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Abstract 

Entrepreneurship is a key factor for economic growth and has been a famous and controversial subject 

for long. However, the creation of innovations for small and medium sized businesses is limited when 

there is a finance gap in the market, based on the difference between the observed and desired debt. 

In recent years, it has emerged an alternative financing; crowdfunding, which can help and reduce 

the problems of the current finance gap. This qualitative study aims to describe the term, 

crowdfunding, and explore opportunities for crowdfunding in the future development as an 

alternative financing. To fulfill the purpose of the study, 15 interviews were conducted. This has 

provided the study with the necessary depth of knowledge to answer the research questions; How can 

the future of crowdfunding become on the Swedish market? When can crowdfunding be preferable 

over other forms of financing? How can crowdfunding help to reduce the financing gap? 

The theoretical framework was created before the empirical data collection and became the basis for 

the study's development. The chapter includes a description of the crowdfunding other financing 

options, the financial gap and previous empirical studies. Further analyzed the empirical data 

collected by connecting to the theoretical framework, which led the researchers to the following 

conclusions; the future prospects of crowdfunding is good when the financing form provides benefits 

that can not be achieved at other financing options. The factor that should decide a company's choice 

of financing is not the specific options. The company should instead consider which stage they find 

themselves in and take decisions based on that. Crowdfunding contributes to an increased supply of 

financing, which reduces the financing gap. The study shows, however, that action similar to 

increasing public awareness of crowdfunding and tax benefits may increase the contribution further. 

Keywords: Crowdfunding, finance gap, entrepreneur, asymmetric information, lemons problem. 

  



 

 

Sammanfattning 

Entreprenörskap är en viktig faktor för den ekonomiska tillväxten och har länge varit ett känt och 

omdiskuterat ämne. Dock är små och medelstora företags skapande av innovationer begränsad då det 

råder ett finansieringsgap på marknaden, vilket grundar sig på skillnaden mellan observerad och 

önskad skuldsättning. Under de senaste åren har det dock växt fram en alternativ finansieringsform; 

crowdfunding, som kan bidra till att minska problematiken över det rådande finansieringsgapet. Den 

här kvalitativa studie syftar till att beskriva begreppet crowdfunding samt se till möjligheterna för 

crowdfundingens framtida utveckling som en alternativ finansieringsform. För att uppfylla studiens 

syfte genomfördes 15 intervjuer. Det här gav den kunskapsbredd som krävdes för att besvara de 

frågeställningar som låg till grund för studien; Hur kan framtiden för crowdfunding se ut på den 

svenska marknaden? När kan crowdfunding vara att föredra framför andra finansieringsformer? På 

vilket sätt kan crowdfunding bidra till att minska finansieringsgapet?  

Den teoretiska referensramen skapades inför den empiriska insamlingen av data och utgjorde därav 

grunden till studiens uppbyggnad. Kapitlet omfattar en beskrivning av crowdfunding, andra 

finansieringsalternativ, det finansiella gapet samt tidigare empiriska undersökningar. Vidare 

analyserades den empiriska data som samlats in genom att återkoppla till den teoretiska 

referensramen, vilket ledde författarna fram till följande slutsatser; framtidsutsikterna för 

crowdfunding är god då finansieringsformen innebär fördelar som inte kan uppnås vid andra 

finansieringsalternativ. Den faktor som skall styra ett företags val av finansieringsform är inte de 

specifika alternativen utan i vilket stadie företaget befinner sig i. Crowdfunding bidrar till ett ökat 

utbud av finansiering, vilket minskar finansieringsgapet. Studien visar dock på att åtgärder liknande 

allmän höjd medvetenhet gällande crowdfunding samt skattefördelar kan öka crowdfundingens 

bidrag ytterligare. 

Nyckelord: Crowdfunding, finansieringsgap, entreprenör, asymmetrisk information, lemons 

problem.  
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1. Inledning 

I det här kapitlet presenterar författarna bakgrunden till studiens syfte. Läsaren får genom 

problemdiskussionen en förståelse av frågeställningens utformning. Avslutningsvis presenteras 

studiens syfte och avgränsningar samt relevanta definitioner för studien. 

1.1. Problembakgrund 

Företagens bidrag till ekonomisk tillväxt har länge varit ett känt och omdiskuterat ämne. Till grund 

ligger företags skapande av innovationer, vilket i sin tur leder till framtida vinster (Berger & Udell, 

1998). Deffains-Crapsky och Sudolska (2014) belyser även innovationernas roll som en viktig 

byggsten för att nå konkurrensfördelar. Det här anses vara en avgörande faktor för att nå lönsamhet 

och fortsatt utveckling. Utifrån Berger och Udells (1998) diskussion hamnar fokus på företag och 

deras framfart, där finansieringsmöjligheter blir en avgörande faktor. Entreprenörer har enligt 

Deffains-Crapsky och Sudolska (2014) ett grundläggande problem gällande deras innovation. 

Skillnaden mellan tillgängligt kapital och det kapitalbehov som behövs för att finansiera deras 

kommande projekt är ett faktum som begränsar utvecklingsmöjligheterna. 

Europeiska kommissionen (2013a) beskriver entreprenörskapet som en ytterst viktig pusselbit på 

många områden, dels för den ekonomiska tillväxten men också på grund av att det leder till nya jobb, 

marknader och företag. Det här leder i sin tur till att konkurrenskraften och mängden innovationer 

ökar, vilket resulterar i högre produktivitet och välfärd. För att främja entreprenörskap och de positiva 

effekter som kommer till följd anser Europeiska kommissionen (2013a) bland annat att tillgången av 

kapital för finansiering måste främjas. Innan finanskrisen år 2008 sökte små och medelstora företag 

främst finansiering via banker men efter krisen skedde det en åtstramning av möjligheten till 

bankfinansiering, vilket reducerade finansieringsmöjligheterna (Cassar, 2004). Åtstramningen 

berodde på att Baselkommittén tog fram ett nytt regelverk, Basel III, vilket ställde högre krav på 

bankerna gällande deras kapital och likviditet. Huvudsyftet med Basel III är att minska sannolikheten 

för nya finanskriser, det här genom att regelverket kräver att bankerna måste inneha mer kapital med 

högre säkerhet samt att nya likvidationskrav infördes (Sveriges Riksbank, 2010). För att ett företag 

skall nå framgång är tillgång av kapital en nödvändig resurs för att finansiera verksamheten. 

Kapitalstrukturens uppbyggnad för små företag baseras ofta på en blandning av egna finansierade 

medel och finansiering från närstående, vilket skiljer sig från större företag där 

finansieringsalternativen är betydligt fler (Cassar, 2004). 

Små företag till skillnad mot stora företag blir inte synliga på den offentliga marknaden i samma 

utsträckning, vilket gör att möjligheten att förmedla deras kvalitet blir väldigt begränsad. Det här 

leder i sin tur till att små företag kan få finansieringsproblem vilket Berger och Udell (1998) förklarar 

som bristande informationskapacitet. Problemet grundar sig i ett så kallat finansieringsgap, vilket 

definieras som skillnaden mellan observerat och önskad skuldsättning (Chakraborty & Mallick, 

2012). En faktor till finansieringsgapet är att det råder asymmetrisk information mellan långivaren 

och låntagaren. Ägarna anses inte på ett trovärdigt sätt kunna förmedla sin information om 

verksamheten till långivare (Leland & Pyle, 1977, refererat i Chakraborty & Mallick, 2012). Följden 

blir att långivare inte kan identifiera de låntagare som innebär en hög risk bland samtliga 

kreditförfrågningar och det blir svårt för långivare att hitta en prissättning som kompenserar för 

kreditrisken (Chakraborty & Mallick, 2012). 

Under de senaste åren har en alternativ finansieringsform för företag växt fram, vars benämning är 

crowdfunding. Enligt Tillväxtverket (2013) kan det här alternativet vara en finansieringsform som 

kan hjälpa till att minska finansieringsgapet. Crowdfunding kan beskrivas med hjälp av ett klassiskt 

svenskt ordspråk, många bäckar små, vilket innebär att finansiering söks genom en stor mängd 
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individer. För crowdfunding har internet en central roll. En intermediär bygger upp en plattform som 

gör det möjligt för investerare och entreprenörer att knyta kontakter och utföra sina transaktioner. 

Plattformen utgör ett verktyg för intermediären som effektiviserar kontaktnätet som ligger till grund 

för crowdfunding. Något annat som utmärker crowdfunding är investerarnas motiv för investeringen. 

En del av investerarna väljer att investera i crowdfunding för att stötta entreprenören, underliggande 

projekt eller entreprenörens värderingar (ibid.). 

1.2. Problemdiskussion 

Crowdfunding finns i fyra olika former; crowdgiving, crowdlending, pre-sale och crowdequity, vilka 

i huvudsak skiljer sig i form av motprestation till investerarna. Den förstnämnda grundar sig på att 

investeraren skänker pengar utan krav på motprestation. Den andra formen handlar om ett lån från 

investeraren vilket resulterar i en motprestation på återbetalning och ränta. Tredje formen innebär att 

investeraren betalar för en vara, tjänst eller upplevelse i förväg och förväntar sig faktisk leverans som 

motprestation med avtalad kvalitet. Den fjärde handlar om delägarskap, investerarens krav på 

motprestation är att tilldelas ägarandelar i bolaget (Tillväxtverket, 2013).  

Det finns goda förutsättningar för att starta och driva företag i Sverige, vilket är en bra grund för 

utvecklingen av entreprenörskap. Trots det här uppvisar Sverige en mycket låg nivå avseende 

entreprenörskap vid en internationell jämförelse. År 2011 visar Global Entrepreneurship Monitor att 

Sverige hamnar på en sjätte plats i Europa, trots åtgärder från svenska regeringen för att öka 

aktivitetsnivån gällande entreprenörskap. På lång sikt ses det här som en risk för Sveriges ekonomi 

och innebär brist på arbetstillfällen. Därav betonar Pilege (2012) i sin rapport att entreprenörskap har 

en viktig roll för ett lands utveckling. I en studie av OECD (2011, refererad i Pilege, 2012) förklaras 

entreprenörskapets bidrag till utveckling av ekonomisk tillväxt, arbetskraft och social samhörighet. 

Ytterligare fördelar med ökad tillväxt är den personliga tillfredsställelse och självständighet som blir 

en följd av att starta företag. Sverige står inför två stora utmaningar; öka etableringen av 

nyföretagande samt öka redan befintliga företags tillväxt. 

Som Europeiska kommissionen (2013a) påpekar är entreprenörskap en viktig faktor för den 

ekonomiska tillväxten. Fokus hamnar på finansieringsmöjligheterna för små och medelstora företag 

då det råder ett finansieringsgap, vilket definieras som skillnaden mellan observerad och önskad 

skuldsättning (Chakraborty & Mallick, 2012). Det här har gett plats för den alternativa 

finansieringsformen; crowdfunding, en finansieringsform där forskning kring ämnet har gjorts men 

mycket kvarstår. Crowdfundingens möjlighet att bli en växande finansieringsform på den framtida 

marknaden grundar sig på de positiva möjligheter det ger entreprenören att verkställa innovationer 

och knyta samman med investerare. 

1.3. Frågeställning 

Hur kan framtiden för crowdfunding se ut på den svenska marknaden? 

När kan crowdfunding vara att föredra framför andra finansieringsformer? 

På vilket sätt kan crowdfunding bidra till att minska finansieringsgapet? 

1.4. Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva begreppet crowdfunding samt se till möjligheterna för 

crowdfundingens framtida utveckling som en alternativ finansieringsform. 
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1.5. Avgränsning 

Författarna kommer enbart beakta de regelverk som ger en tydlig effekt på crowdfundingens 

utveckling, i övriga fall kommer den här faktorn utelämnas. Studiens huvudsyfte är inte att beakta de 

olika crowdfundingformerna ingående, utan att studera crowdfunding som helhet. 

1.6. Definitioner 

Författare - skribenterna av den här studien. 

Små och medelstora företag - företag som inte uppfyller Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554)  

1 kap 3§ p. 4; 

 Större företag: 

 företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

 a)  medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste    

  räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

 b)  företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste   

  räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

 c)  företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste    

  räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 

Entreprenör - en företagsam person som är grundare till ett företag. 

Investerare - en person som gör en investering som resulterar i nytta och välmående.  
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2. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet presenterar författarna relevanta teorier för studien. Läsaren får en djupare 

förståelse för de områden studien baseras på, då de innehåller en beskrivning av crowdfunding följt 

av andra alternativ till finansiering. Den teoretiska referensramen ligger till grund för studiens 

analys av det empiriska materialet. 

2.1. Crowdfunding 

Crowdfunding är en metod för att skaffa kapital och bygger på att entreprenören får in ett mindre 

belopp från ett större antal investerare för att finansiera projekt (Voelker & McGlashan, 2013; 

Tillväxtverket, 2013). Det här sker genom internetbaserade plattformer som intermediärer bygger upp 

för att göra det möjligt för entreprenörer att komma i kontakt med investerare. Crowdfunding kan ske 

i olika former där huvudsakligen motprestationen skiljer sig till investeraren (Tillväxtverket, 2013). 

Nedan i Tabell 1 beskrivs crowdgiving, crowdlending, pre-sale och crowdequity som är de fyra 

vanligaste formerna av crowdfunding. 

Tabell 1 - Sammanställning ur investerarnas synvinkel 

 Bidrag Motprestation Belöning Skäl till investering 

Crowdgiving Skänker pengar Nej Ingen  

alt. gåva kan ges i 

vissa fall 

Ideella eller 

ansvarskännande 

skäl 

Crowdlending Lån Ja Återbetalning plus 

ränta 

Finansiella plus att 

de vill bidra till 

utveckling 

Pre-sale Förköp Ja Faktiskt leverans på 

produkt/tjänst/upple

velsen 

Ideellt eller 

ansvarskännande 

argument.  

Crowdequity Investerar kapital Ja Avkastning på 

investeringen.  

Ägarandelar i 

bolaget 

Ideellt engagemang 

och finansiellt skäl 

(Egen bearbetning av Tillväxtverket, 2013) 

 

2.1.1. Crowdgiving 

Crowdgiving är den form av crowdfunding där krav på motprestation saknas. Syftet som ligger till 

grund för investeringen kan istället jämföras med välgörenhet då investeraren skänker pengar till 

projektet som efterfrågar kapital (Tillväxtverket, 2013). Det underliggande syftet för investeraren är 

då inte att gå med vinst utan snarare någon form utav känsla av ansvar och personligt intresse. Den 

faktiska skillnaden mellan välgörenhet och crowdgiving är att det förstnämnda inte har behov av 

intermediärer. Insamlingsorganisationer som till exempel Röda Korset finner sina investerare genom 

egna upparbetade metoder medan de företag som söker investerare via crowdfunding vanligen 

befinner sig på en marknad där kontaktnätet är begränsat. Det här leder till att behovet av 

intermediärer och möjligheten att söka kapital via deras sociala plattformer blir en avgörande faktor 

för att nå ut med sitt budskap om behov av kapital (ibid.). 
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2.1.2. Crowdlending 

Crowdlending kännetecknas av att projektet finansieras genom lån från investerarna. Motprestation 

som investerarna kräver i det här fallet är ränta plus att lånet i framtiden skall betalas tillbaka till 

investeraren (Tillväxtverket, 2013). Dock anses inte det här enbart ligga tillgrund för investerarens 

val av crowdlending utan även här finns en önskan om att bidra till ett visst projekt eller företag. Det 

här leder till att kravet på motprestation sänks. Crowdlending skiljer sig från den traditionella 

bankverksamheten. Genom att låna ut kapital till bankerna försvinner möjligheten att bidra till ett 

specifikt projekt då bankerna förvaltar kapitalet och styr vilka låntagarna blir, samt att banken har ett 

tydligt vinstsyfte (ibid.). 

2.1.3. Pre-sale 

Crowdfunding i form av pre-sale grundar sig på att företag samlar in nödvändigt kapital för att lansera 

produkten, tjänsten eller upplevelsen i utbyte mot att investerare kan förbeställa produkten, tjänsten 

eller upplevelsen. Att produkten sedan levereras och har utlovad kvalitet är den motprestation 

investeraren kräver, men även här finns en bakomliggande vilja att bidra (Tillväxtverket, 2013). 

2.1.4. Crowdequity 

Genom crowdequity söker företag kapital och i utbyte erbjuds investerare nyemitterade aktier vilket 

resulterar i nytt ägarkapital i företaget. Crowdequity blir därav den crowdfundingform där det 

kommersiella motivet anses vara som starkast, men även här finns viljan att bidra som ett 

underliggande motiv. Likheter finns med klassiska riskkapitalister men där handlar det snarare om 

ett färre antal investerare med ett större bidrag. Crowdequity består istället av flera investerare där 

varje individ ger ett mindre bidrag (Tillväxtverket, 2013). 

2.1.5. Övergripande om crowdfunding 

Belleflamme, Lambert och Schwienbacher (2013) har studerat de två dominerande 

crowdfundingformerna; pre-sale och crowdequity. Båda innebär att investerare får någon form av 

extra nytta jämfört med andra konsumenter. Den här nyttan anses vara den faktor som ligger till grund 

för valet av crowdfunding. Deras resultat visar på att pre-sale föredras när kapitalbehovet är relativt 

litet i motsats till crowdequity som föredras då behovet av kapital är stort. Det här grundar sig på den 

prisskillnad som blir mellan investerarna och vanliga konsumenterna vid crowdfunding via pre-sale. 

Crowdfunding via crowdequity klarar dock av ett större kapitalbehov utan att den del av vinsten som 

varje individ kräver för att investera påverkas. Med det här som grund belyser Belleflamme et al. 

(2013) den informationsasymmetri som råder mellan företag och investerare. Resultat visar på att 

crowdequity är gynnsamt ur ett sådant perspektiv då investerarna gärna vill säkra produktens kvalitet 

vid pre-sale. Finns inte den möjligheten, på grund av bristande information, blir pre-sale mindre 

attraktivt. Även Mollick (2014) betonar vikten av produktens kvalitet men påpekar även att 

geografisk koppling kan vara en faktor som påverkar huruvida projektet lyckats med sitt sökande av 

kapital via crowdfunding. Noggrann planering är ytterst viktigt för att fullt ut kunna fullfölja 

förpliktelserna gentemot investerarna. En avgörande faktor för att nå framgång i projektet anses därav 

vara den planering som ligger till grund för att produkten, tjänsten eller upplevelsen levereras inom 

förutbestämd tidsram med utlovad kvalitet. 

