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Abstract	
Entrepreneurs have a hard time raising enough capital to be able to reach their targeted 
growth. The access to external capital is limited because of factors like a lack of cash 
flow, information and other assets. There is a gap between supply and demand that the 
traditional financing methods do not fill. Crowdfunding is a financing method where a 
collective pool their assets together to contribute to certain businesses’ continued 
growth. Crowdfunding has seen a significant growth over the past years, where the 
latest category is equity crowdfunding. 
 
This qualitative study sets out to examine why Swedish entrepreneurs use equity 
crowdfunding to raise capital and what factors are behind a successful campaign in 
Sweden. The purpose of the study is to add to the relatively unexplored field that is 
equity crowdfunding in Sweden by using existing theories regarding entrepreneurship 
and crowdfunding. The goal is that the result will be of help to entrepreneurs that are 
planning to raise capital. To achieve this, seven semi-structured interviews have been 
conducted, summarized and analyzed to finally lead to a conclusion. To gain different 
perspectives of the subject, all three parties involved in equity crowdfunding have been 
heard. Five of the respondents are entrepreneurs whom have gone through a successful 
round of equity crowdfunding, one respondent is from a crowdfunding platform and one 
is an investor.  
 
The study showed that there are a number of reasons why entrepreneurs choose equity 
crowdfunding as their method to raise capital. The method is available to companies in 
earlier stages than other, traditional, methods are. Other than gaining the capital that 
comes from a successful campaign the company will gain plenty of attention, mainly 
from its investors whom have a tendency to act as ambassadors for the company. These 
ambassadors generate a large marketing effect through their social networks. The main 
factors behind a successful campaign have proven to be active communication, the 
ability to present the business in a pedagogic matter, a substantial social network and 
the support of friends and family in the early stages.  
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1. Introduktion 
Första kapitlet ger en bakgrund till det studerade ämnet samt visar på vad som saknas 
och bör undersökas. Detta leder till studiens syfte och huvudsakliga 
problemformulering som också klargör fokus i studien. 

1.1 Entreprenöriel l  f inansiering 
Ett av de mest vanliga problemen en entreprenör stöter på, främst i det tidiga stadiet av 
uppstartsprocessen, är att få tillgång till externt kapital. Detta på grund av uppenbara 
skäl som brist på kontantflöde, tillräcklig information och övriga tillgångar (Cosh et al., 
2009, s. 1494). Traditionellt sett börjar entreprenörer finansiera sina företag med egna 
besparingar, sedan med hjälp av vänner och familj (Kantor, 2014, s. 9). När det inte 
längre är möjligt att använda eget kapital eller kapital från vänner och familj måste 
entreprenören vända sig till andra kanaler. Det är då vanligt att vända sig till 
ängelinvesterare (Kantor, 2014, s. 9). Ängelinvesterare investerar normalt mellan 
hundra tusen och tio miljoner kronor enligt Kantor. Författaren menar att dessa 
investerare söker företag med hög tillväxtkapacitet och fokuserar ofta på specifika 
industrier som de är experter inom. Lyckas entreprenören vara en del av minoriteten 
som finansieras via en affärsängel brukar nästa steg enligt Kantor vara att ta in kapital 
från en riskkapitalist. Att gå igenom de olika stegen att få in kapital är svårt och det som 
leder till att många unga företag går under (Kantor, 2014, s. 9). Det finns ett tydligt gap 
mellan utbud och efterfrågan när det kommer till kapitalbehovet för entreprenörer 
(Mason & Harrison, 1995, s. 153). Enligt författarna har expansionen av institutioner 
inom riskkapital industrin gjort lite för att fylla detta gap eftersom att de föredrar att 
investera i mer etablerade företag. Vi tror att crowdfunding kan vara ett sätt att minska 
gapet. 
 

1.2 Fenomenet crowdfunding 
Crowdfunding eller, som det också kallas; gräsrotsfinansiering, är en form av 
finansiering som sker då ett kollektiv går samman, normalt via en webbsida, för att 
bidra med sina tillgångar för att stödja andra personer eller organisationer i deras 
framväxt (Dresner, et al., 2014, s. xi). Det senaste decenniet har internetbaserade 
plattformar för crowdfunding haft en stor tillväxt och detta har varit av stort intresse 
bland entreprenörer, konsumenter samt investerare (Freedman & Nutting, 2015, s. 1). 
Tillväxten illustreras även nedan i figur 1. Crowdfunding används också i stor 
utsträckning för att skapa uppmärksamhet kring ett start-up företag för att få en så stor 
spridning som möjligt redan innan produkten eller tjänsten har lanserats på marknaden 
(Mollick, 2014). 
 

1.3 Typer av crowdfunding 
Crowdfunding sker genom en rad olika former, dock främst genom fyra 
huvudkategorier: låne-baserad crowdfunding, donations-baserad crowdfunding, 
belönings-baserad crowdfunding samt, likt vanlig aktiehandel, equity crowdfunding.  
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Låne-baserad crowdfunding finns både ideellt och för vinst. När det sker ideellt får 
utlånaren bara tillbaka det hen lånade ut, utan någon ränta. Denna form av 
crowdfunding blev populär på genom plattformen Kiva år 2005 som idag är den fjärde 
största crowdfunding-plattformen i världen, där den allra största delen av de som lånar 
ut aldrig tar ut sina pengar från plattformen utan fortsätter låna ut sina pengar igen och 
igen (Freedman & Nutting, 2015, s. 13). Här ser vi en princip som är typisk för många 
crowdfunding-plattformar, att folk vill investera eller låna till projekt och företag de tror 
på och vill stödja. När det gäller låne-baserad crowdfunding för vinst agerar gruppen 
som bank och ger ut lån utan säkerhet och tar ut ränta som vinst. För den som lånar är 
detta alternativ ofta billigare och snabbare än att ta ett banklån då räntorna ofta är lägre 
och processen för att bli accepterad är automatiserad (Freedman & Nutting, 2015, s. 14). 
Låne-baserad crowdfunding är något som tog fart ordentligt i samband med att 
bankerna gjorde sina lånevillkor striktare efter finanskrisen 2008-2009 (Freedman & 
Nutting, 2015, s. 15). Striktare villkor hos banken betydde att låntagare behövde eller 
såg fördel i att vända sig till alternativ finansiering. För att påvisa hur stort detta 
fenomen har blivit är den låne-baserade crowdfunding-plattformen Lending Club bra 
som exempel; de hade år 2014 tillhandahållit 379000 lån för över fem miljarder 
amerikanska dollar med en utdelning till sina investerare i form av ränta på 497 
miljoner sedan starten sju år tidigare (Freedman & Nutting, 2015, s. 15). Tron om att 
detta ett finansieringsalternativ som kommer att ta mer mark är något som stärktes när 
Google valde att investera 125 miljoner amerikanska dollar i företaget år 2013 
(Campbell & Levy, 2013). 
 
Donations-baserad crowdfunding är, som namnet antyder, när grupper går samman och 
donerar pengar till något ändamål utan att få något som helst tillbaka i form av 
belöningar eller pengar. Denna form började användas av stora 
välgörenhetsorganisationer via internet långt innan några crowdfunding-plattformar 
hade bildats (Dresner, et al., 2014, p. 16). År 2010 startades plattformen GoFundMe och 
tog denna form av crowdfunding till en ny nivå, här finansieras till exempel lokala 
organisationer efter naturkatastrofer, skolresor, universitets kostnader och 
bröllopspresenter (Dresner, et al., 2014, p. 16). Enligt Dresner hade 500 miljoner dollar 
donerats till en miljon kampanjer från sju miljoner donatorer fram till oktober 2014 
enbart på plattformen GoFundMe.  
 
Belönings-baserad crowdfunding har gjort sig känd bland annat via plattformen 
Kickstarter, som är en av de största i världen inom denna kategori (Taylor, 2013). 
Denna form av crowdfunding är från investerarens vinkel inte till för att tjäna pengar, 
men för att se en idé personen brinner för komma till liv. Belöningen speglar normalt 
storleken på investeringen, från några procent rabatt till att få hela produkten eller att bli 
omnämnd i något slags kreativt projekt som i en film (Freedman & Nutting, 2015, s. 6). 
Belönings-baserad crowdfunding lockar investerare som är en klass före gruppen som 
kallas ”early adopters” (Fetterman, 2017), genom att behandla dem som förhands 
kunder som får tillgång till produkten före resten av marknaden (Mollick, 2014, s. 3).  
 
Den fjärde och den senaste varianten av crowdfunding är equity crowdfunding. De 
tidigare kategorierna inom crowdfunding har bevisat att stora grupper gärna investerar 
pengar i bolag och kreativa projekt de tror på, trots att belöningen eller återbäringen 
delvis är begränsad (Freedman & Nutting, 2015, s. 19). 
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Vidare menar författarna att på grund av detta fenomen var det ett naturligt steg för 
mäklare inom affärsängel-kapital att utnyttja den etablerade infrastrukturen på 
crowdfunding-plattformarna. Plattformen fungerar likt en investeringsbank som kontakt 
mellan företag och investerare. 
 
Med equity crowdfunding kommer företagen åt både affärsänglar samt vanliga 
investerare, både lokalt och runt om i världen (Dresner, et al., 2014, s. 17). Generellt 
finns det många regler och lagar som, genom att de inte har anpassats efter detta nya 
fenomen, begränsar dess framfart (Agrawal, et al., 2014, s. 64). Vidare beskriver 
författaren att detaljerna givetvis skiljer sig åt mellan länder och förändringar sker till 
equity crowdfundingens fördel, i USA blev det lagligt först år 2012. 
 

 
Figur 1. Tillväxt på crowdfundingens omsättning samt antalet crowdfunding-
plattformar globalt. (TABB Group; refererad i CrowdFundBeat, 2016). 
 

1.4 Crowdfunding Processen 
Crowdfunding fungerar rent praktiskt väldigt likvärdigt när det kommer till de fyra 
kategorierna. Förutsatt att crowdfundingen sker via en plattform finns det alltid tre olika 
parter involverade: projektskaparen, investeraren/donatorn och plattformen som 
fungerar som en mäklare mellan dessa (DeBuysere et al. 2012, s. 14). Enligt De 
Buysere följer processen fem steg som mer eller mindre följs utav samtliga internet-
baserad plattformar:  
 

• Plattformen tar emot ansökan från projektskaparen som vill visa upp sin 
affärsidé eller anledning på plattformens hemsida. De flesta plattformarna gör 
därefter en utvärdering över hur stor chans det är för projektet att lyckas och en 
bakgrundskontroll av projektskaparen, medan andra plattformar direkt lägger 
upp varje ansökan. 
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• Efter att idén är accepterad är det dags för projektskaparen att sätta upp ett 
finansieringsmål över en ofta förutbestämt tidsperiod. Dessutom måste en 
presentation som ska läggas upp på sajten och riktas mot investerarna skapas. 
Projektskapare försöker därefter att få så stor spridning på kampanjen som 
möjligt, ofta främst via sociala medier. 

• Under kampanjperioden håller projektskaparen sina investerare och potentiella 
investerare uppdaterade gällande processen. 

• Om finansieringsmålet uppnås inom tidsramen behåller projektskaparen 
pengarna. Vid en misslyckad kampanj får investerarna behålla sina pengar på de 
flesta sajterna, antingen debiteras de inte förrän kampanjen lyckas eller så håller 
sajten pengarna och för tillbaka dem. 

• Gällande aktivitet efter slutförd kampanj väljer vissa investerare att vara aktiva i 
beslutsfattning och strategibeslut. Likt vanlig aktiehandel erhåller investerare i 
vissa fall rösträtter i företagen. I de flesta fallen fortsätter kommunikationen 
mellan projektskapare och investerare att ske på plattformen. 

 

1.5 Problemformulering 
Kategorin equity crowdfunding är ett område som det existerar väldigt lite forskning om 
(Mollick, 2014 s. 4; Ahlers et al. 2015, s. 975). De teorier och stora undersökningar som 
har skapats har främst skett utanför Sverige och har till största delen handlat om någon 
av de andra tre crowdfunding kategorierna (Agrawal, 2014; Mollick, 2014; Vismara, 
2016). Ahlers et al. (2015, s. 975) beskriver i deras förslag på vidare forskning i ämnet 
att man nu vet ytterst lite om varför entreprenörer väljer equity crowdfunding som 
finansieringskälla framför traditionella metoder. Här finner vi alltså stöd för att det 
existerar ett gap där vi tror att vår studie kan komma att bidra. Även Mollick (2014, s. 
4) menar att tidigare forskning endast har sitt fokus på investerare snarare än 
entreprenörerna bakom projekten. Mollick (2014) har utfört en kvantitativ studie som 
undersöker underliggande faktorer gällande framgång och misslyckande med 
crowdfunding-kampanjer. Författaren har dock endast undersökt projekt i andra 
crowdfunding kategorier och nämner även att överförbarheten till just equity 
crowdfunding är limiterad (Mollick, 2014, s. 13). Samma undersökning är också utförd 
på företag baserade i USA vilket vidare minskar överförbarheten och tydliggör gapet 
ytterligare. 
 
Den redan existerande forskningen har varit till stor hjälp för att förstå entreprenörskap 
och crowdfunding i stort men det är oklart hur dessa undersökningar går att överföra till 
den svenska equity crowdfunding marknaden. I och med att equity crowdfunding är en 
typ av entreprenöriell finansiering som går ut mycket på marknadsföring är 
entreprenöriellt företagande något vi också kommer att se till. En översiktlig bild av hur 
vi kom fram till vårt områdesval finns nedan i figur 2. De huvudsakliga 
frågeställningarna som studien landar i har blivit: 
 

• Varför väljer entreprenörer equity crowdfunding som finansieringsmetod? 
• Vilka faktorer ligger bakom en lyckad equity crowdfunding-kampanj i Sverige? 
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Figur 2. Områdesval equity crowdfunding 
	

1.6 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av existerande teorier som berör entreprenörskap 
och crowdfunding komplettera med förståelse till det relativt outforskade området 
equity crowdfunding i Sverige. Vi vill få förståelse för varför entreprenörer väljer equity 
crowdfunding som finansieringsmetod samt vilka faktorer som ligger bakom en lyckad 
kampanj i Sverige. Genom att göra detta är målsättningen att bidra med 
rekommendationer för entreprenörer som söker eller planerar att söka kapital. Teorier 
som har visat sig relevanta i andra länder, i andra former av crowdfunding och 
entreprenörskap generellt ska testas på den svenska equity crowdfunding marknaden. 
 

1.7 Avgränsningar 
Inom crowdfunding finns som tidigare nämnt fyra olika kategorier, i denna uppsats har 
vi valt att endast fokusera på den aktiebaserade formen av crowdfunding; equity 
crowdfunding och därmed bortse från de andra tre huvudkategorierna. Vi har även valt 
att bortse från företag baserade utanför Sverige då nationella lagar gällande branschen 
kan se olika ut mellan länder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprenörskap 

Crowdfunding 

Equity- 
Crowdfunding 

Equity-Crowdfunding  
Sverige 
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1.8 Begreppsförklaringar 
Nedan följer begreppsförklaringar på begrepp som nämns i uppsatsen därför kan vara 
bra att veta hur vi tolkar respektive begrepps innebörd. 
 
