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Abstrakt 
Equity crowdfunding är ett relativt outforskat fenomen, men trots detta finns det viss 

forskning på ämnet. Den forskning som tidigare har gjorts är utifrån ett traditionellt synsätt på 

organisationer. Vi ville med hjälp av en kvalitativ studie undersöka och skapa förståelse för 

vilka andra värden och betydelser än ekonomiskt kapital som aktörer förknippar med equity 

crowdfunding. Vi hade en viss förförståelse och ville med hjälp av denna skapa en djupare 

förståelse. Därför valde vi att intervjua fem aktörer som alla har en koppling till bolag som 

genomfört en equity crowdfunding-kampanj. Med hjälp av ostrukturerade intervjuer lät vi 

respondenterna tala fritt om sina erfarenheter och utifrån detta kunde vi sedan bilda vår 

teoretiska referensram. De teman som vi funnit utifrån vår empiri är symboler, identitet, 

gränser, makt, socialt kapital samt humankapital. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Det har länge funnits en efterfrågan på ekonomiskt kapital hos entreprenörer som har en bra 

idé, men saknar finansiella medel. Därför har länge riskkapitalistens roll varit betydande för 

att få idén genomförd. För nystartade bolag som varken är börsnoterade eller har en 

väletablerad affärsidé kan det vara svårt att få in kapital genom exempelvis lån, obligationer 

eller riktad nyemission (Gompers och Lerner, 2004:6). Venture capital är ett sätt att lösa 

finansiering som oftast används i startup-fasen. Under denna fas har bolagen en hög risk, men 

också stor potentiell utveckling. Det gäller för investerare att våga riskera sina pengar för att 

vinna stort. Venture capital-aktörer kan vara både publika, men också privata där de består av 

flera privata investerare. Många gånger köper en venture capital-aktör upp en minoritetsandel 

i bolaget. Detta gör att bolaget får tillgång till aktörens nätverk. Aktören är även aktivt 

involverad i förvaltningen av de satsningar som de finansierar (Herciu, 2017:64f). 

 

Nuförtiden finns det ett nytt fenomen som kallas för crowdfunding. Crowdfunding tillåter 

enskilda företag, bolag eller ideella organisationer att samla in pengar från privatpersoner 

genom webbaserade plattformar för att finansiera projekt (Nehme 2017:253). Med hjälp av 

crowdfunding kan bolaget vända sig direkt till investeraren med sin idé, vilket innebär att det 

inte behövs några mellanhänder (Herciu, 2017:66). Små investerare har många gånger brist 

på kunskap inom finansiering och saknar erfarenhet medan riskkapitalister ofta har hög 

kunskap om ett nystartat företags möjligheter och värde. Det finns många typer av 

crowdfunding och några exempel på detta är reward crowdfunding, donation crowdfunding, 

lending crowdfunding och equity crowdfunding. Genom reward crowdfunding kan 

investeraren i motprestation få en orelaterad vara i belöning, men den kan också bestå av ett 

exemplar av den färdiga produkten. Inom donation crowdfunding tror istället investeraren så 

starkt på idén att motprestationen kan bestå av ett enkelt omnämnande. Lending 

crowdfunding kan ses som ett lån hos banken men istället för att vända sig till banken så 

vänder sig entreprenören till privatpersoner på webbaserade plattformar och ber om ett lån. 

Dessa pengar betalas sedan tillbaka med en viss ränta. När det kommer till equity 
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crowdfunding är investeraren intresserad, förutom av själva iden, även av bolagets kapital. 

Inom equity crowdfunding är motprestationen att man får en del av bolaget och ta del av 

potentiell avkastning (Ahlers et al., 2012:956). 

 

Equity crowdfunding innebär att entreprenören når ut till investerare genom en 

crowdfunding-plattform på internet. Investeraren kan på basis av den information som finns 

tillgänglig där fatta ett beslut . Equity crowdfunding skiljer sig från andra finansieringsformer 

genom att investeraren får följa processen på ett annat sätt (Ahlers et al., 2012:957). Eftersom 

entreprenören vänder sig till en webbaserad plattform som allmänheten har tillgång till har 

investeraren genom equity crowdfunding en väldigt låg ingångströskel till bolaget. Istället 

gäller det att vara först till kvarn på de andelar som bolaget släpper. Vad som skiljer equity 

crowdfunding från en vanlig nyemission kan exempelvis vara turordningen på vem som får 

teckna aktier. I en vanlig nyemission kan banken som företräder emissionen ge utvalda 

kunder en större tilldelning innan andra kunder får delta (Aggarwal, Prabhala, och Puri, 2002; 

Amihud, Hauser, och Kirsh, 2003). En metod som används inom equity crowdfunding är 

först-till-kvarn principen (Pepins, 2018).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Equity crowdfunding är ett relativt outforskat fenomen, men det finns en del forskning inom 

ämnet. Exempelvis Vismara (2016) undersöker hur storleken av entreprenörens sociala 

nätverk påverkar utfallet av en equity crowdfunding. I studien visas att bolag får in mer 

pengar genom equity crowdfunding om entreprenören i bolaget har ett mer omfattande socialt 

nätverk. Följaktligen har det sociala kapitalet en betydelse för utfallet, då ett större socialt 

nätverk leder till större möjligheter att attrahera investerare (Vismara, 2016). Studiens fokus 

ligger på att undersöka vilket värde socialt kapital har för equity crowdfunding. Studien 

undersöker dock inte om equity crowdfunding är värdeskapande i form av socialt kapital. Vi 

tror inte bara att socialt kapital bidrar till värdeskapande för equity crowdfunding utan också 

att equity crowdfunding är värdeskapande för det sociala kapitalet. 

 

Ahlers et.al (2012) undersöker effekten av signaler som entreprenörer använder för att 

påverkar investerare att satsa kapital i ett crowdfundat bolag. I studien presenteras 
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humankapital och socialt kapital samt hur det är kopplat till framgång vid riskfyllda 

investeringar (Ahlers et al., 2012:975). Humankapital kan definieras som människors 

kunskaper och färdigheter, sådant som kan förvärvas genom utbildning och friskvård. 

(Abeysekera & Guthrie, 2004:3) Socialt kapital kan beskrivas som sociala relationer där 

människor litar på varandra och kan samverka på ett positivt sätt, (Johannisson, 2005: 55ff). 

Ahlers et.al (2012) förklarar hur begreppen humankapital och socialt kapital är kopplat till 

hur bolaget ska få in ekonomiskt kapital. Studien visar att ett större humankapital hänger ihop 

med att få in mer pengar genom crowdfunding. Detta för att kompetens förbättrar den 

entreprenöriella förmågan att upptäcka utvecklingsmöjligheter. Ahlers et.al (2012) skriver i 

sammanfattning av studien förslag på vidare forskningsmöjligheter, där det framförs en 

upplevd brist på forskning kring vad som driver en entreprenör till att använda just equity 

crowdfunding före andra finansieringskällor (Ahlers et al., 2012:975). Likt författarna 

upplever vi att det saknas en djupare förståelse för de betydelser och värden som skapas vid 

en equity crowdfunding. 

 

Vi upplever att Ahlers et.al (2012) och Vismaras (2016) forskning är representativa exempel 

på hur den största delen av forskningen på equity crowdfunding ser ut, att den har ett 

traditionellt synsätt på organisationer. Enligt Jackson och Carter (2007) är de traditionella 

synsättet på en organisation, som de kallar för OB, i stor utsträckning lösningsorienterad och 

handlar om ekonomisk rationalitet. Jackson och Carter (2007) är exempelvis tydliga med att 

inom OB finns det en skarp gräns för vilka personer som är innanför och utanför en 

organisation. Det tenderar därför att hamna stort fokus på de ekonomiska aspekterna och 

mindre fokus på människorna i organisationen då det är en rationell ledare som arbetar efter 

vad som är mest effektivt. De beskriver det traditionella synsättet på en organisation som 

gammal med utgånget datum och menar på att det inte stämmer in med en nutida 

organisation. Allt vi gör som att arbeta, utbilda oss samt umgås med vår familj involverar en 

organisation. Med grund i detta, är det viktigt att förstå alla involverandes beteende för att 

begripa organisationen och hur den fungerar. Detta nya sätt att se på en organisation kallar 

Jackson och Carter (2007) för ob (Jackson och Carter, 2007:2ff). 

 

Denna studie ämnar därför att inom equity crowdfunding undersöka det som Jackson och 

Carter (2007) upplever att det traditionella synsättet på en organisation missar. Genom att 
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använda oss av Jackson och Carters resonemang kring ob vill vi undersöka vilka andra 

värden utöver ekonomiskt kapital, som skapas när man genomför samt deltar i en equity 

crowdfunding. Vi vill ytterligare undersöka varför bolag väljer att genomföra en equity 

crowdfunding istället för att finansiera sig genom en annan finansieringsform. 

 

För att studera vilka värden som det traditionella synsättet på en organisation missar har vi 

valt ett antal teoretiska begrepp. Enligt Jackson och Carter (2007) är det vissa aspekter man 

bör ha i åtanke när man studerar en organisation, exempel på detta är symboler, makt, 

identitet och gränser. En kort förklaring till dess betydelse är att symboler är grunden till vad 

vi kommunicerar och hur vi gör världen begriplig (Jackson och Carter, 2007:15). Makt är en 

del av alla organisationer och det kan existera i flera olika former (Jackson och Carter, 

2007:94). Gränser innebär att man försöker att särskilja på olika tillstånd som att något är 

säkert eller osäkert (Jackson och Carter, 2007:206). I grunden för makt, begränsningar och 

symboler finns människors identitet. Vad människor tror sig vara formar organisationen 

(Jackson och Carter, 2007:175). I denna studie har vi även valt att fokusera på hur begreppen 

socialt kapital och humankapital är relaterade till equity crowdfunding.  

 

Det praktiska bidrag vi vill åstadkomma genom denna studie är kunskap och erfarenheter 

som kan användas av företag som överväger att finansiera sitt bolag genom equity 

crowdfunding. Genom att studera en ovanlig finansieringsform som equity crowdfunding 

skapar vi ett praktiskt bidrag. Det teoretiska bidrag som vi önskar bidra med är att utöka 

förståelsen för vilka värden samt betydelser equity crowdfunding skapar utöver ekonomiskt 

kapital. Vi upplever det som ett aktuellt ämne där erfarenheter kan uppskattas. Med denna 

diskussion som bakgrund kommer vi fram till följande frågeställningar:  

 

Vilka andra värden och betydelser utöver ekonomiskt kapital förknippar intressenter med 

equity crowdfunding? 

 

Varför väljer aktörer att genomföra en equity crowdfunding framför andra 

finansieringskällor? 

 

Vad upplever investerare i deltagandet av en equity crowdfunding? 
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1.3 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att skapa förståelse för den förståelse som olika aktörer har för 

equity crowdfunding. 

 

1.4 Disposition 

Metod 

Vi använder oss av ett abduktivt tillvägagångssätt och presenterar därför vårt metodkapitel 

före den teoretiska referensramen. Detta för att vår studie utgår ifrån människors erfarenheter 

där vi presenterar en subjektiv förståelse och låter empirin styra teori (Bryman och Bell, 

2017:46). I vår metod presentera vi hur vi gått tillväga för att få svar på våra frågeställningar. 

Vi börjar med att presentera våra ontologiska och epistemologiska ställningstaganden. Detta 

ligger sedan till grund för vår beskrivning av förförståelse, forskningsmetod och 

forskningsansats. Sedan presenterar vi en förklaring av vår materialinsamling som består av 

en beskrivning av vårt urval, intervjuprocess, intervjumetod samt litteratursökning. Vi 

fortsätter sedan med att beskriva vår analysprocess och slutligen beskriver vi studiens 

kvalitetsmått samt våra etiska överväganden.  

 

Empiri 

I vårt empirikapitel presenterar vi det material vi har samlat in från fem intervjuer. Det 

empiriska materialet består av intervjuer med två investerare som deltagit i equity 

crowdfunding samt med tre personer som sitter i eller arbetar med bolag som genomfört en 

equity crowdfunding. 

 

Teori 

I denna del presenterar vi våra valda teoretiska teman baserade på vårt empiriska material. Vi 

presenterar kända teorier från bland annat Jackson och Carter (2007). Dessa presenterar ett 

sätt att se på en organisation som det traditionella synsättet missar. De teman som vi funnit 

utifrån vår empiri är symboler, identitet, gränser, makt, socialt kapital samt humankapital. 
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Tolkning av empiriskt material 

I denna del tolkar vi vårt empiriska material samt tolkar detta utifrån våra valda teorier. Med 

hjälp av de teorier som vi kommit fram till försöker vi hitta värden samt betydelser utifrån 

aktörernas erfarenheter av equity crowdfunding. 

 

Diskussion 

I denna del av uppsatsen för vi en diskussion kring våra tolkningar av det empiriska 

materialet. Vi sammanställer det vi kommit fram till i våra tolkningar från föregående kapitel 

och ser här både likheter, men också skillnader hos de olika respondenterna. Vi förtydligar 

värdena vilket sedan gör att vi kan dra slutsatser utifrån våra forskningsfrågor. 

 

Slutsats  

I vår sista del av uppsatsen presenterar vi våra frågeställningar och besvarar dessa samt 

sammanställer vår analys. Vi presenterar våra egna tankar och avslutar detta med förslag för 

fortsatt forskning samt reflekterar över samhälleliga aspekter utifrån vår studie. 
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2. Metod 
 

2.1 Ontologi och epistemologi 
För att redogöra för de metodval vi gjort börjar vi med att beskriva våra ontologiska och 

epistemologiska ställningstaganden. Våra antaganden om världens beskaffenheten är 

icke-dualistiska. Vi ser att de aktörer som vi studerar är subjektiva och agerar utefter 

erfarenheter samt värderingar, och tillsammans konstruerar de världen. Vi tror det finns en 

koppling mellan ekonomiskt kapital i en organisation och andra värden. Organisationer består 

därför av människor som är sammanflätade med världen och verkligheten är inte uppdelad i 

två separata existenser. Utifrån de antagande vi gjort om världens beskaffenhet ser vi att detta 

faller inom ramarna för ett konstruktionistiskt perspektiv där man menar på att verkligheten 

byggs av sociala aktörer och att den ständigt är under förändring (Bryman och Bell 2017:53). 

Vi ser att värden och betydelser vid equity crowdfunding är kopplade till personliga 

värderingar där varje enskild individs tankar och erfarenheter påverkar hur synsättet på 

värden och betydelser ser ut. Vi tror att företagen vars intressenter vi studerar går igenom 

flera olika faser och detta hänger ihop med att världen är under ständig förändring. Situation 

en organisation befinner sig i kan förändras vilket kan påverka de analyser vi gör. 

 

Inom epistemologi finns det två ståndpunkter, positivism och interpretivism. Positivism är en 

vetenskaplig hållning där forskaren stipulerar och undersöker med hjälp av 

naturvetenskapliga metoder, oavsett vad forskaren studerar. Interpretativismen är däremot en 

vetenskaplig hållning som bygger på att människan skiljer på naturvetenskapliga föremål och 

istället har ett subjektivt synsätt av socialt handlande. I denna studie, utgår vi ifrån ett 

interpretivistiskt perspektiv då vi förmodar att aktörer agerar och tänker utifrån erfarenheter. 

Exempelvis tror vi att de erfarenheter och upplevelser investerarna samlat på sig kan påverka 

deras investeringsbeslut. Det är genom att skapa en uppfattning om våra intervjuobjekt och 

deras tankesätt om värdeskapande, som vi utformar en grund till att utläsa deras handlingar 

och sociala värld utifrån deras perspektiv. Det blir därmed vi som forskare som skapar 

kunskapen i denna studie. (Bryman och Bell 2017:49ff) 
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Vi har valt att studera equity crowdfunding och skapar kunskap med hjälp av teorier från ob. 

Därför är vi intresserade utav de subjektiva värden människor upplever, där alla har olika 

erfarenheter och värdesätter olika saker. Vi som forskare kommer skapa kunskap om 

människors skapande av kunskap. Detta leder oss in på abduktion som förhållningssätt 

mellan praktik och teori, samt vår förförståelse. 

 

2.2 Förförståelse 
Alvesson och Sköldberg (1994) menar att forskare alltid har ett bagage med referensramar 

och att de oundvikligen tolkar i enhetlighet med dessa. Detta är också en förklaring till varför 

det inte är möjligt att tolka på ett absolut objektivt sätt (Alvesson och Sköldberg, 1994:155). 

Med detta som grund har vi valt att skriva kortfattat om de förkunskaper som vi antar har 

påverkat materialinsamling, tolkning och slutsats under denna studie.  

 

I början av 2016 släppte Pepins sin första kampanj och detta var första gången vi kom i 

kontakt med equity crowdfunding. Alvestaglass som var bolaget ifråga fick under sin equity 

crowdfunding indirekt genom ett holdingbolag 852 nya delägare (Pepins, 2018). En av oss 

deltog i kampanjen och blev ny delägare i Alvestaglass. Efter detta upplevde vi en förändring 

i våra konsumtionsmönster. Istället för att köpa andra sorters glass, köpte vi nu bara 

Alvestaglass egna varumärken. Vi började uppleva oss själva som ambassadörer för företaget 

och när vi träffade anställda och ledningen på Alvestaglass, kände vi oss som en del av 

företagets familj. Att känna sig delaktig i företaget är en känsla vi inte haft gentemot andra 

varumärken eller börsnoterade bolag förut och därför intresserar vi oss för detta fenomen.  