Crowdlending är den crowdfundingform som tillämpas i mindre skala på den svenska marknaden och 

lika så internationellt. Den främsta anledningen anses vara att det krävs ett större belopp från varje 

enskild investerare samt att långivning bygger på regelverk som kan begränsa viljan att tillämpa 

crowdlending (Tillväxtverket, 2013). 
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2.1.6. The lemons problem inom crowdfunding 

Lemons problem är benämning på problemet gällande informationsasymmetrin mellan en köpare och 

säljare (Akerlof, 1970). Den asymmetriska information som uppstår parterna emellan är numera ett 

välkänt problem på marknaden (Tomboc, 2013). Problemet grundar sig på att säljare besitter betydligt 

mer information än potentiella köpare gällande kvaliteten på produkten. Det köparen är medveten om 

är att kvaliteten varierar på marknaden men inte mer. Vilken produkt som är av bra respektive dålig 

kvalitet är många gånger svårt för köparen att utläsa, vilket leder till att köparen då inte kan avgöra 

huruvida en produkt är värd ett högre pris eller inte (ibid.). De produkter som är av dålig kvalitet går 

då under beteckningen lemons och det här får till följd att köparen endast är villig att betala ett pris 

som speglar den genomsnittliga kvalitet för alla produkter på marknaden (Kwoka, 2005, refererat i 

Tomboc, 2013). Det här priset är lönsamt för säljaren bakom en produkt med dålig kvalitet. Problemet 

uppstår istället hos säljare bakom en produkt med bra kvalitet, då priset köparen är villig att betala 

inte är lönsamt. Det här kan resultera i att produkter av hög kvalitet försvinnner och priset sjunker då 

ytterligare vilket kan resultera i att kvar på marknaden blir enbart produkter av låg kvalitet (ibid.). 

Enligt Tomboc (2013) kan crowdfunding leda till att liknande problem uppstår. Kvaliteten på 

entreprenören i sig skiftar och en entreprenör som är otillförlitlig kan snart göra stor skada på 

crowdfundingmarknaden (ibid.). Investerarens möjlighet att göra en korrekt bedömning av 

entreprenören, försvåras då det råder informationsasymmetri (Vos, Yeh, Carter & Tagg, 2007). 

Entreprenören har då ett informationsövertag och kan på så vis utnyttja investerarens okunskap 

(Tucker & Lean, 2003). Genom att locka till sig investerare för att sen inte fullfölja sin motprestation 

är ett exempel. Ett annat är att marknadsföra sitt projekt på ett missvisande sätt och på så vis locka 

till sig investerare som väljer att investera på felaktiga grunder. Det här skulle leda till att 

trovärdigheten för crowdfundingmarknaden minskade och då också antalet villiga investerare 

(Tomboc, 2013).  

Investerarens bedömning huruvida en entreprenör eller ett projekt är bra eller dåligt är svårt att 

avgöra. Risken för utebliven motprestation finns dels då det kan ta lång tid för vissa projekt att 

generera eventuella intäkter vilka i värsta fall kan utebli helt, samt att risken för att entreprenören som 

står bakom projektet utgör bedrägeri. Då crowdfunding sker via plattformar på internet resulterar det 

här i att en entreprenör av det här slaget kan med större sannolikhet hinna samla in kapital, försvinna 

och göra sig osynlig innan bedrägeriet uppmärksammas (Tomboc, 2013). Det här kan enligt Tomboc 

(2013) leda till lemons problem liknande ovan. Investerarna kan inte i förhand utläsa vilka 

entreprenörer som sysslar med bedrägeri och dylikt vilket resulterar i att kapitalet de är villiga att 

investera reduceras. Entreprenörer som står bakom projekt med hög kvalitet och säkerhet kan då välja 

att lämna marknaden och det kapital investeraren är villig att investera sänks ytterligare (ibid.). 

Lemons problem behöver dock inte ha sin grund enbart i bedrägeri. Entreprenören kommer alltid 

besitta mer information än en potentiell investerare. Investeraren kommer inte kunna observera all 

information utan får grunda investeringsbeslut på relativt lite information och kontroll över 

entreprenören och projektet. Enligt Belleflamme et al. (2013) sker crowdfunding via öppna 

ansökningar på plattformer via internet och genom det här kan entreprenörer söka de externa kapital 

de är i behov av. Tomboc (2013) belyser dock att en faktor till uppkomsten av problemet med 

informationsasymmetri bottnar i att marknaden för crowdfunding är öppen och kan användas av i 

stort sett alla. Marknadens öppenhet ökar på så vis kraven på investerarna. För att säkra sitt 

investeringsbeslut krävs mer tid och engagemang för att på så vis lyckas hitta de investeringar som 

står för bra kvalitet och trovärdighet (ibid.). 

2.2. Finansieringsformer 

Ett företags uppbyggnad och utveckling innebär en process genom olika stadier vilka ger uppkomst 

till olika behov, möjligheter och begränsningar, inte minst gällande finansiering. För varje stadie bör 

kapitalstrukturen anpassas i syfte för att den skall byggas upp utefter de finansieringsformer som är 

mest gynnsamma (Berger & Udell, 1998). Gällande små och medelstora företag är självfinansiering 
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den grundläggande finansieringsformen vid deras uppbyggnad för att sedan få större möjligheter att 

vända sig till intermediärer i form av riskkapitalister samt banker och finansieringsföretag. 

Expanderar företaget ytterligare och etablerar sig på marknaden nås även möjligheter till finansiering 

genom att söka eget kapital eller öka skuldsättningen via publika marknader (ibid.).  

Pecking order är en teori som rangordnar hur företag väljer att ta in nytt kapital (Brealey, Myers & 

Allen, 2014). Teorins framkomst är på grund av informationsasymmetrin som är en faktor som 

påverkar valet mellan att finansiera med interna och externa medel. Enligt pecking order skall 

finansieringen göras genom följande ordning (se figur 1); (1) intern finansiering, först och främst 

vinstmedel, (2) extern finansiering genom att företaget ökar sin skuldsättningsgrad via nya lån och 

sist (3) nyemission. Att söka extern finansiering genom nyemission skall ses som sista utvägen, då 

fler aktier ges ut och företaget mister ägarkontrollen då den sprids ut på fler aktieinnehavare (ibid.). 

Det här belyser även Le Breton-Miller och Miller (2013) refererat i Fraser, Bhaumik och Wright 

(2015) som anser att entreprenörer i uppstartsfasen kan ha en negativ inställning till att söka 

finansiering externt då de inte vill riskera att fler parter skall dela på rätten att kontrollera företaget. 

De värnar om sina tänkta innovationer och vill inte dela med sig av de satsningar de gjort och tänker 

göra. Detsamma gäller familjeägda företag där risken att ägarskapet går utanför familjen anses vara 

för stor, vilket kan resultera i att de då avstår att söka de finansieringsbehov som hade kunnat leda till 

tillväxt (ibid.).   

Figur 1 - Pecking order teorin 

 (Egen bearbetning av Brealey et al., 2014) 

 

Nästa avsnitt kommer beakta de här olika finansieringskällorna i den ordning pecking order teorin 

förespråkar. Internt genererade medel tas upp med fokus på självfinansiering, extern finansiering 

genom bankfinansiering och sist presenteras nyemission av eget kapital i form av riskkapital. Kapital 

erhålls då i utbyte mot aktieavtal.   

2.2.1. Självfinansiering 

Den finansiering som sker genom att företag kan tillgodose sina finansieringsbehov utan att behöva 

vända sig till externa finansieringskällor benämns självfinansiering (Andrén, Eriksson & Hansson, 

2003). Främst syftar Andrén et al. (2003) då till att företags verksamhet i sig genererar en vinst vilket 

resulterar i att eget kapital ökar, under förutsättning att den vinsten inte delas ut till ägarna. Vinsten i 

det här sammanhanget är det överskott som inte belastas med varken kostnader eller skatt. Den här 

vinsten skapar möjligheter för företaget dels då det skapas finansiering till olika investeringsbehov 

men också möjlighet till att amortera och ett ökat rörelseresultat (ibid.). Andrén et al. (2003) beskriver 

självfinansiering som förhållandet då ett företag täcker hela eller delar av sitt finansieringsbehov för 

anläggningstillgångar och rörelsekapital genom genererade kassaflöden från verksamheten. Dock 
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påpekas ytterligare att då det rör sig om ett finansieringsbehov till ett större projekt är det sällan de 

resurser som genererats från självfinansiering räcker till (ibid.). 

 

Tillskott från ägare leder till internt genererade medel och företag får då in finansiering som kan täcka 

deras efterfrågan på kapital, vilket också leder till en form av självfinansiering (Berger & Udell, 

1998). När informationsasymmetri är som störst mellan externa parter och nystartade företag kan det 

här vara en avgörande faktor för företags utveckling. Det här på grund av att självfinansiering via 

kassaflöden kan vara svårt, då möjligheten att öka kassaflöden kan vara begränsade så länge företaget 

inte kan expandera. Att ett företag kan uppvisa internt genererade medel kan även vara en avgörande 

faktor när företaget når nästa stadie och de önskar samt har möjlighet till att söka finansiering externt. 

Externa parter har då ofta ett villkor på viss intern finansiering för att öka deras förtroende och 

pålitligheten för företaget. Genom att ägarna gjort val att tillskjuta kapital eller att inte plocka ut 

befintlig vinst visar de på att de själva tror på företaget och dess framtid (ibid.). 

2.2.2. Bankfinansiering 

En vanlig finansieringsform för företag vid behov av externt kapital är att söka finansiering via banker 

(Landström & Löwegren, 2009). De flesta banklån grundar sig på någon form av förbindelse, 

vanligast i form av att företaget betalar en ränta i utbyte mot lånet. Lånen har även ofta någon form 

av säkerhet i grunden som fordringar, inventarier eller värdepapper. Det här ger banken möjligheten 

att få in utlånat belopp även om projektet i sig misslyckas (Brealey et al., 2014). 

Gällande nystartade företag är dock bankernas vilja samt möjlighet till utlåning begränsad, enligt 

Landström och Löwegren (2009), då risken för kreditförlust är en faktor som beaktas noga. För att 

banken skall undvika kreditförluster granskas företag noga med fokus på entreprenören själv och 

företags finansiella styrka som helhet. Även Tomboc (2013) belyser problematiken för nystartade 

företag att erhålla banklån. Då ett företag är relativt nytt på marknaden är informationen och 

användandet av andra mätinstrument såsom bokslutsanalys och kredithistorik begränsad, därav anses 

företaget ha en låg kreditvärdighet på grund av bristen på historik (ibid.). Det här innebär att kravet 

på engagemang hos företaget som söker kapital ökar (Landström & Löwegren, 2009). På grund av 

bristen på historik gällande företaget är det desto viktigare att entreprenören visar ett tydligt 

engagemang och intresse för sitt företagande. Genom att våga lämna säkerheter för lånet och visa på 

en stark affärsplan är det större möjlighet att banken får en bra magkänsla, vilket blir ett 

mätinstrument i sig (ibid.).  

Enligt Han, Fraser och Storey (2009) anses dock entreprenörens uppgivenhet, gällande projektet som 

ligger till grund för finansieringsbehovet, vara en effektiv själv ransonerings mekanism. Det här på 

grund av att entreprenörer som bär på den här känslan själva avskräcks till att söka finansiering. Det 

här leder till positiva effekter för banker, dels genom att kostnaderna minskar genom att färre icke 

potentiella låneansökningar hanteras samt genom att risken för att felaktiga finansieringsbeslut fattas. 

Ytterligare en fördel på grund av uppgivenhetens själv ransonerings mekanism är att effektiviteten 

ökar när informationskvaliteten ökar (ibid.). Vid bättre kontakt mellan parterna kommer 

entreprenören själv granska sin ansökan och kan därigenom komma till den insikt som gör att 

entreprenören drar tillbaka sin ansökan. Uppgivenheten kan även bidra till positiva effekter på grund 

av en samlad marknad. Han et al. (2009) förklarar att genom en samlad bankmarknad har 

uppgivenheten en tendens att växa fram på grund av att bankerna motiveras av att finansiera 

verksamheter på de här marknaderna istället för att finansiera mer riskabla entreprenörer.   

2.2.3. Riskkapitalister 

Ett annat sätt att införskaffa extern finansiering är att vända sig till riskkapitalmarknaden där 

onoterade företag når finansiering via privata tillskott från investerare, tillskillnad mot börsnoterade 

företag där det handlar om publika investeringar (Landström & Löwegren, 2009). En del av 
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riskkapitalmarknaden utgörs av venture capital, vilket är en finansieringsmarknad som mestadels 

förmedlas via intermediärer. Professionella investerare satsar kapital, som aktiva intermediärer 

investerar och omfördelar i onoterade företag främst i tillväxtfasen (Berger & Udell, 1998). 

Investeringar som görs via venture capital sker främst i fonder. Målsättning är en långsiktig 

avkastning under tre till sju år. Graden av risk varierar beroende på när investeringen sker i 

tillväxtfasen. Desto tidigare under tillväxtfasen desto mer risk, vilket resulterar i att investeraren 

förväntar sig högre avkastning (ibid.). Effekterna på venture capital marknaden, på grund av 

crowdfundingens etablering, är ännu outforskade. En viktig faktor för att venture capital-bolag skall 

attraheras till att investera i ett företag är att kapitalstrukturen är okomplicerad (Gelfond & Foti, 

2012). Vid tidigare finansiering via crowdfunding kan det här bli ett problem enligt Gelfond och Foti 

(2012) eftersom risken för en komplicerad kapitalstruktur är stor, då många enskilda individer har 

investerat i företaget. Det här innebär att ett företag noga måste planera och försöka förutse framtida 

finansieringsbehov. Skall de här finansieras via venture capital måste riskerna med att använda 

crowdfunding i nuläget övervägas då det kan resultera i att framtida finansieringsalternativ som 

venture capital utesluts (ibid.). 

En annan del av riskkapitalmarknaden utgörs av affärsänglar. Berger och Udell (1998) belyser att den 

här finansieringsformen skiljer sig markant ifrån andra externa finansieringsformer, då investeringar 

från affärsänglar sker utan mellanhänder. Istället sker kontakten personligen mellan företaget och 

investeraren, som oftast är en privatperson, som satsar kapital och i utbyte får ett aktieavtal, vanligtvis 

av vanliga aktier. Tillskillnad från andra finansiärer är affärsänglar förmögna personer som på egen 

hand har tillräckligt mycket kapital att täcka upp företagets efterfrågade finansieringsbehov (ibid.). 

Något som kännetecknar affärsänglar är att de är aktiva i sitt ägarengagemang och bidrar med 

affärsmässiga kunskaper, ett kontaktnät och kompetens till företaget. Affärsänglar har även tydliga 

investeringskriterier som överväger vilket företag de väljer att investera i, men under vissa 

omständigheter kan de bortse från de här kriterierna då de känner hög trovärdighet till entreprenören 

eller företagsledningen (Mason & Rogers, 1997; Mason & Harrison, 2002, refererat i Mason & Stark, 

2004). Vidare belyser Prowse (1998) refererat i Berger och Udell (1998) att det finns 

investeringsgrupper av affärsänglar som har gått samman för att tillsammans driva en 

investeringsverksamhet. Ibland fungerar revisorer och advokater som en hjälpande hand och ger 

gruppen affärsflöden och nya kontakter. Affärsänglar investerar oftast lokalt, då de tycker att det är 

viktigt att kunna ta itu med informationsproblem (Berger & Udell, 1998). 

2.3. Det finansiella gapet 

Finanskrisen påverkade på många sätt omvärlden och effekterna blev många. En konstaterad sådan 

är en kraftig minskning av lån till små och medelstora företag (Cowling, Liu & Ledger, 2012) vilket 

i sin tur leder till en begränsning av företagets möjlighet att expandera (Cowling, Liu, Ledger & 

Zhang, 2014). Enligt Fraser et al. (2015) leder det här till att samhällets möjlighet att återhämta sig 

efter krisen möjligtvis begränsades på grund av det så kallade finansieringsgapet. Dock är det svårt 

att hitta den avgörande faktorn till gapet. Den minskade tillgången av finansiering kan grunda sig i 

en tidigare minskad efterfrågan eller ett minskat utbud. Den sistnämnda är dock den som är mest 

omtalad och utforskad. Förklaringen till det minskade utbudet grundar sig i den 

informationsasymmetri som uppstår mellan utbuds- och efterfrågesidan (ibid.). 

Tillgängligheten av privat information gällande stora företag jämfört med små och medelstora företag 

skiljer sig avsevärt. Det här grundar sig främst i de krav som finns på stora företag både i form av 

regelverk men också för att attrahera investerare på börsen. Potentiella investerare, långivare, kunder, 

leverantörer och olika tillståndsmyndigheter sätter krav då de vill ha insyn och kunskap i företaget i 

gengäld mot motprestation. På grund av att det råder mindre krav på små och medelstora företag 

gällande öppen redovisning är tillgänglig information begränsad och eventuella investerare anses 

därav inte kunna få den information som kan ge dem en trovärdig bild av företaget som behövs för 
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att investera. Det här leder till att informationsasymmetri uppstår vars följd blir att tillgången till 

externt kapital begränsas avsevärt. Små och medelstora företag får då inte tillgänglighet till önskvärt 

kapital, vilket leder till innovationer där företaget tror på ett resultat med ökade intäkter och expansion 

inte kan förverkligas och företagets utveckling stannar av (Vos et al., 2007). Det här bildar det som i 

allmänhet fått benämningen finansieringsgapet, vilket Chakraborty och Mallick (2012) definierar 

som skillnaden mellan observerad och önskad skuldsättning. 

Figur 2 - Finansieringsgapet 

(Egen bearbetning av Landström & Löwegren, 2009). 

 

Finansieringsgapet uppstår i grunden av att utbudet och efterfrågan av kapital inte är i linje med 

varandra (se figur 2). Utifrån marknadsräntan som råder är efterfrågan av kapital större än de utbud 

som erbjuds. För att nå en optimal nivå och en maximerad nytta finns det därav ett behov av en 

förändring på utbudssidan (Landström & Löwegren, 2009). Det här skulle kunna vara till exempel 

offentlig finansiering, ändrade regelverk eller införande av andra motivationsfaktorer som ökar 

villigheten att investera i små och medelstora företag (ibid.). Det är främst små företag som satsar på 

nya innovationer som drabbas av det här gapet. Grunden till det här är främst den osäkerhet som 

grundar sig i deras projekt. Externa finansiärer vet lite om marknaden, tekniken och utvecklingen 

kring produkten vilket gör att en osäkerhet uppstår, vilket i sin tur leder till att steget för att våga 

investera blir längre (ibid.). Även mellan företaget och de externa finansiärerna kan det uppstå brist 

på trovärdighet. Finansiären känner att företaget i sig kan vara opålitligt då kunskapen och 

erfarenheten om dem är liten och ett behov av kontroll uppstår. Finansiären önskar mer kontroll och 

uppföljning av projektet vilket dessvärre inte många gånger är försvarbart rent ekonomiskt vid den 

här formen av finansiering då beloppen som finansiärerna investerar är relativt små (ibid.). Fraser et 

al. (2015) anser dock att en minskning av de kostnader som uppstår på grund av finansiärens behov 

av kontroll är en avgörande faktor för att öka utbudet av finansiering. Kostnaderna minskas genom 

en utveckling av systemet gällande kreditupplysningar (Allen, DeLong & Saunders, 2004; Van Gestel 

& Baesens, 2009, refererat i Fraser et al., 2015). Det här anses vara en faktor som kan öka flödet av 

finansiering och bli en avgörande faktor som kan läka såren efter finanskrisen. Kreditupplysningar 

för små och medelstora företag måste göras mer lättillgängliga för att på så vis underlätta för 

finansiärer som styr utbudssidan, enligt Fraser et al. (2015). 