Tabell 1. Begreppsförklaringar 

Begrepp Vår tolkning 

Equity crowdfunding En kategori av crowdfunding där investerare i 
ett projekt får aktier i utbyte mot kapital 

Equity retention Aktieinnehav 

Crowden Gruppen av investerare i crowdfunding 

Exit När man säljer hela eller delar av sitt 
aktieinnehav i ett bolag 

Traditionell 
finansiering/kapitalanskaffning 

Finansiering via riskkapitalist, ängelinvesterare 
eller bank 
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2. Metod 
Följande kapitel presenterar studiens tillvägagångssätt, teoretiskt och praktiskt, samt 
våra egna och vetenskapliga utgångspunkter. Vidare behandlar kapitlet även etiska 
aspekter samt kvalitetskriterier. 

2.1 Val av ämne 
Valet av crowdfunding som uppsatsämne grundades under våren 2016 då vi båda gick 
en kurs i entreprenörskap. I denna kurs fick vi uppgiften att skriva en affärsplan samt en 
budget för finansiering av våra respektive projekt. Under kursens gång insåg vi snabbt 
att vi gärna ville förverkliga dessa projekt i framtiden, men att vi som studenter 
knappast skulle bli beviljade lån från banken. På den vägen upptäckte vi fenomenet 
crowdfunding och kände att vi ville ta reda på vilka faktorer som ligger bakom en 
lyckad kampanj. Vi insåg snabbt att crowdfunding inte endast innebär finansiering utan 
även bidragande marknadsföring av projektet/företaget vilket fick oss båda att inte 
längre betrakta fenomenet som en “sista utväg”.  
 
Avgörande i valet av crowdfunding som ämne till vår kandidatuppsats var då en 
familjemedlem föreslog detta då hans vän använt sig av crowdfunding framgångsrikt 
vid ett flertal tillfällen. Han nämnde även att han upplevde att fenomenet var relativt 
outforskat och att det skulle kunna bli en intressant studie. Efter att vi sedan sökte 
igenom marknaden kom vi till insikten att crowdfunding är något oerhört intressant, 
nytt och relativt outforskat, helt enkelt något vi skulle vilja lära oss mer om.  
 

2.2 Processen i  kort 
Uppsatsarbetet började med en grundlig genomgång av området crowdfunding i stort 
vilket snart väckte intresset för det till synes outforskade området equity crowdfunding i 
Sverige. Denna undersökning av tidigare forskning och branschtidningar ledde 
följaktligen in på insamling av empiri. Undersökningen av vilka faktorer som ligger 
bakom lyckad equity crowdfunding i Sverige utfördes genom semi-strukturerade 
intervjuer. Intervjuerna hölls antingen genom personligt möte i Stockholm eller över 
Skype/telefon i Umeå mellan början av april och början av maj 2017. Samtliga 
intervjuer spelades in efter respondenternas godkännande och anteckningar fördes även 
som stöd. Efter alla intervjuer hållits spenderades resterande tid till att utvärdera och 
analysera det erhållna materialet för att till sist komma fram till en slutsats samt förslag 
till vidare forskning. 
 

2.3 Våra egna utgångspunkter 
Innan denna uppsats visste ingen utav oss speciellt mycket om crowdfunding och vi har 
ingen erfarenhet av en sådan process eller motsvarig entreprenöriell 
finansieringsprocess. Eftersom att vi båda är så pass intresserade av ämnet och därav är 
generellt positiva till det, kan det diskuteras huruvida detta kan ha haft viss inverkan på 
studien. En positiv följd av detta intresse är att vi haft lätt att formulera de frågor vi vill 
ha svar på och det kan således ha givit gynnsam effekt snarare än tvärtom. Vårt genuina 
intresse har även bidragit till att vi kunnat och velat ställa följdfrågor som har lett in på 
uppslag vi inte haft koll på innan.  
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2.4 Vetenskapliga utgångspunkter 
Vi har valt att utforska vår frågeställning genom en kvalitativ studie. Genom att utföra 
en kvalitativ studie med intervjuer får respondenterna möjlighet att svara mer fritt än i 
en motsvarande kvantitativ studie med enkäter då de hade varit låsta till förutbestämda 
svarsalternativ. För att uppfylla vårt syfte att bidra med förståelse till området equity 
crowdfunding tror vi att en kvalitativ studie är mer givande än en kvantitativ där vi inte 
tror att vi skulle få lika bra insyn. För att försöka besvara vilka faktorer som ligger 
bakom en lyckad kampanj i Sverige och varför entreprenörer väljer equity 
crowdfunding som finansieringsmetod anser vi att intervjuer är det bäst passande 
tillvägagångssättet och att en enkätundersökning inte hade varit tillräcklig. En svaghet 
som valet av kvalitativ studie medför är att resultatet ej kommer kunna generaliseras till 
en större population (Cooper & Schindler, 2013, s. 145). Vidare förklarar dock samma 
författare att chefer nu i ökande utsträckning använder sig av kvalitativa undersökningar 
då kvantitativa studier inte ger tillräcklig insyn för beslutstagande. 
 
Intervjuerna för studien hölls över Skype, telefon, via e-post eller genom personligt 
möte. Intervjuer som hålls genom personligt möte ger fördelen att kunna observera alla 
icke-verbala signaler medan telefonintervjuer kan spara tid och resekostnader (Cooper 
& Schindler, 2013, s. 153).  
 
Inom ontologin antar vi det konstruktionistiska synsättet då vi tror att både 
intervjuobjekten samt vi som intervjuare påverkar utfallet av intervjun. I och med vårt 
intresse för ämnet och respondenternas erfarenheter tror vi att detta synsätt är optimalt 
för att bidra till förståelse för området equity crowdfunding. Då respondenterna kan 
komma med oväntade uppslag om kampanjer och equity crowdfunding i sig, och vi som 
intervjuare kan ställa följdfrågor, anses det konstruktionistiska synsättet passa denna 
studie väl.  Det konstruktionistiska synsättet följer även naturligt det hermeneutiska då 
man ser verkligheten som en social konstruktion med subjektiva motivationer bakom 
handlingar av samtliga sociala aktörer (Saunders et al., 2009, s. 111).  
 
Givet vår kvalitativa studie använder vi oss alltså av det epistemologiska synsättet 
hermeneutik då vi försöker förstå och tolka respondenternas svar. Utmaningen med 
detta för oss som författare är att försöka förstå världen utifrån respondenternas 
synvinkel (Saunders et al., 2009, s. 116). Vidare förklarar samma författare att 
hermeneutiskt synsätt ter sig speciellt passande för just studier gällande företagande. 
Detta då varje situation är unik och är en funktion av individer och omständigheter som 
strålar samman. Eftersom vi ämnar att besvara våra forskningsfrågor genom att 
undersöka och förstå individers personliga upplevelser anser vi att hermeneutik är det 
bäst passande synsättet för denna uppsats.  
 
Vi använder oss av en huvudsakligen deduktiv ansats och utgår ifrån teorier relevanta 
givet vår frågeställning som stöd för undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2015, s. 
398) finns det ingen anledning till varför en deduktiv ansats inte skulle kunna användas 
vid kvalitativ undersökning. Även Saunders et al. (2009, s. 124) menar att även om 
deduktiv ansats brukar kopplas till positivism, och induktiv ansats i sin tur till 
hermeneutik, så kan denna kategorisering vara missvisande och inte bidra till något 
praktiskt värde. Vidare menar samma författare att det inte behöver finnas en sträng 
uppdelning mellan deduktiv och induktiv ansats och att dessa, med fördel, kan 
kombineras. Den korta tidshorisonten för uppsatsen lämpar sig bäst för deduktiv ansats 
(Saunders et al., 2009, s. 127). 
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Dock är equity crowdfunding ett relativt nytt fenomen i Sverige (Landälv & Svedberg, 
2014) och det finns således inte stora mängder forskning om det än, detta kan innebära 
att det är mer lämpligt att använda sig av induktiv ansats (Saunders et al., 2009, s. 127). 
Med dessa faktorer i åtanke har våra intervjumallar delvis grundats i befintliga teorier 
och delvis i frågor som uppkommit efter granskning av branschen i sig. Intervjumallen 
för intervjuerna med företagen har kommit att justeras efter vår första intervju med en 
representant från en crowdfunding-plattform då hens svar gav oss ytterligare insikt i vad 
som skulle vara intressant att fråga. Således kan man konstatera att vi använder oss av 
en deduktiv ansats med induktiva inslag. 
 

2.5 Litteraturgenomgång 
Litteratursökningen för denna uppsats har varit bitvis utmanande då det inte finns 
särskilt stora mängder forskning i ämnet crowdfunding, än mindre fokuserat på den 
nyaste kategorin equity crowdfunding. Därav har vi utökat litteratursökningen till att ta 
in studier om entreprenöriell finansiering i stort och har på så vis kunnat finna ett större 
utbud av relevant underlag givet denna studies frågeställning. Detta tydliggörs nedan i 
tabell 2 och 3 där vi ser att entrepreneurial financing genererar ett mycket större utbud 
av resultat jämfört med crowdfunding.  
 
Tabell 2. Litteratursökning Crowdfunding i Umeå universitetsbibliotek 

Sökord Antal träffar 

Crowdfunding 6 993 

Crowdfunding + Equity 1655 

Crowdfunding + Equity + Sverige 1 
 
Tabell 3. Litteratursökning Entrepreneurial financing i Umeå universitetsbibliotek 

Sökord Antal träffar 

Entrepreneurial financing 71 788 

 

2.6 Urval  
Undersökningen är begränsad till endast svenska företag då vi anser att den givna 
tidsramen hindrar oss från att jämföra crowdfunding mellan länder. Samtliga företag 
valdes med en och samma svenska crowdfunding-plattform, FundedByMe, som ram där 
vi valde bland de Sverige-baserade projekt som uppnått sitt finansieringsmål i kategorin 
equity crowdfunding. Vi valde företag inom kategorierna produkt respektive tjänst. 
 
För att undersöka utifrån fler perspektiv till vår uppsats har vi även valt att intervjua en 
representant från en crowdfunding-plattform. 



	
10	

Vi har också hållit en intervju med en investerare som vi kontaktat då vi tror att detta 
vidare kompletterar bilden av vilka faktorer som ligger bakom en lyckad equity 
crowdfunding-kampanj i Sverige. Vi har således använt en så kallad ändamålsenligt 
urval då vi valt respondenter enligt bestämda kriterier (Cooper & Schindler, 2013, s. 
359).  
 

2.7 Val av teorier 
För att uppfylla syftet med uppsatsen, att med hjälp av existerande teorier som berör 
entreprenörskap och crowdfunding komplettera med förståelse till det relativt 
outforskade området equity crowdfunding i Sverige, har åtta teorier valts ut. Valet av att 
inkludera teorin om agentproblem grundar sig huvudsakligen i syftet att komplettera 
med förståelse till området men också till andra frågeställningen i 
problemformuleringen. Teorin visar att agentproblem är en viktig del av teori om 
entreprenöriell finansiering (Denis, 2004, s. 303) och inkluderas därför för att se till hur 
problemet ter sig inom finansieringsformen equity crowdfunding och huruvida detta är 
en faktor som spelar in i en kampanj. Vidare valdes teorin om informationsasymmetri ut 
med tanken att den är direkt relevant till syftet att bidra med ökad förståelsen för equity 
crowdfunding som finansieringsmetod. Då informationsasymmetri visat sig vara ett 
problem i entreprenöriell finansiering ämnar vi att undersöka om det även gäller den 
nya metoden equity crowdfunding och om detta kan påverka kampanjen. 
 
Equity retention teorin handlar om huruvida andelen aktier ett företag väljer att lägga ut 
bör ses som en kvalitetssignal. Då detta kan vara kopplat till vad som ligger bakom en 
lyckad crowdfunding-kampanj anser vi att denna teori är relevant för studien och kan 
vara intressant att fråga en investerare om. 
 
I teori om entreprenörskap påvisas vikten av stöd från vänner och familj i tidiga skeden 
(Agrawal, et al., 2011, s. 2).  Teorin om vänner och familj valdes för att undersöka hur 
viktigt detta är för entreprenören som använder sig av equity crowdfunding samt om det 
påverkat valet av metoden eller kampanjens framgång. 
 
Tidigare studier gällande sociala nätverk och crowdfunding som utförts i andra länder 
har visat en positiv koppling mellan storleken på entreprenörens sociala nätverk och hur 
kampanjen lyckas. Detta är högst relevant för studiens frågeställning och syfte och 
inkluderas för att det inte tidigare har testats på den svenska equity crowdfunding 
marknaden. 
 
En crowdfunding-kampanj består till stor del utav marknadsföring och därför är teorin 
om den entreprenöriella marknadsföringsmixen inkluderad i studien. Tidigare studier 
har visat att att entreprenörens val av crowdfunding påverkas av hur andra 
finansieringsmetoder fluktuerar på marknaden (2013, refererad i Agrawal et al. 2014, s. 
67). För att besvara varför entreprenörer väljer equity crowdfunding är denna teori 
inkluderad i studien. Teorin om överoptimism valdes för att överoptimismen hos 
entreprenörer i allmänhet kan vara en nyckel till framgång i företagandet och vi ämnar 
att undersöka om detta även stämmer i en equity crowdfunding-kampanj.  
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2.8 Praktisk metod  
Insamling av sekundärdata skedde främst via Google Scholar och vi upptäckte en brist 
på forskning om equity crowdfunding. I och med att equity crowdfunding är ett relativt 
nytt fenomen handlade den forskningen vi hittade främst om de andra crowdfunding 
kategorierna. Av de studier som handlade om equity crowdfunding var de främst inte 
fokuserade på Sverige och en del var baserade på relativt gammal data. Studien av 
Ahlers et al. (2015, s. 956), till exempel, undersöker vilka faktorer som legat bakom 
lyckad finansiering för företag som använt sig av den australienska crowdfunding-
plattformen the Australian Small Scale Offerings Board (ASSOB) och är baserad på 
kampanjer mellan åren 2006 och 2011. Då vår studie är baserad på kampanjer som nått 
sitt finansieringsmål mellan åren 2013 till och med 2017 i Sverige ansåg vi att vi genom 
vår studie kan komplettera kartläggandet av avgörande faktorer bakom en lyckad equity 
crowdfunding-kampanj i Sverige samt kunna finna argument för varför entreprenörer 
väljer detta som finansieringsmetod. 
 
Insamling av primärdata började med att via crowdfunding-plattformen FundedByMe:s 
hemsida hitta företag som stämde överens med vårt urval. Detta gjordes genom att via 
hemsidans filter välja att endast visa avslutade, lyckade kampanjer inom kategorierna 
produkt och tjänst som var baserade i Sverige. Vi utförde alltså ett så kallat 
ändamålsenligt urval, ett icke-sannolikhetsurval där författarna väljer respondenterna 
enligt sina egna uppställda krav (Bryman, 2011, s. 350). Genom detta fick vi som 
författare möjlighet att välja de företag som vi tror bäst kan hjälpa oss att besvara våra 
frågeställningar och uppnå vårt syfte (Saunders et al., 2009, s. 237). När detta var gjort 
valdes kampanjer ut på måfå och vi kontaktade företagen via mailadressen som uppgavs 
på deras respektive hemsidor. I denna första e-post förklarades att vi ämnar skriva en 
kandidatuppsats om crowdfunding och söker företag som lyckats med en eller flera 
kampanjer. Totalt kontaktades 20 företag från samma crowdfunding-plattform och 
tillslut blev det representanter från fem företag som intervjuades. Utöver dessa fem 
intervjuer fick vi även möjlighet att intervjua en representant från en crowdfunding-
plattform samt en investerare. Representanten från crowdfunding-plattformen 
kontaktades också via mailadressen som var angiven på hemsidan. Investeraren vi 
intervjuat kontaktades genom en bekant som hade hört om vårt uppsatsämne och då 
kontaktat Peter Almberg som har god insikt i ämnet. Empirin är alltså utgjord av data 
från totalt sju genomförda intervjuer. Vi ansåg att detta antal skulle ge oss tillräcklig 
empirigrund för att kunna besvara våra frågeställningar och vårt syfte samtidigt som det 
ansågs tidsmässigt genomförbart. I och med att vi intervjuade de tre olika parterna 
involverade i en equity crowdfunding-kampanj upplevdes att vi fick en mer allsidig bild 
än om vi exempelvis endast intervjuat entreprenörer.  
 