 

Innan investeringen i Alvestaglass hade vi deltagit i flera nyemissioner på börsen. Vi 

upplever dock att dessa hade en högre ingångströskel än investeringen i Alvestaglass. Då vi 

deltog i nyemissioner på börsen fick vi i förväg anmäla intresse för det antalet aktier som vi 

ville ha. Sedan blev vi informerade, ett par dagar innan introduktionen, om det blev en 

tilldelning av aktier eller om vi blev utan tilldelning. Vid vår första investering i Alvestaglass 

var processen väldigt annorlunda. Det räckte med att skriva in antalet aktier vi var 

intresserade av för att sedan godkänna detta med enkla knapptryck. När vi hade utfört detta 

fick vi tilldelning och det var öppet för alla att investera tills dess att alla aktier var slut.  
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Utöver en smidigare investeringsprocess var ekonomiska trösklar något vi upplevde hade 

sänkts. När vi investerade i Alvestaglass var minsta investeringen som kunde göras 10st 

aktier á 50kr, vilket innebar att lägsta investering var 500 kr. Vår erfarenhet från att investera 

i nyemissioner på börsen är att det ofta är flera tusen kronor som är minsta möjliga 

investering. Med detta som bakgrund upplever vi att deltagandet vid en equity crowdfunding 

består av flera mindre erfarna investerare, eftersom trösklarna är lägre. 

 

Vi har innan våra intervjuer läst in oss på Jackson och Carters “Rethinking organisational 

behavior”. Denna förkunskap tror vi påverkar oss i hur vi utför denna studie. Eftersom det är 

vi som skapar kunskapen som krävs för att uppfylla vårt syfte, kommer vår förkunskaper från 

Jackson och Carter (2007) påverka studien då detta speglas i såväl intervjuerna som 

tolkningen av det empiriska materialet (Jackson och Carter, 2007). Det är viktigt att reflektera 

över vilka erfarenheter vi besitter eftersom vad vi tolkar går genom ett filter av våra egna 

uppfattningar (Jackson och Carter, 2007:20) 

 

2.3 Forskningsansats  
Det finns olika erfarenheter kring hur förhållandet mellan teori och praktik ser ut. De sorteras 

under deduktion, induktion och abduktion. Deduktion går ut på att man utifrån teorier skapar 

hypoteser för att sedan testa dessa teorier genom datainsamling. Det induktiva 

förhållningssättet går istället ut på att börja med datainsamling samt resultat innan teori. Inom 

induktion är teorin resultatet av en forskningsinsats. Abduktion kan sägas vara ett mellanläge 

och liknar deduktion och induktion på det sätt att abduktion används för att dra logiska 

slutsatser samt utveckla teorier. Inom abduktion utgår man från empiri, men avvisar inte 

teoretisk förförståelse (Bryman och Bell, 2017:42ff). Inom abduktion utgår man som forskare 

från empiri men avvisar samtidigt inte teoretisk förförståelse. Under processens gång 

utvecklas den empiriska förståelsen och den teoretiska förståelsen successivt vilket gör att 

empirin ligger till grund för de teorier som utvecklas. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 

är abduktion vidare inriktat på underliggande mönster vilket varken induktion eller deduktion 

är, därför är abduktion inte en enkel mix av induktion och deduktion då det tillförs helt nya 

moment (Alvesson och Sköldberg, 1994:13f). Utifrån vår konstruktionistiska ansats har vi 

valt att använda oss av abduktiv metod. Vi har under processens gång successivt utvecklat 
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vår teori och vårt empiriska tillämpningsområde. Detta eftersom vi under studiens gång fått 

en ökad förståelse för området och med de som grund omvärderat tidigare tänkta vägval. Vi 

har för avsikt att utöka förståelsen för vilka värden aktörer förknippar med equity 

crowdfunding. Då vi från början inte känner till vilka värden detta kan vara låter vi 

människors erfarenheter och tankar ligga till grund för den teori som sedan utvecklas.  

 

2.4 Forskningsmetod 
Vi har valt att utforma vår uppsats utifrån en kvalitativ metod. Vid en kvalitativ studie vill 

man skapa teorier och tonvikten ligger på människors förståelse av verkligheten (Bryman och 

Bell, 2017:374). Tonvikten i vår studie ligger på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet där människors erfarenheter är i stort fokus. Då vi har ett icke-dualistiskt synsätt, 

utgår vi från att ekonomiskt kapital hör ihop med andra värden och att dessa är 

sammanflätade med varandra. Därför vill vi med denna studie förstå aktörer på djupet och 

förstå hur deras erfarenheter påverkar deras syn på olika värden samt betydelser. (Bryman 

och Bell, 2017:58).  

 

Vid en kvantitativ metod utgår man som forskare utifrån den naturvetenskapliga modellens 

normer och vill pröva sina redan färdigställda teorier (Bryman och Bell, 2017:58). Vi ämnar i 

denna studie att ge oss ut och samla in vårt empiriska material utan att ha tidigare uppsatta 

hypoteser om hur våra intervjuobjekt tänker kring värden och betydelser vid equity 

crowdfunding. Med grund i detta anser vi därför att det lämpar sig bättre med en kvalitativ 

forskningsmetod framför en kvantitativ.  

 

2.5 Materialinsamling 

2.5.1 Urval 

För att besvara våra forskningsfrågor behövde vi respondenter som var införstådda med 

begreppet equity crowdfunding. Vårt mål med val av undersökningsobjekt var att hitta 

aktörer som kunde ge oss ett internt och samt aktörer som kunde ge ett externt perspektiv. Vi 

har använt oss av ett målstyrt urval där vi har låtit intervjupersonernas förmåga att bidra till 

studien styra urvalet (Bryman och Bell, 2017:408). Vår tanke var förslagsvis att en anställd 
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på ett bolag eller en aktörer som arbetar med bolag som genomgått en equity crowdfunding 

kunde ge ett internt perspektiv, medan en investerare som har satsat pengar med hjälp av 

equity crowdfunding kunde ge ett externt perspektiv.  

 

För att hitta aktörer att intervjua började vi med att granska vårt sociala nätverk. Genom 

medlemskap i Unga aktiesparare har vi kommit i kontakt med många personer intresserade av 

investeringar vilket vi ville dra nytta av. De personer vi letade efter behövde ha antingen en 

direkt, eller indirekt koppling till ett bolag som finansierat sig genom equity crowdfunding. 

Det fanns flertalet kontakter i våra nätverk som hade erfarenhet av att investera i bolag som 

finansierat sig genom equity crowdfunding. Då vi redan kände dessa personer och hade 

kontaktuppgifter hörde vi av oss och bokade in intervju med två stycken. Vi upptäckte sedan 

att vi inte hade direkt kontakt till personer från bolag vi var intresserade av. Därför använde 

vi oss av plattformarna Pepins och Fundedbyme för att hitta bolag som kunde tänkas vara 

intressanta. På Fundedbyme hittade vi ett bolag som heter Happy at Work och tyckte detta 

var ett intressant bolag då deras equity crowdfunding nyligen hade genomförts. Vi kom i 

kontakt med Happy at Works VD genom en gemensam kontakt och Happy at Works VD var 

positiv till att boka in en intervju. Vi hade för tillfället tre intervjuer bokade med både ett 

internt samt externt perspektiv men kände att vi ville ha fler perspektiv och aspekter om 

ämnet. Då kom vi att tänka på Pepins, vilket är en av plattformarna som företag kan vända sig 

till för att genomföra en equity crowdfunding. Pepins hade varit på universitetet och hållit en 

föreläsning som vi tyckte var mycket intressant. Vi kontaktade föreläsaren från Pepins för att 

boka in en intervju då vi upplevde han var väldigt kunnig inom ämnet. Genom honom fick vi 

även möjlighet att boka in en intervju med hans kollega.  

 

Vår tanke var att urvalet endast skulle avgränsas till ett bolag, men på grund av 

tillgängligheten av intervjuobjekt valde vi istället ett urval av fyra bolag. Vi har valt bolag 

som nyligen genomfört en equity crowdfunding eftersom upplevelserna ska vara aktuella. 

Eftersom vi i största möjliga mån har velat utföra våra intervjuer ansikte mot ansikte har 

urvalet präglats av våra geografiska begränsningar, därför består urvalet främst av personer 

som är aktiva i Växjö samt Stockholm. 
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Detta gjorde att vi slutligen hade fem aktörer att intervjua varav tre aktörer sitter i eller 

arbetar med bolag som genomfört en equity crowdfunding och två stycken som har investerat 

i crowdfundade bolag. Dessa är följaktligen: 

 

André François, 27 år, Växjö, VD, Happy at Work 

Carl Klingstedt, 27 år, Stockholm, Investor relations, Pepins 

Jacob Dyberg, 25 år, Anderstorp, Investerare, Alvestaglass 

Joel Werngren, 27 år, Karlskrona, Investerare, Frilans Finans 

Latif Andersson, 27 år, Göteborg, Investment manager, Pepins 

2.5.2 Intervjumetod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Den främsta anledningen till varför vi 

använt oss av intervjuer är för att det ger oss möjlighet att få djupare och mer utvecklade svar 

från respondenten. Detta gör att vi inte valt att använda oss av exempelvis enkäter där 

utrymmet för utvecklande svar är begränsat. Intervjuer är även en lämplig 

datainsamlingsmetod för oss eftersom att det är en flexibel metod och ger oss ett mer 

generellt forskningsfokus som gör det möjligt för oss att tolka fler observationer (Bryman och 

Bell, 2017:388). I intervjuer med intressenterna i de utvalda organisationerna får 

intervjuobjekten möjlighet att prata fritt om deras erfarenheter av equity crowdfunding. Vi 

vill på detta sätt skapa en ökad subjektiv förståelse där fokus ligger på att tolka och förstå de 

utvalda individerna och deras erfarenheter. (Bryman och Bell, 2017:374). Då vi vill att 

respondenten ska få tala fritt har vi valt att inrikta oss på ostrukturerade intervjuer. 

Intervjuobjektet får härmed möjlighet att fritt dela med sig av sina värderingar och 

erfarenheter. (Alvesson, 2011:16). Då vårt syfte är att utöka förståelsen kring betydelsen av 

equity crowdfunding är all erfarenhet som täcker området intressant för oss att studera. Vi vill 

därför använda oss av intervjuer där vi och respondenten kan vara så flexibla som möjligt.  

2.5.3 Intervjuprocess 

Vi valde att göra alla intervjuer fysiskt. Vi ansåg att detta var mest optimalt för att få ut så 

mycket erfarenheter och värderingar som möjligt. Det passade även bra med vårt val av 

ostrukturerade intervjuer. Vi anpassade plats för intervju utefter vad personen som 
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intervjuades hade som önskan eller vad som var möjligt. Vi var flexibla vid bokning av 

intervju och anpassade oss efter den tid som intervjuobjektet föreslog. Vår första intervju var 

med Jacob. Intervjun med Jacob valde vi att ha i ett grupprum på Linneuniversitetéts 

bibliotek i Växjö då detta passade bra eftersom att han är student. Vi var alla tre närvarande 

för att driva intervjun framåt och vi dokumenterade intervjun med ljudinspelning genom två 

enheter. Samtidigt förde en av oss anteckningar. Ljudinspelningen uppgick till 24 minuter. 

Samtalet flöt på och vi noterade till nästa intervju att vi behövde bli bättre på att låta 

respondenten tala klart. Vår nästa intervju var med Joel och här valde vi att ha en 

lunchintervju på en av universitetets restauranger i Växjö, eftersom det fungerade bra med 

Joels schema. Även denna gång var alla närvarande och vi fortsatte även här att dokumentera 

genom ljudinspelning, men förde inga anteckningar då det blev onaturligt i denna situation. 

Under denna intervju uppgick ljudinspelningen till 30 minuter. Efter intervjun med Joel 

gjorde vi inga vidare noteringar och vi kände att plats för intervju även fungerade i detta fall. 

Vår tredje intervju var med André. Med André valde vi att ha en lunchintervju inne i Växjö 

centrum. Vi bokade bord dagen innan för att säkerställa att vi fick en avskild plats. Även 

under denna intervju var vi alla närvarande och vi valde att ha ljudinspelning från två enheter, 

men förde inga anteckningar. Ljudinspelningen uppgick till 35 minuter. Efter intervjun förde 

vi inga vidare noteringar. Vår fjärde intervju med Latif i Stockholm hölls på en restaurang i 

närheten av där han bodde. Endast en av oss var närvarande av praktiska skäl. Inga 

anteckningar fördes, men även här spelade vi in och ljudinspelningen uppgick till 45 minuter. 

Intervjun med Carl var först planerad att hållas över telefon, men av en ren tillfällighet så 

befann sig Carl i närheten utav en av oss och vi lyckas hålla en kortare intervju på ett café i 

närheten. Här spelades också intervjun in och uppgick till 15 minuter. 

2.5.4 Litteratursökning 

Vi påbörjade vår teoretiska datainsamling genom att söka efter artiklar som skrivits om 

crowdfunding och venture capital genom att använda oss av sökmotorerna Business source 

premier, Google scholar och Onesearch. Här hittade vi artiklar som kunde hjälpa oss att läsa 

in oss på ämnet. Efter att ha skapat oss en förståelse för ämnet smalnade vi av sökningarna 

mer mot equity crowdfunding. Sedan valde vi att specificera sökningarna ytterligare för att 

undersöka vad som tidigare skrivits om sociala och kulturella faktorer under en equity 

crowdfunding. De sökord vi har använt är bland annat venture capital, crowdfunding, equity 

17 

 



 

crowdfunding, crowdfunding cultural capital och crowdfunding social capital. Vi har valt ut 

studentlitteratur som använts i kurser vi tidigare läst, men även kommit fram till annan 

litteratur tillsammans med handledare, examinator och studentgrupper i seminarier. 

 

2.6 Analysprocess 
För att besvara frågeställningarna i studien har vi valt som ovan nämnt, ostrukturerade 

intervjuer. Vi började intervjuerna med att ställa en öppen fråga om equity crowdfunding och 

lät sedan samtalet ta sin naturliga riktningar utan förutbestämda frågor. Detta skapade 

förutsättningar för oss att samla in ett brett empiriskt material som vi sedan kunde använda 

för att besvara våra frågeställningar. Då vi använder oss av ett abduktivt tillvägagångssätt 

ligger empirin till grund för de teorier som sedan används för att analysera det empiriska 

materialet. 

Efter att intervjuerna var genomförda hade vi mycket empiriskt material med mycket 

information. Vi valde därför att transkribera intervjuerna för att få en bättre överblick. På 

grund av olika intervjusituationer förde vi bara anteckningar under en intervju och kunde 

endast i detta fall jämföra det transkriberade materialet med de anteckningar som förts för att 

säkerhetsställa att anteckningarna stämmer överens med det som vi transkriberat. Då vi alla 

tre under tre intervjuer var närvarande läste vi igenom det transkriberade materialet för att 

säkerhetsställa att det stämde överens med det vi mindes från intervjun. Eftersom att vi då 

kände att det transkriberade materialet gav en rättvis bild så skrev vi om det transkriberade 

materialet till en följsam text i empirin. Empirin valde vi att skriva i nästan helt kronologisk 

ordning där samtalsämnena följs på samma sätt som det följs i intervjun. Då det empiriska 

materialet var färdigställt började vi att tolka de olika värden som intervjuobjekten 

förmedlade och utifrån detta sammanställa den teoretiska referensramen. 

För att täcka mer teori och litteratur delade vi upp läsandet av litteratur eftersom vi inte visste 

om allt skulle vara relevant för oss. Detta hjälpte oss att hitta fler intressanta källor som 

kunde hjälpa oss med tolkandet av vårt empiriska material. För att skapa en tydligare 

inter-subjektivitet har vi försökt utbilda varandra i olika teorier och under processen 

reflekterat över att vi kan ha olika teoretiska erfarenheter. Eftersom att vi som forskare har 

olika erfarenheter och på detta sätt kan uppfatta situationer och tolkningar olika valde vi att 
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diskutera det empiriska materialet i grupp. Trots olika erfarenheter tolkade vi det empiriska 

materialet likt, men hjälpte varandra att hitta värden som den andra kunde ha svårt att se. Vi 

var alla tre överens om att de tydligaste teoretiska teman som vi kunde använda för att tolka 

fram de värden som skapas med equity crowdfunding var symboler, identitet, gränser, makt, 

humankapital och socialt kapital. Det blev dessa ämnen som formade vår teoretiska 

referensram. 

Ett exempel från tolkningen av vårt empiriska material är att människor kan identifiera sig 

med mer än bara sitt namn. Joel som var ett av våra intervjuobjekt identifierar sig med 

hockeylaget AIK och skulle kunna tänka sig investera i organisationen. Anledningen till detta 

var inte ekonomiska incitament i form av en bra avkastning på investeringen, utan den 

primära anledningen var att han kunde identifiera sig med organisationen.  

2.7 Kvalitetsmått 
Två viktiga kriterier för att bedöma forskning är reliabilitet och validitet. Många kvalitativt 

inriktade forskare menar dock att dessa mått är kvantitativa termer i den bemärkelsen att de 

mäter data på ett sätt som rimmar illa med den kvalitativa metoden ontologiska och 

epistemologiska utgångspunkter (Bryman och Bell 2017:378). Lincoln & Guba (1985) menar 

på att inom kvalitativ forskning utgår man från att mäta trovärdighet och äkthet vilket liknar 

validitet och reliabilitet. Detta är mer anpassat för den kvalitativa forskningsmetoden 

(Lincoln & Guba 1985, se Bryman och Bell 2017:380). 