Som tidigare nämnts är ett minskat utbud den faktor som stått i fokus och det är här det har skett mest 

forskning men trots de kvarstår det faktum att även efterfrågan kan vara en bidragande orsak till det 

gap som råder (Fraser et al., 2015). Anledningarna till finansieringsgapet, utifrån efterfrågesidan, 

anses då vara individens begränsningar att hantera information (Kahneman & Tversky, 1979, 

refererat i Fraser et al., 2015). Fraser (2014) refererat i Fraser et al. (2015) skriver då om kognitiva 

fördomar då entreprenörens förmåga att bedöma risker i verksamhet ifrågasätts samt om positiva 

illusioner där entreprenörens förmåga att bedöma sin förmåga ifrågasätts. De här faktorerna anses 

påverka investerarnas beslut gällande investering och blir då även en faktor som i sin tur påverkar 

gapet mellan utbud och efterfrågan. En följd av det här kan vara att etablerade företag avstår från att 

söka finansiering på grund av att de känner uppgivenhet gällande projektets risker (Fraser et al., 

2015). I det här fallen blir effekten av entreprenörens beslut en negativ påverkan på tillväxten. 

Däremot kan uppgivenhet gällande ett företag som inte går med vinst leda till positiv påverkan på 

grund av att entreprenören då fattar rätt beslut eftersom ytterligare finansiering troligtvis inte kommer 

leda till bättre lönsamhet utan snarare till att entreprenören får lägga ner sin verksamhet (Han et al., 

2009). 

Finansieringsgap 
Utbud Efterfrågan 

Informationsasymmetri 
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2.4. Tidigare empiriska undersökningar 

Crowdfundingens tillväxt världen över är positiv, från år 2011-2012 uppskattades tillväxten vara 65 

procent och uppnått kapital hamnade på 735 miljoner euro (Massolution, 2013, refererat i Europeiska 

kommissionen, 2013b). Jämfört med en minskad tillväxt på den europeiska marknaden för venture 

capital på 3 miljarder euro (European Venture Capital Association Yearbook, 2012, refererat i 

Europeiska kommissionen, 2013b) resulterade det här i att möjligheterna för crowdfundingens 

fortsatta etablering på finansieringsmarknaden såg positiva ut (Europeiska kommissionen, 2013b). 

Däremot, vid en jämförelse med den europeiska marknaden för Initial Public Offering (IPO) var 

crowdfunding fortfarande kraftigt i skymundan, där kapital uppgick till cirka 16,5 miljarder euro 

(PwC, 2013, refererat i Europeiska kommissionen, 2013b). Tillväxten visade på att crowdfunding 

tillämpades och att det kan minska det finansieringsgap som råder. Små och medelstora företag som 

inte når den finansiering de behöver, ser crowdfunding som den alternativa finansieringsform de är i 

behov av för att kunna fortsatt sin utveckling (Europeiska kommissionen, 2013b). 

Givet en tillväxt av crowdfunding har Europeiska kommissionen (2013c) valt att via en publik studie 

beakta Europeiska unionens roll gällande crowdfundingens fortsatta utveckling på den europeiska 

marknaden. Syftet med deras studie har varit att undersöka hur Europeiska unionens åtgärder gav 

positiva effekter på crowdfundingens etablering i Europa. Studien riktade sig till samtliga som ville 

uttrycka sin åsikt angående crowdfunding samt hur crowdfundingens fulla potential skall anammas 

och nå ut på den europeiska marknaden, via åtgärder från Europeiska unionen. Om crowdfunding kan 

främjas genom kampanjer och åtgärder från Europeiska unionen samt om en ökad tillgång av 

crowdfunding resulterar i något mervärde har varit frågor som ligger till grund för studien. Även 

regelverken beaktas i den form då de kan begränsa crowdfundingens etablering (ibid.). 

Studien Europeiska kommissionen (2014) är uppbyggd att belysa olika delar av crowdfunding. Först 

definition och modeller av crowdfunding, sedan de fördelar som finansieringsformer bidrar till, både 

som helhet men också ur investerarnas respektive entreprenörens synvinkel. Ytterligare avsnitt består 

av riskerna med crowdfunding för att sedan komma till de avsnitt då Europeiska unionens roll 

identifieras gällande crowdfunding. Vilka åtgärder som skulle tillföra värde samt vilket ansvar som 

ligger på de crowdfundingens plattformer som etableras diskuteras (ibid.). 

2.4.1. Sammanfattning av studien Europeiska kommissionen (2014) 

Följande avsnitt bygger i sin helhet på Europeiska kommissionen (2014).  

Studien besvarades av 909 personer, av de här var 414 faktiska eller potentiella 

crowdfundinginvesterare. Övriga respondenter bestod av dels entreprenörer, intermediärer, 

affärsänglar, riskkapitalister och andra intressegrupper. Respondenterna kom främst från det 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), endast 16 respondenter var bosatta utanför EES. 

Majoriteten av respondenterna definierade crowdfunding på följande sätt; ”An open call to the public 

to collect funds for a specific project” (Europeiska kommissionen, 2014, s. 2), samt att de ansåg 

kännetecknande egenskaper som ”made througt the internet” (ibid.) och ”the funds are collected 

from large number of individuals, during a specified time period” (ibid.). Den crowdfundingform 

respondenterna var mest bekanta med var crowdgiving (74 %), tätt följt av de former där belöning 

förväntas som motprestation (69 %). Respondenterna angav att de olika formerna av crowdfunding 

många gånger går ihop och är svåra att särskilja. 

Av 414 respondenter, som var faktiska eller potentiella investerare, var det tre av fyra som redan 

investerat i ett crowdfundingprojekt och en fjärdedel av de här har investerat i utlandet. Av de 414 

respondenter angav 82 procent att de skulle kunna tänka sig att bidra till en crowdfundingkampanj i 

utlandet, lika väl som i hemlandet, i framtiden. Ytterligare 14 procent av respondenterna ser det som 

en möjlighet att investera i utlandet, men vill då att risken för att bli lurade skall reduceras. Det är 
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fyra procent som svarade att de inte vill investera i utländska crowdfundingprojekt, dels för att de 

hellre vill investera i lokala projekt men även på grund av risken med utländska transaktioner. Av de 

som tidigare hade investerat i crowdfundingprojekt var det två tredjedelar som fått en positiv 

erfarenhet av crowdfunding. 2 av 299 respondenter angav att deras erfarenhet av crowdfunding blev 

negativ. Respondenterna svarade att den största fördelen med crowdfunding var möjligheten för 

investeraren att själv välja vilket projekt de vill investera i, det här uppgav 85 procent av de faktiska 

och potentiella investerarna. De betonar ytterligare den delaktighet investeraren får i projektet som 

en viktig fördel. Det är nästan 48 procent som upplevde att deras investerande i crowdfunding var ett 

sätt att bidra till något bra och ser fördelarna därigenom. Runt 40 procent av respondenternas 

huvudsyfte med att investera i crowdfunding var antingen behovet av att investera eller att hjälpa 

bekanta. 

Av de respondenter som utgav sig som entreprenörer upplevde 75 procent att ett minskat beroende 

av de traditionella finansieringsformerna är en stor fördel till följd av crowdfundingens etablering. 

Respondenterna upplevde det positivt att genom crowdfunding nå ut till flera människor samtidigt 

som intresset för projektet testades på marknaden.  

Crowdfundingens fördelar är många, det skapar möjligheter för innovationer och bidrar till små och 

medelstora företags utveckling, ansåg majoriteten av respondenterna. Även fördelar som tillväxt och 

sysselsättning ansågs påverkas i mindre utsträckning. Generellt ledde crowdfunding till fördelar 

såsom ett ökat engagemang hos medborgarna gällande skapandet av innovationer. Det här resulterade 

i en utveckling av samhället, samtidigt som medborgarnas finansiella kunskaper ökade.  

Gällande riskerna ur entreprenörsperspektiv angav respondenterna att de inte kände någon större risk 

att använda sig av crowdfunding. Majoriteten av respondenterna ansåg att risken gällande 

immateriella rättigheter var godtagbar och såg inte det som någon väsentlig risk. De ansåg även att 

risken för att söka finansiering via crowdfunding kunde symbolisera bristen av andra 

finansieringsmöjligheter var relativt låg. Risken för att projektet skulle misslyckas offentligt ansåg 

majoriteten av entreprenörerna som godtagbar. Sammanfattningsvis var entreprenörernas upplevelse 

gällande risken av att använda crowdfunding liten.  

Av samtliga respondenter angav en tydlig majoritet att risken för att finansieringen misslyckades och 

att entreprenören inte kunde fullfölja deras åtagande gentemot investerarna, var godtagbar. Bedrägeri 

och vilseledande marknadsföring var andra risker vid crowdfundingprojekt, dock ansågs de här också 

som godtagbara av runt hälften av respondenterna. Nästan tre fjärdedelar angav att en skandal kunde 

skada det förtroende som byggts upp hos investeraren gällande crowdfunding. De faktiska och 

potentiella investerarna hade lite mer positiva erfarenheter av crowdfunding, men trots det håller 70 

procent med om att förtroendet kunde skadas av en skandal. 

När det gäller de crowdfundingformer som inte ger finansiell avkastning angav respondenterna ett 

flertalet olika risker. En utmärkande risk var bristen på information mellan investerarna och 

entreprenörerna. Investerarna krävde en öppenhet och ville få insyn i projektet och entreprenörens 

verksamhet. En annan stor risk som respondenterna uppgav var bedrägeri. Investerarna upplevde 

risker hos entreprenören, projektet och intermediärerna. De crowdfundingformer då investeraren 

förväntar sig en motprestation från entreprenören, benämns i studien som reward och pre-sale. 

Skillnaden är att vid reward erbjuds en motprestation av mindre värde än vad som investerades medan 

vid pre-sale förväntar sig investeraren produkten i motprestation. I de här fallen anges flertalet risker. 

Att motprestationen inte motsvarar utlovad kvalitet, försenad eller utebliven leverans är exempel på 

några. Säkerheten kring plattformerna var en annan risk som flertalet respondenter uppgav. Då 

finansiering till projekt sker genom betalning via internetplattformerna, gör det här att risken för 

hackers finns och kunde påverka investerarnas beslut. Ytterligare uppgav respondenterna att risken 

för penningtvätt var ett orosmoment. 
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De crowdfundingformer där det rådde finansiell avkastning benämndes i den här studien som profit 

sharing, lending och securities. Profit sharing innebar att investeraren fick en andel i företagets 

framtida vinster. Lending innebar att investeraren lånade ut pengar till entreprenören som då blev 

låntagare. Vid investering i andelar eller obligationer, benämndes den här formen som securities. 

Även vid de här crowdfundingformer var risken för penningtvätt en central punkt. Respondenterna 

efterfrågade en ökad öppenhet parterna emellan för att på så vis förbättra kommunikationen, 

identifieringen av leveranser och kontrollen av kapitalflödet. Även utveckling av regelverk vid handel 

i utlandet bör ses över för att öka rättssäkerheten parterna emellan, tyckte respondenterna. 

Resultatet från Europeiska kommissionen (2014) visade på att åtgärder kunde ge mervärde och främja 

crowdfundingens fördelar. De former av crowdfunding där det handlade om icke-finansiell 

avkastning, angav 756 respondenter att åtgärder för att skydda investerarna skulle ge mervärde. Dock 

ansåg respondenterna att behovet av att plattformerna i Europa anpassas till varandra var litet. 

Åtgärder i form av kontroll av lagligheten kring projektet, identifiering av entreprenören samt 

hantering av kontroll på betalning efterfrågades hos respondenterna. Det var 46 procent av 

respondenterna som inte kände till Europa Unionens lagstiftning kring finansiella tjänster och av de 

respondenterna som kände till lagen, var det enbart tio procent som ansåg att den var tillräckligt för 

tillämpning av crowdfunding. Respondenterna efterfrågade ett ökat investeringsskydd samt ville de 

att handeln över gränserna skull underlättas. Majoriteten av respondenterna förespråkade ett regelverk 

med några gemensamma standarder för Europa gällande crowdfunding. 
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3. Metod 

I det här kapitlet redogörs författarnas tillvägagångssätt under studiens val av angreppsätt, 

undersökningsmetod och insamling av empirisk data. Avslutningsvis kommer studiens tillförlitlighet 

diskuteras. 

3.1. Angreppssätt 

Den här studien grundades på en deduktiv ansats, vilket innebar att författarna utgick från teorier för 

att sedan göra empiriska studier utifrån studiens frågeställningar. Jacobsen (2002) förklarar att teorin 

ger antaganden och förväntningar om verkligheten som sedan testas mot empiri. Problematiken kring 

den här ansatsen är risken för att insamlingen av data bli riktad efter vad forskaren anser viktigt, vilket 

resulterar i att viktig information kan gå förlorad (ibid.). Valet av deduktiv ansats ansågs, trots 

problematiken, som nödvändig då crowdfunding blev känt för författarna vid diskussioner med 

externa parter kring aktuella ämnen på den rådande finansmarknaden. Ytterligare fördjupning kring 

begreppet ansågs därav nödvändig innan empiriska studier genomfördes. 

3.2. Undersökningsmetod 

I den här studien har en kvalitativ ansats tillämpats på grund av att respondenterna skulle få uttrycka 

crowdfunding med egna ord. Det här ledde till att studien blev mer flexibel och anpassad till 

verkligheten (Jacobsen, 2002). En kvalitativ ansats, enligt Jacobsen (2002), innebär en djupare 

förståelse för fenomenet genom att observera människor och se hur de uppfattar verkligheten. Den 

insamlade informationen författarna får in baseras på ord, oftast från öppna intervjuer (ibid.). 

Tidigare val av en deduktiv och kvalitativ ansats grundade sig på studiens frågeställning. Enligt 

Jacobsen (2002) är det här korrekt, då valet av ansats för insamling av data skall grundas på 

problemformuleringens syfte. Jacobsen (2002) poängterar att den avgörande faktorn är huruvida 

problemställningen är oklar eller klar. Finns det lite kunskap kring ämnet innan studien leder det till 

en oklar problemformulering, tvärtom blir det en klar då det finns mycket kunskap men mer behövs 

inom specifika områden (ibid.). En oklar problemställning leder i sin tur till en explorativ 

problemställning som innebär att en forskare har som syfte att få fram olika perspektiv från ofta få 

respondenter (ibid.). Då crowdfunding, som tidigare nämnts, var ett relativt nytt 

finansieringsalternativ på den svenska marknaden, blev studiens syfte att beskriva begreppet 

crowdfunding samt se till framtida utvecklingsmöjligheter. Det här resulterade i att studien hade en 

oklar och explorativ problemformulering (ibid.).  

 

Även studiens avsikt i form av beskrivande eller förklarande var avgörande för studiens upplägg. En 

beskrivande undersökning leder till en tydligare bild av hur ett specifikt fenomen ser ut och visar på 

hur någonting är (Jacobsen, 2002). En förklarade har som avsikt att förklara varför något uppstod och 

förklara samband mellan olika fenomen (ibid.). Den här studien hade en beskrivande avsikt. Det här 

på grund av att författarna ville beskriva crowdfunding och utreda framtidsmöjligheterna. 

 

Författarnas metod följde en intensiv utformning, vilket innebar att de gick på djupet av problemet 

för att få djup förståelse av ämnet och dess förhållande till verkligheten (Jacobsen, 2002). Genom den 

här utformningen når författarna relevant data, dock minskas möjligheterna till att generalisera (ibid.). 
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3.3. Insamling av data 

3.3.1. Primärdata 

Jacobsen (2002) beskriver data som är direkt insamlad från individer, utan några mellanhänder, för 

primärdata. Det här gjorde författarna genom att de gick direkt till den primära källan genom 

intervjuer och öppna frågeformulär i syfte att besvara studiens problemformulering (ibid.). 

3.3.2. Sekundärdata 

Forskning som är insamlad av andra författare benämner Jacobsen (2002) som sekundärdata. 

Informationen är då inte insamlad direkt från källan, utan av annan författare med ett annat syfte 

(ibid.). Vid användandet av sekundärdata har författarna därför varit kritiska vid valet av källor och 

ifrågasatt deras kvalitet (ibid.). Sekundärdata i den här studien har varit teorier och information från 

främst vetenskapliga artiklar men även rapporter, kurslitteratur och internet. 

För att fördjupa kunskapen inom crowdfunding användes sökmotorn Googles Scholar för att finna 

vetenskapliga artiklar passande till den här studien. Även databasen Summon användes. De sökord 

som användes för studien var; Crowdfunding, finance gap, entrepreneur, business angels, angel 

investors, asymmetric information, self-financing, lemons problem. Sökorden ledde till att författarna 

hittade relevanta vetenskapliga artiklar som användes vid uppbyggnaden av den teoretiska 

referensramen. Även litteratur från Halmstad Högskolas bibliotek, Falkenbergs bibliotek samt 

Varbergs Stadsbibliotek användes. 

Författarna har varit kritiska vid användandet av sekundärdata. Vid valet av vetenskapliga artiklar 

användes enbart journals, då de har en hög trovärdighet. Även publiceringsår togs i beaktade. Det här 

för att majoriteten av källorna skall vara relevanta både gällande ämne och tidsperspektiv. 

3.3.3. Urval av respondenter 

Den empiriska studien grundade sig på en kvalitativ ansats, vilket gjorde att författarna blev 

begränsade vid sitt val av respondenter. Jacobsen (2002) påpekar vikten av att sätta en övre gräns vid 

val av antal respondenter, det här på grund av att datainsamlingsmetoder är tidskrävande och 

resulterar i en stor mängd data som blir svår att tolka. Ett urval på 20 stycken respondenter är mer än 

tillräckligt, då en kvalitativ ansats inte har som mål att generalisera utan att visa på det unika och 

speciella (ibid.). Då författarna eftersträvade hög trovärdighet för studien var målet att samla in data 

från ett stort antal respondenter. 

Studiens population blev individer med kunskap och erfarenhet kring crowdfunding. Vid urvalet av 

respondenter lades fokus på att få ut bästa möjliga information. Författarna sökte därför individer som 

hade goda kunskaper i ämnet för att få kvalitet på urvalet av respondenter. Fördjupning och 

undersökning av ämnet på internet gav författarna information om öppna sammanträden och 

plattformer för crowdfunding, därigenom fick författarna fram de respondenter som valdes ut till 

studiens första urval. 

