tidsramen för studien. 
Metoden av att skicka mail kan därför kritiseras enligt forskarna. En bättre metod hade 
kunnat vara att ringa till de företag där telefonnummer fanns, för att på ett bättre sätt kunna 
uttrycka syftet och betydelsen av en intervju. Ett annat alternativ hade kunna vara att skriva 
till företagen eller valda personer via LinkedIn. Även svar har från företag som uppgett att de 
inte har tid har erhållits. Detta kan enligt forskarna handla om att intervjuer är en 
tidskrävande metod eller att förfrågan skickades med kort varsel. 
 
En av de sex intervjuerna tilläts inte att spelas in, detta respekterar forskarna men kan 
kritisera i efterhand då resultatet kan ha påverkats av att inte all information hann skrivas ned 
under intervjun. Viktiga delar för undersökningens syfte kan därmed ha gått förlorade.  
 
Vid en semistrukturerad intervju kan moderatorn påverka empirin då denne kan anpassa och 
förtydliga frågorna, vilket är viktigt att ta i beaktning vid analyseringen av empirin (Hultén, 
Hultman & Eriksson 2007, s. 76). Respondentens svar kan även vara påverkat av hur denne 
uppfattar frågan.  
 
Företag som studieobjekt kan vara problematiskt då företag kan ha vissa uppgifter som anses 
känsliga för deras verksamhet vilket kan vara en nackdel vid intervjutillfället då information 
kan gå förlorad (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s. 76). Detta kan vara på grund av att 
dem inte vill avslöja för sina konkurrenter hur de agerar på marknaden. Detta är forskarna väl 
medvetna om och har hanterat känslig information mycket noggrant för att försäkra sig om att 
känsliga uppgifter inte avslöjas. Dock är forskarna medvetna om att det är kritiskt mot 
undersökningen då relevant information för undersökningen kan komma att behöva döljas, 
vilket kan ha påverkat resultatet.  

3.7 Källkritik 
Primärdatan är information som forskaren samlat in som i detta fall är genom intervjuer anses 
ha hög tillförlitlighet (Olsson & Sörensen 2011, s. 46).  
 
Källkritiken fokuserar på sekundärdatan i denna studie, vilket betyder att det är någon annan 
som har sammanställt informationen (Olsson & Sörensen 2011, s. 46). Därför är det viktigt 
att denna information kommer från tillförlitliga källor (ibid) och att källan är vad den utger 
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sig för att vara (Thurén 2013, s.17). Thurén (2013, s.26) skriver dock att det är svårt att 
avgöra om om en källa är äkta eller om det kan vara fråga om en förfalskning, men han 
menar att det viktigaste är medvetenheten om att en källa skulle kunna vara förfalskad.  
 
Thurén (2013, s. 111) skriver att tillförlitligheten för källorna stärks om författaren anger 
vilka källor som använts. Artiklar som använts i uppsatsen är vetenskapligt granskade och 
publicerade. De är hämtade från Google scholar, Söderscholar och Business source premier. 
De flesta artiklarna är publicerade från senast några år tillbaka och har därför hög relevans. I 
de vetenskapligt granskade artiklarna krävs det att både källor och vilken metod som använts 
anges och det är därför vetenskapliga källor anses ha hög tillförlitlighet enligt Thurén (2013, 
s. 111). I alla vetenskapliga artiklar som används framgår även metoderna som använts vilket 
också ökar tillförlitligheten på källan enligt Thurén (ibid). I både rapporterna och artiklarna 
som använts i undersökningen är författarna noggranna med att visa vart deras respektive 
källor kommer ifrån, vilket Thurén (ibid) menar ökar tillförlitligheten för källorna. Dock 
finns vissa som är publicerade för flera år sen, vilket forskarna är kritiska mot och då 
FinTech-företagen agerar på en marknad som förändras fort och det kan påverka att källorna 
snabbt blir föråldrade.  
 
Rapporter som presenteras i studien är från större organisationer och företag vilka är 
Capgemini, Vinnova och Ernst & Young. Dessa är publicerade från senast två år tillbaka och 
anses enligt forskarna ha hög relevans i undersökningen, dock framgår inte metod och källor 
på samma sätt som i de vetenskapliga artiklarna vilket gör att det kan kritiseras med koppling 
till det som nämnts ovan enligt Thurén (2013, s. 111).  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras studiens empiri som erhållits från sex intervjutillfällen med 
FinTech-startups. Empirin presenteras utifrån varje enskild intervju.  

 
 
Nedan följer uppsatsens forskningsfrågor för att läsaren enklare ska kunna följa den 
insamlade empirin: 
● Hur arbetar FinTech-startups för att skala upp sin verksamhet och ta sig in på 

marknaden? 
● Hur påverkas FinTech-startups av regleringar och hur hanterar företagen dessa? 
● Hur finansierar sig FinTech-startups och hur påverkar det företagen? 

4.1 Sharin  
Intervju med Emanuel Badehi Kullander 2018-04-12, intervjun har inte spelats in. 
 
Emanuel och hans kollega startade företaget Sharin. Båda är jurister i bakgrunden och har en 
stor kunskap inom reglering och utredning av problem. Genom en förändring i lagstiftningen 
blev det möjligt för dem att år 2016 bilda företaget då de sett att behovet för deras tjänst 
finns. Sharin arbetar med digitala microförsäkringslösningar. Företaget har ännu inte etablerat 
sig på marknaden och affärsidén är hemlighållen, och Emanuel berättar att det inte finns 
något liknande på den svenska marknaden idag. 

4.1.1 Reglering 
Emanuel berättar att försäkringsbranschen styrs av hårda regleringar från Finansinspektionen. 
Det krävs tillstånd för att bedriva försäkringsförmedling och Emanuel berättar att trösklarna 
och kostnaderna är väldigt höga och det gör de svårt för dem att etableras. Detta innebär 
svårigheter för dem och för andra startups att etableras om de inte har kapitalet. Det är en av 
Sharins största utmaningar just nu, att kunna finansiera och få igenom tillståndet från 
Finansinspektionen, utan det kan de inte fortsätta sin verksamhet. Detta innebär även att de 
måste vänta med att lansera produkten. Emanuel berättar att det är svårt att hitta finansiärer 
utan tillståndet, men att de behöver finansiärer för att få tillståndet. När de väl har passerat de 
höga trösklarna, som tillstånden innebär, ser han det som något positivt för företaget på grund 
av att det blir svårare för nystartade företag att nå dem. Emanuel säger också att det tillstånd 
som finns inom försäkringssektorn gynnar de större aktörerna mest och att det medför att det 
inte finns utrymme för innovation och nytänkande. Emanuel önskar att det fanns små steg att 
ta i taget istället för stora höga trösklar som är idag. Emanuel berättar även att de tar hjälp 
från en juristbyrå och andra personer inom branschen för att kunna följa regleringarna 
korrekt.  

4.1.2 Finansiering 
För finansiering söker de efter investerare och samarbetspartners. Men Emanuel berättar att 
det är en hårfin linje när det gäller att dela med sig av företagets idé för att locka investerare, 
samtidigt som de inte vill avslöja för mycket av affärsiden då den fortfarande är hemlig. 
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4.1.3 Skala upp 
Emanuel berättar att företaget är flexibelt på grund av att de ännu inte är så många anställda 
och att de snabbt kan anpassa sig till omgivningen. Emanuel tror att om de blir fler 
involverade i företaget kan det leda till att de blir svårare att snabbt anpassa sig efter 
regleringarna och att skala upp verksamheten. För att skala upp verksamheten krävs det 
kompetens och för att få tag på rätt kompetens går företaget via kontakter menar Emanuel. 
Det är av stor betydelse att de har en bred kompetens då det ökar deras kraft som företag. 
Sharin har tagit hjälp av en inkubator som ska hjälpa dem att växa och skapa lönsamhet.  

4.2 Myntino 
Intervju med Love Thyresson 2018-05-07, intervjun har spelats in. 
 
Love och hans kollega grundade företaget Myntino år 2017 och deras idé är en 
robotrådgivare specialiserad på barnspar. Än så länge är det endast de två som arbetar på 
Myntino och företaget har ännu inte etablerats på marknaden. De ansåg själva att det inte 
fanns något enkelt alternativ på marknaden för barnspar.   