De intervjuer som hölls genom personligt möte ägde rum i Stockholm då 
respondenterna ville mötas där och vi hade möjlighet att resa dit. När ett personligt möte 
inte var möjligt blev telefon- eller Skype-intervju aktuellt istället. Intervjuerna som hölls 
genom personligt möte varade i cirka en timme vardera medan varje telefonintervju 
varade ungefär hälften av den tiden. Investeraren svarade dock på våra frågor via e-post.  
Fördelen med att majoriteten av intervjuerna genomfördes via telefon/Skype är den 
lägre kostnaden och lättare åtkomsten det innebar (Saunders et al., 2009, s. 349) i och 
med att ingen var våra respondenter hade möjlighet att träffas i vår studieort. Däremot 
uppstår även nackdelar med dessa intervjuer då de, som nämnt ovan, blev kortare 
tidsmässigt. 
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Detta kan enligt Saunders et al. (2009, s. 349) bero på att det är svårare att etablera tillit 
över telefonen jämfört med vid personliga möten och respondenten kan således bli 
mindre benägen att delta i djupare diskussioner.  
 
Fördelen med att hålla en e-post intervju som den vi hade med investeraren är att svaren 
blir exakt så som respondenten formulerat dem och risk för misstolkningar minimeras 
(Saunders et al., 2009, s. 350). Däremot förklarar samma författare vidare att denna typ 
av intervju sannolikt inte når samma nivå av interaktivitet och spontana följdfrågor som 
vid personliga möten vilket är en klar nackdel. 
 
Intervjuerna som genomfördes via personligt möte eller telefon/Skype spelades in, efter 
godkännande av respondenten, på våra mobiltelefoner och en av oss antecknade även 
under samtliga intervjuer för att kunna komplettera inspelningen. Enligt Saunders et al. 
(2009, s. 341) bör alltid inspelning av intervjun föregås av tillstånd av respondenten. 
Bryman (2011, s. 428) framför kritik angående antecknandet då det kan vara 
distraherande men i och med att endast en utav oss antecknade kunde den andra vara 
helt närvarande. 
 
Tabell 4. Intervjuinformation 

Företag 
 

Respondent Arbetstitel Typ av intervju 

Crowdfunding-plattform Anonym Anonym Personligt möte 

My Independence Magnus Hultman VD Personligt möte 

BOOM Watches Niklas Dahlgren VD Skypeintervju 

Rentl David Mattson Grundare Telefonintervju 

Virtuous Vodka Claes Stenmark Grundare Telefonintervju 

Ekobryggeriet Marcus Nyberg Ägare Telefonintervju 

Katalysen & Partners AB Peter Almberg VD E-postintervju 

 
Då vi har utfört semi-strukturerade intervjuer har vi utformat intervjumallar (se bilaga 
1). Dessa mallar har följts mer eller mindre beroende på respondenternas svar och 
spontana följdfrågor har uppkommit under samtliga intervjuer som har varit genom 
personligt möte eller över telefon/Skype. Genom att utföra semi-strukturerade intervjuer 
hade vi möjlighet att ställa följdfrågor vilket kunde ge oss mer inblick i vilka faktorer 
som ligger bakom en lyckad equity crowdfunding-kampanj samt varför entreprenörerna 
valt denna finansieringsmetod. Enligt Saunders et al. (2009, s. 318) lämpar sig just 
intervjuer för en sådan undersökning som vår där man inte innan empiriinsamling fullt 
bestämt forskningsfrågor utan kommer fram till dessa med hjälp av intervjuerna. 
Genom att utföra semi-strukturerade intervjuer kunde vi, som Saunders et al. (2009, s. 
320) påpekar, välja att inte strikt följa våra intervjumallar utan kunde ändra ordning av 
frågorna beroende på samtalets gång och vi kunde även lägga till frågor under intervjun.  
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Detta är en positiv aspekt till semi-strukturerade intervjuer då följdfrågor kan generera 
mer information eller tydligare förklaringar från respondenterna (Bryman & Bell, 2013, 
s. 475-476). Om vi i stället hade utfört strukturerade intervjuer med helt förutbestämda 
frågor hade vi varit låsta till att ställa frågorna exakt så som de är skrivna (Saunders et 
al., 2009, s. 320) och hade således inte kunnat få svar på de frågor som uppkom under 
intervjun. Däremot finns även nackdelar med metodvalet intervju eftersom det låga 
antalet respondenter bidrar till att studiens resultat inte kommer kunna generaliseras 
(Bryman & Bell, 2013, s. 417). Vidare blir det med detta metodval svårt att replikera 
studien då forskarens egna intressen och tolkningar kan spela in i insamlingen av 
materialet såväl som i tolkningen av resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 417). 
 
I slutet av varje intervju har respondenterna fått välja ifall de vill vara anonyma i denna 
uppsats. Vi valde att inte följa det rekommenderade steget att innan deltagande erbjuda 
anonymitet till respondenterna (Saunders et al., 2009, s. 180) utan vi frågade istället om 
anonymitet först efter intervjun var klar med anledning att vi ville att de skulle få 
chansen att avgöra detta med hänsyn till det som sagts. De fem företags-
representanterna samt investeraren valde att inte vara anonyma medan representanten 
från crowdfunding-plattformen föredrog att hålla sig själv och företaget anonyma. Vi 
upplevde att de som inte ville vara anonyma ansåg att detta var en självklarhet och inget 
att fundera över. Uppfattningen var också att samtliga respondenter var väldigt öppna 
kring sina erfarenheter, positiva som negativa, och att vi fick god access. Som Saunders 
et al. (2009, s. 180) menar kan företagare ofta fundera över samma saker som forskarna 
och därför kan de vara öppna och intresserade av att diskutera ämnet. Vi tror att våra 
respondenter också är intresserade av att bidra med förståelse till ämnet equity 
crowdfunding och att detta kan vara en anledning till varför de ville ställa upp på 
intervju. 
 
Det är under dataanalysen då det är förmodad störst risk för feltolkningar och de valda 
teorierna kommer att påverka slutsatserna man drar från resultatet (Saunders et al., 
2009, s. 159). Transkribering av intervjuerna har således gjorts kort efter de ägt rum, 
detta är ett hjälpmedel för att producera pålitlig empiri att senare analysera (Saunders et 
al., 2009, s. 339) och därför såg vi till att göra detta snarast då vi hade intervjuerna 
färskt i minnet. För att minska risken för feltolkningar har dataanalysen skett genom 
upprepade uppspelningar från de inspelningar vi erhållit under intervjuerna. Vi har då 
båda antecknat det vi anser vara nyckelcitat samt information som kan komma att bidra 
till empirin som i sin tur kan kopplas till teori och leda till besvarande av våra 
frågeställningar. Det har varit hjälpsamt att kunna pausa uppspelningen och anteckna 
tidpunkt för ett visst citat. Efter varje sammanställning av en intervju har vi e-postat det 
enskilda resultatet till respektive respondent för att de ska få chans att ändra, lägga till 
eller ta bort något. Detta har fungerat väldigt väl och lett till ytterst små korrigeringar 
och ett resultat alla parter är nöjda med. Genom att göra detta fick vi bekräftat att vi har 
tolkat respondenterna på ett korrekt vis och vi anser att det ökar vederhäftigheten i 
uppsatsen. Vidare har varje intervju sammanställts individuellt i empirin för att sedan 
jämföras med de övriga samt analyseras kopplat till teorin i analysavsnittet. Detta har 
gjorts för att tydligt presentera resultatet per respondent och sedan kunna jämföra dessa 
mot varandra i efterföljande avsnitt, analysen. På detta vis har vi försökt undvika 
upprepningar och bidra till att varje kapitel innebär ett så kallat lyft.  
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För att förenkla analysarbetet har vi sammanställt kortfattade svar från entreprenörerna i 
en tabell som vi sedan kunnat se till för att få en överblick av svarens likheter och 
olikheter. Vi har i analysen jämfört vad det finns för likheter kontra olikheter mellan de 
olika respondenternas svar samt hur de förhåller sig till teorin. På detta vis har vi kunnat 
landa i en slutsats. För att uppnå syftet att bidra med förståelse till det relativt 
outforskade området equity crowdfunding har även svaren från crowdfunding-
representanten och investeraren analyserats. Dock är endast entreprenörernas svar med i 
analystabellen då de andra respondenternas frågor ter sig annorlunda och kan därför inte 
jämföras på samma sätt. Däremot har dessa respondenter en roll i efterföljande analys 
då vi tror att deras svar vidare skulle kunna bidra med förståelse till området equity 
crowdfunding. 
 

2.9 Käl lkrit ik  
I sökandet efter de bäst lämpade referenserna för vår studie har vi behövt göra en kritisk 
granskning av den information vi har funnit. För att underlätta denna kritiska 
granskning har vi valt att främst följa de tre punkter som Johansson-Lindfors (1993) har 
författat. Dessa punkter är; aktualitet, ursprung och empirisk grund (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 88-89). Angående ursprung syftar författaren till om källan är en 
förstahandsreferens eller andrahandsreferens och att en förstahandsreferens är att 
föredra eftersom att en andrahandsreferens kan innebära att källan förlorar kraft. 
Andrahandsreferenser har i denna uppsats undvikits så långt som möjligt men vid tre 
tillfällen då det inte var möjligt att nå originalkällan till ett rimligt pris har de använts 
ändå efter en noggrann övervägning. 
 
Punkten om empirisk grund syftar till primära respektive sekundära källor (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 89). Författaren menar att det är bra att ett arbete innefattar båda 
delarna och detta har gjorts i denna uppsats. Primärkällorna är de författarna själva 
undersökt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89) och är således i denna uppsats 
respondenterna.  Respondenterna anser vi vara de bäst lämpade för att bidra med 
förståelse till denna forskning och deras personliga erfarenheter är centrala i vår 
utredning av våra frågeställningar; ”Varför väljer entreprenörer equity crowdfunding 
som finansieringsmetod?” och ”Vilka faktorer ligger bakom en lyckad equity 
crowdfunding-kampanj i Sverige?”. Då entreprenörerna vi intervjuat har gått igenom en 
lyckad kampanj tror vi att dessas svar är högst relevanta för att besvara 
frågeställningarna. Dock bör hänsyn tas till att de kan vilja framstå så väl som möjligt 
vilket innebär att deras svar och följaktligen våra resultat inte garanteras vara den 
absoluta sanningen och kan således inte generaliseras. Till exempel nämner Saunders et 
al. (2009, s. 156) att respondenters vilja att svara vad de tror att deras chefer vill att de 
ska svara kan skada trovärdigheten. På liknande vis bör hänsyn tas till att 
entreprenörerna i denna studie kan vilja svara vad de tror att potentiella investerare eller 
andra intressenter vill att de ska svara. Även investeraren och crowdfunding-
plattformens representant är individer med egna subjektiva upplevelser som inte kan 
generaliseras. Sekundärkällorna i uppsatsen kommer ifrån vetenskapliga artiklar, 
böcker, hemsidor och elektroniska tidskrifter. Dessa har hittats via Google Scholar, 
Umeå universitetsbibliotek samt Googles vanliga sökmotor. Författares personliga 
värderingar och vinklingar är alltid något att ta hänsyn till vid källkritik och det finns 
givetvis möjlighet för detta i alla publiceringar vi nyttjat. Dock anser vi att de 
vetenskapliga artiklarna och böckerna bör anses vara tillförlitliga då de alla blivit 
granskade och bör således inte kunna vara starkt vinklade.  
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Den tredje och sista punkten vi tagit hänsyn till när vi granskat källorna är aktualitet 
vilket syftar till att en nyare källa bör anses vara bättre jämfört med en gammal då de 
kan vara uppdaterade versioner (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89-90). Inom området 
crowdfunding har detta kriterium inte varit svårt att uppfylla eftersom området är så 
pass nytt och strävan har varit att se till den allra senaste informationen. Däremot har vi 
vid ett antal tillfällen frångått detta kriterium då vi funnit att äldre teorier om agentteori 
och informationsasymmetri fortfarande är desamma och att de äldre verken (Eisenhardt, 
1989; Fama & Jensen, 1983; Leland & Pyle, 1977) fortfarande är relevanta.    
 

2.10 Etiska aspekter 
De etiska principer man generellt talar om gällande företagsekonomisk forskning är 
enligt Bryman & Bell (2015, s. 134) följande fyra; skada för deltagarna, bristfälligt 
informerat samtycke, inkräktat privatliv och falska förespeglingar. Nedan följer 
beskrivning och granskning av dessa kriterier i förhållande till denna uppsats. 
 

2.10.1 Skada för deltagarna 
Det är vårt ansvar som forskare att under detta uppsatsarbete noggrant undersöka risker 
för skada för våra respondenter och vi bör även minska dessa potentiella risker så gott 
det går (Bryman & Bell, 2015, s. 135). Vidare beskriver Bryman & Bell (2015, s. 136) 
att detta kriterium också innebär att konfidentialitet och anonymitet bör diskuteras och 
bestämmas med respondenterna för att hindra en eventuellt oönskad identifiering. I och 
med att vi efter varje intervju avslutats erbjudit respondenten anonymitet om den så 
önskar, anser vi att detta är uppfyllt. 
 

2.10.2 Bristfäl l igt informerat samtycke 
Informerat samtycke bör enligt Bryman & Bell (2015, s. 139) innebära att vi som 
författare förmedlar så hög grad information som möjligt till våra potentiella 
intervjuobjekt för att de ska kunna avgöra om de vill delta i vår studie eller inte. Detta 
inkluderar att förmedla varför vi vill intervjua dem, vad deras medverkan innebär och 
vad insamlat data kommer att används till (Bryman & Bell 2015, s. 139). Då vår ansats 
är huvudsakligt deduktiv men har induktiva inslag har intervjumallen har justerats 
utefter undersökningens gång. I och med detta har vår frågeställning justerats en aning 
efter vägen och därför förklarade vår initiala e-post till företag endast att vi skrev en 
kandidatuppsats om crowdfunding och att vi ville intervjua dem då de har erfarit en 
lyckad kampanj. Vår slutgiltiga frågeställning var alltså inte med innan respondenterna 
tackade ja eller nej. Dock anser vi inte att specificering av denna problemformulering 
hade ändrat respondenternas förväntningar av vad intervjun skulle kunna innehålla. 
Slutliga problemformuleringen förmedlades i helhet i ett senare skede, innan inlämning 
av uppsats, så respondenterna har haft möjlighet att ändra eller ta tillbaka deras bidrag. 
 

2.10.3 Inkräktning av privatl iv  
Även utan att ha direkt orsakat skada för en respondent kan forskares insamling av 
information upplevas som ”för mycket” av respondenten och således inkräkta på 
privatlivet (Bryman & Bell, 2015, s. 143). 
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Då gränsen för vad som upplevs som inkräktning på privatlivet är högst individuell och 
svår att identifiera hos andra, har vi innan intervjuernas genomförande varit förberedda 
på att respondenter eventuellt skulle kunna välja avstå att svara på någon fråga och vi 
har försökt att inte pressa respondenterna på mer information än den de vill delge. Vi 
upplever att vi fick god access och att respondenterna aldrig verkade bli obekväma av 
våra frågor. Eftersom vi har fått respondenternas godkännande av deras empiriavsnitt 
tror vi att de inte anser att studien ej inkräktar på deras privatliv.  