Valet av respondenter har genomförts via två metoder. Den första var att finna respondenter som 

kunde bidra med riklig och god information, för att sedan använda snöbollsmetoden (Jacobsen, 2002). 

Den sistnämnda metoden gav utrymme för att fråga tidigare respondenter om rekommendationer till 

ytterligare respondenter för studien som då också har kunskap inom ämnet. Enligt Jacobsen (2002) 

kan författarna genom snöbollsmetoden utnyttja en kvalitativ studies flexibilitet vilket ger möjligheter 

till fler respondenter. En risk är dock att snöbollen kan stanna upp och skapa en återvändsgräns i de 

fall då studien kräver fler respondenter. Att författarna bestämmer, på ett ungefär, hur många 

respondenter de har som avsikt att uppnå är fördelaktigt vid en kombination av metoder. Antalet bör 

begränsas efter studiens tid och resurser (ibid.). Målsättningen för studien var att uppnå 20 stycken 
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intervjuer men efter att 15 stycken intervjuer hade genomförts uppnådde författarna 

informationsmättnad och inga fler genomfördes (ibid.). Det här på grund av att respondenterna inte 

tillförde någon ny information till studien och författarna ansåg att befintlig data som samlats in var 

styrkt av de intervjuer som genomförts. Tillämpningen av snöbollsmetoden ledde då inte till risken 

att snöbollen stannade upp, utan istället gjorde författarna själva ett val att inte fortsätta tillämpa 

metoden på grund av att de ansåg att de uppnått ett stadie av informationsmättnad (ibid.).  

De respondenter som har deltagit i studien är; 

Verksamma inom crowdfunding 
Siam Choudhury, produktchef på plattformen FundedByMe. E-mailintervju 22 april 2015. 

Carl-Magnus Norden, grundare av plattformen Crowdcube i Sverige. E-mailintervju 23 april 2015. 

Usman Rajab, grundare av plattformen TeedCrowd. Skypeintervju 21 april 2015. 

Respondent 1 (anonym), verksam på ett riskkapitalbolag i Sverige. Telefonintervju 16 april 2015. 

Max Valentin, grundare av plattformen Crowdculture. Telefonintervju 14 april 2015. 

Wilhelm von Seth, projektledare på Tillväxtverket. Telefonintervju 6 maj 2015. 

Entreprenörer 
Sebastien Archambeaud, grundare av Handiscover. Telefonintervju 16 april 2015. 

Klara Bartilsson, grundare av Sweet Street Gbg. E-mailintervju 20 april 2015. 

John Corcoran, grundare av Fallinlover, nuvarande Cinemeet. Skypeintervju 14 april 2015. 

Dan Lorentzon, grundare av Eggs Inc. E-mailintervju 23 april 2015. 

Janne Näsström, ägare av Janne Näsström AB. E-mailintervju 21 april 2015. 

Elin Olsson, grundare av Safire. Telefonintervju 16 april 2015. 

Fritz Rabeler, medgrundare av Akuō. E-mailintervju 18 april 2015. 

Claes Stenmark, grundare av Virtuous Vodka. E-mailintervju 19 april 2015. 

Jon Widegren, grundare av Flippin’ Burgers. E-mailintervju 20 april 2015. 

3.3.4. Utformning av intervjuunderlag 

Med utgångspunkt i studiens deduktiva ansats har intervjuunderlaget utformats. När den teoretiska 

referensramen var slutförd, beaktades studiens frågeställning och syfte fullt ut för att få in flera 

individers uppfattning om crowdfunding och dess möjlighet att växa som en alternativ 

finansieringsform. Författarna föreslog i största möjliga mån telefon- och skypeintervjuer med 

respondenterna för att de ansåg att den intervjuformen var mest givande då författarna kunde ställa 

följdfrågor och på så vis kunde få mer innehållsrika svar. Dock var det ett flertal av studiens 

respondenter som på grund av sitt arbete och tidsbrist efterfrågade intervjuunderlag via e-mail. När 

författarna uppmärksammade problematiken med de olika intervjuförfarandena gjordes först några 

personliga intervjuer via telefon och skype, innan frågeformulär skickades ut via e-mail. Det här 

gjorde att författarna kunde beakta förbättringsåtgärder och förtydliga intervjuunderlaget till 

kommande intervjuer via e-mail, vilket sågs som en förbättringsåtgärd för att reducera eventuella 

risker för missförstånd och felaktig information. På så vis kunde författarna höja precisionen i 

respondenternas svarskvalitet. Studiens intervjuunderlag är utformat efter två olika urval, personer 

verksamma inom crowdfunding (intervjuunderlag 1) och entreprenörer som har använt sig av 

crowdfunding (intervjuunderlag 2). Intervjuunderlagen återfinns i studiens bilagor.  

3.3.5. Intervjuförfarande 

Bryman och Bell (2013) nämner olika kvalitativa ansatser för att samla in data. I studien valde 

författarna att samla in data till empiri genom semistrukturerade intervjuer för att få ord, meningar 

och berättelser från varje individ. Semistrukturerade intervjuer baseras på grundläggande frågor men 

ger också utrymme för ett vidare perspektiv. Författarna och respondenten kan utveckla diskussionen 

genom följdfrågor alternativt kompletterande berättelser (ibid.). Anledningen till att författarna valde 
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att använda en semistrukturerad intervjuform var för att en öppen intervju, utan någon form av 

struktur, hade resulterat i en komplex mängd data, vilket hade varit svårt och tidskrävande att 

analysera. Motsatsen, en strukturerad intervjuform, hade inte gett utrymme för respondenten att sätta 

egna ord på frågorna. En nackdel med besöksintervjuer är att det blir tids- och kostnadskrävande att 

träffa respondenterna samt att vid personliga möten kan respondenterna bli påverkade av 

intervjuarnas tonlägen och kroppsspråk (Jacobsen, 2002).  

Det flesta av respondenterna var bosatta i Stockholm och var egenföretagare, därav ville författarna 

genomföra telefonintervjuer istället för besöksintervjuer. Intervjuerna via telefon samt skype tog i 

genomsnitt 30 minuter per respondent. Empirisk data samlades även in genom intervjuer via e-mail. 

Det här på grund av att ett flertal respondenter efterfrågade det här alternativet då de inte hade 

möjlighet att avsätta någon tid på grund av sitt arbete. Genom det här alternativet kunde respondenten 

i lugn och ro, i en trygg miljö, under en angiven tidsperiod besvara intervjuunderlaget. Dock försvann 

den positiva fördelen i form av följdfrågor vid e-mailintervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Det här 

hade författarna i beaktning vid uppbyggnaden och formuleringen av intervjuunderlaget. Frågor 

förtydligades, följdfrågor byggdes in och det lämnades rikligt med utrymme för respondenten att 

utveckla svaren. Däremot blir fördelen med intervjuerna att eventuella fördomar minskade då 

respondenten och intervjuarna inte träffades i ett personligt möte (ibid.). 

Författarna såg fördelar i att använda olika intervjuförfarande. Genom att använda telefon, skype och 

e-mail istället för besöksintervjuer, gav det utrymme för författarna att komma i kontakt med ett större 

urval av respondenter, vilket gav studien en högre trovärdighet. 

3.3.6. Bearbetning av rådata 

Efter att studiens intervjuer genomförts hade stora mängder data samlats in. Den här datan benämns 

rådata (Jacobsen, 2002) och måste bearbetas vidare. Kvalitativ data skall i huvudsak analyseras 

genom olika steg. Första steget är beskrivning, vilket innebär att få en grundlig och detaljerad bild 

över insamlad data (ibid.). Författarna renskrev varje telefonintervju direkt efter de genomförts med 

hjälp av de anteckningar och stödord som noterats under intervjun samt att det inspelade materialet 

användes som komplement. Efter skrevs samtliga intervjuer ut då författarna ansåg att det gav en 

bättre struktur och helhetsbild över insamlad data, vilket gjorde att steg ett uppfylldes. Vid nästa steg 

bör det ske en systematisering (ibid.), vilket genomfördes genom att sammanställa sammanhängande 

avsnitt, åsikter och synpunkter. Därav reducerades mängden information av mindre värde till empirin. 

Resultatet från respondenternas intervjuer redovisades utifrån ett mönster som följde den teoretiska 

referensramen. Det här på grund av att antalet respondenter ansågs vara för många för en enskild 

redogörelse samt att empirin hade fått en enformig struktur, vilket kunde gjort att läsaren tappade 

intresset. 

3.4. Metod av analys 

Författarna för den här studien diskuterade ingående olika orsaker, sammanhang och skillnader för 

att analysera insamlad data, för att sedan ställa den mot de teorier som låg till grund för studien. Det 

här ledde till en kategorisering, vilket enligt Jacobsen (2002) är en del av processen för att analysera 

kvalitativ data. Uppbyggnaden av analysen gjordes utifrån en liknande struktur som den teoretiska 

referensramen och data kategoriserades därav utifrån de överrubriker som valts. Jacobsen (2002) 

menar att genom skapandet av olika överrubriker kan data kategoriseras, vilket leder till en förenkling 

av komplicerad data som i sin tur blir en förutsättning för att underlätta en jämförelse av de enskilda 

respondenternas data. 
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3.5. Reliabilitet och validitet 

Ett grundkrav för en metod är att den är uppbyggd på reliabilitet, vilket innebär att den skall spegla 

tillförlitlighet och trovärdighet. Skulle författarna göra om samma undersökning, skall resultatet bli 

ungefär detsamma för att undersökningen skall anses vara tillförlitlig (Jacobsen, 2002). För att 

säkerställa reliabiliteten i studiens öppna intervjuer spelade författarna in intervjuerna för att inte 

viktig information skulle utelämnas (ibid.). Intervjuerna via e-mail behöll tillförlitligheten då 

författarna hade respondentens egna ord för hur de uttryckte sig i frågan. Tillförlitligheten och 

trovärdigheten ansågs även hög på grund av att författarna, under de öppna intervjuerna via telefon 

och skype, upplevde en avslappnad stämning samt ett brinnande engagemang från respondenterna att 

vilja bidra med relevant data. Enligt Merriam (1994) kan reliabiliteten förstärkas genom att tydligt 

visa utgångspunkter och perspektiv som ligger till grund för undersökningen samt genom att beskriva 

hur undersökningen genomfördes och hur forskaren nått fram till resultatet. Det här har författarna 

gjort genom att inför varje intervju informerade respektive respondent om studiens syfte och 

utgångspunkt, samt att de i ett tydligt metodkapitel redovisat under vilka förutsättningar den 

empiriska datan samlades in och hur de genomförde insamlingen. 

Ett annat grundkrav Jacobsen (2002) benämner är att metoden är valid. Det här innebär att metoden 

skall spegla giltighet och relevans, både internt och externt. Med intern validitet menas att forskaren 

mäter det som faktiskt skall mätas och att det avspeglar verkligheten (Merriam, 1994). Den externa 

validiteten mäter i vilket utsträckningen resultatet i undersökningen är överförbar till andra 

förhållanden. Det blir också ett mått på hur en undersökning med få respondenter, går att generalisera 

till ett större antal respondenter (ibid.). Författarna ansåg att validiteten för den här studien styrktes 

genom respondenternas engagemang för att bidra med relevant information. Studiens respondenter 

bestod av individer med kunskap kring ämnet, vilket även stärkte validiteten. 

3.6. Kritik av metodval 

Vid insamling av data var urvalet av respondenter ett kritiskt val. Författarna hade inte möjlighet att 

slumpmässigt välja ut respondenter till studien då antalet relevanta respondenter ansågs begränsade. 

Det här på grund av att crowdfunding var relativt nytt på den svenska marknaden. Därav ansåg 

författarna att deras tillvägagångssätt att söka relevanta respondenter via internet för att sedan gå 

vidare med snöbollsmetoden vara den metod som var bäst lämpad. 

Även tiden för insamling av empirisk data bidrog till valet av tillvägagångssätt. Då crowdfunding är 

en relativt ny finansieringsform på den svenska marknaden, var det främst individer som använt 

crowdfunding som blev relevanta respondenter för den här studien, då de besatt kunskap om ämnet. 

På grund av det här ansåg författarna att en viss problematik uppstod, då de såg en risk med att det 

fanns en optimistisk syn på crowdfunding hos flertalet respondenter. Även i den forskning som 

tidigare hade gjorts gällande crowdfunding såg författarna för den här studien liknande risker. Det 

här på grund av att crowdfunding var relativt nytt, vilket innebar att följder av tillämpning och 

användning av crowdfunding samt crowdfundingens påverkan på marknaden var relativt outforskat. 

Det resulterade i att det fanns en risk för att studien som helhet kunde få en positiv vinkel av 

crowdfunding.  

 

Ett flertal av respondenterna intervjuades via e-mail, vilket ledde till problematik då författarna inte 

kunde läsa av respondentens kroppsspråk samt ställa följdfrågor. Det här försvårade även 

sammanställningen av data då respondentens engagemang att svara på frågorna uppfattades 

varierande. 
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4. Empiri 

I det här kapitlet kommer intervjuerna från 15 olika respondenter att redovisas. Presentationen från 

intervjuerna kommer att delas upp i ett mönster utifrån den teoretiska referensramens struktur. 

Följande respondenter medverkade i studien; 

Verksamma inom crowdfunding 
Siam Choudhury, produktchef på plattformen FundedByMe.  

Carl-Magnus Norden, grundare av plattformen Crowdcube i Sverige. 

Usman Rajab, grundare av plattformen TeedCrowd.  

Respondent 1 (anonym), verksam på ett riskkapitalbolag i Sverige.  

Max Valentin, grundare av plattformen Crowdculture. 

Wilhelm von Seth, projektledare på Tillväxtverket. 

Entreprenörer 
Sebastien Archambeaud, grundare av Handiscover.  

Klara Bartilsson, grundare av Sweet Street Gbg.  

John Corcoran, grundare av Fallinlover, nuvarande Cinemeet. 

Dan Lorentzon, grundare av Eggs Inc.  

Janne Näsström, ägare av Janne Näsström AB.  

Elin Olsson, grundare av Safire.  

Fritz Rabeler, medgrundare av Akuō. 

Claes Stenmark, grundare av Virtuous Vodka.  

Jon Widegren, grundare av Flippin’ Burgers. 

4.1. Respondenternas erfarenhet och relation till crowdfunding 

4.1.1. Verksamma inom crowdfunding 

FundedByMe grundades år 2011 och är en av de största plattformarna för crowdfunding på den 

svenska marknaden. Choudhury jobbar som produktchef på FundedByMe, men crowdfundar även 

andra kampanjer på andra plattformar. Han kom i kontakt med crowdfunding via sociala medier där 

kampanjer från bland annat FundedByMe och Kickstarter var synliga. Det här ledde till att 

Choudhury började investera i crowdfundingprojekt som sedan förde honom till arbetsplatsen 

FundedByMe och hans roll som produktchef.  

Norden grundade Crowdcube i Sverige år 2012 och är idag ordförande av Crowdcube North AB. 

Anledningen till att Norden grundade Crowdcube i Sverige var till en början ett intresse för 

investeringsformen. Hans intresse gjorde att han via studier tog reda på vilken intermediär som var 

bäst på crowdequity. Resultatet ledde honom till Crowdcube och i sin tur till att han etablerade 

Crowdcube på den svenska marknaden. 

TeedCrowd är en plattform som säljer och skapar kläder. Det är helt gratis för entreprenörer att lägga 

upp sin kampanj hos TeedCrowd, men för att produkten skall gå till produktion krävs det att 

kampanjen uppnår sitt försäljningsmål. Rajab är grundare till plattformen och idén växte fram efter 

ett evenemang där han fastnade för evenemangets design av logotyp. Han ifrågasatte varför de inte 

tryckte upp bland annat kläder och påsar med den tilltalande logotypen som sedan kunde säljas. Svaret 

som Rajab fick var att risken var för stor och det låg mycket jobb bakom för att ta fram produkterna. 

Ett år senare kom Rajab i kontakt med Kickstarter och då såg han möjligheten som ligger till grund 

för TeedCrowd. Företaget växte därav fram genom idén att blanda Kickstarter och kläder. 
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För respondent 1 är crowdfunding ett återkommande diskussionsämne i sin yrkesroll som 

investeringsansvarig på ett riskkapitalbolag. Bolaget är ett stort svenskt företag som investerar i små 

och medelstora tillväxtföretag. I sin roll ger respondent 1 företag rådgivning och synpunker angående 

crowdfunding, då det är ett relativt nytt fenomen för många. Crowdfunding har därigenom blivit ett 

fenomen som respondent 1 har fått kunskap om på grund av sin yrkesroll.  

Plattformen Crowdculture riktar sig till entreprenörer som söker finansiering till sina kulturprojekt. 

Plattformen drivs som ett projekt inom företaget Fabel Kommunikation AB där grundaren och 

verkställande direktörn är Valentin. Plattformen startades år 2009-2010. Utöver Valentins erfarenhet 

av crowdfunding via den här verksamheten, har han även deltagit i ett antal europeiska dialoger 

gällande de lagar som omger crowdfunding. Ett problem som ligger till grund för dialogerna är att de 

inte råder en integrerad digital marknad på grund av att lagar och standarder ser olika ut i olika länder. 

Valentin kom i kontakt med crowdfunding genom en vän som år 2002 grundade en plattform för ett 

hemligt sällskap. Individerna kunde genom sällskapet vara med och finansiera projekt, vilket väckte 

stort intresse hos Valentin och han började därefter delta i sammanträden gällande digitalfinansiering. 

Efter att de nya säkerhetsprotokollen om digitalfinansiering kom ut, såg Valentin möjligheter och 

startade Crowdculture. 

Von Seth arbetar som projektledare på kapitalförsörjningsenheten på den nationella myndigheten 

Tillväxtverket. På enheten bedrivs bland annat omvärldsbevakning av det finansiella området. Under 

år 2013 genomförde Tillväxtverket en studie om crowdfunding och det var genom den här studien 

samt genom möten med personer som är aktiva i branschen, von Seth kom i kontakt med 

crowdfunding. Idag är Tillväxtverket inte aktiva inom crowdfunding mer än att de följer marknadens 

utveckling. 

4.1.2. Entreprenörer 

Archambeaud är grundare till Handiscover som är en bokningswebbplats för familjer med fysiska 

funktionshinder. Vintern år 2014-2015 genomförde företaget sin kampanj på Crowdcube och 

lyckades därigenom finansiera sitt projekt. Anledningen till att Archambeaud fick upp ögonen för 

crowdfunding var på grund av information från bekanta, internet och media. Erfarenheten av 

kampanjen blev positiv och Archambeaud skulle i teorin kunna tänka sig att använda crowdfunding 

igen. Utifrån företagets situation är dock nästa finansieringsbehov för stort för att söka investerare 

via crowdfunding. Archambeaud betonar att det är av den anledningen som företaget inte kommer att 

söka finansiering via crowdfunding och inte av någon annan. 