2.7.1 Trovärdighet 

Inom utvärdering av studiens trovärdighet finns det fyra delkriterier. Dessa är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman och Bell 2017:380). Tillförlitlighet 

syftar till att säkerställa att forskningen gjorts i enlighet med de regler som finns, samt att 

respondenterna blir rapporterade återgivningen av intervjun. Detta kallas ofta för 

respondentvalidering. Vi använder oss av detta för att intervjupersonerna ska ha möjlighet att 

se om vi gjort en korrekt återgivning av de inspelade intervjuerna (Bryman och Bell 

2017:381). Vi har inte låtit intervjupersonerna få ta del utav våra tolkningar utan dessa har 

blivit validerade i processen med hjälp av handledare och opponenter. Överförbarhet syftar 

till att mäta hur överförbart resultatet är till en annan miljö (Bryman och Bell 2017:381). Då 
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vi undersöker fenomenet kring bolag som genomfört en equity crowdfunding kan studien 

vara överförbar till andra bolag som funderar på att genomföra en equity crowdfunding. Vi 

anser att studien inte är överförbar till ett bolag som använder sig en annan finansieringsform. 

Det är möjligt att delar av studien skulle kunna vara överförbara till bolag som använder 

andra finansieringsformer men vi upplever att i det skulle vara för stora anspråk att säga att 

hela studien är överförbar, förutom till crowdfundade bolag. Detta skulle även inte ge en hög 

pålitlighet. För att uppnå en hög pålitlighet i vår studie har vi varit noga med de områden som 

uppsatsen täcker, exempelvis begreppsförklaring, teori, empiri och formulering av 

frågeställningar. Vi har även haft i åtanke att de vi intervjuar inom organisationer kan vara 

partiska och inte neutrala i sin fråga. Detta för att aktörerna skulle kunna ha i intresse att 

glorifiera sin affärsidé. Genom att uppnå hög konfirmering säkerhetsställer vi att vi inte 

bidrar till någon objektiv forskning samt att den forskning vi gör endast är representativ för 

de respondenter vi intervjuar. (Bryman och Bell 2017:383) 

2.7.2 Äkthet 

Förutom de kriterier som finns för trovärdigheten inom studien finns det också ett antal 

kriterier för äkthet, även kallat autencitet. Dessa är mer generella frågor och exempel på detta 

är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och 

taktisk autenticitet (Bryman och Bell 2017:383). De kriterier som är applicerbara på vår 

studie är pedagogisk autencitet och rättvis bild. Genom att vi intervjuar både ur ett externt 

perspektiv och ett internt perspektiv ger detta relevans för studiens äkthet. Vi har försökt att 

ge en rättvis bild av de intervjuades åsikter och anser inte att den tidigare relation vi haft till 

några av respondenterna har påverkat deras svar. Vid intervju har det även varierat med hur 

många av oss som varit delaktiga i intervjun vilket kan påverka respondenten i frågan om hur 

öppen personen vill vara. Vi är väl medvetna om detta men vi upplever inte att respondenten 

agerar annorlunda i dessa fall. Vi har även använt oss av respondentvalidering och därigenom 

fått en bedömning på att vi tolkat de intervjuades svar rätt. Intervjuerna har i de fall som vi 

haft möjlighet för detta spelats in på två enheter samt att anteckningar har förts. Detta för att 

sedan kunna jämföra de anteckningar som förts med det transkriberade materialet för att ge 

en så rättvis bild som möjligt. Vi undviker absoluta siffror när vi pratar om storleken på 

investeringar med intervjuobjekten, detta eftersom det kan uppfattas som ett känsligt ämne. 
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Vi tycker heller inte att det är relevant för denna studie. Det kan snarare göra att 

intervjuobjekten blir mer restriktiva med den informationen de väljer att dela med sig av.  

 

2.8 Etiska överväganden 
Enligt Bryman och Bell, (2017) finns det fyra generella etiska principer som man bör ta 

hänsyn till vid företagsekonomisk forskning. Dessa är, det får inte uppstå några skador för 

deltagarnas del, samtyckeskrav, intrång i deltagarnas privatliv och falska förespeglingar. Vi 

som forskare ansvarar för att undersöka potentiella risker för att kunna förhindra att våra 

respondenter kommer till skada. Konfidentialitet och anonymitet är också aspekter som måste 

tas i åtanke för att förhindra att respondenterna ska komma till skada. Detta gör vi genom att 

fråga alla vi intervjuar om de föredrar att vara anonyma och inte bli angivna med namn i vår 

studie. Samtyckeskravet har vi tagit i åtanke genom att försöka ha en hög grad av information 

gentemot våra intervjuobjekt. Detta för att ge dem en större möjlighet att själva kunna avgöra 

om de vill delta i undersökningen eller inte. När vi tog kontakt med potentiella respondenter 

framförde vi att intervjun kommer att handla om vilka värden som förknippas med en equity 

crowdfunding. Intervjuerna inleddes sedan med att kort förklara syftet med studien och vilka 

vid de laget preliminära frågeställningar vi ämnar att besvara. Allt material som berört någon 

av våra intervjuobjekt har vi innan inlämning delat med oss av för att deltagaren ska får 

möjligheten att dra tillbaka sitt bidrag om så skulle önskas. Det kan finnas situationer där 

intervjuobjekten kan känna att insamlat material är “ för mycket” och på detta vis inkräktar på 

personen i frågas privatliv. Gränser som denna är högst individuella och det är något som vi 

som forskare måste ta hänsyn till. Under vår intervju har vi ansträngt oss för att vara 

vaksamma på respondenternas reaktioner och inte pressa dem på information de inte vill dela 

med sig av, det har alltid varit accepterat att avstå från att svara på en fråga. Eftersom vi har 

en privat relation till vissa av de vi intervjuar är det större risk att de delar med sig av något 

de inte skulle vilja syns i ett publikt sammanhang. Vi har med dessa försökt vara än mer 

tydliga med vad materialet kommer att användas till. Falska förespeglingar har det inte 

funnits någon anledning för oss att ha. Vi har varit öppna med att vi avser att studera värden 

av equity crowdfunding och materialet kommer inte att användas till något annat. Vi har varit 

transparenta och svarat ärligt på de frågor som vår intervjuobjekt haft om vår studie (Bryman 

och Bell 2017:146ff).  
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3. Empiri 

 

 

3.1 Intervju med Jacob Dyberg - Investerare, Alvestaglass 
Vi hade bokat ett grupprum för att hålla intervjun och skulle möta Jacob där. Av en slump 

stötte vi på honom i biblioteket en stund innan bestämd tid och gick tillsammans till 

grupprummet. Innan intervjun började pratade vi lite om hur det går för Jacob med hans egna 

uppsats. Vi diskuterade även det fina vädret eftersom det var en av de soligaste dagarna vi 

haft hittills i år. Fika stod framdukat för att få en gemytlig stämning och vi bad Jacob ta för 

sig. Vi frågade igen om det är okej att vi spelar in intervjun och om han ville vara anonym. 

Jacob tyckte att det var lugnt att vi spelar in och hade inget intresse av att vara anonym. 

Inspelningen började och vi förklarade kortfattat vad vår uppsats handlar om. Han fick värma 

upp lite med att berätta om sig själv. Då vi redan har en relation till Jacob höll han det ganska 

kort, men nämnde ändå snabbt att han är 25 år gammal och berättar om den lilla småländska 

byn han kommer ifrån och sin arbetslivserfarenhet från bankbranschen. 

 

Jacob har enkelt för att prata och kommer själv in på ämnet crowdfunding eftersom han vet 

att det är kring det vi ska intervjua honom. Vi bad honom berätta om sina erfarenheter och 

sina intryck av crowdfunding. Han berättade om sin investering i Alvestaglass och även om 

hur han nästan gjorde en investering i Kronfönster. Med mycket engagemang beskrev Jacob 

hur han känner sig mer nära Alvestaglass än bolag på Stockholmsbörsen och att han inte 

tycker de har samma krav på sig. Pepins plattform beskrev han som det nya och att man kan 

investera så lite som 500kr med kort som betalningsmedel vilket han pratade mycket gott om.  

 

Vi blev intresserade av hur det kommer sig att han investerade i Alvestaglass av alla bolag 

och bad honom att berätta om detta. Jacob förklarade att det var genom vänner och sociala 

medier som han fick reda på bolaget och han tyckte att det lät spännande då crowdfunding 

var ett ämne som han inte satt sig in i tidigare. Han förklarade även att tanken på att det 

skapas en delägarkraft av att många nya delägare blir ambassadörer var någon han tyckte om. 

Även det faktum att det var en ung VD tyckte han var bra samtidigt som bolaget både hade 
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bra logistik och bra avtal. Jacob avslutade med att förklara att han tyckte om hela kraften av 

crowdfunding som pepins framförde och förklarade att han, sedan han blev delägare har han 

rekommenderat alla han känner att köpa Alvestaglass egna produkter.  

 

Jacob hade innan förklarat att han kände sig mer nära Alvestaglass i jämförelse med bolag på 

Stockholmsbörsen och vi var intresserade av att veta mer kring betydelsen av detta. Han 

förklarade att det inte var direkt kopplat till det geografiska läget utan snarare att han känner 

sig mer delaktig i bolaget. Jacob förklarade att han aldrig träffat eller pratat med Alvestaglass 

VD eller varit på någon bolagsstämma men att han trots detta kände sig mer delaktig. Han tog 

sedan upp ett exempel och berättade om hans portfölj där han bland annat har investerat i 

Troax. Jacob berättade att Troax ligger stationerad en mil utanför den by han kommer ifrån 

men att han trots detta inte känner sig mer nära bolaget. Vi fortsatte att intressera oss för 

frågan och Jacob fortsatte att berätta att, en liten roll till att känna sig delaktig kan bero på att 

Alvestaglass är ett mindre bolag. Jacob har även varit en av de få delägare som varit med från 

början, vilket får honom att känna sig unik. 

 

Vi började sedan prata om den investering som aldrig genomfördes, vilket var i Kronfönster. 

Jacob förklarade att han fick ett gott intryck av företagets VD som trots fem barn tog risken 

och startade ett eget företag. Trots detta genomfördes aldrig investeringen då han kände att 

risken var för hög men nu i efterhand tror han på ett långsiktigt sparande i bolaget.  

 

Då Jacob tidigare tog upp att han rekommenderar Alvestaglass produkter till alla han känner 

så frågade vi om hans investering har påverkat hans konsumtion något. Han beskrev hur han 

nästan aldrig konsumerade glass innan, men att nu konsumtionen har blivit större och att det 

inte finns någon annan glass förutom Alvestaglass sortiment “på kartan”. När han berättade 

detta skrattar han lite åt sig själv och berättade att det är chokladbomb som är favoriten i 

sortimentet.  

 

Från vår privata relation med Jacob vet vi att han har ett stort intresse för aktier och börsen. 

Jacob berättade att han inte har förändrat sina konsumtionsbeteenden på samma sätt i sina 

börsnoterade investeringar som han har i Alvestaglass. Han beskrev att de flesta bolagen i 

hans portfölj inte har produkter som är så nära konsumenten, men om han ska köpa en 
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värmepump skulle det självklart bli en från Nibe. På sättet Jacob uttryckte sig antog vi att 

Nibe finns i hans aktieportfölj. Att det är en lättare produkt att konsumera sa han också är en 

faktor som påverkar. Vi fortsatte på samma spår och bad Jacob berätta mer om skillnader på 

när han investerat på börsen och när han investerat på Pepins. Han tyckte det var krångligt 

när han skulle börja handla på börsen men sedan hittade han dock en ny plattform att handla 

på som han upplevde mer användarvänlig. Trots detta upplevde Jacob att Pepins var en 

smidigare plattform eftersom han kunde gå in och teckna sina aktier och betala med kort.  

 

När vi frågade Jacob hur han ser på framtiden för Alvestaglass, förklarade han att så länge 

som bolaget levererar fin tillväxt och bra siffror kommer han att behålla sina aktier. Han 

förklarade även att det är viktigt att företagets värderingar fortfarande går att försvara. Trots 

detta hade han viss tvekan, då han inte vet hur framtiden ser ut. För honom känns det som att 

många som investerar genom crowdfunding gör det med pengar som kan glömmas bort under 

en lång tid. Jacob förklarade sedan att han inte är lika rädd om de pengar som han investerat i 

Alvestaglass i jämförelse med exempelvis Troax. Vi intresserade oss vidare för detta och 

Jacob fortsatte att berätta att bolagsrisken inte behöver vara högre men att innehavet är 

mindre samt att det finns en inlåsningseffekt på Pepins där du handlar kvartalsvis i bolagen.  

 

Jacob fortsätta att berätta om inlåsningseffekter på Pepins som han även tog i beaktning när 

han investerade i Alvestaglass. Nu i efterhand ser han dock inget problem med att det finns 

en inlåsningseffekt i de avseende då man som investerare vill vara långsiktig. Jacob menade 

på att han inte allt för ofta gjorde affärer på vanliga börsen heller men att det aldrig är tryggt 

att ligga inne med för mycket pengar som är låsta i förhållande till övriga portföljen. Han 

berättade även att för honom, just nu, så är det svårt att vara långsiktig eftersom att han inte 

ens vet vad som händer till hösten. Detta förklarade han som en negativ aspekt till den 

inlåsningseffekt som Pepins har och säger att i de avseende då han stadgat sig och haft ett 

jobb klart så hade det funnits goda möjligheter att bygga upp en större portfölj av onoterade 

bolag. 

 

Vi fortsatte med att fråga Jacob om han upplevde att han har bättre koll på Alvestaglass 

ledning i jämförelse med hans genomsnittliga innehav på börsen varav Jacob förklarade att 

han är allmänt dålig på att komma ihåg namn. Samtidigt sa han att man alltid vet om de 
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tyngsta namnen, men att han i övrigt många gånger glömmer. Han avslutade ändå med att 

säga att det såklart är lättare att lära känna ledningen i ett litet crowdfundat bolag jämfört med 

större börsnoterade. 

 

Vi kom sedan in på det geografiska aspektet igen där Jacob fortfarande stod fast vid att det 

inte har någon större påverkan. Han menade dock på att mycket är influerat av vänner och 

bekanta och vid studier i annan stad skulle troligtvis bekantskapen sett annorlunda ut. Han 

skrattade även till lite och sa att man alltid har den småländska entreprenören i bakhuvudet. 

Jacob förklarade att eftersom att han själv är från Småland så vet han hur de fungerar, med en 

enorm envishet. Vi fortsatte att intressera oss för om det finns några småländska 

entreprenörskap som ligger honom nära hjärtat. Jacob berättade att portföljen följer lite i det 

stuket, och att det känns nära och bra. Han sa att när det känns nära och bra så blir han mer 

intresserad, för att man antagligen träffar människor i ens närhet som har samma 

investeringar då. Han upplevde att han då får en annan bild av investeringen då, istället för att 

sitta och kolla på Stockholmsbörsen en hel dag. Jacob gav även som exempel att om han 

skulle bo i Stockholm i framtiden, skulle fortfarande de småländska bolagen kännas nära och 

bra då troligtvis stora delar av hans nätverk äger aktier i samma bolag. 

 

Intervjun avslutades med att Jacob berättade om hur viktigt det är att ta i beaktning att 

plattformen är en säljare. Desto mer aktieägare som tecknar desto mer pengar tjänar Pepins. 

Han menade på att man måste vara kritisk till när Pepins skriver ut bolagens tillväxt och bara 

nämner positiva aspekter och säger att det alltid finns en baksida av allt. Jacob hade sedan 

ingenting att tillägga och då vi kände oss nöjda med alla svar avslutades samtalet och vi 

tackade för intervjun. 

 

3.2 Intervju med Joel Werngren - Investerare, Frilansfinans 
Vi hade avtalat intervju med Joel på en av campus restauranger. Eftersom vi var lite tidiga 

valde vi att betala och sätta oss vid bordet och vänta in Joel. Joel dök upp på avtalad tid och 

hälsade på oss genom att skaka hand. Vi småpratade lite medan vi tog mat från buffén för att 

sedan slå oss ner vid bordet och påbörja intervjun. Vi frågade Joel om han hade något emot 

att vi spelar in vårt samtal och om han önskade att vara anonym i vår studie. Joel svarade 
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lugnt att intervjun gärna fick spelas in och att han inte kände något behov av att vara anonym. 

Efter att vi hade förklarat lite kort vad vår studie kommer att handla om kände vi oss redo att 

påbörja intervjun. 

 

Vi inledde intervjun med att kort prata lite om duggan i mikroekonomi som Joel nyss skrivit, 

för att sedan fortskrida genom att be Joel berätta lite om sig själv. Han berättade att han är 27 

år och kommer får Karlskrona, men att han numera bor med sin sambo i Växjö. Joel läser 

andra året på civilekonomprogrammet och planerar att fortsätta sin utbildning på den 

finansiella inriktningen. På frågan var Joels intresse för investeringar kommer ifrån svarar 

han att han är lite osäker. Han berättade att det startade för ett par år sedan då han önskade få 

bättre avkastning på sina pengar. Det var först när han började på universitetet och gick med i 

Börsgruppen som intresset hade satt fart på allvar. Joel fick sedan berätta lite om vad han 

tänkte på när han hör ordet crowdfunding. Det första han nämner är bolag som letar efter 

alternativa finansieringsmöjligheter, han ger Tessin och Trine som exempel. 