2.10.4 Falska förespeglingar 
Det har inte funnits någon anledning för oss att ge respondenter falska förespeglingar av 
vad vi ämnar undersöka i vår uppsats då vi velat att de ska vara intresserade av att, via 
oss, öka kunskapen av equity crowdfunding. Vi har försökt att hålla total transparens 
rakt igenom hela uppsatsarbetet då vi tror att respondenterna inom detta ämne tycker att 
vidare forskning och utbildning av equity crowdfunding behövs. 
 

2.11 Kval itetskriterier 
För att styrka studiens kvalitet har ett huvudsakligt mått följts; trovärdighet. I detta 
avsnitt kommer vi att fokusera på studiens totala trovärdighet. Trovärdighet kan vidare 
delas upp i fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 
(Bryman & Bell, 2015, s. 400). Bryman & Bell (2015, s. 400) beskriver att respektive 
kriterium har sin motsvarighet i kvantitativa studiers kriterier om intern validitet, extern 
validitet, reliabilitet samt objektivitet. De fyra kriterierna om trovärdighet kommer 
följaktligen att beskrivas samt diskuteras givet studien. 

2.11.1 Ti l l förl it l ighet  
Bryman & Bell (2015, s. 401) hävdar att i och med att det finns fler tolkningar av den 
sociala verkligheten är det viktigt att studien utförs väl och att respondenterna får 
möjlighet att bekräfta att forskaren tolkat deras bild av den sociala verkligheten på ett 
rättvist sätt. Detta kriterium har uppfyllts genom ett utskick av respektive respondents 
empiriavsnitt till denne för bekräftelse innan inlämning av uppsatsen. Respondenterna 
har då fått möjligheten att eventuellt ändra sina svar eller helt enkelt ta tillbaka något 
helt och hållet. På detta vis har det bekräftats att vi som författare har presenterat en 
empiri som respondenten kan ställa sig bakom. 
 

2.11.2 Överförbarhet  
I och med att kvalitativa undersökningar tenderar att vara unika och inte kunna generera 
samma resultat igen även om de utförs i samma kontext så uppmuntras grundliga 
beskrivningar (Bryman & Bell, 2015, s. 402). Med detta kriterium i åtanke har målet 
varit att författa beskrivningar så pass tydliga att studien skulle kunna genomföras på 
nytt med liknande resultat i samma kontext. 
 
Ju längre bort från denna studies kontext man kommer desto mindre troligt är dock ett 
liknande resultat då exempelvis en annan crowdfunding-plattform som utgångspunkt 
hade kunnat generera helt andra typer av företag med helt andra typer av upplevelser. 
Således är graden av överförbarhet inte särskilt hög. 
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2.11.3 Pål it l ighet 
Pålitlighet i kvalitativa studier agerar motsvarighet till kvantitativa studiers reliabilitet 
och ämnar försäkra en studies tillförlitlighet genom noggranna metodbeskrivningar, 
rådata från intervjuer samt yttre granskning (Bryman & Bell, 2015, s. 403). Detta 
kriterium säkras i denna uppsats genom en utförlig metod samt sparande av alla 
inspelningar och anteckningar från samtliga intervjuer. Studien granskas även kritiskt av 
andra studenter vid ett slutseminarium innan publicering. 

2.11.4 Konfirmering 
Bryman & Bell (2015, s. 403) förklarar att konfirmering handlar om att studien tydligt 
bör visa att författarna inte har låtit personliga åsikter och värderingar påverka 
forskningen eller resultaten. Även om total objektivitet är omöjlig (Bryman & Bell, 
2015, s. 403) anses studien vara fri från starkt subjektiva åsikter av författarna. 
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3. Utvalda teorier kopplade t i l l  equity crowdfunding 
I kommande avsnitt följer en redogörelse för de teorier som anses relevanta givet 
studiens frågeställningar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning samt diskussion om 
dessa. 

3.1 Inledning 
Då unga, entreprenöriella företag är en viktig källa till radikala innovationer, 
produktivitetstillväxt samt nya jobb är de essentiella i moderna kunskapsbaserade 
ekonomier (Criscuolo et al. 2014, s. 61). Colombo et al. (2016, s. 11) förklarar dock att 
dessa unga innovativa företag tyvärr hämmas i tillväxt och allmän överlevnad på grund 
av finansiella begränsningar. Asymmetrisk information, agentproblem och brist på eget 
kapital är enligt Carpenter & Petersen (2002, s. 299) grundstenarna till entreprenörernas 
problem med att få in externt kapital. Riskkapitalister har haft en vital roll i att 
omhänderta dessa företag då extern finansiering är så pass viktig för företagens 
överlevnad (Colombo et al. 2016, s. 11). Samma författare menar dock vidare att det 
finansieringsgap som de unga och innovativa företagen möter inte kan tillgodoses helt 
och hållet av privata riskkapitalister. Här anser vi att equity crowdfunding kommer in 
som ett alternativ till att minska gapet. 
 

3.2 Entreprenöriel l  f inansiering 
Historiskt sett har litteratur inom finansiering pekat på att entreprenöriell finansiering är 
ett separat studieområde än företagsfinansiering (Denis, 2004, s. 303). Detta då det har 
visat på att de har väldigt olika förutsättningar och därav minskat appliceringen av 
traditionell finansieringsteori på den entreprenöriella (Denis, 2004, s. 303). På senare tid 
däremot har området utvecklats till att visa att det finns två huvudsakliga problem som 
är gemensamma för de båda; agentproblem och informationsasymmetri (Denis, 2004, s. 
303). Samma författare menar att litteraturen pekar på att skillnaden är att dessa 
problem är mycket allvarligare inom den entreprenöriella finansieringen och att den 
kräver annorlunda lösningar än de som behövs för mer etablerade företag. Ett resultat 
till denna utveckling är att entreprenöriell finansiering kan analyseras med hjälp av 
företags finansieringsteori. 
 
Detta leder oss in på att studera teorierna agentproblem samt informationsasymmetri 
givet entreprenöriell finansiering.  
 

3.2.1 Agentproblem 
Relationen mellan aktieägare och beslutsfattare på ett företag passar in på definitionen 
av ett agentförhållande där aktieägaren är principalen och beslutsfattaren på företaget är 
agenten (Jensen & Meckling, 1976, s. 309). Jensen och Meckling definierar 
agentförhållandet som ”ett kontrakt där en eller flera personer 
(principalen/principalerna) ingår med en annan person (agenten) för att utföra någon 
service på deras begär vilket involverar att delegera beslutsfattnings auktoritet till 
agenten”. 
 
Grunden till agentproblemen kommer från att det sker en separation mellan ägarskap 
och kontroll och att förutsatt att båda parterna i relationen vill maximera sina tillgångar 
finns det skäl att anta att agenten inte alltid kommer att agera i principalens intresse 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 309). 
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Agentteori berör ursprungligen två problem som kan uppstå i denna form av relation, 
först problemen som uppstår när det agenten och principalen har som mål och vill 
uppnå med företaget inte stämmer överens och att det är svårt för principalen att bevaka 
vad agenten faktiskt gör (Eisenhardt, 1989, s. 58). Principalen kan ofta inte bekräfta att 
agenten har gjort det som är utlovat. Det andra problemet som Eisenhardt redogör för 
som ligger bakom en stor del av agentteorin är att agenten och principalen kan ha olika 
attityd gällande risk. Agenten kan vara beredd att ingå i affärer associerade med en klart 
högre risk än vad principalen är bekväm med, och vice versa.  
 

3.2.2 Informationsasymmetri  
I förhållandet när agenten är avtalsenlig att styra företaget i det som antas vara i det 
bästa intresset för principalerna uppstår informationsasymmetri frekvent mellan 
parterna (Osnabrugge, 2000, s. 93). Osnabrugge menar att det finns delar av information 
som kan påverka firman och kontraktet mellan parterna som bara är tillgängligt för den 
ena parten. Detta blir till ett problem i läget när agenten bestämmer sig för att använda 
denna information för sin egen vinning istället för principalernas. Det är ofta svårt för 
principalerna att veta om agenten använder sig av sin information för företagets bästa 
och om denne delar med sig av allt väsentligt som skulle vara till värde för principalen 
(Osnabrugge, 2000, s. 93). 
 
För att begränsa problem som kan komma att uppstå i agentrelationen är det viktigt att 
de båda parterna ingår i ett kontrakt. Dessa kontrakt bör specificera rättigheter för 
agenten, prestationskriterier som agenten utvärderas efter och en utdelningsplan som 
berör båda parterna (Fama & Jensen, 1983, s. 302). Kontrakten bör förena båda 
parternas intressen så långt det går. Kontrakt ska optimalt också få agenten att frekvent 
upplysa om relevant information som får investeraren att bli medveten om agenten har 
använt resurserna för principalernas bästa (Healy & Palepu 2001, s. 410). Utöver 
kontrakten är styrelsen i företaget en viktig part som ser till att principalernas intressen 
värnas om. Dessutom finns det institutioner som hjälper till att minska eller eliminera 
agentproblemen som finansiella analytiker och kreditvärdighetsinstitut som tar del av 
privat information för att se om det finns någon felanvändning av resurser från agentens 
sida (Healy & Palepu 2001, s. 410). 
 

3.3 Equity retention  
Leland & Pyle (1977, s. 371), som diskuterar traditionella finansieringsmetoder, menar 
att bristen på information om investeringsprojekt eventuellt kan leda till att man inte 
vågar investera men att en observation av entreprenörerna bakom projektet kan agera 
som substitut. Författarna fortsätter med att beskriva hur entreprenörens vilja att själva 
investera i projektet eller företaget kan ge tydliga signaler på projektets verkliga kvalité. 
 
Vismara (2016, s. 583) hävdar att detsamma gäller investerare inom equity 
crowdfunding. Vidare menar författaren att detta grundar sig i tanken att ägarna besitter 
mer kunskap om projektet och att deras aktieinnehav således kan signalera om okänt 
värde av företaget. Teorin är att entreprenörer håller så mycket andelar som möjligt 
själva när de är optimistiska gällande projektets potential medan entreprenörer med 
lägre förtroende för positiva framtida kassaflöden tenderar att sälja ut större andel aktier 
till investerare (Vismara, 2016, s. 583). Vismara (2016, s. 583) menar att hög ägarandel 
hos entreprenörerna signalerar om kvalitet till investerarna och författarna argumenterar 
för att entreprenörer därför kan nyttja denna teori till sin fördel.  
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Med bakgrund i denna teori ämnar vi att undersöka huruvida investerare använder 
equity retention som en kvalitetsindikator vid investeringsbeslut. 

3.4 Vikten av vänner och famil j  gäl lande entreprenörs f inansiering 
Litteratur gällande entreprenöriell finansiering upplyser ofta om vikten av att vänner 
och familj till entreprenören är med som finansieringskällor i ett tidigt stadie (Agrawal, 
et al., 2011, s. 2). Att vänner och familj är med och finansierar tidigt skickar en signal 
till framtida finansiärer att det är fler som tror på företaget och att de redan har fått ihop 
ett visst startkapital (Agrawal, et al., 2014, s. 67). 
 
Vänner och familj har vissa fördelar jämfört med andra externa investerare. De kan på 
ett annat sätt avgöra vem entreprenören är och kan på ett bättre sätt ha en uppfattning 
om hur denne kommer att lyckas. En entreprenör som inte har en tidigare erfarenhet i att 
bygga bolag att visa upp har bäst chans att få kapital från vänner och familj för att dessa 
investerare har känt personen länge (Cumming & Johan, 2014, s. 10-11). I en studie av 
Agrawal et al. (2015, s. 256) utforskas det om det är möjligt att potentiella investerare 
felaktigt tolkar investeringar av vänner och familj som en kvalitetssignal när social 
skyldighet är den egentliga anledningen bakom investeringarna. Vidare menar 
författarna att familj och vänner säkerligen investerar åtminstone delvis på grund av 
social skyldighet. 
 
Nutidens digitala värld tillåter entreprenörer att nå kapital världen över men enligt 
Agrawal et al (2015, s. 257) kräver detta att entreprenören redan har ett signifikant stöd 
av vänner och familj. Problemet med distans vad gällande investeringar kan minskas 
med användning av crowdfunding som finansieringsmetod men då krävs det att ens 
existerande sociala nätverk effektivt kan sprida information till den globala publiken 
(Agrawal et al. 2015, s. 257). 
 
Oavsett geografiskt läge på investerare brukar vänner och familj vara de första som 
investerar och därefter tillkommer andra (Agrawal et al., 2015, s. 266). Författarnas 
studie visar även att antal oberoende investerare ökar i takt med att entreprenören drar 
in kapital medan familj och vänner inte följer det mönstret. Eftersom att familj och 
vänner investerar tidigt på grund av social kontakt, och eventuellt även social 
skyldighet, menar Agrawal et al. (2015, s. 269) att de som investerar senare inte bör 
tolka dessa investeringar som en kvalitets signal. Författarna hävdar dock därefter att 
det är svårt för oberoende investerare att utröna huruvida tidigare investerare är familj 
och vänner eller någon oberoende investerare. 
 
Även om studien av Agrawal et al. (2015, s. 269) menar att tidiga investeringar av 
vänner och familj inte bör tolkas som kvalitets signal, tar författarna också upp att en 
entreprenörs oförmåga att få vänner och familj att investera även det sänder signaler 
som påverkar investerare. Författarna har uppfattningen att oberoende investerare 
generellt investerar vid senare skeden efter att ha tagit del av information om tidigare 
investerare (Agrawal et al., 2015, s. 272).  
 
Teorin om familj och vänners relevans i entreprenöriell finansiering leder vidare in på 
entreprenörens utökade kontaktnät, det sociala nätverket.  
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3.5 Sociala nätverk 
Storleken på entreprenörens sociala nätverk spelar en viktig roll när det gäller att nå ut 
till potentiella investerare och gå i mål med en lyckad kampanj (Mollick, 2014, s. 2). 
Mollick visar i sin studie på en positiv korrelation mellan storleken på entreprenörens 
sociala nätverk, i detta fall antalet Facebook vänner, och hur mycket kapital som 
samlats in i en kvantitativ undersökning baserad på kampanjer på Kickstarter. En enkät 
som fördes av NESTA år 2014 (refererad i Vismara, 2016, s. 583) i Storbritannien gick 
ut till individer eller företag som hade samlat in kapital och visade att två tredjedelar 
tyckte att det viktigt att använda sig av sitt sociala nätverk för att ni framgång i en 
kampanj. Samma enkätundersökning visar att kapital hade kommit in redan innan 
crowdfunding-kampanjen. 
 
Ytterligare påvisade undersökningen att de flesta bara investerar i projekt där de 
åtminstone känner till kampanj-föraren vid rykte, och att endast 28 % investerar i 
kampanjer där de är helt främmande, räknat med både personlig kännedom och social 
media kännedom. En kampanj där kampanj-skaparen har ett större nätverk har alltså 
större sannolikhet till framgång på grund av direkta investeringar från personer denne 
har kontakt med (Vismara, 2016, s. 583). Dessa tidiga investerare som kommer in via 
sociala nätverk leder ofta till att word-of-mouth sprids angående kampanjen vilket 
betyder att fler tidiga investerare, gör att fler vänners vänner kommer att bli informerade 
om kampanjen (Colombo, 2015, s. 78). Kampanj-skapare länkar ofta sina sociala 
medieprofiler på plattformen där kampanjen presenteras, på så sätt kan potentiella 
investerare begära information de upplever saknas och ta reda på mer om personerna 
som ligger bakom kampanjen (Vismara, 2016, s. 583).  
 