Grundaren till Sweet Street Gbg, Bartilsson, såg möjligheter att genom crowdfunding samla in kapital 

till sitt projektarbete, sista året på gymnasiet. År 2011 vände hon sig därför till FundedByMe med sin 

kampanj för att få in investerare, vilket ledde till att hon kunde trycka upp sin bok som innehöll 

gatukonst från Göteborg. I motprestation erbjöd hon investerarna boken, fotografier och ett personligt 

tack i hennes kommande bok. Valet av att använda crowdfunding grundade sig på ett tips från en 

familjemedlem som hade mer kunskap inom den här alternativa finansieringsformen. Sweet Street 

Gbg blev namnet för hennes projekt, som gick över förväntan. Det här har gett Bartilsson en positiv 

bild av crowdfunding och hon anser att det är en perfekt finansieringsform för att starta ett projekt. 

Corcoran är grundare av Fallinlover, vilket beskrivs som en riktig isbrytare mellan singlar. Tjänsten 

baseras på en dejtingmobilapplikation som skall hjälpa användarna att ta det första steget från kontakt 

till möte. Det här gör företagets tjänst unik i jämförelse med liknande dejtingtjänster. Corcoran har 

haft kännedom om crowdfunding sedan etableringen på den svenska marknaden. Valet av att använda 

crowdfunding berodde dock helt på hans vän på plattformen FundedByMe som sålde in 

finansieringsalternativet till Corcoran. Utan hans vän på FundedByMe, tror Corcoran inte att han 

hade använt sig av crowdfunding. Utöver Fallinlovers kampanj har han deltagit i ytterligare en som 
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genomfördes på hans tidigare arbetsplats. Även ett intresse för att investera via crowdfunding finns 

hos Corcoran och idag är han aktiv genom att han försöker hitta potentiella investeringsmöjligheter. 

Restaurangen Eggs Inc finansierades för två år sedan genom crowdfunding. Bakom kampanjen stod 

Lorentzon som numera är verkställande direktör för företaget. Företagets affärsidé är att servera 

hälsosam snabbmat med fokus på lågt kolhydratintag och vänder sig främst till moderna människor 

som vill äta hälsosamt. Finansieringen gjordes möjlig via en crowdequitykampanj på plattformen 

FundedByMe. Lorentzon fick vetskap om crowdfunding via en affärsängel i samband med att 

crowdfunding tog sig in på den svenska marknaden. Numera är Lorentzon inte aktiv inom 

crowdfunding men på grund av den positiva erfarenheten anser han dock att sannolikheten för att han 

kommer att använda sig av den här finansieringsformen igen är stor. Den främsta anledningen till att 

återigen använda crowdfunding är enligt Lorentzon crowdfundingens effekt av att engagera hjärtat i 

investerarna lika väl som hos entreprenörerna, istället för att beslutet byggs på excel-kalkyler. 

På FundedByMe lanserade Näsström en kampanj som bestod av ett evenemang med en sommarscen 

för varieté där han själv skulle verka som artist och tekniker. Dessvärre lyckades inte kampanjen 

uppnå sitt mål och finansiering uteblev. Enligt Näsström kräver crowdfunding att produkten eller 

tjänsten ligger rätt i tiden och efterfrågas på marknaden just när kampanjen lanseras. En annan 

bidragande faktor till att lyckas kan vara att entreprenören har skapat sig ett namn och är känd på 

marknaden. Erfarenheten av kampanjen har gjort att Näsström inte kan tänka sig att använda 

crowdfunding igen i de fall då det handlar om att etablera nytänkande idéer på marknaden.  

Olsson kom i kontakt med crowdfunding när hon sökte finansiering till sin produkt Safire. Hennes 

produkt beskrivs som framtidens design och lösning av brandvarnare. När produkten skulle lanseras 

sökte Olsson traditionella finansieringsalternativ och lyckades delvis. Efter kontakt med Almi 

Företagspartner kvarstod dock ett finansieringsbehov på 200 000 kronor. Via nyheter fick hon vetskap 

om ett nytt sätt att ta in kapital, nämligen genom crowdequity. Olsson blev den tredje personen i 

Sverige att använda sig av den alternativa finansieringsformen crowdequity. Efter en kampanj på 

plattformen FundedByMe fick hon hjälp av 26 stycken investerare att finansiera sitt projekt. På grund 

av Olssons tekniska intresse och erfarenhet av crowdfunding är hon idag intresserad av nya 

entreprenörer som söker finansiering via crowdfunding. Därav bevakar hon projekt som läggs ut på 

de olika plattformerna. Utifrån Olssons positiva erfarenheter av crowdfunding kan hon tänka sig att 

använda crowdfunding igen vid ett nytt projekt. Det här gällande även andra former av crowdfunding, 

inte bara crowdequity. 

Rabeler kom i kontakt med crowdfunding när företaget skulle lansera drycken Akuō, som baseras på 

naturliga ingredienser. På plattformen FundedByMe lanserade företaget en crowdgivingkampanj. Det 

var 109 investerare som bidrog till kampanjen som överträffade sitt minimimål med 300 procent. 

Genom Rabelers tidigare studier samt sitt entreprenörskap har han fått kunskap om flertalet 

finansieringsstrategier. Crowdfunding blev känt för honom redan i tidig ålder via sociala medier. 

Rabeler anser att pre-sale är ett intressant alternativ när potentiella produkter skall lanseras på 

marknaden. Han betonar dock att många plattformer har som krav, vid den här formen av finansiering, 

att produkten som kampanjen baseras på inte finns på marknaden sedan tidigare. Därav skulle 

crowdequity vara ett alternativ när företag vill söka ytterligare kapital till produkten. 

Stenmark är, som han själv benämner det, smakstuntman och kalismatisk frontfigur för företaget 

Virtuous Vodka. Genom en crowdequitykampanj på FundedByMe lanserade år 2013 företaget 

produkten Virtuous Vodka som grundar sig på ekologiska och naturliga ingredienser. Projektet 

behövde ett kapital på 1,6 miljoner kronor där en tredjedel finansierades via Almi Företagspartner 

och resterade genom crowdfundingkampanjen. Utöver den lyckade kampanjen år 2013 behövde 

Virtuous Vodka nytt kapital år 2014 och startade en ny crowdfundingkampanj. Stenmark har ett 
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intresse för crowdfunding och skulle mer än gärna kunna tänka sig att investera i något projekt i 

framtiden när tiden, möjligheterna och resurserna finns. 

Widegren är grundare av Flippin’ Burgers, vilket är ett företag som serverar hamburgare med fokus 

på enkelhet och bra råvaror. Det var på grund av egna sökningar på internet Widegren kom i kontakt 

med crowdfunding och valde att finansiera sin verksamhet genom en kampanj på FundedByMe. 

Eftersökningarna grundade sig på att crowdfunding år 2011 var ett hett samtalsämne och en 

finansieringsform som gav publicitet. Det här är också anledningen, tillsammans med fördelen att nå 

ut till en stor mängd personer, som gör att Widegren skulle kunna tänka sig att använda crowdfunding 

igen. Idag är han aktiv inom crowdfunding då han har gått in som investerare i ett annat projekt. 

4.2. Crowdfunding som en alternativ finansieringsform 

4.2.1. Följder vid tillämpning av crowdfunding 

Bakom en entreprenör som har format och utvecklat en idé finns mycket hjärta. Personen har en stark 

tro för sin idé och söker därav investerare som har samma starka tro. Entreprenören söker investerare 

med vilja och engagemang, inte bara personer som ser pengar och lönsamhet, berättar Lorentzon på 

Eggs Inc. Även vid Handiscovers kampanj, genomförd av Archambeaud, söktes investerare med mer 

än bara pengar. Enligt von Seth på Tillväxtverket bör crowdfundingkampanjer bygga på något som 

är tilltalande och rätt i tiden för att locka investerare. För att lyckas anser han att ett engagemang i 

hjärtat är avgörande, inte bara hur det speglar sig i plånboken. Archambeaud såg stora fördelar med 

crowdfunding då det gav honom ett kontaktnät med professionella yrkesmänniskor som har kunskap 

inom olika områden. Det här kan företaget dra nytta av genom kommunikation och löpande dialoger 

med investerarna. På det här sättet använde Handiscover investerarnas kunskaper inom specifika 

områden för fortsatt utveckling av företaget. Varukännedom är en annan stor fördel Archambeaud 

benämner. Genom att synas på plattformen Crowdcube marknadsförde företaget sin idé och nådde 

därav ut till en stor publik. Genom Bartilssons kampanj Sweet Street Gbg, nådde hon direkt ut till 

personer som var målgruppen till projektet och kunde därav erbjuda produkten i motprestation till de 

specifika investerarna. Det här ledde också till att hon direkt fick en uppfattning om efterfrågan av 

produkten på marknaden.  

Olsson, skapare av Safire, var i kontakt med många traditionella investerare, som gillade hennes idé, 

men de ansåg att det var för lite pengar för dem att investera. Det här gjorde att Olsson kom i kontakt 

med crowdfunding, vilket hon idag ser som en fördel. Genom crowdfunding fick hon nämligen in 

yngre och hungriga investerare som delar hennes intresse för ny teknik samt att hon upplevde att de 

trodde på hennes förmåga som entreprenör. Investerarna har hon än idag kontakt med via en dold 

facebookgrupp. Här kan hon få hjälp med frågor och bollande av idéer, vilket är betydande då gruppen 

består av bland annat yrkesmänniskor med olika bakgrunder som till exempel journalister och jurister 

samt individer från olika länder. Dock kan en följd av det här bli att entreprenören känner större 

skyldighet mot sina investerare, gentemot om hon hade lånat pengarna av en bank. Det här anser 

Olsson beror på att de har byggt upp en personligare kontakt och hon vill inte svika deras tro på 

hennes entreprenörskap. Rabeler, medgrundare av drycken Akuō, insåg ganska omgående att deras 

kampanj inte bara skulle ge kapital, utan även ambassadörer som på ett eller annat sätt har engagerat 

sig i företaget. År 2011 då Widegren valde att lansera sin kampanj, Flippin’ Burgers, var 

crowdfunding enligt hans mening ett nytt och hett diskussionsämne som på så vis gav honom mycket 

publicitet. Genom att använda sig av crowdfunding når kampanjen ut till en stor mängd individer, 

vilket Widegren ser som en av de största fördelarna med en crowdfundingkampanj och utmärker 

crowdfunding mot andra finansieringsalternativ. 

Enligt Rabeler bör alla företag se crowdfunding som en alternativ finansieringsform så länge de 

erbjuder en motprestation som inte är tillgänglig på marknaden då kampanjen sker. Om kampanjen 
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skall lyckas beror på entreprenörens förmåga att sälja in idén, målgruppen samt risken för att 

produkten kan kopieras. En lyckad kampanj kommer leda till fördelar i form av ambassadörer för 

varumärket, vilket Rabeler anser att ett företag inte kan uppnå genom något annat 

finansieringsalternativ. Archambeaud tycker att en crowdfundingkampanj är ett utmärkt sätt att nå ut 

till sina nära och kära. Det här på grund av att när entreprenören lanserar en kampanj på en plattform 

ligger det mycket tid bakom. Kampanjen skall innehålla en presentation med en eventuell video, en 

affärsplan och en säljande layout som lockar investerarna. Det här ger ett professionellt intryck som 

indirekt når ut till nära och kära via bland annat sociala medier. På så vis slipper entreprenören själv 

gå till nära och kära för att söka finansiering. Genom kampanjen kan nära och kära istället söka sig 

till entreprenören i de fall kampanjen attraherar till en investering. Enligt Näsström, Janne Näsström 

AB, är den avgörande faktorn för att lyckas med en crowdfundingkampanj att entreprenören har byggt 

upp ett förtroende på marknaden eller att kampanjen lanserar en produkt eller tjänst som konsumenten 

förstår sig på. Produkten eller tjänsten bör finnas på marknaden sedan tidigare, men i samband med 

kampanjen har det skett en förbättring som attraherar konsumenten. Corcoran, Fallinlover, ser inte 

några direkta nackdelar med att använda crowdfunding. Om han skulle uppge någon, vilken han anser 

är minimal, skulle det vara risken för att en konkurrent kan investera i projektet och därav komma åt 

information om affärsidén. 

Generellt anser Widegren att crowdfunding kan tillämpas av alla entreprenörer och investerare, dock 

tror han att desto mer etablerat ett företag är desto svårare är det att attrahera investerarna. Han ger 

ett börsnoterat bolag som exempel. Varför skulle investerare vara villiga att lägga in kapital i ett 

företag som i grunden redan har finansierat sig via börsen? Det här anser Widegren grundar sig på att 

det inte finns samma vilja hos investeraren att bli ambassadör till ett företag som redan etablerat sig 

på marknaden i jämförelse med ett mindre företag som är i underläge. Bartilsson beskriver 

crowdfunding som ett socialt och solidariskt sätt att finansiera ett projekt på och entreprenören slipper 

binda sig till kapitalstarka aktörer. Hon upplever inte att entreprenören har lika stora risker med 

crowdfunding som vid många andra finansieringsalternativ.  

Olsson påpekar vikten av ett professionellt intryck av entreprenören. ”En bra entreprenör kan sälja 

vad som helst” — Olsson (personlig kommunikation, 16 april, 2015). Hon säger också att företag 

som skall använda sig av crowdfunding måste ha något konkret idé att förklara och beskriva. Olsson 

ser till exempel svårigheter med att lansera jätteavancerade IT-produkter och tjänster. Produkter som 

ligger nära konsumenten är generellt bättre och ökar möjligheterna till en lyckad 

crowdfundingkampanj. Även Olsson ser fördelar för entreprenörer i uppstartsfasen, till skillnad mot 

stora etablerade företag, att använda crowdfunding som finansieringsalternativ. 

4.2.2. Crowdfunding jämfört med andra finansieringsalternativ 

Crowdfunding är en finansieringsform bland många andra. Widegren tycker inte att det är relevant 

att jämföra crowdfunding med självfinansiering, bankfinansiering och riskkapitalister vid valet av 

finansieringsform. De bör istället ses som komplement till varandra och är mer eller mindre lämpliga 

i olika stadier. Även Rabeler anser att en jämförelse inte alla gånger är rätt, speciellt då det handlar 

om crowdfunding och riskkapital från venture capital. Utifrån ett företags livscykel ligger de här 

finansieringsformerna för långt ifrån varandra för att en jämförelse skall vara aktuell. Mängden 

finansiering entreprenören får in via venture capital är mycket högre än den finansiering som sker via 

en crowdfundingkampanj och de blir därför inte substitut till varandra. Möjligheterna till 

självfinansiering och bankfinansiering är, enligt Rabeler, många gånger begränsade. 

Självfinansiering grundar sig på att företaget har faktiska pengar, vilket de ofta inte har. Vid 

riskkapitalinvestering, vilket det handlar om vid uppstart av ett företag eller projekt, finns det ofta 

inte möjlighet till bankfinansiering då banker inte är villiga att ta den risken. På den svenska 

marknaden finns Almi Företagspartner som ett alternativ, dock har de väldigt höga räntor. Slutligen 

påpekar Rabeler att affärsänglar är den finansieringsform som är ett jämförbart alternativ till 

crowdfunding. Tillväxtverkets von Seth har en annan syn på crowdfunding. ”Crowdfunding är inte 
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en finansieringsform utan snarast en metod för att matcha kapital mellan de som har och de som 

behöver” — von Seth (personlig kommunikation, 6 maj, 2015). Då crowdfunding består av olika 

former; crowdgiving, crowdledning, pre-sale och crowdequity, anser von Seth därför att begreppet 

som helhet är för brett för att det skall definieras som ett finansieringsalternativ. 

Av finansieringsalternativen crowdfunding, självfinansiering, bankfinansiering och riskkapitalister 

tycker Näsström att det bästa alternativet för ett litet företag är att inte behöva använda sig av något 

av de nämnda alternativen. Han förespråkar istället kompanjoner, vilket innebär att ansvar och risk 

kan fördelas på individerna. Möjligheten till ett banklån är idag väldigt begränsad då bankerna, enligt 

Näsström, kräver hög säkerhet. Dels personlig borgen, inteckning av fast egendom samt 

företagsinteckning, vilket resulterar i att lånen främst beviljas till redan etablerade företag. Gällande 

riskkapital tycker Näsström att riskkapitalister utlovar att de skall tillföra kompetens och nätverk till 

företaget. Dock är hans erfarenhet att det här uteblir och i själva verket är de bara intresserade av att 

uppnå deras vinstmål för deras investering. För företaget tillför riskkapital därav ingenting, förutom 

investeringen som kostar entreprenören extremt mycket pengar, anser Näsström. Valentin, 

Crowdculture, tycker att valet av finansieringsform beror på sammanhanget och vilket stadie 

företaget befinner sig i. Vid en business-to-consumer marknad ser han fördelar med användandet av 

crowdfunding, då en produkt bör vara konsumentvänlig. Vad som styr valet av crowdfunding samt 

valet av crowdfundingmetod beror på entreprenörens mål med kampanjen. Enligt Valentin appliceras 

olika metodval utifrån målet. Är till exempel huvudsyftet med kampanjen sociala mål, tillämpas 

troligtvis crowdgiving. Vid finansiella mål kanske entreprenören väljer att tillämpa crowdlending. 

Den metod av crowdfunding som Valentin inte ser någon fördel i är crowdequity. Det här grundar 

han på att han anser att det är viktigt att behålla kontrollen inom företaget i uppstartsfasen. ”Att 

fördela ägarskapet innebär stora risker att få in fel individer i företaget som då kan påverka 

företagets framtid negativt” — Valentin (personlig kommunikation, 14 april, 2015). 

Sammanfattningsvis anser Valentin att crowdfunding bottnar i begreppet crowdsoursing, vilket 

handlar om att nå ut och få kontakt med individer. Crowdfunding bygger på samma principer, 

skillnaden är att entreprenören vill nå ut till en grupp okända individer. Valentin gör en jämförelse 

mellan crowdfunding och handel i butik. Det enda skillnaden han ser är att crowdfunding sker digitalt 

och på så vis ökar effektiviteten. Därav anser Valentin att crowdfunding är något som vi alltid har 

hållit på med och därav något som passar alla. ”Den enda förändringen som har skett är den 

digitalisering som idag påverkar hela samhället” — Valentin (personlig kommunikation, 14 april, 

2015). 