 

Vi fortsatte sedan intervjun med att låta Joel berätta lite om den crowdfunding han själv 

deltagit i. Han berättade att han köpt andelar i bolaget Frilansfinans genom crowdfunding 

plattformen Pepins. Investeringen i Frilansfinans hade Joel gjort i september i samband med 

lanseringen på Pepins. Joel fortsatte med att förklara att hans kunskap om bolaget är ganska 

begränsad, men eftersom investmentbolaget Spiltan investerar kände han sig trygg att följa 

efter. Han känner tillit till investerarna på Spiltan och det är ett bra bolag som har visat prov 

på att ge bra avkastning. Han nämnde också att han har lite extra koll på två bolag som kan 

bli intressanta framöver, Trine och Better globe. När Joel fick frågan om hur han skulle 

jämfört sin första investering på börsen med sin investering i Frilansfinans, svarade han att 

det var främst tillgången till information som var skillnaden. I börsnoterade bolag finns det 

ett stort informationsflöde och man kan använda sig av olika plattformar för att jämföra dem 

över tid. Detta gör det lättare att analysera bolagen vilket Joel i regel gör noga innan han 

investerar. Han känner att det är svårare att analysera crowdfundade bolag. Detta eftersom 

flödet med information är mer begränsat. Joel berättade att det blir svårare att lika noggrant 

kunna analysera bolagen. Vi bad sedan Joel att beskriva hur han upplevde den praktiska 

processen att investera i crowdfunding är. Investeringen i Frilansfinans via Pepins beskrev 

Joel som väldigt lätt då det var som att köpa ett par byxor online, man registrerar kortet och 
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tryckte på köp. Däremot hade han stött på problem när han försökt att investera via Better 

globe som planterar träd i Kenya, det var en stor mängd formulär som skulle fyllas i och 

hemsidan gav ett gammalt och ej smidigt intryck. Detta gjorde att Joel bestämde sig för att 

avbryta och avstå från att investera i projektet. Pepins hemsida menar Joel är betydligt bättre, 

men en utvecklingsmöjlighet skulle kunna vara att länka vidare till mer information om 

företagen som rapporter och liknande. 

 

Vi fortsatte intervjun med att fråga Joel om han upplever någon skillnad i långsiktigheten i en 

investering genom crowdfunding, jämfört med en investering på börsen. Joel svarar att 

eftersom crowdfundade bolag inte handlas lika ofta är det en mer långsiktig investering. 

Investeringar på börsen kan han sälja av när han vill. En annan faktor är att han håller koll på 

börsen varje dag och tar del av mycket information som han på gott och ont agerar på. Att gå 

in på Pepins och kolla hur det går eller att leta information om Frilansfinans händer betydligt 

mer sällan. Joel ser Pepins inlåsningseffekt som en fördel mot börsen då den tvingar honom 

att bli mer långsiktig, på börsen kan man sälja av sina innehav och ta ut pengarna när man 

vill. Vi frågade om inlåsningseffekten är något som han tänker på innan han gör 

investeringar. Joel svarade att han tror att folk generellt gör det, men att honom påverkar det 

inte med tanke på att han önskar att vara långsiktig i sina investeringar och pengarna som 

läggs i investeringar är ämnade för just det. 

 

Vi frågade Joel vad han tyckte det finns mer för skillnader mellan crowdfunding och att 

investera på börsen. Han svarade då att hans uppfattning om crowdfunding bolag ofta är 

mindre bolag med en osäker framtid och en högre risk. Vi fortsatte sedan med att be honom 

berätta lite mer om Frilansfinans. Han förklarade att han inte är särskilt påläst, men att de 

tillhandahåller tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att fakturera och att sedan tar 

Frilansfinans hand om administrationen. Joel menar att detta inte är någon tjänst han själv är i 

behov av just nu, men eftersom det finns så gott om små företag tror han att det är en lovande 

bransch. Skulle han däremot var i behov av en sådan tjänst hade han valt att använda sig av 

Frilansfinans. Förutsatt att konkurrenterna inte var avsevärt bättre. Han utvecklade sedan med 

att förklara att om han äger ett bolag så skapar det incitament att använda sig av deras 

produkter.  
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På frågan om Joel har intresserat sig för några andra plattformar än Pepins svarade han att 

Tessin verkar intressant. Tessin sysslar med att finansiera delar av bostadsbyggen med 

crowdfunding. Anledningen att Joel inte har deltagit i detta än är att minimum beloppen 

hittills har legat rund femtiotusen vilket han känner är för mycket pengar att låsa i ett och 

samma projekt. Det är möjligt att man i framtiden kommer kunna investera mindre belopp. 

Detta kan komma att bli intressant då man gör det mot en fast ränta med en avkastning på 

8-13 procent och hittills har alla projekt de tagit sig ann gått bra. Joel tillade också att han tror 

sig kunna få bättre avkastning på börsen än 10 procent vilket är snittet för en investering på 

Tessin.  

 

Med tanke på Joels uppfattning om generellt bristfällig information under crowdfunding så 

undrade vi varför han ändå valt att delta i en. På detta svarade han att han ville testa, och att 

han varit på jakt efter alternativa investeringar eftersom han tror att de ger bättre avkastning 

över tid. Joel tycker Pepins är duktiga på att få fram bolag och om investeringen i 

Frilansfinans går bra funderar han på att investera mer i projekt på Pepins. Eftersom 

Frilansfinans bara handlats på Pepins en gång kan han inte veta vad hans andelar är värda 

förrän handeln öppnar nästa gång. Han tror att potentialen är högre, men att risken 

nödvändigtvis inte behöver vara det, problemet för honom ligger främst i bristfällig 

information för att han ska kunna göra sin analys. Han känner att han har mindre kontroll 

över sin investering via Pepin för att han inte har tillgång till all information han behöver. 

 

Vi gjorde ett litet kort avbrott från ämnet för att låta Joel äta lite och vi småpratade under 

tiden. Sedan återgick vi till ämnet genom att fråga Joel vad hans generella bild av 

crowdfunding är. Han nämnde återigen alternativa finansieringsmöjligheter för att sedan 

komma in på Tessin och Better globe som han menade inte bara ger en bra avkastning utan 

även är bra från ett socialt perspektiv. Detta menar han inte är hans generella bild av 

crowdfunding men att det helt klart är en del av det. Joel menade att det dyker upp många 

investeringsmöjligheter just i Afrika via crowdfunding. Dessa investeringar hjälper 

lokalbefolkningen på olika sätt, samtidigt som både bolagen och investerarna får ta del av en 

viss avkastning. Joel förklarade att om han skulle investera i Better globe så skulle pengarna 

gå till träd som efter 5 år börjar producera frukt som lokalbefolkningen kan plocka, detta 

tjänar de pengar på samtidigt som Joel får avkastning. Efter 20 år så är trädet redo att 
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avverkas och bli till möbler. Det skulle vara när trädet avverkas som Joel får den största 

avkastningen på investeringen. Han poängterade också att det finns en viss risk med att 

investera här, han tänker främst på hög korruption. Vidare beskrev Joel Trine som investerar i 

solceller i Afrika, deltar man i en sådan här investering bidrar man till en hållbar utveckling 

av Afrika samtidigt som man kan förvänta sig en avkastning.  

 

Då Joel pratade om inlåsningseffekter både som en fördel och ett hinder bad vi honom 

förklara lite mer hur han tänker kring detta. Han förklarade då att han tycker det är skönt att 

kunna få loss sina pengar inom ett halvår om det skulle behövas men att en investering som 

låser pengarna i 3 år ändå inte är någon fara. Däremot menar han att 20 år är en för lång 

tidshorisont för honom. Samtalet verkar sedan vara avslutat och vi tackar för oss samtidigt 

som vi stänger av ljudinspelningen. Under intervjun höll sig Joel ganska formell och man 

märker att han är en person som tänker innan han talar. När samtalet efteråt flöt på kommer vi 

in på crowdfunding igen. Samtalet blev mer avslappnat och vi valde då att starta inspelningen 

ännu en gång.  

 

Joel berättade då att han känner sig mer nära ett crowdfundat bolag då han upplever att 

bolagen är mindre samt att det ger andra sociala värden. Joel berättade att det inte bara 

handlar om att tjäna pengar. Han känner även att han hjälper andra genom att crowdfunda. 

Han gav oss ett exempel på träd i Afrika som han länge varit intresserad av att investera i. 

Han vet då, att genom att investera i dessa träd att några människor nere i Afrika gynnas av 

det. Sedan gav han oss ännu ett exempel där han börjar prata om att han håller på AIK. Han 

berättade sedan att AIK använde sig av Pepins och sökte delägare till organisationen. Joel 

deltog aldrig i kampanjen men förklarar att det hade känts kul att vara delägare då han håller 

på laget. Han nämnde även snabbt Alvestaglass, som han heller inte investerat i än men säger 

att det hade varit roligt då han tycker om bolagets produkter. Detta upplever Joel hade gjort 

investeringen roligare. 

 

Vi blev väldigt intresserade av exemplet med AIK och bad om en utveckling. Joel berättade 

att de hade samlat in pengar från allmänheten för att komma tillbaka till SHL och med detta 

kapital kunna köpa bättre spelare samt utöka verksamheten. Joel berättade att det endast är av 

emotionellt värde och att det ska gå bra för laget som han isåfall skulle gjort denna 
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investering och inte för ekonomisk vinning. Eftersom att han håller på laget tyckte han att det 

skulle vara en rolig fras att kunna dra, att säga att man är delägare i AIK. Joel förklade att han 

kollar mer  på siffror hos ett bolag som Frilansfinans, men att en investering i exempelvis 

AIK, Alvestaglass och Trine skulle vara mer av personliga värden och därav är siffrorna inte 

lika viktigt. Vi avslutade med att fråga om han kan tänka sig göra en av dessa investeringar i 

framtiden varav vi får ett positivt svar, “Iallafall i AIK eller Trine då”. 

Intervjun avslutades sedan för en andra gång och Joel lämnade bordet medan vi satt kvar och 

smälte maten. 

 

3.3 Intervju med André François - VD, Happy at Work 
Det var en kyligare vårdag som vi mötte upp André utanför hans arbete. Vi hämtade upp 

honom där för att sedan ta bilen ner till stan, där vi hade bokat bord på en restaurang. 

Restaurangen utstrålade en varm atmosfär och vi beställde mat redan vid dörren för att sedan 

slå oss ner. Samtalet började i mindre diskussionsämnen kring studier och entreprenörskap. 

Andre berättade lite om hans företag Happy at Work och om en Gerilla marknadsföring de 

genomfört tidigare i år. Han beskrev hur de delat ut kaffe till folk på gatan med hjälp av 

hemlösa de hittat och anställt för dagen. Syftet med detta var att belysa att alla är en resurs. 

Det var inte förens maten kom in och vi satte igång inspelningen som ämnet crowdfunding 

presenterades. André började med att presentera sig själv och berättade att han är 27 år 

gammal och född samt uppvuxen i Växjö med en fransk pappa och svensk mamma. André 

började med att gå in på entreprenörskap och berättade att han varit inne på det sedan tidig 

ålder. Detta hade vi fått förståelse för eftersom han redan berättat om sina entreprenöriella 

tankar redan som femåring. Tanken har för honom alltid funnits att skapa samt driva företag. 

Han började sedan komma in på sin karriär där han berättar att han från början startade ett 

investmentbolag då investeringar var något som fanns i hans intresse. Han snöade därefter in 

på fastighetsprojekt där han ville utveckla hyresfastigheter och startade då ett eget 

fastighetsbolag. Detta var dock i samma veva som han blev introducerad till idén om Happy 

at Work. Denna ide var något som han intresserade sig av. Eftersom han kände att det hade 

varit något som han själv hade uppskattats om han var anställd. André kände att han ville 

hjälpa till med marknadsföring och sälj för Happy at Work, som då egentligen bara var ett 

projekt. I höstas bestämde de att de skulle starta upp som ett eget företag, då verktyget hade 
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utvecklats samt fastnat på marknaden. Registreringen blev klar i januari och André berättade 

att det då redan var bestämt att han skulle gå in som VD i företaget. 

 

Vi vet sedan innan att Happy at Work är ett verktyg som används av chefer där det skickas ut 

“formulär” till anställda där de kan bedöma sin situation. Vi var dock intresserade att veta lite 

mer om vad Happy at Work gör, vi bad därför André berättar lite mer om deras tjänst. Då 

förklarade han att det är ett verktyg som används för att kontinuerligt mäta välmåendet på ett 

företag med målet att upptäcka eventuella brister och problem tidigt. Han berättade att det 

även används för att se om företaget är på väg åt rätt håll, det vill säga att chefen får tillgång 

till både positiv och negativ feedback. André förklarade dock att det framförallt är den 

negativa feedbacken som företagen kan dra fördel av på sikt, för att undvika onödig 

personalomsättning och sjukfrånvaro. Han berättade att det är två områden som kostar företag 

mycket pengar. Målet med Happy at Work förklarar André är att det ska hjälpa chefer att 

upptäcka problem i tid och ge möjlighet för dem att agera på dessa. Vi fortsatte att intressera 

oss för företaget och André berättade att man som anställd är helt anonym och att verktyget 

används på den anställdas villkor. Detta genom att den anställda kan prata anonym med sin 

chef genom tjänsten i de fall då verktyget identifierar att en enskild individ på företaget mår 

dåligt. Detta förklarade André både röra det som sker på arbetet men också i det privata där 

den anställda exempelvis kan ha det jobbigt hemma.  

 

André berättade sedan kort om de anställda på Happy at Work och förklarar att de för 

tillfället är fyra delägare i bolaget men att det förhoppningsvis snart är fem. André är yngst på 

företaget och också den enda som arbetar heltid medan de andra arbetar deltid eller vid 

behov. André pratade väldigt gott om den förväntade femte medlemmen och berättade att det 

är en ambitiös tjej som är väldigt kunnig inom marknadsföring och som under hennes praktik 

på Happy at Work hjälpt till otroligt mycket med deras crowdfunding-kampanj. 

 

Vi började nu komma in på deras equity crowdfunding-kampanj. André berättade att de valde 

att just genomföra en crowdfunding för att det rimmade med deras tjänst, en teknisk lösning 

som är lätt att förstå och involverar alla. Han sa att Happy at work involverar alla eftersom 

nästan alla vuxna är en del av en organisation, och därför bör de på något sätt kunna relatera 

till de behov som deras produkt fyller. André berättade att det absolut hade andra 
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finansieringsformer i tankarna. Företaget har tagit lite hjälp av andra finansieringsformer 

såsom mjukare lån. Crowdfunding-kampanj blev aktuell först när de kom i kontakt med en 

anställd på Fundedbyme. Efter diskussioner kring fördelar och nackdelar blev det relativt 

enkelt att bestämma sig för att genomföra kampanjen. 

 

André berättade att det först och främst är en startavgift på 10 000 kronor vilket för en 

startup, blir en stor summa pengar. Vad som även diskuteras innan kampanjen var vilka 

konsekvenser det skulle kunna leda till för varumärket om kampanjen inte lyckades. Om 

kampanjen däremot lyckades så var det förutom att få in rent ekonomiskt kapital också en bra 

möjlighet för företaget att marknadsföra sig själva. Samtidigt som det var ett stort beslut att ta 

kände André och de andra att de hade mycket att tjäna på att genomföra kampanjen. 

 

I efterhand gav marknadsföringen en större effekt än vad tanken var från början. Happy at 

Work har fått marknadsföring från Fundedbyme, vilket sen öppnat upp för tidningsartiklar 

samt sociala medier där många gillat samt delat. Kampanjen hade således en mycket positiv 

inverkan på varumärket. André berättade att det bidragit till en större “fanbase” vilket gjort 

att det blivit en större spridning på varumärket och verktyget. Han berättade att i samband 

med kampanjen så använde de sig mycket av Instagram för att få fram deras budskap samt 

vad de står för. André upplevde det som att deras inlägg fick många gilla-markeringar och 

mycket uppmärksamhet.  

 

På frågan om det dök upp något oväntat under kampanjen svarade André att det tog otroligt 

mycket tid. Han förklarade att det från början var mycket tecknat men att det svalnade av 

under kampanjens gång. De som investerade via fundedbyme var framförallt små investerare 

så vad André och de andra på Happy at Work fick göra var att lägga mer tid på de stora 

investerarna och träffa dessa. Detta gjorde att försäljningen och utveckling av verktyget blev 

lidande. Fundedbyme hade varit väldigt tydliga från början med att det innebar mycket eget 

arbete. André förklarade situationen genom en bra metafor där han jämförde crowdfunding 

med att anordna en fest genom Facebook. “Det är jättenice att hosta en fest på facebook, men 

har du inga vänner på Facebook så kommer det nog inte komma så många på festen”. Detta 

jämförde han sedan med crowdfunding där han förklarade att det är viktigt att man som 

företag har en “fanbase”, ett känt varumärke samt att man pratar med investerarna för att de 
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ska bestämma sig för att delta i kampanjen. En sista sak som André tog upp som han gärna 

hade vetat om innan kampanjen var alla extra avgifter som fundedbyme tog för exempelvis 

extra utskick och allt nytt som ville utföras. 

 

Under kampanjens gång fick företaget in både små som stora investerare berättade André. Vi 

var väldigt nyfikna på om det bidrog på ett positivt sätt att företaget fick in fler delägare. Han 

berättade att det absolut var så och pratade framförallt om de investerare som de själv träffat, 

ankarinvesterare. André berättade att tre stycken av dessa delägare kommer sedan också att 

sitta med i styrelsen. Dessa har blivit noga utvalda och André förklarar att en vanlig 

investerare inte har någon makt i företaget. André tyckte inte att crowdfunding kampanjen 

specifikt hjälp till med att tillsätta dessa styrelsemedlemmar utan att det hade tillsatts i vilket 

fall. Dock, om ingen som helst nyemission skulle gjorts hade bara en av investerarna 

tillsättas. André menade på att en crowdfunding specifikt inte ger mer delaktiga delägare än 

vad det exempelvis skulle vara vid en nyemission men han menar dock på att tror på “power 

of many”. En crowdfunding upplevde han generera fler delägare än vad en annan 

finansieringsform skulle ha bidra till. André avslutade med att säga att det är därför de valde 

att göra en crowdfunding, för att få in mer ambassadörer och få ut varumärket. 