4.2.1 Reglering 
Det första steget för att Myntino ska kunna skala upp sin verksamhet är att hitta investerare 
som kan finansiera det tillstånd som krävs från Finansinspektionen för att få driva 
fondförvaltning. Detta är en kostsam process och det krävs hjälp från både investerare och 
advokater. För att ansöka om tillståndet krävs det stort kapital och Love menar att 
advokatkostnaderna gör att det blir ett ännu större belopp i slutändan. Det krävs många 
processer för att tillståndet ska kunna fås. Tillståndet hindrar dem att komma in i 
finansbranschen. Love säger att många har nya idéer men verkställer dem inte inom FinTech 
på grund av tillstånden som krävs. Han anser att Finansinspektionen har svårigheter i att 
reglera branschen i och med FinTechs nya områden. I Myntinos fall handlar det om en 
robotrådgivare och det finns svårigheter i att veta vem det är som står ansvarig som rådgivare, 
om det är ägaren eller personen som skrivit koden. 

4.2.2 Finansiering 
Love säger att dem hittills har bootstrappat allt och har ännu inte tagit in något kapital. 
Samtidigt som de letar investerare måste de samtidigt fortsätta utveckla applikationen. Att 
hitta investerare anser Love är en lång och tidskrävande process. De har varit i kontakt med 
ängelnätverk och de har lyckats nå affärsänglar genom folk som de känner, indirekt eller 
direkt, från sin studietid. Men de har fortfarande inte fått en investering, även fast de är på 
god väg. Han säger att kontakter är viktigt när man startar eget. 

4.2.3 Skala upp 
Love säger att han inte är orolig över att den marknad som de vill nå ut till inte finns och inte 
heller för att det inte ska lyckas skapa en bra produkt, utan det som oroar honom är att 
attrahera målgruppen. Med detta menar han att få kunderna att inse att sparandet hos dem är 
lika tryggt som hos de traditionella bankerna och att detta sparande till och med gör det bättre 
för dem. De har gjort marknadsundersökningar i form av djupintervjuer och 
surveyundersökningar som fått bra respons. Men Love menar på att det är en stor skillnad på 
att säga att en produkt är bra till att faktiskt börja använda den, speciellt när det handlar om 
pengar. För att få en ännu bredare kunskap på deras marknaden har de även gått igenom 
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tidigare forskning som bland annat bankerna gjort. En utmaning som Love anser är en av 
deras största utmaningar, är att produkten inte går att testa helt och hållet innan den lanseras.  
 
Då Love och hans kollega har kunskap och erfarenhet från marknadsföring sen tidigare har de 
gjort tester även för att ta reda på hur de ska nå ut till sina kunder. Love menar att idén om 
själva tjänsten inte är det viktigaste utan att faktiskt ta den ut på marknaden och att ha ett bra 
team runt sig. Därför är de ute efter att anställa fler. Han berättar även att det är svårt att göra 
en entreprenörsrunda om man tidigare inte har gjort det.  
 
För att etablera sig på marknaden berättar Love om growth hacking, vilket innebär att 
tjänsten sprider sig genom tjänsten i sig och blir viral. Om hur de ska skala upp i framtiden 
säger Love att de har två val, att antingen växa genom att erbjuda sparande inom flera 
kategorier eller att expandera utomlands. Han anser att detta sker när företaget blivit etablerat 
på hemmamarknaden.  

4.3 Toborrow 
Intervju med Stefan Granlund 2018-05-08, intervjun har spelats in. 
 
Stefan är operativ ansvarig på Toborrow som arbetar med lån och sparande via en digital 
plattform. Toborrow startade upp sin verksamhet år 2014 och Stefan började kort därefter på 
företaget i samband med att de lanserade plattformen. Tidigare har han arbetat inom flera 
startups. I början var det främst familj och vänner som nyttjade plattformen som går ut på att 
privatpersoner lånar ut pengar till företag som behöver finansiering.  

4.3.1 Reglering 
Under 2015 kom första granskningen från Finansinspektionen angående gräsrotsfinansiering. 
Det slog hårt mot Toborrow som gick från tio anställda till tre. Det blev en osäkerhet i om de 
skulle få fortsätta bedriva verksamheten. Stefan berättar att Toborrow är registrerad som 
betaltjänstleverantör. När de ansökte om att bli betaltjänstleverantörer tog det 6-7 månader att 
få tillståndet. När de väl fick tillståndet kunde de återuppta verksamheten och anställa 
personal igen. Hade de inte fått tillståndet så hade de inte fått fortsätta bedriva sin 
verksamhet. Innan Finansinspektionens svar angående tillståndet hade de kört på väldigt hårt 
med marknadsföringen. Om det inte hade stoppats av det regulatoriska hade de kunnat köra 
vidare på den marknadsföring som de körde på med innan, men Toborrow ser det som en 
nystart nu och har nu anställt mer personal. Stefan berättar: 
“När Finansinspektionen gick in och sa hur vi skulle regleras, upphörde i princip hela 
verksamheten, allt fokus blev på att lösa tillståndsfrågan. Det blir en väldig osäkerhet och får 
vi avslag får vi inte bedriva verksamheten längre och då måste man lägga ner. Den 
osäkerheten gjorde att folk valde att byta jobb.” - Stefan Granlund, Toborrow 
 
Toborrow som var först med sin typ av verksamhet har fått vara med och påverka hur de 
regleringarna ska vara. När de började sin verksamhet hade Finansinspektionen inte koll på 
hur denna typ av tjänst skulle regleras, så det var först när utredningen kring 
gräsrotsfinansiering blev färdigställd som tillståndsarbetet påbörjades. I Toborrows fall fick 
de själva skicka in ett förslag på hur de trodde att de skulle regleras. Därefter fick 
Finansinspektionen granska detta och avgöra om det var rätt sätt att göra det på eller inte.  
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Stefan säger att Finansinspektionens har svårt att hinna med i teknikutvecklingen och det blir 
därför svårt för dem att reglera små FinTech-startups och stora FinTech-aktörer med samma 
regleringar utan att gynna någon av parterna mer än den andra. Regleringarna har gjort att 
högre krav har ställts på Toborrow, det gör att det i vissa fall innebär ökade kostnader som de 
hade sluppit om de verkat i en oreglerad miljö. Stefan anser att det juridiska och regulatoriska 
aspekterna är komplexa och att det innebär stora kostnader och omfattande juridiska 
processer som gör att de får lägga resurser på sådant som inte nödvändigtvis är direkt 
affärsdrivande. Om de inte hade haft stora aktörer i ryggen, så som Bonnier och Marginalen 
så hade det blivit ännu tuffare för dem på grund av kostnaden som det innebär att verka i en 
regulatorisk miljö. Stefan säger att tillgången till externt kapital varit en förutsättning för att 
ta dem dit det är idag. Annars hade de varit tvungna att gå in med egna pengar eller intäkter 
som redan från start genererar så pass mycket att man har råd med alla processer.  
 
Stefan berättar att de kommer att behöva ansöka om en högre nivå på tillstånd, 
betalningsinstitut, när de skalar upp verksamheten då tillstånden ibland måste baseras på 
transaktionsvolymer. Han berättar att det krävs mycket fokus och energi från arbetsteamet vid 
en tillståndsprocess. Nu har det precis anställt en person som ska ta hand om det legala inför 
nästa tillståndsansökan.  
 
Toborrow välkomnar att det kommer in fler aktörer som dem på marknaden. De anser att det 
är en utmaning för dem att som Stefan säger “ploga vägen för andra”. Om det skulle komma 
in fler aktörer på marknaden skulle de istället kunna hjälpa varandra och sprida kännedomen 
om denna typ av finansieringsform. Detta gör att det inte är rädda för konkurrenter utan de 
menar att marknaden är så pass stor att de behöver få in konkurrenter. Men Stefan säger att 
inträdesbarriären är för hög, så det blir ett stort steg för nya aktörer att komma in på 
marknaden. 