Respondent 1, verksam på ett riskkapitalbolag, betonar vikten av att försöka självfinansiera sin 

verksamhet först. Han anser att en pre-sale kampanj på Kickstarter kan bli ett sätt att självfinansiera 

företaget då produkten eller tjänsten säljs innan den har utvecklats. Likt andra respondenter, anser 

respondent 1 att bankfinansiering blir entreprenörens andrahandsalternativ. I tredje hand kommer 

alternativet riskkapitalister då de är det dyraste sättet att få in nytt kapital på. En fördel med riskkapital 

anser respondent 1 är att det ofta medför ett bra nätverk internationellt och erfarenheter som kan vara 

viktigt för ett företag med ambitioner att växa. Det viktigaste för en entreprenör är dock att beakta 

vilken finansieringsform som passar företaget bäst och deras utveckling. Något som talar för 

finansiering via crowdfunding är, enligt respondent 1, de fall då det handlar om en konsumentbaserad 

produkt som skall lanseras på marknaden. ”Produkter som är bäst lämpade för crowdfunding är 

sådana som individer tycker är roliga, de begriper sig på och som har en kort utvecklingstid” — von 

Seth (personlig kommunikation, 6 maj, 2015).  

Respondent 1 berättar att deras investeringsbeslut i ett företag inte påverkas av att företaget tidigare 

har använt sig av crowdfunding, så länge det inte har påverkat ägarstrukturen. Anledningen är att 

riskkapitalbolag föredrar en begränsad mängd aktieägare, helst skall alla aktieägare rymmas i ett litet 

konferensrum. Det här på grund av att det underlättar kontakten och upprättandet av en gemensam 

ägaragenda. Det är även svårt att avgöra aktieägarnas framtidsplaner gällande deras finansiering. Har 
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ägarstrukturen påverkats blir det en väldigt negativ faktor och riskkapitalbolag ser det nästan som 

omöjligt att investera i företaget, berättar respondent 1. Han betonar därför vikten av att planera på 

sikt vid tillämpning av crowdequity då det kan utesluta möjligheten till riskkapital i framtiden. Även 

von Seth berättar om den här problematiken som kan uppstå till följd av användandet av crowdequity. 

I övrigt tycker inte respondent 1 att crowdfundingens etablering på den svenska marknaden har 

påverkat riskkapitalmarknaden. 

Choudhury på FundedByMe belyser fördelarna med att använda crowdfunding i jämförelse med 

andra finansieringsformer. Genom att använda crowdfunding får entreprenören in med kapital än vid 

självfinansiering. Via crowdfunding får entreprenören även framtida kunder, ambassadörer samt att 

de kan testa sin idé direkt på marknaden. Att använda sig av crowdfunding istället för 

bankfinansiering ger fördelar liknande att entreprenören samt investerarna får bättre villkor på 

pengarna. Entreprenören får lägre ränta och sannolikheten för att finansieringen skall gå igenom är 

högre, då bankerna har väldigt strikta krav på sig om vilka risker de får ta. Investerarna får högre 

ränta på sin investering till skillnad mot om de hade placerat pengarna på ett bankkonto. Den nackdel 

Choudhury belyser är att för entreprenören kan finansieringsprocessen ta längre tid. Gällande 

riskkapitalister ger crowdfunding bättre villkor för entreprenören och möjligheterna att få in pengar i 

ett tidigt stadie är större än hos traditionella riskkapitalister.  

Olika former av crowdfunding passar olika företag och investerare. Enligt Choudhury måste företag 

hitta den form av crowdfunding samt de investerare som passar företaget bäst. Stenmark, Virtuous 

Vodka, anser att crowdfunding är lättillgängligt och ger företaget ambassadörer, marknadsföring och 

varumärkeskännedom, vilket leder till att crowdfunding kan tillämpas av alla företagare samt 

investerare. Dock bör tiden beaktas då en kampanj kräver mycket tid och personliga resurser. Rajab 

på TeedCrowd, berättar att det inte slutar efter att kampanjen har lyckat få in det önskvärda kapitalet. 

Efter att en kampanj avslutats på FundedByMe får entreprenören namnen på alla investerare, men 

pengarna är inte insamlade. Det här måste entreprenören själv göra, vilket Rajab ser som en stor 

nackdel då det tar väldigt lång tid. Plattformen erbjuder heller inte tjänsten till entreprenören att skriva 

bland annat aktieavtal och föra in de i en aktiebok. Det här gör att Rajab inte förespråkar crowdequity. 

Generellt förespråkar han crowdfunding för företag som är produktbaserade då han anser att det är 

för de företagen crowdfunding lämpar sig bäst. En duktig entreprenör, som vet vad den håller på med, 

använder sig alltid av självfinansiering i den mån det är möjligt. Först efter det, söker entreprenören 

en annan finansieringsform, enligt Archambeaud. Vidare studerar entreprenören de olika alternativen 

till finansiering. Bankfinansiering är ett alternativ, dock känner inte Archambeaud till ett enda företag 

som lyckats få lån den här vägen i uppstartsfasen. Därav återstår det, i Archambeaud ögon, två 

alternativ. Antingen jaga investerare eller att använda crowdfunding. Här blir finansieringsbehovet 

en avgörande faktor. När det rör sig om belopp under ungefär 1 miljon kronor är Archambeauds 

erfarenhet att det blir svårt att hitta affärsänglar och andra riskkapitalister. Det här på grund av att 

beloppen som då skall investeras anses vara för små. Flera kända riskkapitalister vill investera i ett 

senare skede och med ett större belopp. Det här har Archambeaud förståelse för, då större 

investeringar innebär att riskkapitalisterna har bättre koll på hur deras portfölj är placerad. Det här 

begränsar användandet av riskkapitalister och gör crowdfunding till ett spännande alternativ. 

Lorentzon sammanfattar finansieringsformerna enligt följande: 

 ”Självfinansiering bygger på att man har pengar, banken på att man har säkerhet och  

 riskkapitalister på att man vill lämna ifrån sig en mycket stor del av sin dröm.   

 Crowdfunding bygger på att man delar en vision”. 

(Lorentzon, personlig kommunikation, 16 april, 2015). 
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4.3. Det finansiella gapet 

4.3.1. Crowdfundingens bidrag 

Enligt respondent 1 kan crowdfunding innebära en viss form av självfinansiering, vilket han tidigare 

påpekat. Det kan då underlätta för företag vid insamling av det första finansieringsbehovet och 

därmed täcka en del av finansieringsgapet. Crowdfunding innebär därav att företag inom vissa nischer 

får en första chans att komma ut på marknaden. Däremot ser respondent 1 att problematiken kvarstår 

när nästa finansieringsbehov uppstår, då det handlar om 5 till 10 miljoner kronor. Det här 

finansieringsgapet tror respondent 1 att crowdfunding inte kan åtgärda och det är just här han anser 

att den största problematiken råder. Någonting som skulle kunna minska finansieringsgapet är den 

offentliga finansiering som finns. Dock anser många enligt respondent 1 att mycket av de här 

bidragen, som delvis består av riskkapital, är alltför knutna till specifika branscher och regioner för 

ett litet land som Sverige. ”Man borde vattna där det växer” — respondent 1 (personlig 

kommunikation, 16 april, 2015). Crowdfunding är numera välkänt och inarbetat på den svenska 

marknaden, därav anser respondent 1 att mer marknadsföring inte är en åtgärd som krävs för att 

ytterligare stimulera användandet av crowdfunding.  

Choudhury berättar om saknaden av ett politisk beslut som idag finns i Storbritannien. Han anser att 

ett liknande beslut i Sverige skulle öka crowdfundingens möjligheter att minska finansieringsgapet. 

Beslutet grundar sig på att banker som inte vill ge ut lån måste rekommendera alternativ. Det vill säga 

att de måste skicka företaget vidare till en alternativ finansieringsform. Gällande användandet av 

crowdfunding, anser Choudhury, att crowdfunding har bra incitament och betonar istället vikten av 

att utbilda marknaden gällande crowdfunding. Det här skulle resultera i att investerarna skulle få 

större tillgång till företag att investera i och entreprenörer skulle få bättre villkor än hos banker och 

riskkapitalister. Norden på Crowdcube förespråkar bättre skatteregler för ett ökat användande av 

crowdfunding och därmed öka dess bidrag till ett minskat finansieringsgap. Han hänvisar till The 

Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) hemsida som erbjuder investeraren stora skattefördelar 

vid investering i små och nystartade företag i Storbritannien. Anledningen till SEIS uppstart var att 

öka den ekonomiska tillväxten i Storbritannien. Stenmark anser att ett allmänt höjt medvetande om 

crowdfunding genom till exempel informationskampanjer kan vara åtgärder som gör att 

crowdfunding bidrar till ett minskat finansieringsgap. I övrigt anser han att ett ökat användande 

stimuleras genom samma incitament som vid andra investeringar och informationsasymmetrin 

varken uppstår mer eller mindre vid användandet av crowdfunding.  

Ett tydligt incitament för att stimulera användandet av crowdfunding för entreprenören är, enligt 

Rajab, att plattformarna tar hand om hela processen när kampanjen är slutförd. För många entreprenör 

innebär en slutförd kampanj starten på en tidskrävande process med mycket jobb. Han ger Olssons 

kampanj av Safire på FundedByMe som ett exempel. Plattformen hjälpte henne att få investerare, 

men när finansieringsmålet var nått var hon tvungen att själv driva in pengarna. Den här 

problematiken känner även von Seth till. För att få ta emot inlåning av allmänheten krävs det tillstånd 

att bedriva bankverksamhet. Det här leder till att crowdfundingplattformerna endast agerar som en 

mellanhand som förmedlar kontakten mellan entreprenör och investerare, inte pengarna. En 

anpassning av den här lagstiftningen skulle främja crowdfundingens utveckling, säger von Seth. Han 

anser även att lagstiftning kring ägarkapital och konsumenthandeln skulle kunna anpassas mer till 

crowdfundingens fördel. Rajab nämner även ett nystartat företag, ToBorrow, en plattform som 

bedriver crowdlending. Den här formen anser han är den bästa formen av crowdfunding för företag. 

Processen liknar ett banklån, men istället för en bank går privatpersoner och företag in och hjälper 

till att täcka det önskade kapitalet.  

Rabeler anser att det råder en trend inom finansiering som gör att det finns mer startkapital tillgängligt 

än någonsin och han anser därav att åtgärder liknande politiska beslut inte är nödvändiga för att öka 

crowdfundingens bidrag till finansieringsgapet. Överlag anser han att crowdfunding är ett bra 
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finansieringsalternativ och blir det bara tillräckligt populärt ser han stora möjligheter att 

crowdfunding kommer bidra till mer investeringskapital till marknaden. Bidraget till ett minskat 

finansieringsgap skulle kunna höjas genom ytterligare åtgärder såsom marknadsföring mot 

potentiella privata investerare. För den enskilda entreprenören skulle ett stöd från en grupp tidigare 

erfarna crowdfundinganvändare vara ett incitament som Rabeler tror kan öka användandet av 

crowdfunding. För investeraren skulle en form av försäkring eller ytterligare öppenhet öka deras vilja 

att investera. Ett annat incitament till ökad användning av crowdfunding, kan enligt Corcoran vara 

att det byggs upp en gemenskap kring finansieringsformen och på så vis underlätta möten mellan 

entreprenör och investerare. Offentlig uppmärksamhet skulle också stimulera användandet och 

påverka den publika uppfattningen om crowdfunding. 

Fortfarande är självfinansiering via eget kapital den största finansieringskällan för företag, berättar 

von Seth. Han tror dock att crowdfunding kan vara med och bidra till ett minskat finansieringsgap, 

men inte i stor utsträckning då finansiering via crowdfunding rör sig om mindre kapital. Von Seth 

tror att crowdfunding i framtiden kommer bli ett komplement till annan finansiering, men bara som 

en nischprodukt. Det här anser han med tanke på att crowdfunding tillämpas i så pass liten 

utsträckning och att kapitalflödet är litet. Olsson anser däremot att crowdfunding generellt täcker 

finansieringsgapet ganska bra. Hon ser möjligheter till att få crowdfunding att växa genom att få ut 

det mer på den faktiska marknaden. Hon ger ett exempel på live-crowdfunding av mer 

auktionsliknande karaktär, vilket skiljer sig från dagens digitaliserade form. 

Archambeaud anser att crowdfunding bidrar till att täcka det finansieringsgap som råder. Åtgärder 

som skulle kunna främja det ytterligare är ett bidrag för att uppmuntra enskilda individer till att 

investera i små och nya företag. Archambeaud tar Storbritannien som ett exempel där det finns 

förmånliga skatteavdrag för investerarna, vilket har bidragit till att crowdfunding har exploderat den 

senaste tiden. Plattformernas höga krav på kampanjens upplägg gör att Archambeaud upplever att 

informationen mellan entreprenören och investeraren är bättre än vid andra finansieringsalternativ. 

Valentin har svårt att tro att crowdfunding som enskild företeelse kommer att täcka 

finansieringsgapet. ”Anledningen är att vi vet för lite om mekaniken bakom det här” — Valentin 

(personlig kommunikation, 14 april, 2015). Han påpekar dock att crowdfunding kan vara ett bidrag 

till ett minskat finansieringsgap, men först när entreprenören formulerat sin idé och vet marknadens 

bidrag. Vid ett extremt tidigt skede, då det inte finns något att sälja, anser Archambeaud att 

crowdfunding inte tillför något värde. Idag finns det ett investeraravdrag för investerare som 

investerar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller vid nyemission i 

Sverige. Det här infördes år 2013 och enligt Archambeauds uppfattning har det dock inte fått någon 

jättestor betydelse för användandet av crowdfunding. Enligt Näsström är de åtgärder som krävs för 

att crowdfunding ytterligare skall bidra till ett minskat finansieringsgap, en förändrad attityd till risk 

och företagande. Han säger att crowdfunding har förts in från den amerikanska kulturen, vilket skiljer 

sig från den svenska. Svenska individer är betydligt mer reserverade och mindre benägna att ta risk, 

vilket reducerar användandet av crowdfunding i Sverige. En åtgärd för att öka incitamentet är 

ytterligare skatteavdrag och på så vis göra det mer förmånligt för individer att investera.  

4.3.2. Informationsasymmetrin 

Angående den informationsasymmetri som ligger till grund för finansieringsgapet ser respondent 1 

dessvärre liknande risker vid crowdfundingkampanjer som vid annan investering. Får inte 

investeraren inblick i alla risker bakom projektet och då inte full inblick i vad investeringen innebär, 

finns risken att investeraren avstår från att investera. Även Corcoran anser att det råder 

informationsasymmetri vid crowdfunding. Därför förespråkar han att det sker en fortlöpande 

diskussion mellan entreprenören och investeraren genom en stängt forum. På så vis blir investeraren 

mer delaktig och uppdaterad med information gällande företaget, vilket Corcoran ser som nödvändigt 

för att stimulera investeraren. Norden berättar dock att hälften av de som investerar i företag via 

plattformen Crowdcube känner till branschen väl, vilket innebär att de har bättre förutsättningar för 



 

28 

att bedöma företag än den genomsnittliga investeraren på börsen. I och med det här, anser Norden, 

att informationsasymmetrin inte uppstår i samma utsträckning vid användandet av crowdfunding. 

Gällande informationsasymmetrin blir det skillnader mellan crowdfunding och till exempel venture 

capital-bolag. Riskkapitalister vet att projektet är granskat av ett team, vilket inte sker vid 

crowdfunding. Rajab säger att det ställer högre krav på att entreprenören är expert inom sitt område. 

En investerare går inte in med kapital i en kampanj om inte entreprenören ger ett professionellt 

intryck. Det här gör att ett företag som har en marknadsidentifiering, befintliga kunder och är 

verksamma sedan tidigare, lättare fångar investerare. Enligt Rajab lägger investerare fokus på att 

kolla upp de här faktorerna, vilket sedan ligger till grund för deras investeringsbeslut. När det gäller 

informationsasymmetrin anser därav Rajab att entreprenören skall kunna mer än investeraren och det 

här förväntar sig även investerare. Rabeler betonar att entreprenörer alltid kommer ha mer 

information om deras projekt än investerare, vilket leder till att det råder informationsasymmetri. Det 

här skulle kunna minskas genom en oberoende panel. Även Näsström anser att 

informationsasymmetrin uppstår vid användandet av crowdfunding och enligt Näsström är det inte 

rimligt att kräva att både entreprenör och investerare skall ha perfekt information. Det går inte att 

uppnå symmetrisk information. Entreprenören kommer, speciellt i tidigt skede, vara full av oro men 

det är självklart inget entreprenören förmedlar, påpekar Näsström. 

4.4. Crowdfundingens framtida utveckling 

Crowdfundingens möjligheter att bli en växande finansieringsform på den framtida marknaden är 

stora, enligt Bartilsson. Det här grundar hon delvis på den ökade efterfrågan på lokala produkter och 

tjänster i samhället. Den här trenden, anser Bartilsson, kan bidra till att fler vill vara med att hjälpa 

mindre lokala aktörer att starta projekt. Utvecklingen skulle dock, enligt Bartilsson, kunna begränsas 

på grund av många svenskars låga riskbenägenhet. Även problemet med oseriösa projekt skulle kunna 

påverka crowdfundingens utveckling då det kommer leda till att investerare får det svårare att bedöma 

projektets kvalitet. Sedan Olsson finansierade sitt projekt Safire år 2013 har hon upplevt ett ökat 

användande. Det här tror hon beror på att mindre unika företag har fått en möjlighet att visa sig och 

har genom sina projekt väckt ett intresse för crowdfunding både för investerare och entreprenörer. 

Hon tror även att en utveckling av olika crowdfundingformer samt plattformer har stimulerat 

crowdfundingens etablering på marknaden. De risker Olsson förespår kunna begränsa användandet 

av crowdfunding är om oseriösa investerare och entreprenörer tar sig in på plattformerna och då 

försämrar crowdfundingens rykte. Den här risken benämner även von Seth.  

Vidare anser Olsson att en utebliven motprestation på grund av att entreprenören håller för låg nivå, 

påverkar crowdfundingens rykte negativt och sänker därav efterfrågan. Stenmark anser att 

crowdfunding har enorma möjligheter att bli en växande finansieringsform på den framtida 

marknaden. Han ser möjligheter till ett ökat användande genom att individer kan placera sitt 

pensionskapital i projekt som grundar sig på crowdequity. Han betonar vikten av att kvaliteten på 

företagen bakom projekten och plattformarna upprätthålls. Oseriösa företag, dåliga utföranden och 

bristande information är risker som kan leda till att crowdfundingens utveckling stannar av, berättar 

Stenmark. För att öka användandet av crowdfunding tror Norden på förmånligare skatteregler för 

individer som vill investera i nystartade företag. Han ser möjligheter för en utökad etablering av 

crowdfunding på den svenska marknaden och jämför med marknaden i England som har 20-dubblats 

under de senaste två åren. Risker som kan påverka crowdfundingens utveckling negativt anser han 

skulle kunna vara mer restriktiva lagregler.  