 

3.4 Intervju med Latif Andersson - Investment manager, Pepins 
En av oss hade bestämt träff med Latif på Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Några 

minuter innan utsatt tid började det ösregna och vi kontaktade Latif för att avtala att träffas en 

liten bit därifrån under tak. När en av oss mötte Latif gick vi gemensamt till en restaurang på 

Södermalm. Det var avtalat med en intervju över lunch, men under maten användes tiden 

främst att lära känna varandra bättre och samtala om lite allt möjligt. Latif berättade om att 

han har gott om tid så detta var ingen stress. Efter måltiden påbörjas inspelningen och vi bad 

Latif berätta om sig själv och om equity crowdfunding.  

 

Latif berättade att han är 27 år och har studerat vid Jönköpings universitet. För tre år sedan 

var han med och startade Pepins, ett bolag i Stockholm som tillhandahåller en equity 

crowdfunding tjänst. I början var Latifs roll på bolaget väldigt bred och han arbetade med allt 

som ska göras i ett nystartat bolag, samt under en nyemissions kampanj. Idag har Latif rollen 

33 

 



 

som Investment manager och arbetar med de bolag Pepins tar in och gör en analys av dessa 

för att kunna strukturera affärerna.  

 

Eftersom Latif har en lång erfarenhet av equity crowdfunding ombads han att berätta lite om 

hur en equity crowdfunding skiljer sig från en nyemission. Han berättade att på Pepins 

definieras equity crowdfunding som att man reser kapital från massan via en digital plattform 

till ett bolag, eller för att kunna förverkliga en sak. Pepins tjänst skiljer sig från en nyemission 

primärt på det sätt att de försöker resa kapital på ett mer effektivt sätt, och att det finns 

mervärden som det här nya sättet kan medföra. Exempelvis att man både legalt och 

strategiskt kan få in tusentals delägare i ett bolag. Han tillade också att han inte tror något 

känns fullt ut equity crowdfundat om man inte får en ytterligare utväxling än pengar, för då 

har man inte gjort något annat än att digitalisera en nyemission. Denna utväxlingen kan 

komma i många olika former såsom ambassadörskap. Latif berättade att alla företag som ska 

göra en equity crowdfunding kampanj genom dem behöver ha ett tydligt syfte till varför man 

vill det. De behöver ha en uppfattning kring mängd delägare och vilken typ av delägare, men 

även vilken effekt man hoppas de ska ha på sin business.  

 

Latif fortsatte med att berätta en gammal anekdot om Stockholms stadshus. Stadshuset kunde 

inte byggas klart för att budgeten hade spräckts, lösningen på detta var att vända sig till 

allmänheten för att få in kapital. Detta gjorde man genom att vända sig till dåtidens media, 

vilket var lokaltidningar. Som tack för att man bistod med kapital blev man namngiven i en 

kopparbok där det stod vem som finansierat vilken takplatta. Denna bok finns idag i 

Stockholms stadshuset. Eftersom Stockholms stads invånare delade syftet, meningen och 

“why” med ett nytt stadshus ställde tillräckligt många upp för att projektet skulle kunna tas i 

hamn. Hade man däremot valt att vända sig till en grupp som inte delade relevansen av ett 

nytt stadshus i stockholm, om man till exempel valt att annonsera i Indien så hade man 

förmodligen inte uppnått samma effekt då människorna där inte delar samma syfte, mening 

och “why” till varför detta projekt är viktigt. Latif menade på att Pepins lägger stor tyngd på 

vilket syfte ett bolag har för att göra en equity crowdfunding när de väljer vilka bolag de vill 

arbeta med.  
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Latif fortsatte konversationen genom att prata om Pepins första kampanj, vilket var 

Alvestaglass. Dan och Rikard som är grundare av Alvestaglass kunde ha valt att söka ett fåtal 

rika investerare i sitt eget lokala nätverk i Växjö, men valde istället att genomföra en equity 

crowdfunding kampanj. Alvestaglass skulle samtidigt som kampanjen lansera en ny glassort 

som hette Lohilo. Det var en ny sorts glass som innehöll mer protein och riktade sig mot en 

kundgrupp som intresserade sig av att äta nyttigare. De såg då möjligheten att vända sig till 

människor som vill leva hälsosamt. Istället för att få ett fåtal investerare som troligtvis endast 

är ute efter bra avkastning fick de in tusentals ambassadörer som verkligen tycker om glassen 

och vad Alvestaglass står för. Kampanjen gjorde även det möjligt för fler ambassadörer att bli 

delägare och ett exempel på detta var ICA-handlare som köpte in Alvestaglass vilket vid 

försäljning även gynnade de själva. Latif berättade att det fanns ICA-handlare, som kände sig 

dåligt behandlade av GB och upplevde att de var på fel sida av deras supply chain. Detta 

gjorde istället att handlarna delade en större vision med Alvestaglass. För dem fanns det en 

svensk glassproducent de kunde gynna. Latif berättade att han tror att equity crowdfunding 

handlar mycket om att identifiera saker i sin affär där en stor mängd människor och 

intressenter eller nya delägare kan vara med att bidra på olika sätt i den affär. I Alvestaglass 

slutade det med en stor del ambassadörer, men även större institutionella investerare som 

ville vara med och finansiera nästa fabrik eller expansion. Han berättade även att, vad han 

tror är den stora skillnaden vid en crowdfunding är att Alvestaglass i detta fall hade en väldigt 

stor synlighet och varumärket var känt bland många. Genom att då göra en crowdfunding 

kampanj fick företaget in många ambassadörer som egentligen inte kände till företagets 

bakgrund men som investerade för att de kände igen varumärket. Detta också för att många 

delar sina investeringar via sociala medier vilket gör att varumärket sprids väldigt fort. Hade 

man istället jämfört detta med fem affärsänglar som gör en investering, så fick Alvestaglass 

en enorm exponering. Latif menade även att det har blivit viktigare och viktigare med 

personliga värderingar där alla bolag måste ha ett “varför” förutom att få in ekonomiskt 

kapital. Att man som ambassadör ska känna att man vill stå bakom bolaget och att ens 

personliga värderingar matchar de som bolaget har. 

 

Vi blev mer intresserade av vad som skiljer ett crowdfundat bolag åt från andra bolag och lät 

Latif förklara sin syn på den typiska ledningen i ett crowdfundat bolag. Latif berättade att han 

generellt tror att dessa personer är mer modiga. Han skrattade och tog upp glass igen som ett 

35 

 



 

kul exempel. Han gav ett exempel där han berättade att om han skulle gå och köpa pinnglass 

så vågar han välja en ny sort, som han aldrig testat förut. Påverkan i det beslutet är att få en 

bättre eller sämre upplevelse än vad han tidigare haft med den pinnglass han brukar ta. Efter 

en halvtimme spelar dock inte detta beslut någon roll längre. Beslutet att göra en equity 

crowdfunding kräver samma mod, en vilja att tro och en optimism samt förståelse för alla 

möjligheter. Latif berättade att Alvestaglass grundare stämde mycket väl in på detta, då det 

var många nya faktorer som de vågade testa. Latif menade på att många modiga och öppna 

människor tänker och resonerar på ett annorlunda sätt.  

 

Vi fortsatte att intressera oss för bolag som genomfört en equity crowdfunding och Latif 

berättade att han tror att många av de bolag som går till börsen gör detta för att bli mer 

publika. Han menade på att crowdfunding är en väldigt enkel och smart lösning för företag att 

bli publika och att nå ut till människor som delar samma vision och vill driva bolaget framåt 

samt dela de finansiella framgångarna. Latif tog upp ett exempel på en kvinna som heter 

Chelsea Rustrum och berättade att hon skriver en del om equity crowdfunding. Hon menade 

på att vår värld stannade i sharing economy i stället för att gå till shared economy. Vad hon 

menade med detta är att många bolag består till stor del av massa människor och framför allt 

marknadsplatser. Latif tog även upp exempel som Uber och AirBNB. De är också 

marknadsplatser. Det är ett ställe där man kopplar ihop köpare och säljare, en kund och en 

förare. Vad Chelsea då skriver om är exempelvis UBER. Tidigare, innan Equity 

crowdfunding fanns värdet i enskilda människor som hade ett större kapital. Fanns det då 100 

personer med en mindre summa pengar så hade inte dessa personer samma värde för bolaget 

då det inte fanns något smidigt sätt för låta dessa investera i bolaget. Skiftet började då equity 

crowdfunding gav en bra möjlighet för bolag att göra just detta, nå ut till flertalet människor. 

Man kan säga att kapital-poolen för bolag gick från att vara väldigt liten och koncentrerad 

med människor som hade en miljon eller mer, till att kunna vara vem som helst. Ser man då 

på bolag som UBER, så ligger det största värdeskapandet i digital teknologi. I grunden en 

digital plattform. På Uber har några extremt stora venture capital-bolag gått in med kapital. 

När de sökte ekonomiskt kapital var det framför allt från venture capital-bolag med flera 

hundra miljoner dollar. Hon skriver att exempelvis Uber egentligen hade kunnat ägas av 

förarna. Detta eftersom Uber inte existerar utan förarna och dess bilar. När man som förare 

tar sin bil och blir chaufför för Uber blir detta ett stort värdeskapande. Förarna tar sitt 
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personliga kapital och delar detta med plattformen samtidigt som förarna får ta del av ett 

short time value som genereras när man som förare utför tjänsten. Dock leder inte detta till 

någon long time value. När Uber exempelvis gick från att vara värt 10 miljoner till att vara 

värt 10 tusen miljarder dollar fick man som förare ingen värdeökning. Vad Chelsea då menar 

är att equity crowdfunding verkligen gjorde att vi stannade i sharing economy och inte gick 

till shared economy. 

 

Vi fortsatte att intressera oss för exemplet med Uber. Latif menade på att eftersom Uber 

använder sig av ett fåtal stora investerare, gör detta att deras enda incitament är att tjäna 

pengar. Detta leder till att ingen tanke läggs på chauffören eller vad den slutgiltiga agendan 

för bolaget skulle vara. Latif menade på att, i det fall då Uber hade ägts av förarna så hade 

detta även genererat i ett större överskott. Detta eftersom att de förare som arbetar för Uber 

hade fått större samt bättre värden. Latif tog sedan upp AirBNB som exempel då han tyckte 

att detta kan kopplas till samma tankesätt. Där delar du som medlem med dig av ditt hus men 

tar också bara del av ett short time value. Trots detta skulle plattformen inte skulle vara 

någonting utan de personer som delar med sig av sina hem. Så det Chelsea skriver om, som 

Latif fann intressant är vilken möjlighet equity crowdfunding kan ge bolag att gå från sharing 

till shared value. Latif tog sedan upp Frilansfinans som exempel där Frilansfinans ville att 

deras kunder skulle ha chans att bli delägare först. Därför gav Frilansfinans dessa kunder 24 

timmars förtur. Detta för att kunden är A och O, menade Latif och att bolag därför vill binda 

upp dessa kunder samt dela med sig av ett long term value. Latif berättade att det är viktigt att 

få in investerare som delar bolagets vision och att detta kommer gynna bolaget i längden.  

 

Vi valde att avsluta intervjun med att be Latif berätta kring vad människor kan missförstå om 

equity crowdfunding varav Latif förklarade att alla crowdfunding-plattformar är väldigt unika 

och inte homogena. Latif menade på att, många människor som inte är så insatta kan se det 

som att alla plattformar är likadana, när egentligen, det är mycket som skiljer dessa olika 

plattformarna åt. Latif tror dock att kunskap kommer att spridas när fler människor får 

vetskap om equity crowdfunding. En sista infallsvinkel Latif tog upp är att han att upplever 

det som att många människor inom finansvärlden har en negativ och förvrängd syn på equity 

crowdfunding. Latif menade på att detta tyder på en brist av kunskap och tydlighet i 
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marknaden vilket skapar denna negativa syn. Latif avslutade intervjun med att berätta, att han 

har ett ansvar att utbilda människor, även då det gynnar de själva i längden. 

 

3.5 Intervju med Carl Klingstedt - Investor relations, Pepins 
Det är en solig vårdag i Stockholm som en av oss springer på Carl Klingstedt av en slump. 

Tanken var egentligen att boka in en telefonintervju, men eftersom att Carl befann sig i 

samma kvarter kunde intervjun hållas över en spontan kaffe. Efter att en av oss samt Carl 

slagit sig ner vid bordet börjar Carl med att ge en kort beskrivning av sig själv. Carl berättade 

att han är en sprallig person på 27 år och att han i grund och botten är en säljare. Efter 

gymnasiet var Carl med och byggde upp ett bolag som heter Enklare där han arbetade som 

säljare och la grunden för deras säljavdelning. För tre år sedan fick han sedan möjlighet att 

börja på Pepins, där han nu arbetar med investor relations. Han berättade att det är honom 

som investerare kan vända sig till om de har frågor eller funderingar kring de kampanjer som 

Pepins släpper. Carl kan då hjälpa till att ge information om exempelvis tillväxt eller ge en 

prognos, men berättar att han inte ger någon rådgivning. Vi fortsatte att intressera oss för 

investerarna som Pepins har. Carl berättade att de har allt ifrån människor som aldrig 

investerat förut, till aktiesparare, affärsänglar samt VC-firmor. Han förklarade att hans roll 

inom Pepins främst är att sköta kontakten samt bygga en relation med affärsänglarna, men 

även i vissa fall med VC-firmorna. Det kan även hända att han svarar i kundtjänst-telefonen. 

Efter att vi fått en klarare bild av vad Carl gör på företaget blev vi mer intresserade av att veta 

hur investerarna är att arbeta med. Carl berättade att han tror att de som investerar i en 

crowdfunding-kampanj förstått vad det kan ge för vinning att investera i ett tillväxtbolag. Han 

tror även att dessa personer förstår vilken rolig resa det kan bli och jämför sedan detta med 

bolag på börsen. Carl berättade att på börsen finns det absolut avkastning att hämta, men att 

en investering i ett tillväxtbolag kan leda till en större resa. Carl berättade att han brukar säga 

”high risk and high reward”. Han kom sedan in på att de som arbetar på Pepins brukar prata 

om tre dimensioner där den första dimensionen handlar om ”varför?”. Han ställde lite 

retoriska frågor; “Varför vill jag investera i detta bolag?” “Varför vill jag stå bakom detta 

bolag?”. Han förklarade sedan att enligt honom finns det en anledning till varför man som 

bolag eller investerare vill stå bakom ett bolag. Han tar sedan upp Pepins som exempel. Carl 

menade på att det finns en anledning till varför Pepins exempelvis väljer att inte göra någon 
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crowdfunding för spelbolag. Detta för att han tror att Pepins inte vill stå bakom ett sådant 

bolag och att många av oss individer inte heller vill stå bakom detta. 

 

Vi blev mer intresserade av detta fenomen och bad honom utveckla. Carl menade på att det 

inte bara handlar om att tjäna pengar, utan att tro på någonting mer. Den främsta anledningen 

enligt Carl är att tro på ”power of many”, där alla investerare tillsammans bestämmer om ett 

bolag ska lyfta eller inte. Carl sa att en människa som investerat 10 miljoner i ett bolag men 

som sedan vänder ryggen till och kommer tillbaka efter några år inte nödvändigt behöver 

generera så hög vinning. Carl sa sedan att människa som investerat 100 000 kronor men som 

också vet att det är många fler som är med och beredda att hjälpa bolaget kan ge en bättre 

vinning i detta fall. Han menade på att de som investerar genom crowdfunding tror på 

någonting mer än bara avkastning samt att de tror på hela konceptet.  

 

Samtalet tar sedan sin naturliga riktning där vi börjar prata om ett företags varumärke och 

Carl berättade om Escapat. Escapat är en vingård och Carl berättade att många väldigt 

noggranna, samt kräsna investerare har investerat upp till en miljon i denna vingård. Detta 

endast för att de alltid haft en dröm om att blir delägare i en vingård. Han beskrev det som ett 

slags självförverkligande och att man som individ inte är ensam i sin investering. Han 

förklarade att investerarna verkligen blir ambassadörer för varumärket och att de tror på 

entreprenören och bolaget. Carl menade på att det kan bli mycket blandade känslor vid en 

investering utan garanti och med hög risk, men menade på att man som investerare får 

mycket mer. Han tror att det stora värdet ligger i att investerarna inte är ensamma och drar en 

liknelse till en armé, där alla jobbar för bolaget på sitt sätt. Carl sa att om det är någonting 

som Pepins inte kommer att göra, så är det att börja ge rabatter eller garantier till utvalda 

investerare. För honom är det viktigt att det är samma villkor för alla. 

 

Vi intresserade oss vidare för fenomenet ”power of many” och Carl berättade om 

Alvestaglass, vilket var en nyemission som Pepins gjorde. Han berättade att det var drygt 900 

personer som valde att delta i denna kampanj. Alla dessa människor fick vid investeringen ett 

val att dela denna händelse på sina sociala medier genom ett knapptryck. 600 personer valde 

sedan att göra detta och Carl förklarade att Pepins genom detta enkla knapptryck nådde ut till 

cirka 700 000 människor. Detta var helt gratis och Carl menade på att det inte finns en 
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marknadsföringskampanj som kan nå ut till så mycket människor, helt gratis förutom genom 

crowdfunding. Carl berättade även om en vän till honom som deltog i kampanjen och som nu 

endast äter Alvestaglass, ingen annan glass. När vännen bjuder på middag, då är det 

Alvestaglass som gäller. Carl berättade också att han dagligen pratar med investerare som vill 

vara med och påverka. Investerare ger förslag på kontakter i deras nätverk då de undrar hur 

de kan hjälpa bolaget på alla sätt. Carl berättade att varje person märker att desto bättre det 

går för företaget, desto bättre går det även för deras egna investerade pengar. Han berättade 

även att det ringer investerare som vill vara med och göra bolaget internationellt med hjälp av 

deras kontakter eller exempelvis vilja sitta med i styrelsen, trots saknad erfarenhet. 