4.3.2 Skala upp 
De har flera externa resurser men även interna resurser som ska hjälpa dem att växa. Deras 
mål är att bli 24 anställda på företaget i år. De vill kunna bredda produktutbudet men även 
satsa mycket pengar på marknadsföringen i syfte att nå ut till marknaden. Marknadsföringen 
säger Stefan är nästa steg för att skala upp. När de är stabila i Sverige vill de eventuellt ut 
internationellt, de vill dock etablera sig ordentligt på den svenska marknaden först. De jobbar 
just nu agilt och anpassar sig efter hur marknaden ser ut, och berättar att de i framtiden 
eventuellt kommer utveckla produktutbudet. I vissa fall skulle det kunna komma att innebära 
ännu fler regleringar och i andra inte. 
 
Stefan säger att det är en utmaning att nå ut till marknaden då konceptet är nytt och 
marknaden generellt känner till de traditionella aktörerna, men är positiva till toborrows 
koncept när de nås av budskapet. För att skala upp sin verksamhet är det just nu stort fokus på 
att få folk att känna till dem. Trovärdighetsfrågan är viktig när det kommer till finansiella 
produkter och tjänster. Det var därför strategiskt viktigt i början att skapa denna trovärdighet 
genom att ta in Bonnier som delägare. Toborrow är även med i en branschorganisation där 
flera företag hjälps åt och samarbetar i syfte att dels kunna påverka lagstiftarna, men även att 
säkerställa att det finns ett ramverk som gynnar seriösa aktörer. Han anser att man som 
startup har mycket vinning av att samarbeta med andra aktörer inom FinTech.  
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4.4 Froda 
Intervju med Martin Roxland 2018-05-14, intervjun har spelats in. 
 
Martin arbetar på Froda och är en av fyra grundare. Företaget arbetar med 
finansieringslösningar för småföretag och startades år 2015, idag är de 15 stycken anställda. 
De lösningar som fanns på marknaden inom företagslån till små företag fungerade enligt 
Froda inte bra. För att kunna bygga upp verksamheten började de med att identifiera behovet 
och kunderna och gjorde under sitt första år en pilotstudie. Froda är ett finansiellt institut och 
behövde endast registrera sig hos Finansinspektionen för att få bedriva sin verksamhet. 
Martin och de andra tre som grundade företaget hade koll redan innan om att det inte 
behövdes någon reglering eller tillstånd och en av grundarna har juristbakgrund. Froda är 
även engagerade i olika FinTech-forum där de tar del av andra och hör om det är några 
förändringar som sker i branschen i form av regleringar exempelvis. 

4.4.1 Skala upp 
För att skala upp sin verksamhet står de med utmaningar som att hitta nya sätt att skaffa 
kunder och bygga upp sin IT. Mängden kapital och den tid det tar att anskaffa kapital har 
spelat störst roll för att skala upp. För att ha kunnat växa så mycket som de gjort har de hela 
tiden fått ta på sig ytterligare kostnader, som att anställa personal. Fram till i år har Froda 
gjort underskott i verksamheten och den största delen av kapitalet har gått till marknadsföring 
och lön till de anställda. Martin säger att det tar ett tag innan marknadsföringen ger effekt och 
att de pengar man investerat i marknadsföring är sådant man ligger ute med. Detta bidrar till 
att det blir en släpande effekt och det tar ett tag innan pengarna för marknadsföringen 
kommer igen.  
 
Martin säger att de i framtiden vill etablera sig utomlands och eventuellt få ner sina 
finansieringskostnader för att skala upp sin verksamhet ytterligare. Det viktigaste i deras 
tillväxtstrategi är produktutveckling, titta på nya marknader och nya sätt att hitta kunder.  

4.4.2 Finansiering 
Froda har tagit in kapital i ett par olika omgångar och det är ofta långa processer och kräver 
mycket arbete. I början fick Froda främst in kapital från ängelinvesterare och några företag. 
De har räknat med att det tagit cirka 3-6 månader per gång med att få in kapital. Denna tid 
beror främst på att båda parter ska lära känna varandra. Martin beskriver dessutom att det 
varit lite av ett flockbeteende investerarna i mellan. När en har sagt ja så hoppar de andra på, 
så att det blir som en snöbollseffekt.  

4.5 Företag X 
Intervju med respondent X 2018-05-16, intervjun har spelats in. Företag X och deras 
respondent önskar vara anonyma. 
 
Respondent X och två till personer grundade företag X år 2017. De utvecklar en lösning för 
konsumtionsdata men har ännu inte en färdig produkt. Företag X behöver inget tillstånd för 
att få bedriva sin verksamhet. De har lagt ner mycket tid på att studera befintliga alternativ på 
marknaden och tagit fram en ny teknisk lösning som inte finns på marknaden idag. Det är 
enligt respondent X ingen annan som har alla delar som företag X kommer att leverera.  
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4.5.1 Finansiering 
En av företag Xs största utmaning just nu för att skala upp verksamheten är att bygga upp 
produkten och få tag på kapital. Respondent X berättar om utmaningen att övertyga 
investerare att lägga pengar och resurser på företag X. Det respondent X menar är svårt är att 
övertala dem om att det kommer att bli stort. Respondent X berättar att de flesta investerare 
vill veta att det finns en färdig produkt och uttalanden om produkten. Men det går inte att 
bygga upp just denna produkt bara för att testa. De har en applikationsprototyp just nu men 
den visar endast hur det kommer att se ut, inte hur tjänsten faktiskt fungerar. Respondent X 
berättar även att det är svårt med investerare på grund av att de frågar vad som krävs för att 
skapa produkten, men detta kan kan bli svårt då produkten utvecklas agilt och gradvis byggs 
ut. Respondent X säger att produkten konstant kommer utvecklas och förbättras. Respondent 
X säger att investerare är rädda för att investera för lite för att de inte får den färdiga 
produkten efter investeringen, men de vågar inte heller ge för mycket på grund av risken. 
 
Respondent X berättar även att det tar mycket tid att hitta investerare och företag X måste 
hitta finansiärer som är villiga att ta hög risk. De har hittills haft svårt att hitta finansiärer och 
har därför fått ta lån och bidrag som de kan ta del av så att det inte stoppar upp utvecklingen 
av företaget. Företag X får även stöd och hjälp av en inkubator. 

4.5.2 Skala upp 
Respondent X berättar att de har tre ben på gång som de utgår ifrån för att kunna skala upp 
sin verksamhet. Dessa är att få in investeringar, tekniken bakom produkten och 
marknadsföring. För att nå ut till marknaden måste de både nå ut till företagen men även 
användarna. De tror att de når användarna genom sociala medier och marknadsföring, vilket 
är vad de kommer satsa på. Det har lagt ner mycket tid på att ta reda på vad för befintliga 
lösningar det finns just nu och hur människor hanterar dem. De har gjort olika workshops och 
prototyp-tester för att se vilket behov användarna har. 
 
Alla tre grundare besitter olika kompetens. Men ingen av dem har tidigare drivit en startup. 
Respondent X säger att det svåra med startups är att, om man inte har tidigare erfarenhet 
inom det, inte har koll exempelvis affärsänglar på grund av att de aldrig tidigare varit kontakt 
med den typ av finansieringsalternativ tidigare. Företag X har som mål att anställa fler redan 
nu men att det är svårt att ge folk fast anställning på grund av finansieringen. Därför kommer 
de även kolla på alternativa anställningsformer som exempelvis aktieoptioner. De tar även 
mycket hjälp externt genom att hyra in utvecklare och designers i kortare tidsperioder.  
 
I och med att det är svårt för företag X att få tag på kapital så arbetar de på ett projekt i taget. 
När de får in en investering så satsar det just det kapitalet på ett projekt. De har en priolista 
med allt de måste göra som de utgår ifrån för att kunna ta sig framåt men även för att använda 
det kapital de får in på bäst sätt. De kommer realisera lite i taget och utveckla och bygga på 
produkten över tid. Detta gör att utvecklingen inte står stilla. I början var tanken att de skulle 
få in allt kapital först för att kunna bygga upp det, men det är ännu ingen som vågar chansa. 
De har ännu inte fått in investeringar från affärsänglar. Detta kan bero på att de inte har 
tidigare erfarenhet från affärsänglar. Målet för företag X är att få in en större investering via 
affärsänglar.  