En fortsatt framgång för de svenska plattformerna samt de internationella tror Rabeler kommer öka 

crowdfundingens utveckling på marknaden, inte minst på den svenska då den inte är fullt penetrerad 

ännu. Utvecklingen beror på möjligheterna att sälja enskilda kampanjer. Bra möjligheter tillsammans 

med bra marknadsföring skulle kunna driva crowdfunding framåt, enligt Rabeler. Dock ser han risker 
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i form av kulturella hot som skulle kunna hämma utvecklingen. Den kombination av säkerhet och 

förtrogenhet många svenskar söker, kan vara svår att uppnå via crowdfunding. En viktig åtgärd för 

att främja utvecklingen är, enligt Valentin, att det sker en standardisering av protokollen för 

crowdfundingkampanjerna. Det här för att de skall kunna användas och förflyttas mellan olika 

marknadsplatser, vilket i sin tur skulle leda till en utveckling, inte bara på projektnivå, utan även på 

marknadsnivå. Idag påverkar plattformens geografiska position kraven på kampanjerna och begränsar 

därav möjligheten till att kampanjen kan tillämpas även i andra länder. En standardisering av 

protokollen innebär att till exempel pris, moms, belöningssystem och utförande skulle få samma 

betydelse var crowdfunding än tillämpas, säger Valentin.  

Näsström attraheras av det tillvägagångssätt som används vid crowdfunding. ”Man går rakt på 

vanligt folk, vilka i många fall är potentiella kunder till varan eller tjänsten” — Näsström (personlig 

kommunikation, 16 april, 2015). Det här leder till att företag redan från start, teoretiskt sätt, börjar 

skapa en bas med lojala kunder. En ökad avdragsrätt är en skatteåtgärd som Näsström förespråkar för 

att främja crowdfunding. Svenskarnas vilja och feghet leder till att de inte vill ta på sig risk, utan ser 

gärna att någon annan tar risken i första stadiet. Det här anser Näsström är den problematik som skulle 

kunna hämma utvecklingen. Corcoran tror att crowdfunding kommer bli vanligare och vanligare som 

en alternativ finansieringsform. Det ligger mycket tid och energi bakom en crowdfundingkampanj, 

vilket Corcoran ser som ett problem som kan behöva åtgärdas för ökad användning. En lösning skulle 

kunna vara bolag som hjälper entreprenören att sköta marknadsföringen kring kampanjen, berättar 

han. Genom crowdfunding öppnas det upp möjligheter för fler att bli investerare, enligt 

Archambeaud. Tidigare har individer som vill investera ett mindre belopp inte haft samma möjlighet 

att hitta projekt att investera i. Ur ett samhällsperspektiv, anser Archambeaud, att det kan göras 

åtgärder för att öka incitamenten för en investering. I jämförelse med andra länder är det 

investeraravdrag som idag finns i Sverige litet och han ger Storbritannien och EIS som ett exempel. 

Choudhury förespråkar en ökad kännedom om hur crowdfunding fungerar samt dess användning som 

ett alternativ eller komplement till traditionell finansiering. Det här säger han skulle främja 

crowdfundingens etablering på marknaden ytterligare då han ser stor tillväxtpotential. Problemet som 

skulle kunna uppstå och hämma etableringen är restriktiv lagstiftning. Ytterligare ett problem han tar 

upp är om marknaden tar lång tid på sig att mogna och utbildas inom crowdfunding, vilket då kan 

leda till att de plattformer som finns inte klarar av att överleva. Widegren anser att det är viktigt att 

det kommer ut mer vinstdrivande företagsprojekt på plattformerna för att crowdfunding skall fortsätta 

att växa. Det här anser han krävs vid sidan av sociala och kulturella projekt.  

Crowdfunding är enligt Lorentzon ”en ostoppbar finansieringsform” (personlig kommunikation, 23 

april, 2015). Det som skulle kunna sätta stopp för det är en lagstiftning. Han tycker att investerarnas 

vilja att investera skulle kunna stimuleras ytterligare genom avdragsmöjligheter. Rajab tror på en 

fortsatt utveckling för crowdfunding, dels att det kommer dyka upp mer nischade plattformer men 

även genom att den digitala användningen blir mer mobil. Han ger ett exempel på en 

crowdfundingkampanj i framtiden som skulle kunna vara att individer kan ge ett bidrag till en present. 

Ser han tillbaka på de två senare åren, anser Rajab att det har skett en stor utveckling. Individer som 

tidigare vart skeptiska har fått bättre kunskap och crowdfunding är idag ett välkänt begrepp. För små 

och medelstora företag, där kapitalbehovet inte är stort eller för företag med en konsumentprodukt 

som kan verifieras på marknaden, kan crowdfunding bli en viktig finansieringsform i framtiden.   
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5. Analys 

I det här kapitlet kommer författarna att analysera det empiriska resultatet och återkoppla till den 

teoretiska referensramen för studien. 

5.1. Crowdfunding 

Europeiska kommissionen (2014) lyfter vikten av investerarens syn på att investera och berättar att 

investerarens delaktighet i projektet är en viktig fördel för att de väljer crowdfunding. Det här 

resonemanget stämmer överens med vad majoriteten av studiens respondenter berättar. Investerarnas 

vilja och engagemang till delaktighet i projekt sker ofta via stängda forum på sociala medier där de 

kan följa och hjälpa entreprenören under resans gång. Olsson och Corcoran (personlig 

kommunikation, 16 april; 14 april, 2015) är några av entreprenörerna som har använt stängda forum 

på sociala medier. Genom löpande kontakt med sina investerare kunde de ta vara på de olika 

professionella yrkesmänniskorna som hade valt att engagera sig i deras projekt, vilket entreprenörerna 

ser som en stor fördel. 

Vidare stämmer Widegren, Choudhury och von Seths (personlig kommunikation, 20 april; 22 april; 

6 maj, 2015) åsikter överens med Europeiska kommissionen (2014) om att entreprenören, genom 

crowdfunding, får möjligheten att göra en marknadsundersökning för sin produkt för att se om det 

finns ett intresse på marknaden. Det här uppger entreprenörerna som en stor fördel då det leder till att 

produkten blir verifierad på marknaden. Ungefär hälften av entreprenörerna i den här studien, uppger 

att marknadsföring genom en crowdfundingplattform tillför stort värde för produktens 

varukännedom. Samtliga respondenter i studien ser därav stora fördelar med crowdfunding som 

finansieringsform då entreprenörens projekt når ut till många okända individer som i sin tur blir 

ambassadörer för projektet. Det här visar sig även stämma överens med resultatet i Europeiska 

kommissionen (2014). De nämnda fördelarna kan knytas till crowdfunding och kan vara svåra att 

uppnå vid andra finansieringsformer där finansiering ofta sker innan produkten presenteras på 

marknaden. 

Tidigare forskning benämner den asymmetriska information som uppstår mellan säljare och köpare 

som lemons problem. Investeraren är då endast villig att betala det pris som speglar det genomsnittliga 

priset för alla produkter på marknaden (Kwoka, 2005, refererat i Tomboc, 2013). Riskerna som ligger 

till grund för den här problematiken belyser även flera av studiens respondenter. Bartilsson (personlig 

kommunikation, 20 april, 2015) och Olsson påpekar risken med oseriösa entreprenörer och vilka 

negativa följder de skulle få för crowdfundingens utveckling. Det skulle bland annat leda till att 

investerare får svårare att bedöma projektens kvalitet, enligt Bartilsson, samt att det skulle försämra 

crowdfundingens rykte och därav sänka efterfrågan, enligt Olsson. Entreprenörer som står bakom ett 

projekt med bra kvalitet kan då avstå från att använda crowdfunding då det blir svårt att uppnå det 

finansieringsbehov som efterfrågas. Enligt Tomboc (2013) grundar det här sig på att det 

genomsnittliga priset blir lönsamt för säljare till lemons men inte för säljare av produkter med bra 

kvalitet. Stenmark (personlig kommunikation, 19 april, 2015) är ytterligare en respondent som 

betonar vikten av att kvaliteten på entreprenören samt projektet upprätthålls. Faktorer som oseriösa 

företag, bedrägeri, dåliga utföranden och bristande information skulle få väldigt negativa 

konsekvenser för crowdfundingens utveckling. Även von Seth betonar riskerna med ett dålig rykte 

på grund av bedrägeri eller oväntade förluster. Om kvaliteten på entreprenörer och projekten skiljer 

sig åt blir det svårare för investeraren att särskilja dem vilket leder till en ökad risk för att viljan att 

investera uteblir. Det här stärker Tombocs (2013) teori om att skiftande kvalitet på entreprenörer samt 

att entreprenörer som är otillförlitliga kan göra stor skada på crowdfundingmarknaden. Dock skiljer 

det här sig från Europeiska kommissionens (2014) resultat då ungefär hälften av samtliga 

respondenter uppger att risken för bedrägeri är godtagbar. Skillnaden kan bero på respondenternas 
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kulturella bakgrunder. Svenskar har, enligt den här studiens resultat, låg riskbenägenhet och 

eftersträvar högsta möjliga säkerhet. 

Tomboc (2013) påpekar dock att entreprenören alltid kommer besitta mer information än potentiella 

investerare och därav kommer informationsasymmetri uppstå. Det här stämmer överens med 

Näsströms (personlig kommunikation, 16 april, 2015) åsikt om att det inte är rimligt att kräva att 

entreprenör och investerare skall besitta samma information då symmetrisk information inte går att 

uppnå. En förklaring till det här kan vara att entreprenören värnar om sin idé och är inte beredd att 

dela med sig av alla detaljer då det finns en risk för att andra kopierar och för idén vidare. 

Möjligheterna för att uppnå önskvärt kapital skulle även kunna reduceras kraftigt om entreprenören 

skulle förmedla alla tänkbara risker bakom projektet till potentiella investerare.  

Då crowdfunding sker via öppna ansökningar på internet anser Tomboc (2013) att det kan vara en 

faktor som ligger till grund för den informationsasymmetri som uppstår vid användandet av 

crowdfunding. För att investeraren skall kunna säkerhetsställa kvaliteten och trovärdigheten i 

investeringen krävs det mer tid och engagemang, vilket ökar kraven på den enskilda investeraren. 

Flertalet av studiens respondenter styrker det här och betonar vikten av ett starkt engagemang, dock 

inte bara hos investerarna utan lika väl hos entreprenören. För att lyckas med en 

crowdfundingkampanj är en avgörande faktor att entreprenören har byggt upp ett förtroende på 

marknaden och därigenom minskat informationsasymmetrin mellan säljare och köpare, anser 

Näsström. En annan avgörande faktor kan vara att produkten eller tjänsten är konsumentbaserad 

(Olsson; Näsström; Respondent 1, personlig kommunikation, 16 april, 2015). Även von Seth påpekar 

fördelarna med en produkt som riktar sig direkt till konsumenten och betonar vikten av att försöka 

fånga deras hjärtan, få dem att förstå produkten och idén bakom kampanjen.  

Rabeler (personlig kommunikation, 18 april, 2015) påpekar vikten av entreprenörens förmåga att 

sälja in idén och ser det som en avgörande faktor, vilket förtydligats av Rajab (personlig 

kommunikation, 21 april, 2015) som betonar vikten av att entreprenören är expert på sitt område. 

Investerare investerar endast i projekt där entreprenören ger ett professionellt intryck, vilket innebär 

att företag som då redan har identifierat sig på marknaden, har kunder och är verksamma sedan 

tidigare har en tydlig fördel, berättar Rajab. Samma synsätt finns i Tombocs (2013) resultat som visar 

på att ett engagemang från entreprenören gör att investeraren känner förtroende och kan lättare avgöra 

kvaliteten på entreprenören och projektet. Att en konsumentbaserad produkt är en avgörande faktor 

för att lyckas styrks av flertalet respondenter, både av studiens entreprenörer och de som är 

verksamma inom crowdfunding. En förklaring till den gemensamma uppfattningen kan bero på att 

alla är konsumenter i någon utsträckning och kan då relatera till de krav den enskilda individen har 

vid konsumtion. Uppstår inte ett behov, en förståelse och en attraktion till produkten är individen inte 

lika mottaglig för konsumtion.  

5.2. Alternativa finansieringsformer 

En jämförelse av finansieringsformerna crowdfunding, självfinansiering, bankfinansiering och 

riskkapital är inte relevant, anser Widegren. Istället bör de ses som komplement till varandra. Det här 

på grund av att de är mer eller mindre lämpliga utifrån vilket stadie företag befinner sig i, säger 

Widegren. Även Rabeler påpekar att en jämförelse inte är rätt synsätt, speciellt när det rör sig om 

jämförelsen mellan crowdfunding och riskkapital från venture capital-bolag. Något som ligger till 

grund för valet av finansieringsform är ett företags livscykel och då mängden finansiering företaget 

erhåller från de här finansieringsformerna skiljer sig avsevärt blir de inte substitut till varandra. Enligt 

Berger och Udell (1998) genomgår företag, under sin uppbyggnad och utveckling, en process genom 

olika stadier vilket i sin tur leder till olika behov, möjligheter och begränsningar. Det här innebär att 

kapitalstrukturen bör beaktas och bearbetas med syfte att grunda den på de finansieringsalternativ 

som är mest gynnsamma för företaget i förhållande till vilket stadie de befinner sig i. Istället för ett 
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finansieringsalternativ ser von Seth crowdfunding som en metod som kan användas för att utbyta 

kapital mellan de som har och de som behöver. Utifrån hans synsätt skulle crowdfunding kunna vara 

en metod som skulle kunna fördela flödet av kapital över olika företags livscyklar och då kunna bidra 

till att minska den skillnad mellan observerad och önskad skuldsättning som råder mellan små och 

medelstora företag, enligt Mallick (2012). 

Pecking order teorin belyser i vilken ordning företag väljer att söka internt respektive externt kapital. 

I första hand förespråkas intern finansiering, i andra hand extern finansiering genom att söka lån och 

därav höja sin skuldsättningsgrad. I sista hand skall nytt kapital erhållas via nyemission (Brealey et 

al., 2014). Att i största möjliga mån försöka självfinansiera sin verksamhet är något även respondent 

1 förespråkar, för att i andra hand vända sig till bankfinansiering. I tredje hand skall externt kapital 

införskaffas genom exempelvis riskkapital, då det är den dyraste finansieringsformen. Archambeaud 

(personlig kommunikation, 16 april, 2015) belyser att företag tillämpar pecking order teorin i 

verkligheten. De flesta entreprenörer använder självfinansiering till de når gränsen av mättnad, sedan 

söker de extern finansiering vid lån och sist vänder företag sig till externa riskkapitalister. Pecking 

order teorin förespråkar att använda sig av externt kapital via nyemission i sista hand (Brealey et al., 

2014) Det här är ett tillvägagångssätt som Valentin (personlig kommunikation, 14 april, 2015) ställer 

sig bakom då han anser att det är viktigt att behålla kontrollen inom företaget, speciellt i 

uppstartsfasen.  

Flera olika individer ökar risken för att företags utveckling påverkas negativt då målsättningar, 

framtidsutsikter och visioner kan skilja sig kraftigt mellan respektive individ. På grund av det här ser 

inte Valentin några fördelar med crowdequity utan förespråkar istället de andra 

crowdfundingformerna. Även om majoriteten av respondenter i studien förespråkar att inte ta in 

externt kapital, då de inte vill påverka ägarstrukturen, har 5 av 9 entreprenörer använt crowdequity. 

Det kan bero på att i de fall crowdequity har används av studiens respondenter, rör det sig om ett 

större kapitalbehov. Vid de fallen studiens respondenter har använt sig av crowdgiving, 3 av 9, har 

det enbart handlat om ett kapitalbehov mellan 3 000-37 000 kronor. Det här skiljer sig avsevärt från 

de fall då crowdequity använts. Entreprenörerna har då sökt kapital mellan 200 000-2 100 000 kronor. 

Att uppnå den här volymen av kapital kan bli problematisk genom de andra crowdfundingformerna. 

Tidigare har det nämnts att företags behov och möjligheter bör beaktas vid val av finansieringsform. 

För små och medelstora företag är det dock många gånger möjligheterna som sätter begränsningarna. 

Självfinansiering begränsas ofta av att det kräver att entreprenörer har faktiska pengar, vilket de ofta 

inte har, enligt Rabeler. Andrén et al. (2003) beskriver förhållandet då ett företag täcker hela eller 

delar av sitt finansieringsbehov genom egna genererade kassaflöden från verksamheten som 

självfinansiering. Den här finansieringsformen har dock många gånger begränsningar dels när 

finansieringsbehoven är stora men också för företag i uppstartsfasen då möjligheten till ett ökat 

kassaflöde kan vara begränsad så länge inte en expansion av verksamheten kan finansieras (ibid.). 

Gällande nystartade företag är även möjligheten till banklån begränsad då bristen på information gör 

att de anses ha låg kreditvärdighet (Landström & Löwegren, 2009; Tomboc, 2013). Det här är en 

problematik som råder uppger flertalet respondenter och Archambeaud påpekar att han inte känner 

till ett enda företag som lyckats fylla sitt finansieringsbehov via banklån i uppstartsfasen. 

Riskkapital är ytterligare en finansieringsform, dock är även möjligheten till den finansieringen 

begränsad. Berger och Udell (1998) berättar att riskkapitalister och affärsänglar är förmögna 

professionella investerare som vill satsa stora belopp i företag främst i tillväxtfasen. Archambeaud 

berättar att företags finansieringsbehov blir avgörande vid valet av finansieringsform. Externt kapital 

från riskkapitalister och affärsänglar är det absolut dyraste alternativet, då de kräver hög avkastning 

på sitt kapital. Dessutom när det rör sig om belopp under cirka 1 miljon kronor är det svårt att hitta 

riskkapitalister och affärsänglar som vill investera då de inte attraheras av små belopp. Det här 

grundar sig på att riskkapitalister vill satsa större kapital i investeringar för att bibehålla kontrollen 
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över hur deras portfölj är placerad, förklarar Archambeaud. Även Olsson har fått erfara 

riskkapitalisternas värdering av investeringskriterier när hon sökte kapital till sitt projekt Safire. Hon 

var då i kontakt med flera riskkapitalister och fick som svar att det var ett för litet belopp för att de 

skulle investera. Dock bortser de från sina investeringskriterier under vissa omständigheter men det 

kräver att affärsängeln skall känna en väldigt hög trovärdighet till entreprenören eller 

företagsledningen (Mason & Rogers, 1997; Mason & Harrison, 2002, refererat i Mason & Stark, 

2004). 

En annan förutsättning för att ett venture capital-bolag skall vilja investera är att företags 

kapitalstruktur är okomplicerad (Gelfond & Foti, 2012). Crowdfunding, baserat på crowdequity, 

bygger på att många individer har investerat i företaget och därav fått delägarskap, vilket i sin tur 

leder till en komplicerad ägarstruktur med många olika individer. Det leder till att företag måste 

beakta den här risken genom att planera möjliga framtida finansieringsbehov (ibid.). Respondent 1 

som är verksam på ett riskkapitalbolag påpekar samma risk vid användandet av crowdfunding. 