 

Vi blev intresserade av att veta om detta är unikt för equity crowdfunding eller om detta 

engagemang lika gärna kunnat finnas i större, börsnoterade bolag. Carl tror att det är unikt 

och säger att han tror att i börsnoterade bolag finns det en hierarki. Som investerare blir man 

delägare men sköter sina aktier via Nordnet och Avanza där man köper och säljer. Han 

menade på att i onoterade bolag får man som investerare komma med konkreta förslag. Carl 

avslutade intervjun med att berätta att Pepins har en hel del spännande funktioner på gång 

som ska göra det ännu enklare för investeraren att vara delaktig i bolaget. Vad han menar på 

är att Pepins vill demokratisera och att de tror på att det är människorna som köper 

produkterna som också gör bolaget, inte de högt uppsatta. 
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4. Teori 
 

4.1 Symboler 

Ett tydligt karaktärsdrag hos människor är det breda användandet av symboler. Symboler är 

grunden till vad vi kommunicerar och hur vi förstår världen. Det finns olika typer av 

symboler exempelvis matematiska, ikoniska och skrivna samt talande symboler. De 

matematiska symbolerna kan förmedlas genom komplexa abstrakta numeriska relationer 

medan de ikoniska symbolerna kan uttryckas i en visuell representation. Exempel på detta är 

konturerna av en man och en kvinna vid offentliga toaletter, utifrån dessa bilder vet vilken 

toalett vi ska välja. De språkliga symbolerna är det mest förekommande symbolerna. Språket 

är en bas till allt socialt, var vi människor samlas i grupp och kommunicerar. Därför är 

språket det viktigaste vi använder oss av för att förmedla symboler. Syftet med symboler är 

att förmedla en mening varav meningen inte är inneboende i själva symbolen, men att 

symbolen representerar denna mening. (Jackson och Carter, 2007:15f) 

En symbol består av två delar, signifier och signified. Signifer står för formen av symbolen 

och signified är konceptet som symbolen står för. Varje symbol har tre egenskaper, dessa är 

frånvaro, godtycklighet och skillnad. Med frånvaro menas att“objektet” som symbolen 

refererar till alltid är frånvarande. Den grundläggande egenskapen med symbol är att den 

representerar något annat,  och i de fall då “objektet” skulle varit  närvarande hade 

användandet av symboler varit onödigt. Ett exempel på detta är ett rött trafikljus. Formen i 

detta fall är det röda trafikljuset men konceptet som det står för är att förarna måste stanna. 

Alla symboler är även godtyckliga då det inte finns en form som en symbol måste ta. Alla 

symboler sker genom en överenskommelse och ett exempel på detta är hur olika språk kan 

beteckna samma objekt. Ett träd heter exempelvis inte träd på franska eller engelska. Den 

sista egenskapen är att det alltid finns en skillnad, detta då vi känner igen vad som är något 

genom att skilja det från allt det inte är. (Jackson och Carter, 2007:17ff) 
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4.1.1 Tolkning av symboler 

För att förstå mänskligt beteende måste man förstå den sociala världens symboliska karaktär 

(Jackson och Carter, 2007: 15). En individ mottager symboler och meddelande genom ett 

filter som består av individens egna unika uppfattningar och erfarenheter. Detta gör att en 

symbol kan tolkas olika från person till person. Exempel på detta är “Union Jack” som för 

många står för Storbritannien, men för vissa kanske den istället symboliserar demokrati och 

för somliga ett förtryck (Jackson och Carter, 2007: 20ff). 

4.2 Identitet  
Vi identifierar oss med våra namn, men även med andra kännetecken såsom våra arbeten. 

Betydelsen av våra arbeten är många gånger mycket större än bara att försörja sig. Identiteten 

hos varje människa är unik och kan även förändras över tid. En individ kan ha olika bilder av 

världen. Det kan finnas en bild som medarbetare, en annan som förälder och en tredje som 

fotbollsspelare. Här drivs vår identitetet av det omedvetna. (Jackson och Carter, 2007: 175ff) 

 

Begäret ligger till grund för identiteten och är den primära motivationen. Här kan 

motivationen ses som ett sökande efter identitet för att få en positiv värdering av andra, 

snarare än ett driv efter materiell tillfredsställelse. Människor drivs helt enkelt av 

motivationen av att bli accepterade av andra och vidare även att bli som andra i sociala 

konstruktioner. Identiteten är en produkt av dessa sociala konstruktioner. Det är viktigt att 

förstå individers identitet eftersom att ignorera dessa kan skapa barriärer mellan individ och 

organisation. Det kan även skapa nya problem på grund av att man inte förstår varandra. 

(Jackson och Carter, 2007:185ff) 

 

Även för de som deltar i entreprenöriella processer är livet viktigare än pengar. Det 

existentiella behovet att få tillhörighet i en grupp eller att vara unik följer oss hela livet. Detta 

blir uttryck i människors strävan efter en identitet (Johannisson, 2005: 299f). Ens identitet 

blir bestämd utav både personliga egenskaper som bygger en personlig identitet, men även att 

identifiera sig med en kategori som kan bygga en social identitet. Ålder, kön och andra 

egenskaper som kan beskrivas som objektiva är inte alltid relevanta för en identitet (Alvesson 

och Björkman, 1992:32f). Alvesson och Björkman (1992) förklarar att en organisation kan 
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utveckla en identitet. De är dock tydliga med att en organisationer inte har “övernaturliga 

enheter” som en människa har. Denna identitet ger oss dock chansen att diskutera viktiga 

synpunkter (Alvesson och Björkman, 1992:29f). 

 

I Organisationsidentitet och organisationsbyggande presenterar Alvesson och Björkman 

(1992) även en lista på faktorer som ökar tendensen till identifiering med en organisation. 

Följande faktorer presenteras: 

“ 

1. Hur distinkta en grupps värderingar är; ju mer mera distinkta, desto tydligare identitet, 

2. den status som är förknippad med en grupps värderingar; ju högre status desto större 

attraktionskraft (alla vill identifiera sig med en vinnare), 

3. hur framträdande andra grupper (referensobjekt) är ;ju starkare medvetenhet om ett 

‘dom‘, desto tydligare ‘vi’, och 

4. förekomsten av sociala förhållanden som underlättar gruppbildning, dvs ju mera av 

interpersonell interaktion, uppfattad likhet, gemensamma mål eller historia, osv, desto 

mera framträdande identitet.” (Alvesson och Björkman, 1992:34) 

 

4.3 Gränser 
Under det amerikanska inbördeskriget hölls ett stort antal fångar till fånga, där som enkel 

metod för att hålla dessa fångar kvar ritades en linje i sanden. Denna linje förmedlade att i de 

fall då fångarna stannade innanför linjen hände inget, men skulle de passera skulle de också 

bli skjutna. Ur fångarnas syn representerade linjen en skillnad mellan säkerhet och fara men 

också en skillnad mellan frihet eller total kontroll. Linjen var dock bara en symbol och det 

fanns ingen bokstavlig gräns, därför var den inte effektiv om fångarna inte kände igen dess 

betydelse. Detta exempel ger en enkel förståelse för hur gränser fungerar inom OB. (Jackson 

och Carter, 2007: 206f) 

 

Utifrån ett traditionell synsätt på organisationer är en gräns en funktion som skiljer på det 

som är inuti och utanför. Det som är inuti är meningsfullt, relevant och viktigt medan det som 

är utanför är irrelevant, obetydligt och meningslöst. Detta skapar en teoretisk gräns mellan 

organisationen och resten av världen där idén från början ligger i att det som händer inom en 
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organisation går att separera med vad som sker utanför organisationen (Jackson och Carter, 

2007: 207). Jackson och Carter (2007) menar dock på att inom ob så representerar istället en 

gräns fortfarande vad som är inuti och utanför men organisationen fungerar istället som ett 

öppet system. Detta betyder att organisationen inte är självständig. Skillnaden ligger istället, i 

motsats från OB, i vad som är bra för organisationen, oavsett om detta är inom gränserna eller 

inte. Vad som är utanför gränsen är definierat som bakgrunden till allt som organisationen 

gör. Det finns ingen verklig skillnad i vad som är innanför och utanför organisationen då dess 

sociala miljö är kontinuerlig. En gräns är endast en symbol som finns till för att uppfylla ett 

syfte och finns aldrig i fysisk närvaro, där syftet för gränsen kan alltid variera. 

Gränsdragningar är på ett sätt oundvikligt och nödvändigt för mänsklig förståelse. Det är 

nödvändigt att binda vart vi vänder, vilket är avgörande för människor (Jackson och Carter, 

2007: 208ff). 

 

4.4 Makt 
I ett organisatoriskt sammanhang beskrivs makt som “power is the ability to get someone to 

do something that they do not particularly want to do.” (Jackson och Carter, 2007:94) 

Jackson och Carter (2007) menar på att denna förklaring är en aning oförneklig med tanke på 

att detta ligger till grund till varför chefer behövs på en arbetsplats och varför föräldrar måste 

ta hand om sina barn. De menar dock på att det inte finns ett tydligt svar till vad människor 

borde göra samt hur de borde bete sig. Detta kopplar de till egendomsrättigheter. Definitionen 

på egendomsrättigheter är att det finns en tro att någon äger något och att de är fria att göra 

vad de vill med sin egendom. Egendomsrättigheter är sällan ifrågasatta då de flesta 

människor skulle erkänna att de hellre gör någonting annat med sin tid att uppfylla önskemål 

hos en ägaren av egendomsrätten. Därför är det nödvändigt att ha chefer som kan genomdriva 

överensstämmelse mellan parter. Dock är makt ändå helt frånvarande i diskussionen om 

organisationsbeteende. Inom organisationsbeteende används istället begreppet auktoritet. 

Skillnad mellan makt och auktoritet är att inom auktoritet så väljer istället människor att göra 

något för att det är vad de vill göra. Makt handlar därför om att få någon att göra någonting 

oavsett önskan medan auktoritet utgår från att personen är villiga att lyda samt accepterar vad 

som ska göras. Det underliggande incitamentet till varför människor väljer att gå till arbetet 

är för att få lön, detta i utbyte av arbete. I det fall då arbetsgivaren skulle sluta med att betala 
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ut lön skulle detta också leda till att arbetstagaren slutar. Auktoritet innebär i detta fall att i 

gengäld för lön, kommer också människor att arbeta för att de vill göra detta samt i enlighet 

med de mål som bolaget har. Makt i detta fall gör inga antaganden om varför människor 

arbetar och inte heller vad som krävs av dessa människor för att bolaget ska gå bra. 

Jackson och Carter (2007:94ff) 

 

4.5 Socialt kapital 
Bourdieu (1986) menar att socialt kapital är de symboliska och materiella resurser som 

skapas genom vänskapsband, släktband och sociala nätverk. Socialt kapital innefattar inte 

bara relationer utan även de resurser som skapas ur dessa relationer. Det sociala nätverket är 

helt enkelt summan av de faktiska och de potentiella resurser som är kopplade till nätverket 

man har till sitt förfogande. (Bourdieu, 1986, se C. Tovatt 2013: 54f) 

 

Johannisson (2005) menar att människor skapar sin värld i ett socialt samspel med andra. Det 

finns olika motiv till att inleda ett sådant samspel. De kan många gånger vara egoistiska 

vilket den ekonomiska teorin huvudsakligen fokuserar på. Även gemensam värderingar och 

intressen eller viljan att etablera relationer samt känslomässig attraktion kan vara motiv till 

detta samspel. Att söka nya kontakter ligger i våran natur som människor, men för att detta 

ska kunna genomföras framgångsrikt förutsätter det att man redan har ett visst nätverk. Vi 

behöver nämligen trygghet för att våga prova det nya. Det är via våra relationer som vi är 

någon och det är via våra relationer som vi hanterar våra utmaningar. Med hjälp av våra 

sociala nätverk kan vi skaffa oss mer eller mindre medvetet, den information, inflytande och 

de resurser som behövs för att förverkliga våra ideer och drömmar. Detta är något som alla 

människor använder sina relationer till. (Johannisson, 2005: 55ff) 

 

Personer i våra nätverk kan hjälpa oss med att vrida och vända på olika frågor. Är det någon 

som känner oss väl så vet de också om vad vi behöver, vilka intressen vi har och vad vi bör 

hålla oss undan. Dessa nära relationer i våra kontaktnät kan fungera som väckarklockor och 

hjälpa oss att flytta vårt fokus till något vi annars missat. Vårt personliga nätverk kan alltså 

fungera som en studsmatta eller ett skyddsnät om det har en bakgrund av långvariga och nära 

relationer. Personer i våra nätverk som övertygats av att våra ideer eller våra projektet är bra 
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kommer sannolikt propagera för detta i sina respektive kontaktnät, vilket ökar 

förutsättningarna att förverkliga dessa ideer eller projekt. Våra personliga nätverk rymmer 

socialt kapital, humankapital och förtroendekapital. Med hjälp av dessa kapitalformer kan 

man reducera behovet av finansiellt kapital. (Johannisson, 2005: 55ff)  

 

4.6 Humankapital 
“The most valuable of all capital is that invested in human beings.”  

 (Alfred Marshall, se Lev och Schwartz, 1971:103) 

Humankapital syftar till personalens kompetens samt även externa intressenters kompetens 

som finns tillgängliga för företaget. Humankapitalet kan omfatta färdigheter, tekniska 

förmågor, kunskaper, attityd, engagemang, kreativitet, förmågan att lära och mycket mer. Allt 

som kan kopplas till en människa och dess färdigheter kan sägas vara humankapital. 

Humankapital är ett kapital som investeras i en individ och är viktigt för att ett företag ska 

lyckas (Abeysekera & Guthrie, 2004:3). Lev och Schwartz (1971) menar på att humankapital 

skiljer sig i den bemärkelsen att det inte går att äga eller ta på. Med tanke på att man inte kan 

äga humankapital så är det även svårt att mäta vilken vinning som humankapitalet kan ge, 

dock finns vetskapen om att det finns en vinning (Lev och Schwartz 1971: 103ff). 

Humankapitalet i ett företag är ständigt växande betydelse för ett företag. Det är viktigt för 

företag att identifiera och att erkänna de anställdas värdefulla tillgångar. (Abeysekera & 

Guthrie, 2004:4) 

 

4.7 Teoretisk reflektion 
Eftersom vi valde att ha en konstruktionistiskt ansats anser vi det är viktigt att reflektera över 

att vi använder oss av teoretiska teman som socialt kapital och humankapital. Detta eftersom 

det är två begrepp som kan ses som positivistiska, exempelvis av Becker (1962) som vill 

mäta avkastningen på humankapital, i form av högre utbildningar (Becker, 1962:9). Däremot 

har vi, likt Johannisson (2005) ett konstruktionistisk antagande och tror därför att det är något 

subjektivt och inte något mätbart. Vi ansåg att detta var något som var viktigt att ha i åtanke 

under analysen av det empiriska materialet. 
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Vi tror att de teoretiska teman som presenterats ovan kan hjälpa oss att skapa en bild av de 

värden och betydelser vi letar efter. Identitet, gränser och maktförhållanden upplever vi kan 

ge en mer klar bild av de värden som finns i förhållandet mellan organisationen och dess 

intressenter. Symboler tror vi kan visa hur equity crowdfunding kopplas till identitet, makt 

och gränser. Humankapital och socialt kapital uppfattar vi är värden som kan tillkomma eller 

uppstå i samband med equity crowdfunding och bör analyseras. Vi har med hjälp av dessa 

teoretiska teman analyserat vårt empiriska material, för att sedan kunna svara på våra 

frågeställningar.  
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5. Tolkning av empiriskt material 
 

 

Under insamlingen av det empiriska materialet upptäckte vi tidigt att det fanns en stor 

skillnad i både kunskapsnivå och hur personliga olika värden var. När vi intervjuade anställda 

på en plattform för equity crowdfunding var kunskapsnivån väldigt omfattande och de 

värderingar som diskuterades var mycket breda. Vi tror att dessa personer har träffat 

investerare med många olika intressen och kan därmed se situationen ur ett större perspektiv. 

Bolagen som genomfört en equity crowdfunding hade också bra förståelse för hur en equity 

crowdfunding fungerande. Detta eftersom de gått igenom processen. Värderingarna på denna 

nivån fokuserade mer på vad som var viktigt för bolaget och vad som passade den bild 

bolaget ville förmedla. Individuella investerare hade väldigt tydlig personliga värderingar, 

men kunskapen de besatt var mest baserad kring den specifika investeringen de gjort. I vår 

analys börjar vi med att analysera de anställda på plattformarna. Detta för att få en tydlig 

kunskapsbas och en bredd. Vi kommer sedan smalna av till bolagsnivå där kunskapsbasen är 

en aning smalare men med fler personliga värden för att sedan mynna ut i de individuella 

investerare där de personliga värdena ger mest bredd. 

 

5.1 Latif Andersson - Investment manager, Pepins 

Latif berättar för oss vad han ser för skillnad i en equity crowdfunding och en vanlig 

nyemission. Han har en uppfattning om att något inte känns fullt ut equity crowdfundat, om 

man inte får en ytterligare utväxling än pengar. Därför menar Latif att alla företag som ska 

göra en equity crowdfunding kampanj genom dem måste ha ett tydligt syfte. Han kallar det 

för ett “why”. Utifrån Jackson och Carter (2007) teori om symboler kan vi tolka Latifs 

uppfattning och erfarenheter av equity crowdfunding. Vi tolkar det som en symbol vilken 

förmedlar en mening som innefattar mycket mer än bara ekonomiskt kapital. Därför vill de på 

Pepins inte låta någon använda deras plattform som inte har förståelse för denna mening. 