4.6 Safello 
Intervju med Niklas Lundback 2018-05-17, intervjun har spelats in. 



 26 

 
Safello arbetar med Bitcoin och grundades år 2012. Niklas är produktutvecklingschef och har 
arbetat på företaget sen år 2017. Safello är registrerat som ett finansiellt institut vilket endast 
är en registrering hos Finansinspektionen. 

4.6.1 Reglering 
Safello har tankar på att utveckla verksamheten och då uppkommer diskussioner om andra 
tillstånd och licenser, och till detta behöver de kapital. Niklas säger att det inte bara är 
tillståndet som kostar utan att en stor kostnad går åt att leva upp till de förväntningar som 
tillstånden kräver. För att hålla koll på regleringar och eventuella tillstånd har de anställt en 
person. Detta anses viktigt på grund av att lagar och regler inom kryptovalutor hela tiden 
förändras. Niklas anser att Finansinspektionen inte har jättebra koll på Bitcoin och att det kan 
vara anledningen till att inga regleringar finns än och att det är svårt att reglera.  

4.6.2 Finansiering 
Safello fick från början in kapital från affärsänglar, entreprenörer inom bitcoin och även 
crowdfunding. Nu senast har de fått in riskkapital. Investerarna har krav på att bolaget ska 
växa snabbt och för att växa snabbt måste Safello få in rätt kompetens på företaget. Detta är 
en av deras största utmaningar. Riskkapitalisterna kastar hellre in handduken lite för tidigt än 
för sent och om bolaget inte har hunnit växa i den takt som de önskar så förlorar de 
finansieringen. 

4.6.3 Skala upp 
För att skala upp verksamheten och bli större så krävs det, enligt Niklas, att de förbättrar 
produkten och får den så bra som möjligt. De vill att hela produkten ska kännas rätt och klar 
innan de går vidare i att skala upp verksamheten och når ut till marknaden genom 
marknadsföring. Men för att skala upp och utveckla produkten måste de få in rätt kompetens 
på företaget. Detta har varit en av deras största utmaningar att bygga upp organisationen. Men 
de behöver mer personal för att kunna växa och bli större. Just nu behöver de tillsätta tre 
poster som saknas som de måste ha för att bli större. 
 
Niklas berättar även att de har mycket kontakt med andra företag som också arbetar med 
Bitcoin. De samarbetar och hjälper varandra och är glada för varandras framgång. Han menar 
att det är en god atmosfär. Han berättar att FinTech generellt i Sverige transformerar om det 
finansiella systemet, allihopa tillsammans. 

4.7 Sammanfattning 
Nedan presenteras sammanfattning av empirin i tabellformat, se tabell 2. 
 
TABELL 2: EMPIRISAMMANFATTNING 

 
Företag Skala upp Finansiering Reglering  
Sharin  
(Försäkring) 

Kompetens Svårigheter, söker 
investerare och 
samarbetspartners 

Tillstånd krävs för att 
bedriva verksamhet 

Myntino 
(Sparande) 

Nå marknaden och 
kunder 

Bootstrappat, söker 
investerare, 
affärsänglar 

Tillstånd krävs för att 
bedriva verksamhet 
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Toborrow 
(Lån & sparande) 

Nå marknaden och 
kunder 

Större aktörer, Bonnier 
och Marginalen 

Alternativt tillstånd 
upp till viss nivå 

Froda 
(Företagslån) 

Skaffa kunder och 
bygga upp IT 

Ängelinvesterare Endast registrering 

Företag X 
(Konsumptionsdata) 

Utveckla produkt och 
marknadsföring 

Svårigheter samt letar 
investerare 

Inga tillstånd krävs 

Safello 
(Bitcoin) 

Utveckla produkt & 
kompetens 

Affärsänglar, 
entreprenörer & 
Crowdfunding 

Endast registrering 

Källa: Egenproducerad sammanfattning av empiri 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras empirin med koppling till teorin som presenterats i kapitel 2. 
Vidare presenteras analysen utifrån de olika teorierna. 

 

5.1 Startup livscykel 
Företagen placeras och analyseras utifrån de olika stegen i Salamzadeh & Kawamorita Kesim 
(2015) livscykel. Analysen med hjälp av livscykeln visar hur företagen arbetar för att skala 
upp verksamheten och nå nästa steg. 

5.1.1 Bootstraping stage 
Samtliga företag har validerat och definierat sin affärsidé då de har en tydlig plan om vilket 
behov de ska uppfylla, det är viktigt enligt Picken (2017) för det lägger grunden för hela 
verksamhetens lönsamhet i framtiden. Det första steget för en startup handlar om att påbörja 
utvecklingen av affärsidén och det är ett mycket tidigt skede i uppstartsfasen enligt 
Salamzadeh & Kawamorita Kesim (2015). Sharin har fortfarande sin idé hemlighållen vilket 
gör att det kan bli svårare att validera idén, men detta har de kunnat göra genom att identifiera 
behovet. Av samtliga företag är det endast Sharin som har en hemlighållen idé som inte ännu 
har presenterats. Detta gör dem unika i denna undersökning. Stefan på Toborrow ser däremot 
ingen utmaning i att idén har spridits, på grund av de redan har kommit mycket längre i 
utvecklingsprocessen än potentiella konkurrenter. Han menar även att konkurrenter är bra i 
detta sammanhang då de tillsammans kan bana väg för de utmaningar som uppkommer inom 
FinTech, men att inträdesbarriärerna är för höga och att det är ett stort steg för nya aktörer.  
 
Myntino, säger att det är tack vare tidigare kontakter i form av vänner som de kommit i 
kontakt med eventuella finansiärer i ett tidigt skede. Detta stämmer till viss del med det 
Freear, Sohl och Wetzel (2002) skriver att de är vanligt att startups börjar med att leta bland 
interna källor för finansiering, som familj och vänner som tror på idén för att komma igång. 
För Toborrows del var det vänner och familj som använde sig av plattformen precis i början 
och för Safello och Froda har en affärsängel investerat i ett tidigt skede vilket hjälpt dem att 
skala upp verksamheten i en tidig fas. Alla företag har gått vidare från den tidiga fasen som 
innebär själva starten av utvecklingen med affärsidén och har nu tagit sig till olika stadier 
med hjälp av olika medel. 

5.1.2 Seedstage 
Företag X, Sharin och Myntino är i liknande tillstånd och befinner sig i seed stage. Sharin och 
Myntino är i behov av finansiering och letar efter investerare för att få hjälp att betala 
tillstånd för att kunna skala upp verksamheten. Utan dessa tillstånd kan de inte fortsätta med 
sin verksamhet men de är svåra att få när företaget är i tidigt skede. För Toborrow stoppades 
tillväxten på grund av ett tillstånd som kom att krävas i tidig fas. På grund av tillståndet blev 
läget osäkert för Toborrow som gick från att vara tio anställda till tre stycken och hela 
verksamheten stannade upp, de fick därefter börja om hela resan på nytt. Emanuel på Sharin 
anser att de är få i företaget och flexibla vilket gynnar dem om förändringar kommer inom 
regleringar, men att ju fler som blir involverade desto svårare blir det att anpassa sig och 
skala upp. Vilket kan vara fallet för Toborrow som var större då tillståndet kom att krävas.  
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Picken (2017) påpekar att det är en utmaning att lägga en grund för att skala upp i framtiden 
och att behovet av finansiering ökar drastiskt i denna fas. Det är precis vad företagen i “seed 
stage” står inför just nu. Samtliga är i stort behov av finansiering, av olika orsaker för att 
kunna gå vidare med sin verksamhet och skala upp. Sharin och företag X har även tagit hjälp 
av inkubatorer för att få hjälp att utvecklas vilket Salamzadeh och Kawamorita Kesim (2015) 
skriver är typiskt för “seed stage”.  
 
Företag som befinner sig i detta skede kommer ha svårt ta sig vidare enligt Salamzadeh och 
Kawamorita Kesim (2015) som skriver att det är i detta steg som de flesta startups 
misslyckas, oavsett hur bra idén är. För Sharin och Myntino gäller det att finansiera 
tillstånden och om de lyckas med det och skala upp verksamheten så har de en hög chans att 
bli ett framgångsrikt företag menar Salamzadeh och Kawamorita Kesim (2015). Företag X 
däremot har inget tillstånd som krävs och lyckas de få in finansiering kan det läggas på att 
skala upp verksamheten och lyckas de få investerare så finns det även en hög chans för dem 
att bli framgångsrika enligt Salamzadeh och Kawamorita Kesim (2015).  
 