Påverkas ägarstrukturen uteblir riskkapitalbolagets vilja att investera. Därav betonar respondent 1 

vikten av att planera på sikt vid valet av finansieringsalternativ och tillsammans med majoriteten av 

studiens övriga respondenter betonas även att valet bör grunda sig på vad som passar det enskilda 

företaget bäst. 

5.3. Det finansiella gapet 

Samhället påverkades av finanskrisen på många sätt, inte minst konstaterades det en kraftig 

minskning av flödet av externt kapital i form av lån till små och medelstora företag (Cowling et al., 

2012). Det här resulterar i det så kallade finansieringsgapet som i sin tur begränsar den ekonomiska 

tillväxten på grund av att företags möjlighet till expansion minskas drastiskt (Cowling et al., 2014). 

Dock är det svårt att hitta den avgörande faktorn till gapet enligt Fraser et al. (2015) men bristen av 

ett minskat utbud är den mest diskuterade (ibid.). Crowdfunding är en alternativ finansieringsform 

som enligt Tillväxtverket (2013) kan vara en finansieringsform som minskar det rådande gapet. Det 

här stämmer med respondenternas resonemang då även de anser att crowdfunding som en alternativ 

finansieringsform kan minska gapet och därigenom öka tillväxten. 

Rabeler beskriver crowdfunding som ett bra finansieringsalternativ och anser att det finns stor 

potential för att crowdfunding skall bidra till ett större utbud av kapital på marknaden. Lorentzon 

(personlig kommunikation, 23 april, 2015) beskriver crowdfunding som en finansieringsform som är 

oslagbar och använde orden ”en ostoppbar finansieringsform”. Dock betonar flera respondenter att 

crowdfunding i sig inte kommer täcka finansieringsgapet. Till exempel påpekar Valentin att han inte 

tror att crowdfunding som enskild företeelse kan täcka finansieringsgapet, men att 

finansieringsformen kan bidra till en minskning. Det här resonemanget styrks av von Seth. Han anser 

att den finansieringsform som är vanligast är den via eget kapital. Efter det kommer finansiering via 

banken och andra låneinstitut, vilket tillämpas av cirka 15-20 procent. Externt riskkapital från till 

exempel affärsänglar utgör en betydligt mindre procentsats, endast några enstaka procent. Detsamma 

gäller tillämpningen av crowdfunding, vilket gör att von Seth ser crowdfunding som en nischprodukt 

både till belopp och antal. En nischprodukt som kan vara viktig för flera entreprenörer och på så vis 

kan den bidra till ett minskat finansieringsgap, men inte i någon större utsträckning. Ovanstående 

respondenters åsikter överrensstämmer med Europeiska kommissionens (2014) resultat, där 

majoriteten av respondenterna anser att crowdfunding bidrar till små och medelstora företags 

utveckling, vilket även bidrar till en ökad tillväxt i mindre utsträckning. 

Efterfrågan är, utifrån rådande marknadsräntor, större än utbudet vilket är den grundläggande orsaken 

till finansieringsgapet. En avgörande faktor för att lösa den här problematiken blir därav ett ökat utbud 

av finansiering (Landström & Löwegren, 2009). Respondenterna betonar crowdfundingens möjlighet 

att växa som alternativ finansieringsform och etablera sig på den framtida marknaden. Dock betonar 
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de tydliga åtgärder som skulle kunna främja crowdfundingens utvecklingen. Choudhury påpekar 

saknaden av politiska beslut liknande de som finns i Storbritannien. Vidare förklarar han att där är 

banker, enligt lag, tvingade att hänvisa företag vidare till en annan finansieringsform om de själva 

inte kan bistå med finansiering. Förbättrade skatteregler betonas av Norden (personlig 

kommunikation, 23 april, 2015) och även han gör en jämförelse med Storbritannien där crowdfunding 

har etablerat sig betydligt mer än i Sverige. Han berättar om SEIS i Storbritannien vilket innebär stora 

skattefördelar vid investering i små och medelstora företag. Det här är en åtgärd som bör utvecklas i 

Sverige och skulle då ge positiva effekter på crowdfundingens utveckling, anser Norden.  

Entreprenören Rabelers åsikt skiljer sig dock från ovanstående då han anser att det råder en trend som 

gör att tillgängligheten av startkapital är stor och därav krävs inga ytterligare åtgärder för att stimulera 

användandet av crowdfunding. Han betonar istället åtgärder liknande ökad marknadsföring till 

potentiella investerare, vilket även betonas av Stenmark. Rabeler förespråkar även åtgärder liknande 

informationskampanjer som på så vis höjer medvetandet hos allmänheten. Liknande åtgärder som 

kan främja det här ger Olsson exempel på då hon förespråkar livebaserad crowdfunding av mer 

auktionsliknande karaktär. Även Archambeaud förespråkar åtgärder för att uppmuntra och öka 

enskilda individers vilja att investera i små och nya företag, dels genom ökad medvetenhet om 

crowdfunding men också genom ökade incitament liknande de i Storbritannien. En standardisering 

av protokollen är en åtgärd som förespråkas av Valentin. Det här är dock en åtgärd som inte 

överensstämmer med Europeiska kommissionens (2014) resultat. Valentins kunskaper och 

engagemang gällande crowdfunding är stora och skiljer sig troligtvis mot majoriteten av de 

respondenter som deltagit i Europeiska kommissionens studie. Det här kan vara en förklaring till 

varför resultatet skiljer sig åt. 

Den faktor som är mest diskuterad och utforskad utifrån det finansiella gapet är det minskade utbudet 

av finansieringsmöjligheter. Fraser et al. (2015) påpekar dock att även efterfrågan kan vara en orsak 

till det finansieringsgap som råder, vilket grundar sig på individens begränsningar att hantera 

information (Kahneman & Tversky, 1979, refererat i Fraser et al., 2015). Entreprenörens förmåga att 

bedöma risker i verksamheten, samt de positiva illusioner som finns då entreprenören skall bedöma 

sin egna förmåga, är faktorer som ifrågasätts och anses påverka investerarna gällande deras 

investeringsbeslut. Det här blir då en faktor som i sin tur påverkar gapet negativt (Fraser, 2014, 

refererat i Fraser et al., 2015). Näsström belyser svenskarnas personlighet som fega, vilket leder till 

att deras vilja att ta risk är väldigt begränsad. Det här kan återspeglas i ovanstående teori, då 

efterfrågan på investeringar minskar på grund av att trovärdigheten för entreprenörens förmåga att 

hantera information ifrågasätts. Även Rabeler styrker teorin, då han anser att risker som kan begränsa 

crowdfundingens utveckling är kulturella hot. Han anser att svenskar generellt söker en kombination 

av säkerhet och förtrogenhet som många gånger är svår att uppnå. Tvivlar investeraren på 

entreprenörens förmåga att bedöma de risker som finns i verksamheten samt trovärdigheten i 

informationen reduceras viljan att investera på grund av att säkerheten kring projektet inte är 

tillräcklig. Bartilsson är ytterligare en respondent som påpekar svenskarnas låga riskbenägenhet och 

ser det som en riskfaktor som kan begränsa crowdfundingens utveckling och dess möjligheter att 

minska finansieringsgapet. Det här skulle kunna innebära att svenskarnas personlighet och kulturella 

bakgrund är en faktor som påverkar crowdfundingens utveckling på den svenska marknaden negativt 

jämfört med i andra länder med en annan kultur. En följd av minskad efterfrågan kan i sin tur leda till 

att etablerade företag inte söker finansiering då de anser att projektets risk kommer begränsa deras 

möjligheter så pass mycket att önskvärt kapital ligger utom räckhåll (Fraser et al., 2015). Det här får 

då också negativa konsekvenser i form av att företags utveckling hämmas och då också tillväxten 

(Han et al., 2009).  
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6. Resultat 

I det här kapitlet kommer uppsatsens slutsatser redovisas och studiens frågeställning att besvaras. 

Slutligen introduceras förslag till vidare forskning. 

6.1. Slutsatser 

Hur kan framtiden för crowdfunding se ut på den svenska marknaden? 

Vad som har framkommit i studien är att fördelarna vid tillämpning av crowdfunding är många. Det 

här belyser både studiens respondenter och Europeiska kommissionen (2014). Tydliga fördelar som 

framkommer är bland annat investerarnas delaktighet, vilja och engagemang kring projektet. För 

entreprenören innebär det ett kontaktnät med ambassadörer som då bidrar med kunskap och 

marknadsföring. Ytterligare fördelar är att entreprenören, genom crowdfunding, får produkten testad 

på marknaden och får därav en uppfattning om marknadens efterfrågan på den specifika produkten. 

Det här resulterar i fördelar som är svåra att uppnå vid andra finansieringsalternativ då crowdfunding 

grundar sig på att entreprenören når ut till många okända individer istället för ett fåtal. Genom att 

söka finansiering via crowdfunding får entreprenören mycket mer än bara finansiering, vilket skiljer 

sig ifrån de alternativa finansieringsformer som granskats i den här studien. 

I studien har det framkommit att en avgörande faktor för att entreprenören skall lyckas med sin 

crowdfundingkampanj är att produkten är konsumentbaserad. Det här underlättar när investeraren 

skall säkerhetsställa kvaliteten och trovärdigheten i investeringen, vilket är avgörande faktorer vid 

valet av investeringsprojekt. Studien visar därav att det måste uppstå en nytta för investeraren. Om 

det inte uppstår ett behov, en förståelse och en attraktion till produkten kommer inte investeraren att 

investera. En konsumentbaserad produkt kan därav vara en avgörande faktor för i vilken utsträckning 

crowdfunding kommer att tillämpas i framtiden. 

Utifrån studien framgår dock även risker med användandet av crowdfunding. Huvudsakligen är det 

risken för att oseriösa entreprenörer tar sig in på marknaden, vilket kan leda till bedrägeri och 

försämrad kvalitet på projekten bakom kampanjerna. Investerarna får då svårare att bedöma de olika 

projektens kvalitet, vilket kan leda till lemons problem på grund av att det uppstår asymmetrisk 

information mellan köpare och säljare (Kwoka, 2005, refererat i Tomboc, 2013). Slutsatsen av det 

här är att lemons problem kan uppstå även på crowdfundingmarknaden. Det här leder då till att 

crowdfunding får ett försämrat rykte och en försämrad utveckling. Seriösa entreprenörer kommer då 

välja andra finansieringsalternativ, vilket innebär att endast entreprenörer av sämre kvalitet kvarstår 

på plattformerna. Risken för lemons problem är ingen specifik risk för crowdfunding, utan det här 

uppstår även vid andra finansieringsalternativ. Ur studiens resultat går det därav inte att utläsa några 

specifika nackdelar som kan begränsa crowdfundingens utveckling i framtiden. Det här beror på att 

crowdfunding fortfarande är en relativ ny finansieringsform och inte har tillämpats i den utsträckning 

som krävs för att crowdfundingens baksidor skall ha utforskats. 

När kan crowdfunding vara att föredra framför andra finansieringsformer?  

Studien visar på att företag tillämpar pecking order teorin i verkligheten. För små och medelstora 

företag kan dock de olika finansieringsmöjligheterna vara begränsade. Möjligheterna för 

självfinansiering grundar sig på att entreprenören har faktiska pengar och för banklån krävs historisk 

information för att höja företagets kreditvärdighet. Gällande externt kapital är möjligheterna också 

begränsade, då det är dyrt och kapitalbehovet många gånger är för litet för att riskkapitalister skall 

attraheras till en investering. Studiens resultat visar på att företag, speciellt i uppstartsfasen, vill 

behålla kontrollen i företaget och vill därav tillämpa det tredje steget i pecking order teorin i sista 
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hand. Det här beror på att entreprenörer ser stora risker med att låta flera okända individer komma in 

i företaget då de kan påverka företagets utveckling negativt. Studien visar dock på att mer än hälften 

av respondenterna har använt sig av crowdequity vilket innebär att ovanstående risk kan inträffa. 

Utifrån studiens resultat är faktorn som ligger till grund för beslutet kapitalbehovets storlek. Vid ett 

större kapitalbehov visar studien på att crowdequity tillämpas. 

Utifrån studiens slutsatser bör inte crowdfunding beaktas som ett alternativ till andra 

finansieringsformer, utan istället som ett komplement. Valet av finansieringsform skall istället grunda 

sig på vad som passar det enskilda företaget bäst i förhållande till var företaget befinner sig i 

utvecklingen. Företags möjligheter och begränsningar till finansiering måste beaktas, samt 

underliggande orsak till finansieringsbehovet. Vid till exempel en komsumentbaserad produkt kan 

crowdfunding innebära stora fördelar då produkten bli verifierad på marknaden. Företags livscykel 

bör därav beaktas och styra valet. Det här överrensstämmer med Berger och Udells (1998) teori om 

att bygga upp kapitalstrukturen efter de finansieringsalternativ som passar företaget bäst, utifrån 

vilket stadie de befinner sig i. 

På vilket sätt kan crowdfunding bidra till att minska finansieringsgapet? 

Enligt Tillväxtverket (2013) kan crowdfunding vara en finansieringsform som kan minska det 

finansiella gapet. Det här styrks i studiens resultat som visar på att crowdfunding kommer att bidra 

till ett minskat finansieringsgap. Dock framkommer det att crowdfunding, som enskild företeelse, 

inte kommer att täcka gapet, bara minska det. Det här grundar sig på att crowdfunding, för närvarande, 

dels tillämpas i för liten utsträckning men också på grund av att det rör sig om för små belopp. 

I studien framkommer dock tydliga åtgärder som kan främja crowdfundingens utveckling, vilket i sin 

tur skulle leda till ett ökat utbud och då också ett ökat bidrag till ett minskat finansieringsgap 

(Landström & Löwegren, 2009). Sammanfattningsvis efterfrågas mer fördelaktiga skatteregler för 

investering via crowdfunding samt politiska beslut som främjar crowdfunding då annan finansiering 

är begränsad för små och medelstora företag. På den svenska marknaden krävs även en allmän höjd 

medvetenhet vilket uppnås genom mer marknadsföring i form av informationskampanjer och ökat 

användande. 

Finansieringsgapet grundar sig på ett minskat utbud av finansieringsmöjligheter. Enligt Fraser et al. 

(2015) kan dock även efterfrågan vara en faktor. Entreprenörens förmåga att bedöma risker i 

verksamheten ifrågasätts och anses påverka investerarna vid ett investeringsbeslut (Kahneman & 

Tversky, 1979, refererat i Fraser et al., 2015). Upplever investeraren att entreprenören inte har 

förmåga att bedöma de risker som finns i verksamheten på ett rationellt sätt, ökar risken i 

investeringen och viljan att investera kan reduceras. Utifrån studiens resultat råder det en ökad risk 

för det här på den svenska marknaden på grund av svenskarnas personlighet och kulturella bakgrund. 

Generellt beskrivs svenskar som fega, vilket innebär att deras vilja att ta risk är låg. Det  här resulterar 

i att den svenska crowdfundingmarknadens utveckling begränsas av den låga riskbenägenheten. För 

att öka crowdfundingens bidrag till ett minskat finansieringsgap krävs det därför att svenska individer 

får en ökad kännedom om crowdfunding och att informationsasymmetrin mellan entreprenör och 

investerare minskas. 
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6.2. Förslag på vidare forskning 

Författarna har under studiens gång hittat intressant problematik kring crowdfunding som lämnat 

utrymme för framtida forskning frågor, vilka presenteras nedan; 

• Förklara om det finns samband för hur crowdfunding har utvecklats på den svenska 

respektive brittiska marknaden i förhållande till befolkningens riskbenägenhet. 

• Fördjupande forskning för att beskriva crowdfundingens baksida.  

• Förklara om ett allmänt höjt medvetande kring crowdfunding har bidragit till ett ytterligare 

minskat finansieringsgap.  
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Bilagor 

Intervjuunderlag 1 - Verksamma inom crowdfunding 
 

Namn: 

Arbetsplats: 

Yrkesroll: 

 

Vad har du för erfarenhet av crowdfunding?  

 

Hur kom du i kontakt med crowdfunding?  

 

Är du aktiv inom crowdfunding idag? I så fall, på vilket sätt? 

 

 

 

Vad anser du om crowdfundingens möjlighet att bli en växande finansieringsform på den framtida 

marknaden?  

 Vilka åtgärder skulle kunna främja crowdfundingens etablering på marknaden?  

 Vilka risker skulle kunna begränsa crowdfundingens etablering på marknaden? 

 

Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med att använda crowdfunding i jämförelse med 

alternativa finansieringsformer som självfinansiering, bankfinansiering och riskkapitalister? 

 

Anser du att crowdfunding är ett finansieringsalternativ som passar alla företag och investerare?  

 Varför, varför inte? 

 

Vilka åtgärder kan göra att crowdfunding bidrar till ett minskat finansieringsgap?  

 T.ex. politiska beslut. 

 

Vilka incitament kan stimulera användandet av crowdfunding? 

 Både ur entreprenörens och investerarens synvinkel.  

 

Upplever du att informationsasymmetrin uppstår vid användandet av crowdfunding?  

 Om ja, på vilket sätt? Vilka åtgärder skulle minska det här? 
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Intervjuunderlag 2 - Entreprenörer 
 

Namn: 

Arbetsplats: 

Yrkesroll: 

 

Vad har du för erfarenhet av crowdfunding?  

 

Hur kom du i kontakt med crowdfunding?  

 

Är du aktiv inom crowdfunding idag? I så fall, på vilket sätt? 

 

Varför valde du att använda crowdfunding framför andra finansieringsalternativ? 

 

Vilka projekt har du varit delaktig i? Vad var din roll?  

 

Kan du tänka dig att använda crowdfunding igen? Varför, varför inte? 

 

 

 

Vad anser du om crowdfundingens möjlighet att bli en växande finansieringsform på den framtida 

marknaden?  

 Vilka åtgärder skulle kunna främja crowdfundingens etablering på marknaden?  

 Vilka risker skulle kunna begränsa crowdfundingens etablering på marknaden? 

 

Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med att använda crowdfunding i jämförelse med 

alternativa finansieringsformer som självfinansiering, bankfinansiering och riskkapitalister? 

 

Anser du att crowdfunding är ett finansieringsalternativ som passar alla företag och investerare?  

 Varför, varför inte? 

 

Vilka åtgärder kan göra att crowdfunding bidrar till ett minskat finansieringsgapet?  

 T.ex. politiska beslut. 

 

Vilka incitament kan stimulera användandet av crowdfunding? 

 Både ur entreprenörens och investerarens synvinkel.  

 

Upplever du att informationsasymmetrin uppstår vid användandet av crowdfunding?  

 Om ja, på vilket sätt? Vilka åtgärder skulle minska det här? 
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