Med denna teori som bakgrund kommer det att undersökas om entreprenörer anser att 
ett brett socialt nätverk har varit en bidragande faktor till kampanjens framgång.  
 

3.6 Entreprenöriel l  marknadsföring 
Den klassiska marknadsföringsmixen och dess fyra P kan vara svår att applicera på 
entreprenöriell marknadsföring. Detta enligt en artikel av Stokes (2000, s. 10) där 
författaren förklarar att entreprenörer använder sig av promotion men att de resterande 
tre P:na (produkt, plats och pris) inte brukar vara del av deras marknadsföringsmix. 
Författaren fortsätter med att förklara att entreprenörer snarare brukar skapa personliga 
relationer med sina kunder och föredrar interaktiv marknadsföring. Denna typ av 
marknadsföring tillåter entreprenörerna att lyssna till och svara sina kunder snarare än 
genomförande av den mer formella metoden av marknadsundersökning (Stokes, 2000, 
s. 10). Vidare beskriver samma författare att den interaktiva marknadsföringen innebär 
att entreprenörerna måste vara aktiva och tillgängliga att snabbt svara sina 
kunder.  Detta är ofta en stor fördel med många mindre företag och deras interaktion 
med kunderna blir markant bättre än den är hos större företag (Stokes, 2000, s. 10). 
 
Entreprenöriell marknadsföring innefattar även till stor del rekommendationer som 
utökar kundbasen genom word-of-mouth kommunikation (Stokes, 2000, s. 11). Enligt 
Stokes (2011, s. 11) visar tidigare forskning att rekommendationer är små företags 
största källa till nya kunder. Vidare menar författaren att detta är högst passande i och 
med att rekommendationer oftast inte innebär extra direkta kostnader för företaget. 
Däremot finns andra nackdelar med word-of-mouth såsom att det är begränsat till 
existerande nätverk och svårt att kontrollera (Stokes, 2000, s. 11-12).  
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Utifrån denna teori vill vi utröna hur entreprenörerna i equity crowdfunding 
marknadsför sina kampanjer. 
 

3.7 Crowdfunding som substitut för tradit ionell  f inansiering 
Valet att använda crowdfunding som finansieringsmetod har visat sig påverkas av hur 
de traditionella finansieringsmetoderna fluktuerar på marknaden menar Agrawal (2013, 
refererad i Agrawal et al. 2014, s. 67). I samma studie, som utfördes på belönings-
baserad crowdfunding, visar det sig att när det blir enklare för entreprenörer att komma 
åt kapital på traditionellt vis, i denna undersökning när huspriserna stiger och att belåna 
huset blir mer gynnsamt, minskar antalet entreprenörer som vänder sig till 
crowdfunding. Denna teori tyder på att entreprenören föredrar den traditionella vägen 
och inte ser crowdfunding som ett första alternativ till att få in kapital.  
 
Med denna teori som bakgrund vill vi ta reda på om entreprenörer i Sverige väljer 
crowdfunding framför traditionella metoder eller, som denna teori tyder på, när de 
traditionella metoderna inte är tillgängliga.  
 

3.8 Entreprenörers överoptimism 
I en studie av Cassar (2010, s. 824-825) definieras överoptimism hos entreprenörer som 
när en person överskattar framtida positiva kassaflöden eller när de överskattar 
sannolikheten att deras handlingar kommer att leda till ett operativt företag. 
Entreprenörer har enligt Ucbasaran et al. (2010, s. 541) större sannolikhet att vara 
överoptimistiska än icke-entreprenörer. Samma studie kallar överoptimism för 
komparativ optimism och menar att det till och med kan vara nödvändigt för 
entreprenörer att besitta detta men att det även kan leda till misslyckat företagande. 
Cassar (2010, s. 825) argumenterar även att entreprenörers så kallade interna perspektiv 
ökar de överoptimistiska projektionerna då de är grundade i planer där entreprenörerna 
har vedertaget intresse. Fortsatt förklarar Cassar att interna perspektivet grundas i 
plandetaljer, specifik kunskap av kampanjen samt idéer om hur eventuella hinder ska 
tacklas. ”Det interna perspektivet representerar en individs försök att begripa 
komplexiteten av de unika egenskaperna och omständigheterna av uppgiften eller 
projektet” (Cassar, 2010, s. 825). I det motsvarande externa perspektivet är projektioner 
om huruvida ett projekt kommer lyckas eller ej skapade genom att observera andra fall 
där det funnits liknande omständigheter eller andra likheter (Kahneman & Lovallo, 
1993, s. 25). 
 
I en studie av Mollick (2014) undersöker författaren huruvida entreprenörer som använt 
sig av belönings-baserad crowdfunding via plattformen Kickstarter levererar enligt sina 
löften till investerare. I samma studie visar det sig att majoriteten av de studerade 
kampanjerna var försenade med leverans av deras utlovade produkter (Mollick, 2014, s. 
12). Av de studerade företagen som hade levererat sina produkter hade medelvärdet på 
förseningen varit 1,28 månader, 33 % hade ännu inte levererat och endast 24,9 % av 
projekten hade levererat i tid (Mollick, 2014, s. 12).  
 
Givet detta ämnar denna studie att utröna om entreprenörer i equity crowdfunding i 
Sverige varit överoptimistiska i deras kampanjer. Vidare leder även förhållandet mellan 
interna respektive externa perspektivet in på ett av de största problemen inom 
entreprenöriell finansiering; informationsasymmetri. 
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3.9 Sammanfattning av teori  
 

Figur 3. Sammanfattande bild av teorikapitel 
 
Sammanfattningsvis finns det väldigt få teorier idag som kopplas direkt till equity 
crowdfunding. Dock finns mycket som ändå berör området eftersom att det handlar om 
entreprenöriellt företagande och entreprenöriell finansiering samt vilka problem som 
uppstår i samband med detta. Till att börja med är den entreprenöriella finansieringen, 
med sina två huvudkategorier agentproblem och informationsasymmetri noga studerade 
empiriskt hos bolag som använder sig av externt kapital och således har delat ägarskap 
via traditionella finansieringsmetoder. Agentproblem som har studerats i teorin är 
baserade på börsnoterade bolag som därmed har en annan tidshorisont på investeringen 
än företag i equity crowdfunding. Därav vill vi se hur detta problem ter sig i equity 
crowdfunding branschen. Informationsasymmetrin är också ett problem som rimligtvis 
är mer kraftfullt givet crowdfunding då det är en större spridning av investerare med, i 
snitt, lägre erfarenhet (Ahlers, et al. 2015, s. 956). 
 
Teorin kopplad till vänner och familj är direkt relevant på grund av att den är baserad på 
entreprenörer som söker kapital och bör testas på den svenska equity crowdfunding 
marknaden för att se om tidigare resultat, baserade på andra former av crowdfunding, är 
överförbara.  
 
Möjligheten till att ha stora sociala nätverk har, likt crowdfunding, underlättats till stor 
del av utbredningen av internetplattformar. Inom detta område har det gjorts 
undersökningar som visar att större sociala nätverk också ökar chansen för en lyckad 
crowdfunding-kampanj (Mollick, 2014; Vismara, 2016). Studierna som använts som 
underlag i avsnittet gällande sociala nätverkens effekt på crowdfunding har utförts 
baserat på belönings-baserad crowdfunding (Mollick, 2014; Vismara, 2016), det vill 
säga en annan kategori av crowdfunding än den fokus ligger på i denna studie. I och 
med att den tidigare studerade kategorin ger löftet om en produkt istället för en 
investering i aktier anser vi att det är relevant att testa huruvida teorin också är 
överförbar på equity crowdfunding i Sverige.  
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Eftersom att marknadsföring är en del av arbetet rörande en crowdfunding-kampanj och 
då crowdfunding är en typ av entreprenöriell finansiering anser vi att de existerande 
teorierna gällande entreprenöriell marknadsförings bör vara relevanta att testa i detta 
arbete.  
 
Hur nyttjandet av crowdfunding påverkas av tillgängligheten av de traditionella 
finansieringskällorna säger mycket om dess status hos entreprenörer. När det gjordes en 
undersökning av detta visade det sig att fler valde de mer traditionella metoderna när de 
blev mer gynnsamma (Agrawal et al, 2014). Vad som måste tas hänsyn till är att denna 
studie är gjord med belönings-baserad crowdfunding som grund vilket begränsar 
överförbarheten på vår studie. Vi tror att kategorin equity crowdfunding lättare kan ses 
som ett substitut till traditionell finansiering då båda metoderna innebär investering i 
aktier snarare än en engångsinvestering med en produkt som utbyte som vid belönings-
baserad crowdfunding.  
 
Teorin om equity retention grundar sig också i informationsasymmetri, ett 
huvudproblem inom entreprenöriell finansiering, och känns därför högst relevant givet 
denna studie. Huruvida det stämmer att ägarnas aktieinnehav är en kvalitetsindikation 
anser vi inte vara etiskt försvarbart att kvalitativt studera i kontakt med företagen i 
fråga. Därav väljer vi att fokusera om teorin till att studera det från en investerares 
perspektiv. 
 
Teorin relaterad till överoptimism grundar sig i både entreprenöriellt företagande 
(Cassar, 2010; Ucbasaran et al. 2010) och belönings-baserad crowdfunding (Mollick, 
2014). Teorin pekar på att detta har ett negativt utfall för investerare som inte får den 
avkastningen de överoptimistiska entreprenörerna har utlovat. Om detta har en stor 
utsträckning på den svenska equity crowdfunding marknaden är det något som 
potentiellt skulle kunna missgynna dess rykte och leda till att investerare söker sig till 
andra metoder.  
 
Sammanfattningsvis tror vi att dessa teorier bildar ett relevant underlag för att 
tillsammans med studiens insamlade empiri kunna tolka och analysera varför 
entreprenörer väljer equity crowdfunding som finansieringsmetod samt vilka faktorer 
som ligger bakom en lyckad kampanj i Sverige. 
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4. Resultat 
I följande avsnitt presenteras det empiriska data erhållet från studiens intervjutillfällen. 
Varje intervjuat företag kommer att presenteras separat tillsammans med en kort 
bakgrund om företaget, respondenten samt intervjusituationen.  
 

4.1 Anonym crowdfunding-plattform 
Den 10 april hölls den första intervjun med en representant från en crowdfunding-
plattform. Vi möttes på företagets kontor och fick möjlighet att slå oss ned vid ett bord 
lite avsides för att inte bli störda under intervjuns gång. Representanten var mycket 
öppen och entusiastisk gällande crowdfunding och vi upplevde att hens information gav 
oss nya uppslag till vad som var intressant att studera i ämnet.  
 

4.1.1 Intervjuresultat 
Representanten berättar att crowdfunding-plattformen uppkom för att ”man ville 
demokratisera hela sättet att få kapital”. De ansåg att det var för svårt för bolag att i ett 
tidigt skede hitta investerare. Hen berättar att i uppstarten av plattformen var belönings-
baserad crowdfunding det som erbjöds med inspiration från Kickstarter och liknande 
plattformar i andra länder. Idag är dock equity crowdfunding det plattformen är inriktad 
på. ”Vi insåg att den belönings-baserade formen inte lämpade sig lika bra för svenska 
företag utan det blir mer och mer intressant med den equity baserade crowdfundingen 
och nu kör vi bara på det”. 
 
Representanten beskriver att equity crowdfunding processen hos dem börjar med att 
företag gör en ansökan på internet eller att plattformen själva hittar företagen. Vidare 
menar hen att man får fylla i hur mycket man tror att ens företag är värt, hur mycket 
kapital man behöver, vad företaget sysslar med, vilket stadie företaget befinner sig i och 
vad pengarna ska användas till. Utifrån denna information gör plattformen en snabb 
granskning där de kollar om de tror att det är något relevant. ”Det finns ju jättemånga 
parametrar att kolla på men här är det ganska mycket att gå på känsla. Är det här 
något man tror fungerar?”. Hen fortsätter med att berätta att de själva inte avgör om det 
är en bra investering eller inte. ”Vi kollar inte på siffror och sådant, utan vi kollar på 
om det ser vettigt ut och om det kan presenteras på ett snyggt sätt”. Om företaget går 
vidare blir de kontaktade via telefon för att diskutera saken närmare och för att sätta upp 
en tidsplan. Representanten berättar att man bestämmer ett datum då kampanjen ska 
lanseras och därefter går man igenom allt företaget behöver göra innan det. 
Förberedelse-perioden brukar ligga på ungefär två till fyra veckor, sedan ligger 
kampanjen ute i 45 dagar. 
 
Fortsättningsvis betonar representanten vikten av att det är bra människor bakom 
företaget. Plattformen gör en bakgrundskontroll för att kolla vad entreprenörerna har för 
erfarenheter och vilka kontakter de kan ta hjälp av. Vidare menar hen att det helst ska 
vara ett företag som håller på med något som är lätt för konsumenten att förstå sig på. 
”Du går inte till en riskkapitalist eller ängelinvesterare som är väldigt insatta utan du 
går ut till vanliga människor och därför är det väldigt viktigt att man kan göra det 
lättbegripligt”. 
 
Representanten menar dock att crowdfunding inte längre är lika fokuserat på 
konsumentprodukter som det var till en början. 
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”När det rörde sig in mot equity mer då är inte produkten det viktigaste alltid, utan mer 
vad har den för potential på marknaden. Strunt samma om du skulle vilja ha produkten 
men tror du att det kan växa, bli stort och bli ett bra företag av det?”. 
 
Hos denna crowdfunding-plattform går det inte, sedan en nylig ändring i reglerna, att 
varken överteckna eller underteckna en kampanj. ”Förut hade vi att man hade ett mål 
och då kunde man ta in var det än landade. Men ju längre ifrån sitt mål man kom desto 
svårare blev det att övertyga investerarna att fortfarande vara med på det”. 
 
Representanten berättar att hen tror att det finns kopplingar mellan hur en investerare 
väljer att fatta sitt beslut efter hur andra investerare har agerat under en pågående 
kampanj. ”Vi är flockmänniskor, man vill se hur andra gör och ingen vill vara den 
första som gör någonting. Ser man som investerare att någonting går trögt, att det går 
långsamt, då kommer det att sätta spöken i huvudet. Ser man däremot att det tickar på 
snabbt, då känner man ”andra investerare är kanske smartare än vad jag är, de ser 
potentialen”, då kanske man till och med kan driva trafik till sådant som kanske inte är 
lika bra”. Därför menar hen att starten är väldigt viktig, att investerare kommer vara 
mer negativa om de ser att halva tiden har gått och att bara en liten andel av målet är 
uppfyllt. Hen berättar också att när företaget är inne på sluttampen finns det mycket att 
göra för att hjälpa det att “tippa över”. ”Vi brukar gå ut med utskick till de som kanske 
sitter och velar lite, det kanske är så att de tänker att de ska investera men glömmer 
bort att göra det”. Detta menar hen ger väldigt goda resultat, men bara för de 
kampanjer som redan ligger på 80-90 %. 
 
Representanten vill tipsa entreprenörer som söker sig till equity crowdfunding att ha en 
färdig profil och plan för vad man vill åstadkomma. På plattformen vill de se en tydlig 
affärsplan, finansiella projektioner samt en sammanhängande grafisk profil. Det är 
viktigt att entreprenörerna har tänkt på sin värdering, hur mycket de behöver och varför. 
Dock poängterar representanten att det är svårt att värdera start-ups. ”Man kan inte 
kolla på någon historik som man gör med allting annat så allting blir egentligen lite 
gissningar”. 
 