De tre företagen i seed stage arbetar med att försöka få ut produkten på marknaden vilket är 
typiskt för denna fas enligt Salamzadeh och Kawamorita Kesim (2015), de möter dock 
utmaningar i det där finansiering ligger i grunden. 
 
Ett sammanhängande problem för företagen i denna tidiga fas är att få investerare att tro på 
idén och produkten som inte är färdigutvecklad och finns på marknaden ännu. Företag X 
upplever att investerare ser en stor risk i denna tidiga fas de befinner sig i och att det är svårt 
att övertyga dem att lägga pengar på deras produkt. De upplever det även svårt att övertyga 
investerare om att det kommer bli stort och de flesta investerare vill veta att det finns en 
färdig produkt och uttalanden om produkten. Detta bidrar till svårigheter i den tidiga fasen då 
företaget är i stort behov av kapital för att gå vidare och det gäller även Sharin. Sharin stöter 
på problem i att inte avslöja sin idé samtidigt som de behöver pitcha idén för investerare. De 
behöver finansiering till tillståndet men investerare kräver tillståndet för att vilja finansiera 
företaget. Detta skapar en ond cirkel för Sharin i det tidiga skedet.  
 
Företag X nämner även problem med att det inte går att bygga upp produkten bara för att 
testa den och Myntino anser att en av deras största utmaningar är att de inte går att testa 
produkten helt och hållet innan den lanseras. Respondent X berättar att det tar mycket tid att 
hitta investerare och att det är svårt, det nämner även de andra företagen i seed stage. Företag 
X berättar att de i denna fas måste hitta investerare som är villiga att ta en hög risk. 
Investerare frågar vad som krävs för att skapa produkten men respondent X menar att 
produkten utvecklas konstant. Investerare är rädda att investera för lite för att de inte får den 
färdiga produkten, men de vågar heller inte investera för mycket på grund av risken. Vilket 
beskriver svårigheterna av att skaffa finansiering i ett seed stage för företag X.  
 
På grund av svårigheten av att hitta finansiärer har företag X behövt ta lån för att inte stoppa 
utvecklingen. Företag X arbetar genom tre ben för att skala upp sin verksamhet. Det är att få 
investeringar, utveckla produkten och marknadsföring och just nu är största utmaningen 
kapital och att bygga upp produkten. Som nämnts ovan är det en typ av ond cirkel där kapital 
behövs för att utveckla och investerare ser risker i att investera i en icke färdig produkt. I 
företag X falls måste de nå ut till både företag och användare för att skala upp. Dessa nås via 
sociala medier och marknadsföring, och de satsar även på att identifiera marknaden och 
användarna. Företag X tänker även anställa fler för att växa, men det är också svårt då kapital 
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behövs. Detta löser de genom att ge alternativa anställningsformer som aktieoptioner, för att 
de behöver bemanningen för att fortsätta skala upp. I denna tidiga fas där företag X har svårt 
att hitta investerare så löser det utvecklingen genom att arbeta i projekt. När de får in kapital 
tar de ett projekt i taget i en prioriterad ordning för att utnyttja kapitalet på bästa sätt. Med 
projekten bygger dem och utvecklar verksamheten över tiden men det var dock inte tanken 
från början om de haft kapital. Men med dessa delprojekt möjliggör det för dem att 
utvecklingen inte står stilla. Förutom att hitta investerare för att skala upp arbetar Sharin 
mycket med kompetens i företaget, rätt kompetens ökar företagets kraft. Myntino oroar sig 
över hur de ska attrahera målgruppen, hur de ska få kunderna att förstå att ett sparande hos 
dem är lika tryggt som hos banken och även bättre. För dem är det viktigaste att faktiskt ta 
produkten ut på marknaden och de kan de göra genom growt hacking. I framtiden vill de 
erbjuda sparande inom flera kategorier eller expandera utomlands för att skala upp. Men att 
det först gäller att bli etablerade på hemmamarknaden.  
 
För att Myntino, Sharin och företag X ska ta sig förbi detta steg i livscykeln behöver de 
skaffa finansiering och lansera tjänsterna. Varken Froda eller Safello har behövt tillstånd för 
att få bedriva sin verksamhet utan har endast behövt registrera sig som finansiellt institut och 
har därför, precis som företag X gör nu, kunnat använda kapitalet till att utveckla 
verksamheten. Froda, Safello och Toborrow har tagit sig förbi “seed stage” och befinner sig 
just nu i “creation stage”.  

5.1.3 Creation stage 
Företagen som tagit sig till creation stage, har till skillnad från företagen i seed stage, börjat 
utveckla teamet genom att anställa personal, lanserat tjänsterna och börjat ta plats på 
marknaden vilket Salamzadeh och Kawamorita Kesim (2015) skriver är typiskt för “creation 
stage”. Dessa företag har fått investeringar och samarbeten i ett tidigt skede vilket möjliggjort 
för dem att utvecklas. Toborrow lyckades finansiera tillståndet som krävdes vilket möjliggjort 
för dem att lansera tjänsten. De beskriver liksom Froda att de har haft ett starkt kapital från 
början. För att Froda ska kunna skala upp sin verksamhet har de hela tiden fått ta på sig 
ytterligare kostnader, som att anställa personal och marknadsföra sig. Detta har lett till att 
Froda gått med förlust fram tills i år. Likheter mellan Froda och Toborrow ses då båda 
företagen har haft fått in kapital i en tidig fas, vilket kan ha bidragit till att de båda befinner 
sig längre fram än de företagen som fortfarande står med utmaningar inom både finansiering 
och reglering framför sig. Ett samband mellan Froda och Safello är att de inte har behövt 
något tillstånd. Den finansieringen som de lyckats få har de kunnat lägga på utveckling, vilket 
även företag X kan göra om de lyckas hitta investerare.  
 
Trots att företagen i creation stage tagit sig in på marknaden, precis som Salamzadeh 
(refererad i Salamzadeh & Kawamorita Kesim 2015) skriver, upplever samtliga svårigheter i 
att nå nya kunder. Stefan på Toborrow säger att det är en utmaning att få förtroende av 
kunderna och visa att tjänsten är säker, detta trots att de har två stora företag i ryggen. I 
början tog de in Bonnier som delägare för att skapa trovärdighet. Froda och Toborrow säger 
att de satsar på bland annat marknadsföring för att kunna nå ut till fler. Martin på Froda säger 
att de investeringar de gör i marknadsföringen ger en släpande effekt och det leder till att 
företaget ligger ute med det kapital som har investerats. Men att satsa på marknadsföringen i 
denna fas skiljer sig från det som Niklas på Safello säger då han menar att de inte kan få 
människor att vara intresserade av Bitcoin utan att de redan måste ha det intresset. Samtliga 
företag nämner att de kommer att arbeta med utvecklingen av produkterna eller bredda 
produktutbudet. Safello är det enda företaget som kommer att satsa på att utveckla produkten 
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innan de börjar med marknadsföringen och Niklas säger att det är av stor vikt att produkten 
känns klar innan de går vidare. För att lyckas skala upp anses produktutvecklingen viktig för 
samtliga företag. Stefan på Toborrow säger att de arbetar agilt för att kunna anpassa sig efter 
marknaden med vad för typ produkter som kommer lanseras. Martin på Froda säger att de vill 
nå utomlands i framtiden, men att det i detta läge är viktigare med produktutveckling, 
uppbyggnaden av deras IT och att nå nya marknader och kunder för att skala upp. Safello 
lägger även stor vikt i att det krävs kompetens på företaget för att lyckas skala upp. Samtliga 
företag i creation stage anser att det krävs kapital för att de ska lyckas skala upp. Oavsett om 
det gäller anställa kompetens, utveckla produkter eller marknadsföra sig så är finansieringen 
en stor grund i det hela och Salamzadeh (refererad i Salamzadeh & Kawamorita Kesim 2015) 
skriver att finansieringen kan underlätta övergången från creation stage till att bli ett lönsamt 
företag. 
 