Equity crowdfunding som symbol skulle inte komma till sin fulla rätt om man enbart använde 

det som en digitaliserad nyemission. När vi tolkar det Latif säger förstår vi det som att han ser 
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det som att en användning av deras plattform endast för ekonomiska skäl skulle vara en 

förminskning av vad equity crowdfunding symboliserar. (Jackson och Carter, 2007: 15ff) 

 

Latif säger som ovan nämnt att bolag som genomför en equity crowdfunding måste ha ett 

tydligt “why”. Latif tar upp crowdfundingen av Stockholms stadshus tak som ett exempel där 

han säger att relevansen för att investera antagligen inte hade varit så stor i Indien eftersom 

det inte var så relevant för dem. Vi tolkar detta som att människor som då investerar i 

Stockholms stadshus känner att det är viktigt för dem. Johannisson (2005) förklarar att för de 

som deltar i entreprenöriella processer är livet viktigare än pengar, men också att få 

tillhörighet till en grupp och att vara unik täcker det existentiella behov vi har hela livet. 

Deltagandet i finansieringen av taket upplever vi täcker både behovet av att vara unik, men 

också behovet av tillhörighet till en grupp. Genom att bidra blir du en del av den grupp som 

tillsammans har finansierat taket. Att man också blir omnämnd i kopparboken med vilken 

takplatta man finansierat får dig att känna dig unik. Dessa behov uttrycker sig här som en 

strävan efter identitet (Johannisson, 2005: 299f). Vi antar då att en indisk investerare inte 

hade känt någon grupptillhörighet med de som finansierat taket på grund av det geografiska 

avståndet då de kanske varken besökt eller känner till staden. 

 

Liknande fenomen dyker upp under intervjun. Latif berättar främst om Alvestaglass, vilket 

var deras första kampanj. Alvestaglass valde att göra en equity crowdfunding för att söka så 

många ambassadörer som möjligt som tycker om produkten. Utifrån Jackson och Carters 

(2007) teori om identitet tyder detta på att de som investerar i Alvestaglass i detta fall kan stå 

bakom företaget eftersom att det stämmer in på deras självbild och värderingar. Alvestaglass 

fick under deras kampanj en väldigt stor spridning och Latif menade på att detta var mycket 

mer lönsamt än i de fall då kanske ett fåtal affärsänglar, som egentligen inte bryr sig om 

produkten skulle gått in och investerat större summor för att de tror på det ekonomiska. Vi 

tror att anledningen till att kampanjen fått en så stor spridning är för att människor kan 

identifierar sig med varumärket. Investeraren kan tycka att bolaget producerar god glass och 

utan att egentligen ha koll på företagets siffror investera och sprida ordet bara för att de kan 

identifiera sig med bolaget (Jackson och Carter, 2007:175ff). Latif menar på att det har blivit 

viktigare och viktigare med personliga värderingar där alla bolag måste ha ett “why” utöver 

att få in ekonomiskt kapital. En investerare och en potentiell ambassadör för varumärket 
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behöver känna att de kan stå bakom bolaget och att de personliga värderingarna matchar 

bolagets. Detta stämmer överens med Alvesson och Björkman (1992) som menar att uppfatta 

likheter är en faktor som ökar tendensen till att identifiera sig med en organisation (Alvesson 

och Björkman, 1992:34). 

 

Under Alvestaglass investering valde även ICA-handlare att investera vilket gjorde att 

Alvestaglass nu frontades i ICA-butiker. Vi tolkar detta fall utifrån Jackson och Carters 

(2007) teori om gränser inom ob där det genom att bli så pass många ambassadörer för ett 

bolag suddar ut gränserna mellan bolag on investerare. Detta gör att ambassadörerna utanför 

företaget blir en viktig och betydelsefull del av företaget. Alvestaglass påverkas i detta 

exemplet väldigt mycket av att deras produkt frontas i butikerna och därför säljs mer. ICA- 

handlarna påverkas än mer positivt av en ökad försäljning av glassen, eftersom de numera är 

delägare i Alvestaglass. Gränsen mellan Alvestaglass som leverantör och ICA-handlaren som 

inköpare har krympt, för att de har nu ett tydligare gemensamt intresse. Utifrån Jackson och 

Carter (2007) teori om maktförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare tycker vi oss här 

kunna se att ICA-handlarna arbetar för Alvestaglass. På det sättet att de nu aktivt försöker öka 

försäljningen av deras produkter, detta för att de som delägare nu får ta del av avkastningen, 

som en slags lön.  

 

När vi ber Latif förklara den typiska ledningen i ett crowdfundat bolag så beskriver han dessa 

människor som mer modiga. Han säger att vid beslut av att göra en equity crowdfunding så 

krävs det mod samt en vilja att tro. Latif menar på att många modiga och öppna människor 

tänker och resonerar på ett annorlunda sätt. Vi tolkar detta som att styrelsemedlemmar i 

equity crowdfundade bolag är mer benägna att tona ner gränserna mellan dem som är 

innanför och de som är utanför bolaget. De är mer benägna att släppa in folk i bolaget för att 

bli delägare. Detta tolkar vi som Jackson och Carters (2007) ob och öppna system. (Jackson 

och Carter, 2007: 208ff) 

 

Vi tolkar även utifrån Jackson och Carters (2007) teori om makt att när ICA-handlarna 

investerade i Alvestaglass, skapades ett nytt maktförhållande. Alvestaglass hade i detta fall 

auktoritet över ICA-handlarna, där Alvestaglass får ICA- handlarna att fronta deras produkter 

i butikerna. Vi tror att detta var inget ICA-handlarna gjorde för att de blev tvingade till det 
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utan för att de själva ville göra det. Detta för att de numera hade ett ökade ekonomiska 

incitament att sälja just Alvestaglass produkter.  (Jackson och Carter, 2007:94ff) 

 

Som vi nämnt tidigare så såldes det mer Alvestaglass i ICA-butiker tack vare att 

ICA-handlare blev andelsägare och valde att fronta deras produkter. Det skapas helt enkelt ett 

större värde av att band har knutits mellan ICA-handlarna och Alvestaglass. Resurser som 

skapas ur relationer menar Bourdieu (1986) är socialt kapital. Både Alvestaglass och 

ICA-handlarna har alltså ökat sitt sociala kapital genom att delta i en equity crowdfunding. 

(Bourdieu, 1986, se C. Tovatt 2013: 54f) 

 

Latif diskuterar företaget Uber som ett exempel på ett företag där många individer bidrar med 

sitt värde, men inte får möjlighet att ta del av företagets vinst. Vi tolkar det som att 

taxichaufförerna bidrar med sitt humankapital i form av kompetens och kunskap 

(Johannisson, 2005: 55ff). De får dock inte ta del av företagets vinst. Baserat på vad Latif 

berättar tror vi att equity crowdfunding kan skapa socialt kapital. Bourdieu (1986) förklarar 

att socialt kapital kan vara symboliska och materiella resurser som skapas av sociala nätverk 

(Bourdieu, 1986, se C. Tovatt 2013: 54f). Om Uber hade gjort en equity crowdfunding i 

stället för att vända sig till VC-bolag hade taxi-chaufförerna fått möjlighet att bli delägare. 

Detta hade betytt att de hade fått ta del av den ekonomiska vinsten, vilket vi tror hade kunnat 

skapa incitament att prestera högre, men även att använda sina nätverk för att anslutna fler till 

bolaget och därmed addera med mer humankapital och socialt kapital. 

 

5.2 Carl Klingstedt - Investor relations, Pepins 

Carl nämner precis som Latif, att bolagen och investerarna behöver ha ett “varför”. Han 

förklarar sedan detta med att ställa ett par retoriska frågor; “varför vill jag investera i detta 

bolag?”, “vill jag stå bakom detta bolag?”. Carl fortsätter med att berättar att Pepins inte har 

gjort någon equity crowdfunding för spelbolag, detta för att de inte känner sig säkra om de 

kan stå bakom dessa organisationer. Alvesson och Björkman (1992) menar på att en 

organisation kan utveckla en identitet. Vi tolkar det som att anledningen till varför Pepins inte 

låtit ett spelbolag genomföra en kampanj via deras plattform är för att Pepins inte kan 

identifiera sig med dessa bolag. De önskar inte att bli associerade med dem. Ett exempel på 
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detta skulle kunna vara att spelbolagens värderingar inte stämmer överens med Pepins 

värderingar och därför gör detta att Pepins inte känner att de kan identifiera sig med 

spelbolagen. Vi antar att för spelbolagen skapar identifieringen då ett negativt värde eftersom 

de kan bli begränsade i sina finansieringsmöjligheter. (Alvesson och Björkman, 1992:29f) 

 

Carl berättar också om en vingård som heter Escapat där många av de som investerade endast 

gjorde detta för att de alltid velat bli delägare i en vingård och för att de gillade vinet. Dessa 

investerare identifierade sig med vingården, eftersom att de gillade vinet (Jackson och Carter, 

2007:175ff). Förklaringen till varför investerarna i Escapat förmodligen inte kollar lika noga 

på siffror kan vi hitta i Johannissons (2005) teori om att behovet av att få tillhöra en grupp är 

starkare än att tjäna pengar. De har alltid velat bli delägare i en vingård. De vill tillhöra den 

lilla gruppen delägare och därför blev detta behov större än att tjäna pengar. Att bolaget har 

många som identifierar sig med vingården antar vi genererar flera nya delägare och mer 

ekonomiskt kapital när de investerar. Carl tar även upp Alvestaglass som exempel där han 

berättar om en nära vän som efter att ha deltagit i kampanjen nu bara äter Alvestaglass 

produkter. Skulle han bjuda på efterrätt skulle det bli Alvestaglass, utan tvekan. Detta tyder 

på att Carls vän identifierar sig med bolaget. Han vill att det ska gå bra samtidigt som han 

tycker om deras produkter och därför känner att han kan stå bakom konceptet. Carl berättar 

att det handlar om någonting mer för investerare än att bara tjäna pengar. (Johannisson, 2005: 

299f)  

 

Utifrån Jackson och Carter (2007) teori om maktförhållande mellan arbetsgivare och 

arbetstagare tolkar vi det som att Carls vän arbetar för att Alvestaglass. Genom att bara äta 

deras glass och bara bjuda på den som dessert bidrar han till att Alvestaglass ökar sin 

försäljning. Detta får han som delägare ta del av, alltså kan man se det som att han avlönas 

för detta. (Jackson och Carter, 2007:94ff) 

 

Carl säger att han tror väldigt starkt på ”power of many” där han menar att flera investerare 

som lägger in en mindre summa och som verkligen vill hjälpa bolaget är bättre än en ensam 

större investerare som vänder bolaget ryggen till. Vi tolkar detta utifrån Johannissons (2005) 

teori om socialt kapital där bolag i detta fall får ett större socialt kapital och starkare 

varumärke. Exempelvis Carls kompis som nu bara bjöd på Alvestaglass som efterrätt. När 
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Alvestaglass genomförde sin kampanj, fick de drygt 900 personer som deltog. Ungefär 600 

av dessa valde att dela Alvestaglass budskap på sina sociala medier till de nätverk som de 

redan besatt. Detta gjorde att varumärket nådde många fler. Alvestaglass equity 

crowdfunding ledde till att företaget fick ta del av ett enormt socialt kapital som hjälpte till att 

sprida varumärket med hjälp av investerarnas nätverk. (Johannisson, 2005: 55ff) 

Carl fortsätter sedan med att berätta om investerare som ger förslag på kontakter i deras 

nätverk. Han berättar att det ringer investerare som vill vara med och hjälpa bolaget att 

etablera sig internationellt, men också investerare som erbjuder sig att sitta med i styrelsen. 

Detta ser vi som ett exempel på när equity crowdfunding bidrar med humankapital och 

skapar socialt kapital. Denna tolkning gör vi utifrån Johannisson (2005) teori om att 

investerarna identifierar sig med bolaget och vill vara ambassadörer, men också att ta bolaget 

framåt (Johannisson, 2005: 299f). Carl tror att detta är något som är unikt och menar på att i 

onoterade bolag får man som investerare komma med konkreta förslag. Detta gör att en 

equity crowdfunding tillåter investerare att använda sitt sociala kapital. 

 

5.3 André François - VD, Happy at Work 
André beskriver Happy at work som nytt, innovativt, tekniskt och berättar även att Happy at 

Work ganska nyligen genomfört en gerillamarknadsföring. Genom denna marknadsföring 

hade de för avsikt att belysa att alla människor ute i samhället är resurser. André berättade att 

equity crowdfunding passade företaget bra då det rimmar med företagets verktyg då det är 

både tekniskt, enkelt samt involverar alla. Utifrån Jackson och Carters (2007) teori om 

symboler tolkar vi det som att Happy at Work genom att använda sig av en equity 

crowdfunding vill symbolisera för företag och investerare att funktionen involverar alla, är 

teknisk och enkel att förstå. Vår tolkning av detta är att Happy at work kan symbolisera 

fördelarna utan att behöva nämna dessa. De förmedlas genom symboliken i kampanjen. 

Jackson och Carter (2007) säger att en symbol alltid är frånvarande. Detta tolkar vi som att 

hade företaget fortfarande beskrivit hur de fungerar och varför de valt att just genomföra en 

equity crowdfunding för alla investerare så hade användandet av symbolen varit onödig. I 

detta fall hade isåfall deras kampanj inte längre varit någon symbol. (Jackson och Carter, 

2007:15ff)  
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Happy at work valde som nämnt ovan att genomföra en equity crowdfunding-kampanj för att 

dem upplevde det som enkelt att förstå samt att kampanjen involverar alla. Utifrån Alvesson 

och Björkmans (1992) teori om organisatorisk identitet tolkar vi det som att Happy at Work, 

genom den identitet som de byggt upp, att de är innovativa och involverar alla, känner att 

equity crowdfunding speglar bolaget. De känner att den organisatoriska identitet som de har 

kan identifieras med equity crowdfunding. (Alvesson och Björkman, 1992:29f) Enligt 

Jackson och Carter (2007) kan människor ibland söka efter identitet för att få en positiv 

värdering av andra. Vi tolkar det som att Happy at work i viss mån velat få företagets 

identitet att förknippas med equity crowdfunding och dess positiva associationer. Detta för att 

få acceptans av andra. Att bygga en organisationsidentitet som intressenter förknippar med 

rätt egenskaper tror vi kan hjälpa bolaget attrahera både kunder och investerare. (Jackson och 

Carter, 2007:185ff) 

 

André berättar att kampanjen fick större effekt än vad de i början hade väntat sig. Happy at 

Work fick mycket marknadsföring, bland annat från fundedbyme, tidningsartiklar samt 

sociala medier. André berättar att det bidragit till en större “fanbase” vilket gjort att det blivit 

en större spridning på varumärket och verktyget. Vi tolkar detta utifrån Bourdieus (1986) 

teori om socialt kapital som menar att socialt kapital är de symboliska och materiella resurser 

som skapas genom exempelvis sociala nätverk. Socialt kapital innefattar inte bara relationer, 

 utan även de resurser som kan skapas ur dessa relationer. Genom att Happy at work 

genomförde en equity crowdfunding-kampanj utökade de sitt sociala nätverk. Varumärket 

fick en stor spridning. Ett exempel på detta är att de fick många nya gilla-markeringar på 

instagram. De som väljer att dela och intressera sig och tillhöra vad André kallar för deras 

“fanbase” ingår alla i företagets sociala kapital och tillför därmed värde till företaget. 

(Bourdieu, 1986, se C. Tovatt 2013: 54f) 

 

André berättar även att det krävs en viss “fanbase” för att genomföra en equity crowdfunding.  

Han förklarade situationen genom en metafor där han jämförde equity crowdfunding med att 

anordna en fest genom Facebook. “Det är jättenice att hosta en fest på facebook, men har du 

inga vänner på Facebook så kommer det nog inte komma så många på festen”. Vi tolkar detta 

utifrån Johannissons (2005) teori som säger att det ligger i människans natur att söka nya 

kontakter men för att detta ska kunna genomföras framgångsrikt förutsätts att man redan har 
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ett visst nätverk. Detta för att vi behöver trygghet för att våga prova det nya. André berättade 

även att det är viktigt att man som företag har en “fanbase” samt att man pratar med 

investerarna för att de ska bestämma sig för att delta i kampanjen. Detta kan tolkas som att 

investerarna behöver en trygghet för att göra sin investering. Genom kampanjen kan företaget 

få ambassadörer, som i sin tur kan få nya investerare att känna sig trygga i affären. 

(Johannisson, 2005: 55ff). Vidare berättar André att han tror på “power of many” och att han 

upplever att det genereras fler delägare genom equity crowdfunding än någon annan 

finansieringsform. Han säger även att equity crowdfunding framförallt ger dig fler delägare, 

men att dessa delägare inte är mer delaktiga än vad de skulle varit vid andra 

finansieringsformer. Detta upplever vi styrker vårt resonemang kring socialt kapital ovan.  

 

5.4 Jacob Dyberg - Investerare, Alvestaglass 

Alvesson och Björkman (1992) menar att ens identitet delvis blir bestämd utav att man kan 

identifiréra sig med andra. Jacob som är 25 år gammal från Småland berättar att en av 

anledning till att han valde att investera i Alvestaglass var att han kunde identifiera sig med 

företagets unga VD. Han pratar också om att han som smålänning känner till den småländska 

entreprenörens envishet och att det känns nära och bra att göra investeringar i linje med detta. 