Representanten berättar att det största arbetet ligger på entreprenörerna själva. De är en 
passiv plattform som tillhandahåller produkten, systemet och sitt nätverk. Hen berättar 
att entreprenörernas jobb är enormt viktigt och att plattformen hela tiden försöker få 
entreprenörerna att göra det som krävs. Vad det är som behöver göras fortsätter hen 
förklara skiljer sig mycket åt mellan varje företag. ”Det beror på vad det är för produkt, 
vad de har för nätverk osv. Men det är mycket att pusha mot deras nätverk, använda 
sociala medier, prata med vänner, familj och bekanta och olika partners man jobbar 
med och få dem att sprida budskapet och förhoppningsvis också investera. Det är där 
man ser resultaten sen”. Hen menar också att de ständigt jobbar med att bidra med tips 
och råd till företagen som förbereder sig inför eller går igenom en kampanj. 
 
Utöver att leda företagen genom processen erbjuder plattformen även en del 
extratjänster. Bland annat kan företagen ta hjälp att få in mer trafik till sin kampanj via 
plattformens utskick, Facebookannonser och investerarevenemang.  
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”Vi ser dels till att de gör sin marknadsföringsbit och sen kommer vi också med tips om 
vad vi skulle kunna göra för dem också. Det är ju en försäljningsbit för oss men vi gör 
det ju i syfte att det skulle kunna hjälpa kampanjen, det är det som är vårt stora mål 
med det här”. 
 
Den typiske investeraren gör, baserat på siffror föregående år, en snittinvestering på 30 
000 kronor men medianen ligger på omkring 10 000 kronor berättar representanten. Det 
är en väldigt blandad profil på investerarna som använder sig av denna plattform. 
 
”Det finns vissa som har väldigt mycket kapital som man ser går in med höga 
investeringar och sen kommer det in investeringar på ungefär 2000 till 4000. 
Majoriteten är män, senast jag hörde var det 60-65% män. Vi ser hur det breddas rent 
generellt, crowdfunding blir mer acceptabelt hos investerarna. Någonstans mellan 25 
till 50 år gamla är de som investerar hos oss idag ungefär”. Hen tror att de som 
investerar hos denna plattform drivs av att vara med i spännande projekt som kan vara 
nästa framgångssaga. ”Sen vi vill nå också alla de som inte traditionellt är investerare, 
vi vill nå vanliga människor som uppskattar det här drycken eller den här tjänsten och 
får vara med på det här. Och det är en skara vi hoppas ska växa ännu mer”. 
Representanten fortsätter med att poängtera att denna skara främst förväntas växa 
genom entreprenörers aktiverande då det är dem som är bäst på att nå denna målgrupp. 
”Entreprenörerna själva är ju bäst på att nå sina fans. Via sina kanaler och sina 
nätverk och liknande och de vill man konvertera till investerar, de som redan 
uppskattar dessa produkter”. 
 
Representanten berättar att det är olika hur det har gått för företagen efter kampanjerna. 
Hen menar att det är några få som har gått i konkurs men även ett företag som gjort 
börsintroduktion där investerarna fick en väldigt god avkastning. ”Det man behöver ha 
i åtanke är att equity crowdfunding är väldigt nytt och företagen är väldigt unga så man 
har inte sett så mycket exits realiseras än för man investerar ofta med fem års horisont 
eller liknande. Så länge har vi inte hållit på, så vi hoppas att inom ett till tre år ha sett 
betydligt fler framgångssagor och fått mer feedback från investerarna om hur det 
faktiskt har gått. Dels för att det hjälper oss i processerna men också för att det kommer 
ge crowdfunding överlag ett väldigt stort uppsving om avkastningarna varit bra”. 
 
Angående vilka förändringar representanten sett sedan de startade beskriver hen; ”Där 
crowdfunding började var det en del hobbyprojekt, lite småroliga grejer och så växte 
det större och större. Men sen blev det lite mer komplexa produkter och det började bli 
produkter där man insåg att det här har ganska stor potential. Företagen blir större 
och de är mer globala.”  Hen fortsätter med att beskriva att crowdfunding då till en 
början sågs som en sista utväg som finansieringsalternativ, att det var det 
entreprenörerna vände sig till först efter att de hade nekats de traditionella metoderna. 
Detta menar hen har ändrats med tiden och att många entreprenörer nu väljer equity 
crowdfunding framför andra metoder. ”Nu ser vi att väldigt många företag kommer till 
oss för att de vill. De kan få en VC. De kan få en affärsängel. Men de vill inte ha det, de 
vill ha crowdfunding. De vill samla in kapital på det här sättet för att de vill få den här 
spridningen av aktieägare, de vill få ambassadörer, vilket dessa aktieägare blir. Att få 
en armé av 200 personer som brinner för det här företaget så pass mycket att de går in 
och stöttar. Det ger en väldigt stor marknadseffekt att crowdfunda, det är en annan sak 
som de ser som en väldigt stor fördel”. 
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Representanten förklarar att de hoppas att equity crowdfunding ska bli så pass stort så 
att alla företag oavsett skede och storlek ska kunna använda sig av det. Idag menar hen 
att det finns en väldigt stor okunskap om equity crowdfunding hos både entreprenörer 
och investerare och att det därför inte är mer etablerat ännu. 
 
I och med att equity crowdfunding än är så pass nytt och oreglerat i Sverige (Erikson, 
2016) diskuterades under intervjun huruvida representanten upplevde att eventuella nya 
lagar och regleringar upplevs som ett hot mot branschen.  
 
”Klart att lagbiten är ett hot till viss del. Vi tror inte att det kommer att gå till det 
negativa hållet men samtidigt har vi sett i andra länder hur det ser ut där. I USA till 
exempel får man inte investera i crowdfunding om man inte är en ackrediterad 
investerare”. Representanten fortsätter med att poängtera att Sverige dock generellt är 
väldigt öppet och teknikvänligt så eventuella nya lagar kanske endast skulle strukturera 
och således främja equity crowdfunding branschen. Något annat som ännu inte finns 
klara direktiv kring är hur man får kommunicera kring ett investeringserbjudande. ”Är 
man ett privatbolag får man inte kommunicera till mer än 200 personer att det är en 
investering. Då blir frågan, vad är internet då? Hur många når vi? Lagstiftarna vet 
själva inte hur det här ska tolkas, det är en gråzon i dagsläget. Därför har vi nu satt 
upp en gräns på 200 investerare för att inte kunna gå emot spridningsförbudet”. 
 
Angående framtiden menar representanten att de hoppas att equity crowdfunding 
kommer vara ett lika självklart finansieringsalternativ som de traditionella metoderna. 
”Vi hoppas att vi i slutet är lika tråkiga som bankerna, då har man på något sätt 
lyckats. Då det är något som är hur naturligt som helst för företag och investerare. Man 
vet att man behöver pengar, då går man till en bank. Där ska vi vara ett lika relevant 
alternativ”. 
 

4.2 Virtuous Vodka 
Virtuous Spirits startade år 2012 och är ett svenskt dryckesföretag som producerar 
ekologisk smaksatt vodka under varumärkesnamnet Virtuous Vodka. Motivationen 
bakom var allt fusk med smaker i livsmedelsindustrin och det landade i att producera 
naturligt smaksatt vodka utan aromämnen eller tillsatser. Företagets produktion är även 
skonsam mot miljön, exempelvis odlas hallonvodkans hallon utan konstgödsel. Vodkan 
har sålts via Systembolaget sedan 2 maj 2013 och lyckades snabbt kvalificera sig in i 
ordinarie sortimentet. I mars 2013, via crowdfunding-plattformen FundedByMe, blev 
Virtuous Vodka de första att lyckas med en equity crowdfunding-kampanj i Sverige och 
106 delägare skrevs in i aktieboken. Företaget har sedan dess gjort ett flertal lyckade 
finansieringsrundor och är idag aktiva på sju marknader. 
 
Virtuous Vodka var, som tidigare nämnt, det företag som ledde oss in på ämnet 
crowdfunding från första början och det kändes därför väldigt roligt att få höra om deras 
erfarenheter kring fenomenet. Vi fick telefonnumret till företagets grundare, Claes 
Stenmark, av en familjemedlem och efter att vi hört av oss fick vi snabbt svar och kunde 
boka in en intervju. Intervjun ägde rum den 25 april över telefon och vi var inte med om 
några störningsmoment, utan kunde ställa våra förutbestämda frågor samt följdfrågor 
ostört och upplevde god access. 
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4.2.1 Intervjuresultat 
Claes berättade att Virtuous Vodka använde sig av equity crowdfunding av den enkla 
anledningen att de såg det som ett bra sätt att få in kapital kombinerat med ett bra sätt 
att få varumärkeskännedom samt för att få in ambassadörer för deras varumärke. 
 
Virtuous Vodka hittade till equity crowdfunding genom att de först hade tänkt använda 
sig av belönings-baserad crowdfunding. ”Vi hade tänkt göra vanlig crowdfunding först 
och då visste vi inte att FundedByMe skulle dra igång equity crowdfunding. De 
berättade det i sittande möte när vi skulle prata om vad vi hade tänkt först. Vi ville vara 
med då och skapa historia så det blev att vi hoppade på båten när vi hade chansen”.  
 
Virtuous Vodka blev det första företaget i Norden som fyllde en hel equity 
crowdfunding runda via en plattform. Claes menar att crowdfunding i sig egentligen är 
ett väldigt gammalt koncept men att man tidigare har vänt sig enbart till familj, vänner 
och inte kunnat nå ut till andra människor i sitt förlängda nätverk. 
 
I beslutet angående hur stor andel aktier som skulle vara del i kampanjen berättade 
Claes att de övervägde hur mycket kapital som behövdes för att de skulle komma igång 
samt vad en vettig värdering är på företagets aktier. Han berättade att det är svårt att 
värdera ett bolag som befinner sig i ett tidigt skede. Jämförelsevis menar han att 
värdering av bolag som redan har en marknadsandel och inte har några större 
expansionsplaner är relativt enkla att värdera. ”Det är ju värderingsmässigt med dessa 
bolag att det inte finns några rätt eller fel så länge det inte misslyckats totalt då, att 
man inte får in kapital. Jag tror att det finns andra saker som är mer avgörande än 
värderingen vad gäller crowdfunding. Men det är klart att det är viktigt att sätta en 
värdering så att du uppfyller dina mål”. 
 
Claes tyckte inte att det var en svår process att söka equity crowdfunding och inte heller 
att anpassa sig för att passa plattformen. ”Vi behövde inte anpassa någonting 
egentligen. Vi fick skriva en presentation och sen gäller det att aktivera under 
crowdfunding, man kan inte bara sitta och rulla tummarna och tro att det ska hända. 
Om du inte liksom skänker bort bolaget och även då undrar nog folk över varför man 
säljer så billigt”. 
 
Virtuous Vodka hade en stor fördel av deras existerande nätverk inför kampanjen. ”Vi 
var ju ganska många på båten redan innan vi kom igång med crowdfunding och vi hade 
gjort en emission mot vårt närmsta nätverk i form av vänner, släkt, bekanta som vi ville 
ha med innan. Vi var redan ett 20-tal ombord vilket jag tror är väldigt bra när man ska 
crowdfunda, att man har ett stort nätverk när man sen drar igång crowdfundingen. Jag 
tror att när många misslyckas med crowdfunding handlar det just om det”. Claes 
uppskattar att drygt hälften av alla som investerade kommit in via företagets nätverk. 
 
Claes upplevde inte att de stötte på några problem under kampanjen men påpekar att det 
finns väldigt många potentiella problem om man gör ett dåligt arbete. ”För vår del gick 
det ju väldigt smidigt, man måste ju lägga den tiden och energin som krävs för att det 
ska lyckas men det tar ju tid att hitta andra investerare också”. Han menar också att det 
tar minst lika lång tid att ta in riskkapitalister som att gå equity crowdfunding vägen om 
du inte redan har upparbetade kontakter. 
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Marknadsföringsmässigt kombinerade Virtuous Vodka provsmakningsevent och sociala 
medier. ”Vi körde ju våra egna nätverk på sociala medier så vi var ju liksom 20 
personer som gick ut och upplyste till våra nätverk på Facebook att det finns denna 
möjlighet. Vi la också upp Facebook event där vi bjöd in folk till provsmakningarna och 
berättade även om dessa event via flödet på FundedByMe”. 
 
Claes upplever att Virtuous Vodkas investerare verkligen har agerat som ambassadörer 
för varumärket och spridit ordet om deras produkter. Många har även varit med på 
återkommande finansieringsrundor och investerat mer. Han tror dock att de hade kunnat 
använda ambassadörerna bättre. ”Man lär sig ju när man genomgått processen en gång 
att tittar man i backspegeln känner jag att vi hade kunnat utnyttja den resursen 
betydligt bättre om vi varit bättre på att aktivera delägarna”. 
 
Claes berättar att han tror att de flesta entreprenörerna är överoptimistiska och att det är 
en kvalitet som han anser vara nödvändig. ”Är du inte överoptimistisk kommer du inte 
igång.  Det handlar mycket om att man måste behålla optimismen även om man inte når 
rätt milstolpar under tiden man har tänkt, vilket vi definitivt inte har gjort. Så det är 
viktigt att kunna fortsätta var optimistisk och ta hand om de utmaningar som kommer 
under vägens gång. Om du frågar 100 entreprenörer som varit med om en 
entreprenörsresa tror jag att 98 av dem kommer säga att det var tuffare än vad de hade 
förväntat sig. Men att det gäller att anpassa sig och ta nya strategiska beslut om hur 
man ska lösa de problemen som man möter”. Han menar också att spelet mellan 
entreprenörernas överoptimism och investerarnas skepticism skulle kunna bli bättre om 
man hade någon form av utbildning gällande detta. 
 
Ett viktigt tips som Claes vill dela med sig av är att att man bör ha ett nätverk som kan 
vara med och sprida information om kampanjen via sina egna nätverk. “Jag tror att vill 
du lyckas med en equity crowdfunding och du kommer med noll track record är det bra 
om ni är några stycken så man inte sitter där som ensam entreprenör med 500 
Facebook vänner och förväntar sig att alla dem ska investera, för det kommer inte 
hända”. Vidare berättar han att det måste finnas en affärsplan som är attraktiv, som inte 
bara visar visionen utan vad man ska göra, hur man ska nå sina mål och hur man ska 
tjäna pengar. Han menar att folk investerar i equity crowdfunding-kampanjer för att 
pengarna ska växa. 
 
Han upplyser också om att vissa typer av bolag inte är optimalt lämpade för equity 
crowdfunding. ”Det gäller att vara väldigt tydlig med vad affärsidén är och du måste 
räkna med att du måste avslöja saker som du tänker att du vill hålla för dig själv. 
Bygger din affärsidé på att du har en teknisk lösning som du inte tagit patent på så 
kanske du inte ska använda crowdfunding”. Utöver att det kan uppstå problem i fallet 
där entreprenören som har gått igenom equity crowdfunding har en plan att sälja av 
bolaget till en lite mindre grupp av större investerare så småningom upplever Claes inga 
större nackdelar med denna metod av finansiering. 
 