Utifrån analysen ovan placeras företagen i vilken fas de ligger i Salamzadeh och Kawamorita 
Kesims (2015) livscykel, se figur 5. 
 
FIGUR 5: LIVSCYKEL SOM MODIFIERATS  

 
Källa: Salamzadeh och Kawamorita Kesims (2015)  

5.2 Ekosystem 
FinTechs Ekosystem beskriver hur olika kärn attribut samverkar och driver utvecklingen. 
Analysen visar med hjälp av FinTechs ekosystem hur FinTech-startups påverkas av 
finansiering och reglering samt hur efterfrågan, kunskap och innovation möjliggör för både 
företagen och samhället att skala upp.  

5.2.1 Efterfrågan 
Tre av de tillfrågade företagen som agerar på marknaden berättar att de på olika sätt 
undersökt behovet och efterfrågan för sina tjänster redan innan de skapats. Martin på Froda 
förklarar att det inte fanns någon bra lösning just då och att det var anledningen till att de 
gjorde en pilotstudie för att identifiera behovet och kunderna. Liknande förklarar Myntino 
och företag X. Sharin som är speciellt i detta fall med en hemlighållen idé kan inte prova eller 
undersöka efterfrågan på samma sätt som de andra företagen, men grundaren Emanuel tror att 
behovet och efterfrågan finns. Alla undersökta företag har sett en möjlighet att skapa en 
tjänst/produkt som inte finns på marknaden och att efterfrågan finns. Denna efterfrågan på 
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olika typer av tjänster menar Nicoletti (2017) är det som bidrar till FinTech-startups skapas 
och drivs. 

5.2.2 Kunskap 
Sharin arbetar aktivt för att ha en bred kompetens inom företaget för att utvecklas och skala 
upp sin verksamhet. För att skala upp och hålla koll på regleringar krävs det att kompetensen 
finns, detta ökar deras kraft i bolaget och stärker dem gentemot konkurrenter i branschen. De 
tar framförallt hjälp från kontakter för att upprätthålla den breda kunskapen inom företaget. 
Likaså berättar Martin på Froda att en spridd kompetens inom företaget är av stor vikt för att 
utvecklas. I både Sharin och Frodas fall är någon av grundarna jurister i bakgrunden och de 
båda beskriver att detta har haft en stor betydelse för dem. Emanuel på Sharin berättar att det 
har underlättat hanteringen av den hårt reglerade försäkringsbranschen och Martin på Froda 
säger att de sparat pengar då de inte behövt hyra in den kompetensen i ett tidigt skede. Safello 
har uttryckt att det är en stor utmaning att hitta personer med rätt kompetens till sin 
organisation men att det är av stor vikt för dem för att kunna fortsätta skala upp sin 
verksamhet. Ernst & Young (2016) menar att FinTechs ekosystem kräver att en stor mängd 
kunskap finns tillgänglig för att kunna utveckla både företagen och hela FinTech i stort. För 
Safellos del så så finns det enligt Ernst & Young (2016) inte tillräckligt med kunskap 
tillgänglig. För Safello kan det drabba företagets framgång vilket Niklas även understryker att 
betydelsen av rätt kompetens är stor. Safello behöver anställa den kompetensen för att kunna 
växa. För att kunna upprätthålla en bred kompetens i företagen tar majoriteten in extern hjälp 
för tidskrävande och svåra processer, såsom advokater, utvecklare och designers.  
 
Samtliga respondenter har uttryck vikten av att ha rätt kompetens i teamet eller runt om sig 
vilket kan kopplas till kärn attributet kunskap i Nicolettis (2017) ekosystem som belyser 
betydelsen av kompetens inom FinTechs ekosystem. Majoriteten av respondenterna uttrycker 
att de haft stor nytta av den kunskap de haft sen tidigare och att kunskapen är betydelsefull 
framförallt i en startup. Denna kunskap som grundarna besitter från tidigare arbeten menar 
Ernst & Young (2016) är en grund i att företagen förmår att lyckas och kan få in kapital. Men 
bara en respondent har tidigare erfarenhet från startups och det är Stefan på Toborrow. Enligt 
Ernst & Young (2016) är entreprenörskap en av tre viktiga kompetenser som behövs i ett 
FinTech-företag för att lyckas. Detta understryker Love på Myntino genom att berätta att det 
är svårt att göra en entreprenörsrunda om man inte har gjort det innan. Även respondent X på 
företag X beskriver att hon upplever det som en svårighet att inte ha någon kunskap från 
startups, det dyker bland annat upp faktorer som de aldrig tidigare varit i kontakt med och det 
skapar utmaningar.  
 
En aspekt om kompetens som alla företag, förutom Myntino, har tagit upp är betydelsen av 
support som de får från andra FinTech-startups. Det visar sig vara en gemensam och 
gynnsam kultur företagen emellan där de delar med sig av sin kunskap för att hjälpa varandra 
att skala upp sina verksamheter och hantera svårigheter i form av exempelvis regleringar. I 
och med det drivs hela branschen framåt då de supportar och delar kunskapen med varandra 
istället för att endast konkurrera. Genom att FinTech-företagen delar med sig av sin kunskap 
och gör den tillgänglig till andra driver det FinTech och företagen inom FinTech framåt enligt 
Ernst & Young (2016).  
 
Niklas på Safello berättar att de har mycket kontakt med andra företag som sysslar inom 
samma område. De samarbetar och utbyter kunskap och är glada för varandras framgång och 
menar att det är en god atmosfär. Han berättar att FinTech generellt i Sverige transformerar 
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om det finansiella systemet genom att hjälpa varandra. Även Stefan på Toborrow säger att 
man som startup har mycket vinning i detta, i syfte att påverka lagstiftarna men även att 
säkerhetsställa att det finns ett ramverk som gynnar seriösa aktörer. Froda är likaså med i 
olika FinTech-forum där de skulle gör sig tillgängliga för att kunna reagera om förändringar 
sker i branschen vilket gynnar dem. Vikten av kunskap har både är och har varit av stor 
betydelse för samtliga företag och det driver FinTech framåt. 

5.2.3 Kapital 
Finansieringen påverkar samtliga företag men på olika sätt. I likhet med det som Nicoletti 
(2017) skriver så påverkar det verksamhetens möjligheter att lyckas. Behovet av finansiering 
för kostsamma tillstånd påverkar tre av de undersökta företagen. Sharin, Myntino och 
Toborrow är alla tre i behov av tillstånd från Finansinspektionen som är dyra. Myntino som 
är i tidig fas har ännu inte tagit in något kapital vilket gör att företaget ännu inte har börjat sin 
verksamhet på grund av att de inte kunnat finansiera tillståndet ännu. Sharin söker både 
samarbetspartners och investerare och upplever det svårt. Toborrow däremot har 
finansieringen redan tack vare de stora aktörerna de har i ryggen, men de höga kostnaderna 
som det regulatoriska och juridiska kräver innebär att tillväxten ändå hämmas. Safello har 
endast haft diskussioner om att utveckla verksamheten och att det i sin tur skulle kunna leda 
till att de är i behov av ett tillstånd som de behöver finansiering till. Både Stefan på Toborrow 
och Niklas på Safello säger att när företag får sitt tillstånd så ställs det högre krav på företaget 
vilket i sin tur innebär högre kostnader för att upprätthålla. Detta kan tänkas bli fallet för 
Sharin och Myntino när de fått sitt tillstånd. I likhet med det skriver Arner, Barberis och 
Buckley (2015) att det kapital som läggs på att identifiera, anpassa sig och följa regleringarna 
hämmar företagens möjlighet att skala upp verksamheten. 
 
Företag X har som tidigare nämnt att de har svårt att hitta investerare på grund av den tidiga 
fas de är i och att de inte har en färdig produkt att visa upp, hittills har de tagit lån istället men 
letar efter affärsänglar. Detta kan kopplas till både Myntino och Sharin som inte heller har en 
färdig produkt att visa upp och som har svårt med finansieringen. 
 