Jacob har investerat i Troax som är ett börsnoterat bolag som bara ligger en mil utanför den 

by han kommer ifrån. Ändå känner han sig närmre och en större tillhörighet med 

Alvestaglass (Alvesson och Björkman, 1992:29f). Utifrån Jackson och Carter (2007) teori om 

ett öppet system tror vi att Jacob känner sig närmre Alvestaglass än Troax för att Alvestaglass 

uppfattas som ett mer öppet system. Vi antar därför att Jacob känner att företaget ligger 

närmre honom eftersom att gränsen mellan honom och bolaget är mer abstrakt då han ser sig 

på ett vis som en del av bolaget. Han beskriver sig som en ambassadör för bolaget och vill 

promota dess produkter (Jackson och Carter, 2007: 208ff). 

 

Jacob säger att han känner en annan närhet till Alvestaglass än bolagen han investerat i på 

börsen. Eftersom Jacob känner att han kan identifiera sig mer med Alvestaglass än bolagen 

han investerat i på börsen tror vi att han är mer benägen att bli en ambassadör för 

Alvestaglass. Johannisson (2005) menar att alla har ett existentiellt behovet att få tillhörighet 

i en grupp eller att vara unik. Detta gör uttryck i människors strävan efter en identitet. Detta 
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uppfattar vi hos Jacob när han uttrycker att han var en av de första delägarna i Alvestaglass 

och att det gör att han känner sig unik. Jacob förklarar att han tycker om den delägarkraft som 

skapas av att många nya ägare blir ambassadörer. Han har själv rekommenderat Alvestaglass 

till alla han känner (Johannisson, 2005: 299f). Vi tror att eftersom Jacob kan identifiera sig 

med Alvestaglass har han blivit en ambassadör för bolaget, vilket ger Alvestaglass ett utökat 

socialt kapital då Jacob numera sprider lovord om deras produkter till alla i hans nätverk. Vi 

tolkar detta utifrån Bourdieus (1986) teori om socialt kapital. Vi menar på att detta bidrar 

med spridning av varumärket och att skapar ytterligare värde för bolaget. Det är även genom 

Alvestaglass sociala kapital de lyckades anknyta Jacob till bolaget från första början. Hade 

inte Jacob haft personer som kände till Alvestaglass och vara villiga att tala gott om bolaget i 

sitt sociala nätverk hade han aldrig kommit i kontakt med bolaget (Bourdieu, 1986, se 

C.Tovatt 2013: 54f). 

 

Jacob talar även om att hans konsumtionsmönster har förändrats sedan han blev delägare i 

Alvestaglass, då han numera äter mer glass och endast väljer att äta Alvestaglass. Detta tolkar 

vi utifrån Jackson och Carters (2007) teori om auktoritet. Eftersom Jacob känner sig som en 

del av Alvestaglass valde han att lägga om delar av sitt konsumtionsmönster. Vi tolkar det 

som att Alvestaglass i detta fall hade auktoritet över Jacob. De fick honom att göra något han 

själv ville som också gynnar Alvestaglass. Som ambassadör för Alvestaglass sprider Jacob 

deras budskap och konsumerar deras produkter. Utifrån Jackson och Carter (2007) teori om 

maktförhållande mellan arbetstagare och arbetsgivare tolkar vi detta som att Jacob arbetar för 

Alvestaglass. Som delägare får han ta del av en ökad omsättning i bolaget. Han får alltså en 

kompensation, en form av lön för att han aktivt hjälper Alvestaglass att öka sin försäljning. 

(Jackson och Carter, 2007:94ff)  

 

Jacob berättar även om de inlåsningseffekter som finns på Pepins. Investerare kan endast 

handla kvartalsvis i bolagen och vi tolkar detta utifrån Jackson och Carters (2007) teori om 

makt. I detta fall i har Jacob inte makten att realisera sin investering när han vill. I jämförelse 

med Jacobs investeringarna på börsen som han skulle kunna realisera under vilken börsdag 

som helst, är flexibiliteten i investeringen i Alvestaglass mer begränsad. Inlåsningseffekten 

gör att Jacob har mindre makt över sin investering. Då han inte vet hur hans framtid ser ut 
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blir detta ett negativt värde som han förknippar med equity crowdfunding. (Jackson och 

Carter, 2007:94ff) 

 

5.5 Joel Werngren - Investerare, Frilansfinans 
Det första som Joel tänker på när han hör ordet “equity crowdfunding” är alternativa 

finansieringsmöjligheter. Joel berättar om den equity crowdfunding som han själv deltagit i 

vilket är i Frilansfinans. Denna investering gjorde han för att Spiltan valde att investera. Joel 

kände sig trygg eftersom Spiltan visat prov på bra avkastning. Detta tyder på att utifrån de 

teorier som vi har till grund inte kan kopplas med detta fall. Joel gjorde endast investeringen 

av ekonomiska skäl och tycker endast att den stora skillnaden gentemot börsen är den 

begränsade informationen som många crowdfundade bolag använder sig av.  

 

 

Vi tolkar detta utifrån Jackson och Carters (2007) teori om makt, eftersom utbudet av 

information är mer begränsad. Om informationsflödet hade varit lika starkt som i ett 

börsnoterat bolag hade Joel haft makten att göra en mer utförlig analys av bolagen innan han 

gör en investering. Joel upplever att han har mindre makt över investeringen via Pepins än 

vad han har över en investering i ett börsnoterat företag där informationsflödet är större. Detta 

uppfattar vi som ett negativt värde som Joel förknippar med equity crowdfunding. (Jackson 

och Carter, 2007:94ff) 

 

Utifrån vad Joel berättar till en början så tolkar vi det som att han inte ser några unika värden 

med en equity crowdfunding. Vi börjar diskutera vad Frilansfinans tillhandahåller för tjänst 

och Joel förklarar att det inte är någon produkt han själv är i behov av, men om han skulle bli 

i behov av den så skulle han välja att använda sig av Frilansfinans. Vi tror att det som gör att 

Joel skulle välja dem, är att han identifierar sig med deras organisationsidentitet. Att Joel är 

delägaren och att det delvis är hans bolag skapar ett tydligare “vi” leder till att hans lättare 

identifierar sig med dem (Alvesson och Björkman, 1992:34). Joel berättar även att han 

känner sig mer “nära” och delaktig till crowdfundade bolag vilket vi tolkar utifrån Jackson 

och Carters teori (2007) om gränser. Gränsen mellan Joel och bolaget blir mer abstrakt när 

Joel nu känner sig mer som en del av bolaget (Jackson och Carter, 2007: 208ff). 
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När Joel pratar om inlåsningseffekter tolkar vi detta utifrån Jackson och Carters (2007) teori 

om makt. Joel ser det som en fördel att hans pengar är låsta eftersom att det tvingar honom att 

vara långsiktig med sina investeringar. Pepins har makten att tvinga Joel att vara långsiktig i 

sin investering i Frilansfinans. Detta skulle kunna ses som något negativt då Joel har mindre 

makt över sin investering. Joel har dock en annan syn på detta, han uppfattar detta som något 

bra. Vi antar att detta är för att inlåsningseffekten skapar ett värde för honom, genom att 

frånta honom makten att när som helst kunna realisera sin investering. Den fungerar helt 

enkelt som ett skydd från att han tar ett förhastat beslut och säljer av sina innehav i 

Frilansfinans. (Jackson och Carter, 2007:94ff) 

 

Joel berättar även att han håller på AIK och att de använde sig av plattformen Pepins för att 

göra en equity crowdfunding. Detta förklarar Joel är en investering han inte har gjort, men 

om han hade gjort den skulle det inte vara för att få ut något ekonomiskt värde. Utan att det 

hade varit för ett emotionellt värde. Han tyckte det skulle vara kul att kunna säga att han var 

delägare i AIK. Jackson och Carter beskriver att man kan identifiera sig med mer än bara ett 

namn och i Joels fall kan vi tolka det som att han identifierar sig med AIK som ett fan 

(Jackson och Carter, 2007: 175ff). Att få identifiera sig med en kategori som vi antar Joel gör 

genom att heja på AIK, är ett sätt för honom att bygga en social identitet (Alvesson och 

Björkman, 1992:32).  
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6. Diskussion
 

Vårt urval baserades på olika intressenter och aktörer för att få ett så brett perspektiv som 

möjligt på de värden som förknippas med equity crowdfunding. Trots detta gav 

respondenterna liknande föreställningar där de definierade det som att genom equity 

crowdfunding så är man som investerare aldrig ensam. André, Carl och Latif menade på att 

de tror på “power of many” där företaget som genomför en kampanj får ett väldigt stort 

socialt kapital tack vare detta nätverk. Socialt kapital som skapades genom att fler blev 

ambassadörer samt spridning på sociala medier. De var alla tre eniga om att det inte finns en 

bättre marknadsföringskampanj som är gratis, än equity crowdfunding. Både Carl och Latif 

kom in på att personer som bidrar med sitt humankapital också borde vara delägare. Latif 

diskuterade om Ubers taxichaufförer och Carl om nya delägare som ville sitta i styrelsen. Här 

ser vi en likhet att personer som bidrar med humankapital kanske kan bidra med ännu mer 

humankapital när de är delägare. De pratar även om de investerare som bidrar med sina 

nätverk som kan hjälpa bolaget. Detta tyder på att de personer som bidrar med sina nätverk 

skapar socialt kapital. 

 

Vi har utifrån vår studie sett att symboler har legat till grund för andra teoretiska begrepp och 

värden. Framförallt symboliseras den individuella identiteten samt den organisatoriska 

identiteten. Latif berättar att equity crowdfunding står för någonting mer än bara ekonomiskt 

kapital. Han menar på att bolag som använder sig av deras tjänst måste vara ute efter 

någonting mer än ekonomiskt kapital, samt kunna identifiera sig med vad Pepins tror på.  

Det kan vara att Pepins vill visa på andra värden än att bara få in ekonomiskt kapital, eller att 

Happy at work vill samla in pengar på ett sätt som rimmar med deras organisationsidentitet. 

Vi har antagit att equity crowdfunding symboliserar att göra något mer än att bara finansiera 

sig. 

 

Vi hade en viss förförståelse för att man som investerare blir mer delaktig i bolaget vid en 

equity crowdfunding. Detta för att vi själva genom att delta i Alvestaglass kampanj kände oss 

som ambassadörer för bolaget. Detta fick vi bekräftat av intervjuobjekten och majoriteten var 
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eniga om att equity crowdfunding skapar ett delägarskap som är viktigare än bara avkastning. 

Joel, som många gånger tittade efter bra siffror samt avkastning berättade att när exempelvis 

AIK släppte sin equity crowdfunding kampanj så handlade det inte längre om en bra 

avkastning, utan endast att det skulle gå bra för laget. Jacob som investerade i Alvestaglass 

valde nu att endast handla Alvestaglass egna produkter då han kände sig mer delaktig i 

bolaget. Carl gav även ett exempel på detta när han berättar om Escapat och hur investerarna 

där, som annars är väldigt petiga endast investera för att de ville vara delägare av en vingård 

samt att de tyckte om vinet. Allt detta bevisar på att man som investerare, genom equity 

crowdfunding blir mer delaktig samt känner att man kan identifiera sig med bolaget. 

 

Både Joel och Jacob berättade att de känner sig mer nära bolaget vid en equity crowdfunding. 

Detta visar på att gränserna mellan vad som är inom bolaget och utanför bolaget blir mer 

abstrakta. Vi såg att när Jacob investerade i Alvestaglass och nu endast valde att konsumera 

deras produkter, inte bara kom mer nära bolaget utan bolaget hade även i detta fall en högre 

auktoritet över Jacob. Även Latif påvisade att gränser blir mer abstrakta vid en equity 

crowdfunding, då han berättade om ICA-handlarna som investerade i Alvestaglass och därav 

även frontade deras produkter i butik. Delägarskapet gjorde i detta fall att gränsen mellan 

leverantör och inköpare blev mer abstrakt och deras gemensamma intressen blev fler och 

tydligare. Nu har ICA-handlaren så väl som Alvestaglass ett intresse av att konsumenten 

väljer att köpa Alvestaglass framför något av ICA butikens övriga glass märken. 

 

Ambassadörskapet som vi kan se hos Jacob samt Carls vän påminner också om 

maktförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Eftersom en delägare och 

ambassadör som arbetar för att det ska gå bättre för bolaget får ut en form av kompensation, 

då de får ta del av avkastningen. Vi ser alltså detta som en form av avlöning för deras insats. 

 

I de fall då ICA-handlarna investerade i Alvestaglass förekom även en fråga om 

maktförhållande mellan Alvestaglass och ICA-handlarna. ICA-handlarna var nu villiga att 

fronta Alvestaglass produkter genom att delta i kampanjen. Detta gjorde att Alvestaglass hade 

auktoritet där ICA-handlarna gjorde något de själva ville, men som också gynnade 

Alvestaglass. Vi såg en viss inlåsningseffekt som gav ett negativt värde för equity 

crowdfunding. Jacob som inte visste hur framtiden såg ut hade svårt att låsa in sina pengar 
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kvartalsvis och i detta fall minskade auktoriteten. Inlåsningseffekten såg dock Joel som 

någonting bra då det hjälper honom att vara långsiktig i sina placeringar. 
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7. Slutsats
 

Vår första forskningsfråga behandlar vilka andra värden och betydelser förutom ekonomiskt 

kapital som intressenter förknippar med equity crowdfunding. Utifrån vårt empiriska material 

har vi funnit tydliga samband mellan respondenterna. Värden som förekommer förutom 

ekonomiskt kapital är identitet, symboler, gränser, socialt kapital samt humankapital. Vi såg 

ett stort värde i att delägarna identifierade sig med bolaget de investerade i. När investerarna 

upplevde att bolaget var en del av deras identitet var ekonomiskt kapital mindre viktigt. De 

kände sig även mer nära bolaget och ville gärna representera det.  

 

Då det existerar en inlåsningseffekt som gör att investeraren inte närsomhelst kan realisera 

sin investering blir investeraren delägare tills nästa handelsperiod. Om investeraren är 

delägare under en längre tid och inte kan realisera sin investering tror vi att chansen att 

investeraren börjar att identifierar sig med bolaget ökar. Identifierar man sig med bolaget 

antar vi att det är mer troligt att delägaren blir en ambassadör för det. En ambassadör för 

bolaget kan hjälpa dem att marknadsföra sig genom olika kanaler. Då har bolaget fått en 

delägare att göra något som delägaren själv vill, men som också gynnar bolaget. Vi kan då 

dra slutsatsen att bolagen får en makt i form av auktoritet över delägarna, detta genom att 

delägarna gör något som gynnar båda parter. 

 

Från ett bolags perspektiv kan det även vara värdefullt att equity crowdfunding stärker och 

stämmer överens med organisationens identitet. Vi har även kommit fram till att equity 

crowdfunding symbolisera att göra något mer än att samla in ekonomiskt kapital. Det kan 

vara att symbolisera sin organisations identitet genom equity crowdfunding.  

 

Vår andra forskningsfråga behandlar varför aktörer väljer att genomföra en equity 

crowdfunding framför andra finansieringsformer. En av de anledningar vi upplever har varit 

tydligast till varför man väljer equity crowdfunding före andra finansieringsformer är det som 

flera av intervjuobjekten har kallat “power of many”. Vi tror att aktörerna har som mål att 

förminska gränserna mellan organisationen och dess delägare. Detta kan leda till att delägarna 
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blir ambassadörer för bolaget de är delägare i, vilket även i detta fall leder till en skillnad i 

maktförhållande mellan bolag och investerare. Investeraren i detta fall, genom ekonomisk 

kompensation blir en ambassadör och sprider varumärket. Genom att fler identifierar sig samt 

blir ambassadörer skapas även socialt kapital för bolaget. Detta gör att genom kampanjen så 

skapas en stor spridning av varumärket genom investerarnas sociala nätverk. Vi ser även 

utifrån vår studie att genom bolagets stora spridning involverar detta fler intressenter. Bolag 

får genom equity crowdfunding tillgång till ett större humankapital, men även möjlighet att 

skapa socialt kapital i form av de sociala nätverken. Individer med specifika kompetenser vill 

involvera sig i bolaget och föra bolaget framåt. Bolag kan välja att genomföra en equity 

crowdfunding för att finansieringsformen passar deras organisationsidentitet. 

 

Vår tredje forskningsfråga behandlar vad investerare upplever i deltagandet av en equity 

crowdfunding. Från en investerares perspektiv har vi utifrån vår studie sett tydligt att de 

känner sig mer nära bolaget. Detta gör att gränserna blir mer abstrakta mellan individ och 

bolag. De upplevde även att de blev ambassadörer för bolaget och att konsumtionsmönstret 

ändrades. Nu valde investerarna att endast konsumera bolagets produkter. Detta för att de 

känner att de kan identifiera sig med bolaget samt känner att de kan stå bakom bolagets 

affärsidé och koncept.  

 

Ur ett samhällsperspektiv tror vi att de förståelser vi har skapat kan användas av flera aktörer 

i samhället. Vi tror det kan hjälpa aktörer att förstå värdet i equity crowdfunding och att det 

handlar om att mer än att bara göra bra investeringar. Vi tror den kan uppmana till en 

demokratisering av finansiering genom att man ser nyttan i att låta fler individer få investera 

och ta del av värden som skapats av företagen.  

 

Utifrån arbetets omfattning valde vi att intervjua aktörer från olika bolag. Ett förslag för 

vidare forskning är att göra en djupare analys där du som forskare gör en fältstudie på ett 

bolag. Då hade det kunnat göras en djupare analys av vilken påverkan som equity 

crowdfunding har på bolaget. Exempelvis där du som forskare kan studera bolagets processer 

och företagskultur samt dess erfarenheter av equity crowdfunding. Eftersom vi utifrån vår 

studie främst påträffat socialt kapital hade det varit intressant att göra en vidare studie på 

detta samt hur detta ter sig i samband med equity crowdfunding.  
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