Claes tycker att kommunikationen med delägarna är väldigt viktig. ”Det gäller att vara 
transparant och prata med sina delägare och hålla dem i ständigt informerade”. 
Virtuous Vodka har en sluten Facebookgrupp där delägarna kan ställa frågor och där de 
håller alla uppdaterade om vad som händer. Han poängterar igen även att det verkligen 
är viktig för entreprenörerna att anstränga sig under kampanjens gång. 
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”Sen är det jätteviktigt att aktivera potentiella investerare under rundan för att lyckas. 
Det vill jag verkligen betona. Bara för att ni fått upp en webbsida betyder inte att det 
kommer funka. Gör ett gediget arbete är mitt största tips”. 
 

4.3 My Independence 
My Independence är ett företag som genom den digitala plattformen Bodernt.se ska 
utmana och förändra bostadsmarknaden gällande försäljning, köp och uthyrning av 
privata bostäder. Företaget bildades med bakgrunden att företagets grundare har en stark 
övertygelse om att den svenska bostadsmarknaden behöver en långsiktig förändring. 
Plattformen ska hjälpa individen till en bättre bostadssituation, oavsett nuvarande 
boende. Kontakter kommer att knytas med alla relevanta parter på marknaden för att 
skapa synergier. Något som gör Bodernt.se unikt är att användarna här skapar en 
användarprofil för att presentera sig själv, som till exempel möjliggör att någon som vill 
hyra ut sin lägenhet kan rikta sin annons mot utvalda profiler, eller att mäklare kan 
skicka inbjudningar till visningar till relevanta profiler. Plattformen går att se som en 
kombination av Facebook, Hemnet och Airbnb där de mest relevanta funktionerna för 
att underlätta för individen på den svenska bostadsmarknaden är utplockade. My 
Independence AB registrerades i mars 2016 och de lanserade sin equity crowdfunding-
kampanj i oktober samma år. Kampanjen avslutades framgångsrikt den 8 december 
2016 efter att finansieringsmålet uppnåtts. Bodernt.se är fortfarande i en utvecklingsfas 
men planerar att lanseras inom kort.   
 
Intervjun hölls onsdagen den 19 april på My Independence kontor i Stockholm med 
bolagets VD och grundare, Magnus Hultman. Magnus har tidigare erfarenhet från ett 
globalt teknikföretag och är nu ansvarig för långsiktigt planerande och sälj på 
Bodernt.se. Intervjun kunde genomföras utan några störningsmoment då det skedde på 
morgonen innan resterande medarbetare hade anlänt. Vi hamnade dock på ett sidospår 
under intervjun då vi fick reda på att Magnus även hade varit med i uppstarten och varit 
aktiv i crowdfunding-kampanjer för Virtuous Vodka, ett av de andra företagen vi 
intervjuat i denna studie.  
 

4.3.1 Intervjuresultat 
För Magnus och My Independence var valet av equity crowdfunding som 
finansieringsmetod enkelt i och med att Magnus hade erfarenhet från den första lyckade 
kampanjen i Sverige. ”Det var det mest självklara alternativet i och med att vi hade 
gjort det med Virtuous Vodka”. 
 
Gällande vänner och familj i processen menar Magnus att alla är olika, men han själv 
vill ha stöd runtom av vänner så han valde därför att ta in nära och kära i företaget. Han 
beskriver att det är viktigt med personer man vet att man samarbetar bra med samtidigt 
som det också är viktigt att ha en och samma vision. ”Det gäller att hitta människor 
som tror, köper och accepterar visionen för gör de inte det blir det jobbigt. Det gäller 
att välja med omsorg”. 
 
För att marknadsföra kampanjen valde företaget att inte använda sig utav crowdfunding-
plattformens tillköpstjänster utan använde sig främst utav sina egna och företagets 
sociala medier. ”Vi gjorde en kampanj där en av våra designers skapade olika bilder 
med olika statements som vi sen la upp från våra privata konton och självklart vår 
företagssida och det var det som gjorde att det spred sig”. 
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Facebook, Twitter och LinkedIn var plattformarna som användes men Magnus menade 
att Facebook var den kanal som gav mest gensvar. Via LinkedIn tillkom dock mycket 
internationellt intresse och det var intressenter från ett flertal länder som ville investera. 
”Jag har själv ett gigantiskt LinkedIn nätverk, jag tror det är på cirka 11 000 och det är 
det första och sista jag kollar varje dag. Det är enklast att nå internationellt via 
LinkedIn”. Dock förklarar Magnus vidare att internationella marknaden inte är aktuell 
för Bodernt.se i och med att det endast är till för den svenska bostadsmarknaden och att 
det internationella intresset därav var förvånande. Sedan förklarade han att de 
internationella investerarna främst var företag och att My Independence tillslut valde att 
inte ta med dem som investerare. ”Man har fullmakt på vilka som får gå in så efteråt 
kunde vi granska och välja själva och då valde vi bara personer som är bosatta i 
Sverige”. 
 
Kampanjer på crowdfunding-plattformen har 45 dagar på sig att nå sitt finansieringsmål 
men kampanjen för Bodernt.se fick in majoriteten av sina investerare redan första 
veckan. ”Vi fick in 90 % av alla våra investeringar första veckan. Det var mycket 
småplutt, tusen spänn hit och dit. Många bäckar små så att säga”. 
 
Vid frågan om huruvida crowden varit till hjälp på annat vis än finansieringskälla 
förklarar Magnus att de inte varit det än i och med att Bodernt.se inte lanseras förrän i 
höst men att det då är precis det som är tanken. Magnus beskrev det som att ”Virtuous 
Vodka behöver ambassadörer och pengar, vi behöver bara ambassadörer. Vi behöver 
massvis med ambassadörer, annars kommer det här aldrig att fungera”. 
 
När vi frågade om det uppstått några problem under kampanjen svarar Magnus att det 
hade gjort det och att han i efterhand önskar att de hade gjort saker annorlunda eftersom 
det hade blivit för stressigt. ”Vi bjöd in nära och kära och presenterade en ännu inte 
klar version av hemsidan. Samtidigt som jag höll föredraget höll kodarna på att göra 
det sista, det var väldigt stressigt. Vi har haft två personer som tyvärr har gått in i 
väggen under processen och det är jättetråkigt att få vara med om det”. Under vårt 
samtal tycks tid vara ett av de mest framträdande problemen i Magnus och My 
Independence erfarenheter.  
 
”Att medarbetare har gått in i väggen har ju också såklart medfört förseningar av 
lanseringen. Tanken var ju att vi skulle genomföra hela emissionen, rent planmässigt i 
vår budget, i september. Det var det som var tanken men vi var inte redo då. Vem vill 
investera i någonting man inte kan se? Vi hade bara skärmdumpar”. På grund av detta 
lanserades crowdfunding-kampanjen därför först i november, vilket Magnus hävdar är 
den absolut sämsta månaden i och med att det är precis innan julafton då pengarna går 
till annat. 
 
Magnus förhoppning är att i samband med lanseringen av hemsidan kunna göra en 
equity crowdfunding-kampanj i höst via banken Nordea som ska ha börjat med det. 
”Jag upptäckte det för ett år sedan då det började i Finland och sedan dess har jag 
varit på dem som en hök. De gick ut lite senare och sa att det skulle lanseras i Sverige 
och jag har ringt alla men ingen på banken vet ens vad crowdfunding är, jag har fått 
stå och förklara. Efter en nyemission måste man få ett bankintyg att skicka till 
bolagsverket och då har jag pratat med Nordea och frågat när det kommer”. 
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Enligt Magnus har Nordea idag startat sin egen equity crowdfunding tjänst i Sverige. 
Vidare menar han att detta då är tänkt till Nordeas aktieägare och att ”Det är ju ganska 
många, så det vore ju en dröm”.  
 
Dock poängterar Magnus att det ”Säger emot sig själv lite att en storbank använder sig 
av crowdfunding också, det har ju varit för de småföretag som inte får banklån från 
början” men att ”det finns ju många miljoner att få in och det borde ju ligga i 
aktieägarnas intresse, det blir ju världens största plattform”. 
  
Gällande kommunikationen gentemot investerare trycker Magnus på att man måste få 
fram Return on Investment (ROI) tydligt. Detta för att det för de flesta mest handlar om 
pengar ”De frågar; vad får jag tillbaka, när får jag tillbaka, när lanserar ni?”. 
 
Huruvida en kampanj lyckas eller inte anser Magnus handla om ”Timing, lite tur och 
vad som är trendigt”. Vidare menar han att det är själva produkten eller tjänsten som är 
det mest avgörande i om kampanjen lyckas eller inte, inte det runtom. Dock anser han 
även att det är viktigt med en tydlig affärsplan och att det ligger mycket tid och arbete 
bakom detta. Magnus förklarar hur investerare föredrar olika typer av affärsplaner och 
med detta i åtanke skapade My Independence två olika versioner, en lång med alla 
detaljer samt en kort och koncis. ”Vissa vill läsa allt och andra vill läsa typ sista sidan, 
största utmaningen med affärsplaner är att göra alla nöjda”.  
 
Magnus hade även mycket tips och råd till entreprenörer som ska använda sig av equity 
crowdfunding som finansieringskälla. Han menar att ”Man måste tro på det, man måste 
våga göra fel, det blir inte som man har tänkt, det är väldigt sällan som det går enligt 
planeringen”. Han återkommer också ett flertal gånger till att det är viktigt att hålla sig 
till en överenskommen vision för företaget. ”Man kan testa visionen med blivande 
potentiella samarbetspartners innan, oavsett om det är en kompis eller inte. Jag tror att 
det är jätteviktigt med en tydlig vision som ni är överens om vad den står för”.  Att alla 
inom företaget säger samma saker till samtliga investerare ger företaget en trovärdighet 
fortsätter Magnus.  
 
Sammanfattningsvis säger han ”Var väldigt tydliga, var väldigt överens, rannsaka er 
själva, ha enad front i ert budskap och komplicera inte till det. Keep it simple, det mest 
klyschiga men det är sanningen. Många komplicerar till det, det gjorde också vi i 
början.” 
 

4.4 Rentl  
Rentl är ett bolag inom den snabbväxande delningsekonomin och sägs vara som ett 
Airbnb för alla saker som finns i ens hem. Rentl.se är en digital plattform som 
möjliggör för privatpersoner och företag att, på ett enkelt sätt, hyra och hyra ut allt från 
innehållet i sin verktygslåda till sin båt. Plattformen hanterar bokningar, betalningar och 
avtal åt sina användare. Tjänsten kostar inte pengar för konsument vid uppläggning av 
en annons utan när uthyrningen framgångsrikt har förmedlats. Rentl.se precis som 
delningsekonomin i stort, bidrar till en effektivisering gällande användandet av resurser. 
Plattformen är automatiserad vilket innebär att användarantalet kan växa kraftigt utan 
att de behöver anställa mer personal. Rentl AB bildades år 2015 och deras 
crowdfunding-kampanj som lanserades i juni 2016 avslutades den 11 augusti 2016 och 
nådde över 400 % av sitt finansieringsmål.  
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Denna intervju skedde över telefon den 25 april med en av bolagets två grundare, David 
Mattsson. David har bred erfarenhet inom försäljning och konsulterande inom bland 
annat finans- och fastighetssektorerna. 
 

4.4.1 Intervjuresultat 
Rentl sökte sig till equity crowdfunding för att de var i behov kapital för att expandera 
bolaget samt att de ville få den uppmärksamhet som följer en lyckad crowdfunding-
kampanj. David berättade att de tidigare hade tagit ett Almi-lån och att de därefter hade 
varit i kontakt med en del privata och professionella investerare samt riskkapitalbolag. 
Han menar att svaret i dessa kontakter ofta blev att de befann sig i ett för tidigt skede. 
”Det låter bra men kom tillbaka när ni kommit längre. Därför var crowdfunding bättre 
alternativt”. Även om bolaget nu efter kampanjen befinner sig i ett senare stadie och 
sannolikt skulle ha det lättare att ta in kapital via traditionella metoder säger David att 
de också är öppna för att använda equity crowdfunding igen. 
 
Rentl hade tänkt lägga ut en mindre andel aktier än vad de gjorde till en början men 
efter diskussioner i företaget och med FundedByMe kom de fram till en nivå som 
kändes rimlig. ”Det gick ju väldigt bra, vi blev ju ganska kraftigt övertecknade så att då 
valde vi att släppa lite till för att höja ambitionsnivån”. De började med att använda 10 
% av aktierna i kampanjen men släppte tillslut 20 %. 
 
David beskriver equity crowdfunding som en givande process som kräver mycket 
förberedelse och aktivt arbete. ”Vi hade redan en affärsplan, men vi behövde sätta ihop 
en lite mer pedagogisk variant kan man säga, som var enkel och tydlig för någon som 
inte är insatt i just det vi håller på med”.  
 
”Framförallt är det mycket arbete under själva crowdfunding processen för att försöka 
nå ut till olika investerare genom bland annat sociala medier. Det är också många som 
hör av sig från olika håll med frågor, så det är viktigt att man är tillgänglig för allt 
sådant och inom ganska kort tid. Det tar en hel del tid. Men samtidigt så märkte vi att vi 
fick in pengarna som vi ville ha in och mer därtill, det fick ganska stor uppmärksamhet 
och gav ganska mycket positiva sidoeffekter”. 
 
När det kommer till marknadsföringen lade Rentl framförallt fokus på Facebook, 
Instagram och Twitter, både organiskt och lite betalt. Där spred de sitt budskap via sina 
nätverk och i olika grupper. David upplevde att vänner och familj hade en positiv 
påverkan på kampanjen då de spred budskapet i sina nätverk, tipsade om potentiella 
investerare och det var även en del som själva gick in och investerade. Av kanalerna 
som användes upplevde han att Facebook var den som fungerade bäst. 
 
David berättar att investeringstakten påverkades mycket av när FundedByMe gjorde 
utskick till sina investerare. ”Sen var det ju en del egna grejer, lite aktiviteter och så 
som kunde höja upp det och sen på slutet kom väldigt mycket med att det bara var 
några dagar kvar och många som ville teckna då”. 
 
David anser inte att de stötte på några problem associerat med kampanjen men att det 
var mycket arbete med förberedelser, affärsplan, prognoser, marknadsaktiviteter med 
mera. Han tycker att arbetet var värt det med tanke på allt positivt det resulterade i.  
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“Men det var väl värt det. Vi fick in pengar och dessutom mycket uppmärksamhet och 
det fick även oss också att fundera över vad vi håller på med, vad är våra mål, vad är 
vår affärsplan, vad är våran usp. Man tvingas tänka till”. 
 
Crowden har varit till stor hjälp och verkligen agerat som ambassadörer menar 
David.  ”De är fantastiska, de delar ju vårt material och likear, de gör ju väldigt 
mycket för att sprida vårt budskap. Så det är värt väldigt mycket, om man tänker att en 
person känner 500 som känner 500 osv. Har vi då 130 personer som delar, alla gör 
kanske inte det, men många gör det och då är det värt väldigt mycket.” 
 
Rentl var väldigt noggranna med att vara realistiska i deras förväntningar och vad de 
lovade sina investerare. David berättar att det är väldigt svårt med prognoser och att de 
har levererat enligt många aspekter men att vissa saker kanske tagit lite längre tid än de 
initialt hoppats. 
 
Davids tips till andra entreprenörer som ska använda sig av crowdfunding är att vara 
väldigt aktiva under hela processen. ”Det ju inget självspelande piano, man måste vara 
aktiv”. Han menar också att vikten av att knyta an till investerarna för att de ska känna 
ett förtroende för dem som personer är väldigt viktigt. “Det är ju mycket att man 
investerar i en idé men också de som står bakom den idén”. Till sist tillägger han att det 
ger trovärdighet att få in investerare från början.  “Det är roligare att besöka en 
restaurang där det sitter lite folk, det är lite samma sak. Jag tror att många tittar inte 
ens på ett företag som har typ 3 % när halva tiden har gått. Det gäller att göra lite 
förarbete där och träffa folk innan och inte vara rädd för att ringa upp folk man inte 
känner”. 
 