Samtliga respondenter i denna undersökning är överens om att det behövs finansiering för att 
skala upp verksamheten, vilket kan kopplas till det Haddad och Hornuf (2018) skriver att 
startups är i behov av för att lyckas. Dock uppstår svårigheter i att få in finansiering när 
företagen vill skala upp sin verksamhet. Niklas på Safello säger att investerare tenderar att 
vilja se att företaget växer tillräckligt snabbt för att vilja investera, medan problematiken som 
Niklas säger blir att de inte kan växa så snabbt om de inte får in tillräckligt med kapital, vilket 
också skapar en ond cirkel som i Sharins och företag X fall. Safello anser att investerare 
hellre kastar in handduken lite för tidigt än för sent om företaget inte vuxit i önskad takt.  
 
Fyra av företagen uppger att det är en tidskrävande process att försöka in kapital. Martin på 
Froda som är ett av företagen anser att det är tidskrävande för att båda parter måste lära känna 
varandra. Martin säger att tiden som det tar att få in kapital har spelat störst roll för 
möjligheten att skala upp företaget. Han beskriver även att investerarna beter sig som en 
flock, när en hoppar på tåget så skapar det intresse för andra.   
 
Fyra av företagen har lyckats få finansiering och investerarna kan kopplas till de Nicoletti 
(2017) presenterar i ekosystemet. Affärsänglar nämner två av företagen att de tagit hjälp av i 
ett tidigt skede och det är också det sättet som Myntino och företag X försöker få in 
finansiering på just nu. Detta stämmer överens med det Nicoletti (2017) skriver om att 
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affärsänglar investerar i ett tidigt stadie i startups livscykel då båda befinner sig i seed stage. 
Utöver det så har två av företagen kunnat få finansiering via både börsnoterade företag och 
riskkapitalister som även dessa tas upp i ekosystemet. Safello har även tagit in kapital via 
crowdfunding, vilket de är ensamma om att ha gjort av studerade företag i studien. 

5.2.4 Reglering 
Företagen har påverkats i olika mån av regleringarna som finns och enligt Lee och Shin 
(2018) påverkar det deras möjligheter att agera. Två av företagen, Sharin och Myntino, möter 
höga barriärer i form av tillstånd som krävs för att bedriva verksamheten. Dessa tillstånd 
anser flera av respondenterna är mycket tidskrävande och kostsamma processer. Treleaven 
(2015) tar upp faktorn om barriärer och menar att många FinTech-företag blir avskräckta på 
grund av tiden och kostnaden av att få tillstånd för verksamheten. Enligt Stefan på Toborrow 
krävs mycket energi från teamet och högre kostnader och en person sitter heltid med det 
regulatoriska, vilket även Safello har. I Safellos fall med bitcoin förändras regleringen hela 
tiden och idag är de reglerade som ett finansinstitut. Myntino, Safello och Toborrow anser att 
Finansinspektionen har dålig koll på hur områdena ska regleras då det är bland annat nya 
områden och snabbföränderliga. I Myntions fall då tjänsten är en robotrådgivare finns 
svårigheter i att veta vem som är ansvarig. Stefan på Toborrow anser även att det är svårt att 
reglera stora finansiella aktörer med samma regleringar som FinTech-startups och att 
finansinspektionen har svårt att hinna med i teknikutvecklingen.  
 
Myntino behöver hjälp från både investerare och advokater och advokatkostnaderna gör att 
beloppen blir mycket större än själva tillståndet. Toborrow som var först med sin typ av tjänst 
har själva fått vara med och påverka hur de ska regleras. Sharin har som nämnts ovan en bred 
kunskap inom just regleringar men tar även extern hjälp i företaget. Detta visar att företagen 
är måna om att hålla koll på regleringar och Treleaven (2015) skriver att oro annars kan 
skapas för att behöva uppfylla de krav som regeringen sätter och framförallt för 
konsekvenserna om dessa inte uppfylls. Genom att hålla koll på regleringarna så minskar 
företagen även riskerna.  
 
Både Sharin och Myntino behöver ansöka om tillstånd innan de har utvecklat klart och testat 
sin produkt. Detta menar Treleaven (2015) är en osäker punkt för FinTech-startups som också 
är en faktor som avskräcker företag till att ens starta en verksamhet. Sharin och Myntino 
verkar inom olika områden inom FinTech, men är båda påverkade av tillståndet som kräver 
dem på kapital för att kunna gå vidare med verksamheten.  
 
Dock agerar Sharin i en hårt reglerad försäkringsbransch och Emanuel berättar att trösklarna 
är höga för att ta sig in på marknaden och skala upp verksamheten. Emanuel önskar att det 
hellre fanns små lägre trösklar in på marknaden än en hög som det är idag. Emanuel menar, 
precis som Lee och Shin (2018) att regleringarna skapar barriärer för dem. Toborrow fick 
möjlighet att skala upp verksamheten genom att registreras som en betaltjänsteleverantör, 
istället för ett betalinstitut som är en högre nivå på tillstånd, vilket kan kopplas till det Tsai 
och Peng (2017) skriver om att det behövs ett alternativt regelverk. Ett alternativt regelverk 
skulle kunna gynna nykomlingar, som i detta fall Sharin och Myntino, och ta bort de höga 
inträdesbarriärerna för FinTech-startups i tidigt skede. Det hade kunnat främja både Sharin 
och Myntino som hade kunnat lägga mer tid och kapital på exempelvis utveckling av produkt 
och marknadsföring istället.  
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Dock möjliggjorde en förändring i regelverket hela idén med Sharin, vilket är ett fall då 
regleringen gynnat dem som Lee och Shin (2018) säger även kan ske med regleringen. 
Företag X är också i tidig fas men har inget tillstånd som krävs för verksamheten. De borde 
därför enligt Tsai och Peng (2017) ha lättare att hitta finansiärer då det finns en typ av klarhet 
inom regleringen i deras fall. 
 
Toborrow har registrerats som en betaltjänstleverantör hos Finansinspektionen, det innebär 
ett tillstånd som är på lägre nivå än ett tillstånd för betalinstitut. Ttt tillstånd som betalinsitut 
kommer att krävas när transaktions volymerna ökar och det innebär att mycket fokus och 
energi krävs från teamet. Även om betaltjänstleverantör ansökan är en lägre nivå av tillstånd 
så tog det 6-7 månader att få och det innebar även stora kostnader och stora processer, precis 
som Treleaven (2015) skriver kan vara en faktor som avskräcker många FinTech-företag. 
Toborrow satsar på att söka tillstånd som ett betalinstitut inom snar framtid och det verkar 
inte avskräcka dem som Treleaven (2015) menar kan hända. Stefan på Toborrow anser att det 
juridiska och regulatoriska aspekterna är väldigt komplexa och att det faktiskt tidigare har 
hindrat deras tillväxt som nämnts ovan i punkt 4.2. Froda och Safello däremot har inte 
påverkats direkt av några regleringar. De är registrerade som finansiellt institut och står under 
Finansinspektionens regler om penningtvätt och terrorism. Det har heller inte inneburit någon 
större kostnad för dem och inte utgjort något sorts hinder då de haft en klarhet i regleringarna 
vilket Tsai och Peng (2017) tar upp som en fördel för både startups och investerare.  

5.3 Innovation 
Samtliga respondenterna anser att deras områden är nya och att de bidrar med något som inga 
andra har kunnat eller kan leverera på marknaden idag, vilket stämmer överens med vad 
Tidd, Bessant och Pavit (2005) skriver om innovationer. Tjänsterna som företagen erbjuder 
anses enligt alla respondenter tillfredsställa ett omättat behov och detta tillsammans med 
kombinationen av teknologi sägs enligt Tidd, Bessant och Pavit (2005) vara ett av 
karaktärsdragen för ett litet innovativt företag. Samtliga företag berättar att utvecklingen av 
deras tjänst fortfarande pågår. Detta ska enligt Tidd, Bessant och Pavitt (2005) göra att 
företagen på sikt presterar bättre på grund av att de förbättrar eller förändrar produkter och 
tjänster. Detta menar även respondent X då hon säger att deras tjänst alltid kommer behöva 
förbättras och utvecklas.  
  
Dessa FinTech-startups som undersökts är små och innovativa och Stefan säger att de fått 
ploga vägen för deras typ av tjänst. Dessa små företag skriver Tidd, Bessant och Pavitt (2005) 
är dem som bidrar till en hög innovation. Dock berättar Emanuel på Sharin att de tillstånd 
som finns gynnar de större aktörerna vilket gör att utrymmet för innovation och nytänkande 
minskar. Love tydliggör också att många har nya idéer men verkställer dem inte i FinTech på 
grund av tillstånd som krävs. Detta påverkar både företagen och innovationstakten i 
samhället. Samtliga företagen är bland de första inom sina områden, vilket gör att de banar 
väg för andra startups och enligt Lee och Shin (2018) driver detta utvecklingen av 
finansbranschen framåt. Lyckas inte dessa företag att nå marknaden finns det risk att det 
hämmar innovationen och den ekonomiska tillväxten i samhället (Chishti & Barberis 2016, s. 
42).  
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som grundar sig i det empiriska och teoretiska 
och som besvarar forskningsfrågorna.  

 
Hur arbetar FinTech-startups för att skala upp sin verksamhet och ta sig in på 
marknaden? 
Samtliga FinTech-startups arbetar för att få in finansiering som är avgörande för deras 
möjligheter att skala upp verksamheten och ta sig in på marknaden. Kompetens och att hitta 
rätt personal inom företaget har visat sig vara av stor vikt, men är i många fall svår att hitta. 
För att skala upp verksamheten tar FinTech-startups hjälp av varandra för att kunna hantera 
utmaningar. De arbetar även med hur de ska nå ut till potentiella kunder och för att kunna 
bygga upp förtroendet till deras tjänst. 
 
Hur påverkas FinTech-startups av regleringar och hur hanterar företagen dessa? 
Företag som lanserat sin tjänst på marknaden har antingen fått ett alternativt tillstånd eller 
inte behövt ett tillstånd alls. Lägre inträdesbarriärer eller alternativa tillstånd skulle underlätta 
för FinTech-startups att kunna lansera sig på marknaden. Tillstånden sätter hinder och kräver 
mycket tid och resurser vilket håller tillbaka utveckling av företagen. 
 
Hur finansierar sig FinTech-startups och hur påverkar det företagen? 
FinTech-startups är i stort behov av finansiering men har svårt att hitta investerare som vågar 
satsa i en tidig fas. Det skapas en ond cirkel där investerare ställer krav samtidigt som 
Fintech-startups behöver finansiering för att kunna uppfylla kraven. Företag som lyckats få 
finansiering har lyckats lansera sin tjänst på marknaden. Ängelinvesterare är betydelsefulla 
för FinTech-startups möjlighet att skala upp verksamheten i en tidig fas. 
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras studien och dess slutsatser utifrån forskarna. 
 

7.1 Egna reflektioner om studien 
Den rådande utvecklingen av FinTech-branschen och aktualiteten av ämnet väckte intresset 
hos forskarna att undersöka branschen närmare. Under arbetets gång har det bekräftats att 
ämnet ständigt är under förändring och att mycket forskning kring FinTech fortfarande 
saknas. Syftet med studien var att undersöka hur FinTech-startups arbetar för att skala upp sin 
verksamhet och ta sig in på marknaden, samt hur de påverkas av finansiering och reglering. 
En förutsättning för att kunna få svar på dessa frågor var att komma i kontakt med personer  
med med rätt roll på företaget. Forskarna anser att samtliga respondenter har rätt roll och 
kunskap, men kan vara kritiska mot de respondenter som inte varit med och grundat företaget 
från början. Information kan ha missats angående finansiering och reglering i en tidigare fas. 
 
En positiv faktor i undersökningen är enligt forskarna variansen av företagen som undersökts. 
Detta har skett utan forskarnas medvetna påverkan då ett bekvämlighetsurval tillämpats. 
Samtliga företag är FinTech-startups som agerar i olika områden inom FinTech. Det har 
möjliggjort en vid syn på hur olika företag inom olika områden arbetar för att skala upp 
verksamheten och påverkas av faktorer som finansiering och reglering. En annan positiv 
faktor som bidragit till en bred syn är att samtliga företag har beskrivit sig som startup men 
befinner sig i olika stadier i livscykeln. Det har möjliggjort att forskarna har kunnat göra 
jämförelser beroende på vart företagen befinner sig i livscykeln.  
 
Forskarna är kritiska till antalet företag som undersökts då endast sex stycken FinTech 
företag i Stockholm är undersökta av totalt 188 stycken. Dock är inte forskarna medvetna om 
exakt hur många av dessa 188 FinTech företag i Stockholm som är just startups då det inte 
framgår någonstans trots noggrann granskning. En aspekt som forskarna upplevt svårigheter 
med är att intervjutillfället bidragit med mycket information som gjort det svårt att urskilja 
det viktigaste. Dock har detta lett till att forskarna fått en djup kunskap om FinTech-startups 
och deras arbete vilket har skapat ett ännu större intresse om ämnet. 
 
Forskarna kan se samband mellan tillstånd som krävs och företagets möjlighet att skala upp. 
Inträdesbarriärerna som tillstånden skapar, orsakar svårigheter för FinTech i tidig fas och kan 
enligt forskarna vara en av de bidragande faktorerna till att många misslyckas. De företag 
som fått ett alternativt tillstånd, eller inte behövt tillstånd alls har lyckats skala upp 
verksamheten och lanserat sin tjänst. Därför upplever forskarna att det är mycket viktigt att se 
över de inträdesbarriärer som finns då dessa upplevs som svåra att nå i en tidig fas för 
startups. Genom att sänka barriärerna eller skapa alternativa tillstånd på lägre nivåer skulle 
möjligheten kunna ges till FinTech-startups som behöver tillstånd för att lansera sin tjänst på 
marknaden. Detta skulle innebära att de skulle kunna lägga mer finansieringen på att utveckla 
tjänsten och lansera den på marknaden för att sedan ansöka om ett tillstånd i senare skede när 
de lyckats skala upp sin verksamhet. Forskarna anser att det är viktigt att dessa företag inte 
hindras då FinTech-innovationer driver hela finansbranschen framåt. 
 
En ny insikt som denna studie bidragit till är att FinTech-företagen i stor mån samarbetar med 
varandra istället för att endast konkurrera. Forskarna anser att det är unikt att dessa företag 
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som egentligen är varandras konkurrenter även kan hjälpas åt och bidra till FinTechs 
utveckling. Detta tror forskarna är en stor fördel för både FinTech-startups och FinTech 
branschen i helhet, då de tillsammans får FinTech att överleva.  

7.2 Vidare forskning 
Under studiens gång har forskarna fått bekräftat att det krävs mycket mer forskning inom 
ämnet FinTech som fortfarande är relativt outforskat. Ett förslag på vidare forskning skulle 
vara att undersöka hur FinTech-företagen arbetar för att skapa förtroende hos kunderna för att 
nå ut och bli stora. I denna undersökning visar resultat på att det finns svårigheter för 
majoriteten av företag att nå ut och skapa förtroende för de nya tjänsterna. Det är ett problem 
för FinTech-företagen och framförallt startups att de större aktörerna har ett starkt förtroende. 
FinTech-startupsen anser att de erbjuder bättre tjänster och produkter, men det räcker inte 
alltid till för att nå ut till kunderna i tidigt skede. På något sätt måste de skapa förtroende för 
att lyckas få nya kunder som vågar lita på deras nya tjänst. Det vore därför intressant att 
undersöka hur de går tillväga för att skapa förtroende hos kunder.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Allmänt 
● Berätta lite om företaget och affärsiden?  
● Vad är din roll och bakgrund?  
● Hur kom det sig att ni skapades?  

 
Skala upp 
● Hur arbetar ni för att skala upp er verksamhet?  
● Vad möter ni för utmaningar och möjligheter i arbetet att skala upp verksamheten? 
● Vad arbetar ni med just nu och vad är nästa steg? 
● Hur har ni arbetat för att ta er dit ni är idag? 

 
Finansiering 
● Hur har ni finansierat er verksamhet?  
● Hur har ni gått tillväga för att anskaffa finansiering? 
● Vilka utmaningar har ni stött på gällande finansiering? 
● Hur har finansieringen påverkat er verksamhet?  

 
Regleringar  
● Vilka regleringar står ni under? 
● Hur påverkar dessa regleringar er? 
● Hur hanterar ni regleringarna? 
● Vilka möjligheter och utmaningar finns det med regleringarna? 

 