4.5 Boom Watches 
Boom Watch Company är ett nytt bolag på marknaden för armbandsur. De erbjuder 
prisvärda klockor med hög kvalitet och möjligheten att låta köparen designa sin egen 
klocka direkt på hemsidan för att passa individens smak och stil. Delarna på klockan är 
dessutom utbytbara med mängder av alternativa accessoarer att välja på vilket gör att 
klockan kan anpassas efter varje tillfälle. Drivkraften bakom lanseringen av Boom 
Watches kommer från att grundaren, som har en lång bakgrund i modeklockbranschen, 
såg en stagnation på marknaden samt att den inte var i symbios gällande önskemål och 
behov hos konsumenterna. Bolaget grundades 2016 och de avslutade sin 
crowdfundingkampanj framgångsrikt via crowdfunding-plattformen FundedByMe den 
31 december samma år. Intervjun hölls över Skype måndagen den 24 april med bolagets 
grundare och VD Niklas Dahlgren. 
 
Niklas har många framgångsrika års erfarenhet inom modeklockbranschen bakom sig, 
bland annat inom Gant Time, och har ett entreprenöriellt öga för produkter med 
potential. Utöver ett kort avbrott orsakat av ett störningsmoment från vår sida flöt vårt 
samtal på smidigt och vi upplevde att vi fick bra access. 
	

4.5.1 Intervjuresultat 
Boom Watches valde att använda equity crowdfunding för att sprida ägarbilden i 
bolaget, för att få ut namnet och för att få in många ambassadörer.  
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De hade egentligen kunnat få in kapitalet som behövdes på annat vis, men de kände att 
det var mycket som lockade med equity crowdfunding, till stor del marknadsföringen. 
Niklas poängterade att crowdfunding-plattformen i sig har ett nätverk på ungefär 80-90 
tusen investerare som kommer att exponeras av kampanjen och att det därmed är ett bra 
sätt att nå ut till många. 
 
För att bestämma andelen aktier som skulle bjudas ut i kampanjen gick Boom Watches 
igenom många steg för att känna sig säkra på sin värdering. "Vi tittade på förväntade 
försäljning på en treårsplan och satte därefter marknadsvärde på bolaget. Vi tog in 
externa personer som tittade på det också. Vi har ett team som har jobbat med klockor 
och även byggt bolag innan så vi kände oss ganska säkra på att vi skulle kunna leverera 
i stort sett enligt den planen”. De tog även hjälp av andra kontakter som varit med i 
snarlika bolag samt att de hade en kontakt med crowdfunding-plattformen gällande 
detta. 
 
Niklas svarar både ja och nej på om det är svårt att gå igenom en equity crowdfunding-
kampanj. Han menar att det krävs mycket förberedelser, att det är mycket material att ta 
fram för att kunna visa upp för potentiella investerare och att det i helhet är en stor sak 
att göra. En av förberedelserna som han rekommenderar att man gör är att redan innan 
kampanjens start söka upp investerare; ”Bra att ta in lite investerare innan man kör 
igång då det är lättare att få en kampanj som lyckas om man har tecknat en del innan 
snarare än att gå ut med något som är 0 % tecknat på”. 
 
Utöver allt förarbete är det mycket logistik bakom kampanjen, många frågor från 
potentiella investerare som ska besvaras samt en registreringsprocess tillhörande varje 
investerare. "Det är många saker man inte tänkt på, men svårt är det inte. Vi hade ett 
väldigt bra team som hjälpte oss med detta men det tar mycket mer tid än vad vi trodde 
från början”. 
 
Boom Watches har använt sig utav equity crowdfunding en gång och trots en väldigt 
lyckad kampanj kommer de inte använda sig av det igen nästa gång de vill ta in kapital. 
Detta på grund av att Niklas upplever att crowdfunding-plattformen har sin grupp 
investerare och att de som är intresserade där redan har investerat vid första kampanjen. 
”Senast spred vi ut det på bredden genom FundedByMe och nu kommer vi att vara 
listade på en börs istället, sen hoppas vi att få in ytterligare ägare genom en ny 
målgrupp”. 
 
Angående marknadsföringen för kampanjen menar Niklas att det skedde mycket via 
egna nätverk; Facebook, LinkedIn, via styrelsen och via befintliga ägare. Vidare 
beskrev han hur de även anordnade mellan 10 och 15 träffar med olika grupper av 
människor som har intresse av att investera i bolag. Vid träffarna bjöd de in ungefär 10 
till 50 människor, bjöd på tilltugg och berättade om deras idé och planer. Boom 
Watches bjöd även in till ett par lunchmöten med liknande upplägg vilket Niklas anser 
ha varit framgångsrikt, att träffa potentiella investerare i verkligheten är något som han 
upplevt har fungerat bäst. Niklas poängterar även att trots att de anordnade träffarna var 
lyckade så är det ”I slutändan väldigt mycket nära och kära som kommer in också, det 
är där de största pengarna kommer ifrån”. 
 
Niklas beskrev hur det tog ungefär 45 dagar att nå, och överskrida, finansieringsmålet 
med den officiella kampanjen, men att den totala processen tog ungefär fyra månader.  
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Han upplevde att det var en ganska strid ström av investeringar under kampanjens gång 
men att när det närmade sig 100 % så anslöt sig fler. ”Det är alltid lite försiktigt i 
början men det är alltid så att ju fler som investerar desto fler vill ju gå med”. 
 
När vi frågade huruvida crowden hade varit till mer hjälp annat än som 
finansieringskälla svarade Niklas; ”Ja det tycker jag, vissa av dem är väldigt aktiva och 
delar våra inlägg på Instagram och Facebook och ser möjlighet att göra affärer, men 
vissa är mindre aktiva. Mitt drömscenario är ju att alla var väldigt aktiva men det är ju 
inget man kan kräva av en aktieägare heller utan det är ju upp till en själv vad man vill 
göra. Men det är en spännande tanke, vi har ju ändå 110 ägare i bolaget och i snitt tror 
jag att man har någonstans mellan 1200 och 1300 kontakter på Facebook och LinkedIn 
tillsammans. Har man då runt 100 ägare då når man ut till cirka 110 000 människor 
vid varje post vilket vore ganska fantastiskt måste jag säga”. 
 
Kostnadsmässigt anser Niklas att equity crowdfunding är likställt mot traditionell 
finansiering. Han upplever dock att equity crowdfunding är en nyttig väg att gå, att man 
också lär sig mycket om bolaget under resan. ”Materialet vi tog fram var väldigt bra, 
inte bara för kampanjen utan väldigt bra för oss själva i bolaget då det blir som en bas i 
bolaget”. 
 
Niklas rekommenderar starkt andra bolag att använda sig av crowdfunding, och då 
gärna via plattformen de använde sig utav, FundedByMe. ”Vi tittade ändå på 
Kickstarter och andra möjliga lösningar men vi landade i att det är lättare att ha det 
lokalt så man förstår kulturen och vad som händer här. Kickstarter är ju roligt och 
större men då blir man en liten fisk i stora havet”. 
 
Gällande om Boom Watches hade upplevt några nackdelar av att använda sig av equity 
crowdfunding menar Niklas att han inte ser några nackdelar, men att det hade funnits ett 
orosmoment att affärsidén skulle blottas för mycket. Dock menar han på att allt här i 
Sverige ändå är väldigt synligt, att man enkelt kan få tag på konkurrenters 
bokslutsrapporter till exempel men att han kan tänka sig att det är värre i länder som 
inte är lika transparenta. 
 
Niklas tips till andra entreprenörer som ska använda sig av equity crowdfunding är att 
synas, höras, vara ärlig med det man gör och att aktivt arbeta för att nå sina mål. ”Man 
ska inte bara luta sig tillbaka och tänka att allting ska lösa sig, för det går inte. Man 
måste vara mer aktiv än så”. Avslutningsvis betonar han att det är många som gör 
samma sak så det är viktigt att visa att man gör det bättre. 
 

4.6 Ekobryggeriet 
Ekobryggeriet registrerades under 2016 och är redan representerade i över 100 
dagligvarubutiker i Sverige och Finland. De brygger svensk ekologisk läsk under två 
varumärken; Dirtwater Fox Brewery och GUSH. Till skillnad från många andra 
produkter inom svensk dagligvaruhandel finns det få ekologiska alternativ vad det gäller 
läskedrycker och här såg grundarna bakom Ekobryggeriet ett behov. Något som gör 
dryckerna unika är att Dirtwater Fox Brewery är den enda svenska läsken på marknaden 
som är ekologisk och utan färgämnen samt att GUSH är ensam om att erbjuda kolsyrat 
kaffe och iste. Kombinationen av smak, design och ekologi är det som ligger bakom 
Ekobryggeriets snabba tillväxt och goda framtidsutsikter. 
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Entreprenörerna bakom bolaget tycker att det är viktigt att som företagare ta ansvar och 
har därför beslutat att en tredjedel av deras vinst alltid ska gå till organisationer som 
arbetar för att hjälpa människor eller miljö. Ekobryggeriet avslutade sin crowdfunding-
kampanj framgångsrikt, via crowdfunding-plattformen FundedByMe, den 18 mars 
2017. 
 
Onsdagen den 3 maj hölls intervjun med Marcus Nyberg som är styrelseordförande och 
en av ägarna till Ekobryggeriet. Marcus har en lång bakgrund inom ett livsmedels 
distributionsföretag där han har samlat på sig erfarenhet som vad som krävs. Han 
ansvarar idag bland annat för företagets försäljning och logistikhantering. 
 

4.6.1 Intervjuresultat 
För Ekobryggeriet var inte equity crowdfunding det första de hade i åtanke när de 
behövde ta in kapital. Efter att de undersökt vilka alternativ som fanns och kollat med 
en del externa finansiärer hittade de till equity crowdfunding och tyckte direkt att det 
verkade vara ett spännande alternativ och fastnade för det. Tillsammans med hjälp från 
crowdfunding-plattformen kunde de komma fram till en värdering av företaget och, 
utifrån det, vilken andel aktier som skulle lanseras i kampanjen. 
 
Ingen på Ekobryggeriet hade någon tidigare erfarenhet av equity crowdfunding och de 
upplevde att det var mer slitsamt än de förväntat sig. ”Det är mycket mer jobb än vad 
man trodde att det skulle vara, sen visste vi väl inte riktigt vad vi gav oss in på när vi 
drog igång. Det är mycket jobb men väldigt lärorikt”. 
 
Marcus berättar att all marknadsföring relaterad till kampanjen skedde via sociala 
medier från företagets och grundarnas privata kanaler. De hade ingen möjlighet att mäta 
vilken av dessa kanaler som gav störst utdelning men han menar att det var 
kombinationen av att ha många olika aktiviteter igång samtidigt som var nyckeln till att 
locka intressenter till kampanjen. 
 
Marcus tror inte att vänner och familj hade en avgörande påverkan just på slutliga 
finansiella resultat på kampanjen men han poängterar att de var med och fick igång 
processen. ”Det är klart att de är först för att de vet om det, men vad det har haft för 
betydelse i slutändan har jag svårt att säga”. 
 
Marcus berättar att valet av när på året kampanjen lades ut var taktiskt. Från 
crowdfunding-plattformen fick de höra att ju tidigare på året desto bättre. Dock hade de 
initialt planerat att lägga ut kampanjen redan på hösten året innan för att få in pengar 
tidigare, men arbetet med att komma igång hade tagit längre tid än väntat. Vidare 
beskriver Marcus att det gick väldigt snabbt att nå det uppsatta finansieringsmålet. 
Investeringarna upplevdes komma i en strid ström under hela kampanjen men de ökade 
till en viss del i samband med att företaget släppte nyheter. 
 
Än så länge upplever Marcus inte någon effekt av att crowden fungerar som något annat 
än finansieringskälla, men hoppas på att de kommer att agera ambassadörer i framtiden. 
”Vi har ju precis avslutat i dagarna nästan, så det är lite för tidigt att säga ännu”. 
Angående huruvida företaget varit överoptimistiska under processen menar Marcus att 
så inte varit fallet utan han anser att de har tagit fram och följt en realistisk plan. 
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Marcus menar att han absolut skulle rekommendera equity crowdfunding som 
kapitalanskaffningsmetod men tipsar om att om man ska använda sig av equity 
crowdfunding måste man vara beredd på att det är väldigt mycket jobb. ”Vi trodde att 
det skulle flyta på av sig själv på ett annat sätt. Vi trodde att crowdfunding-plattformen 
skulle ha en ännu större bas som skulle hugga, nu har inte jag några siffror på det men 
det känns som att vi drog in den stora delen av det själva”. Han betonar vikten av att 
hela tiden vara väldigt aktiv i kommunikationen med potentiella investerare som har 
frågor och att nå ut till så många som möjligt. 
 

4.7 Peter Almberg, investerare 
Peter Almberg, VD för Katalysen & Partners AB, har god erfarenhet av att investera 
genom crowdfunding-plattformar. I Norden jobbar han med plattformarna Pepins, 
Invesdor och Sciety men han har även erfarenhet från brittiska plattformarna 
Crowdcube och Seedrs. Peter förklarar att de plattformar han jobbar med i Norden har 
alla tillstånd från svenska respektive finska finansinspektionen och de utför även två 
due diligens processer som företagen måste passera. 
 

4.7.1 Intervjuresultat 
Peter berättar att han inte tenderar att se till andel aktier som bjuds ut i en equity 
crowdfunding-kampanj som en direkt kvalitetssignal. Däremot menar han att det är en 
fördel om det är mer än 10 % av bolaget som bjuds ut och att det även hänger ihop med 
hur tidigare ägandet i bolaget ser ut. Han ser även till styrelse representationen från de 
nya ägarna. 
 
Angående huruvida entreprenörer som använder sig av equity crowdfunding har en 
tendens att vara överoptimistiska i kommunikationen mot investerare svarar Peter: 
”Entreprenörer är alltid överoptimistiska. Annars skulle de inte överleva”. Vidare 
menar han att detta gäller alla entreprenörer och är inte specifikt för just crowdfunding. 
 
Peter tror att det inte är direkt avgörande för en kampanj att många investerar i ett tidigt 
skede men att plattformarna gärna vill, eller till och med kräver, att tidiga investerare 
finns. Han menar att detta är ett sätt att få entreprenörerna att se till sina egna nätverk 
för att få in investerare redan innan kampanjen startar. Dock tillägger han att det är 
svårare att hitta de tidiga investerarna än de sista och att det alltid har varit fallet. 
 
Agentproblem anser Peter vara ovanligare i ägarledda (entreprenörsledda) bolag 
eftersom avkastningen hänförligt till ägandet är den primära moroten. Ju mer 
"tjänstemannastyrt" ett bolag blir desto större problem. Vid investering i bolag på 
funding-plattformar har han som regel att enbart investera i bolag där de nya 
investerarna har en representant i styrelsen, som han har anledning att lita på, för att 
bland annat minska risken för agentproblem. Han menar dock att det är enklare att 
handskas med dessa problem i börsnoterade bolag eftersom att det då bara är att sälja av 
sitt aktieinnehav.  
 
Vad gäller problem med informationsasymmetri vid investering i börsnoterade företag 
respektive investering via equity crowdfunding menar Peter att i det fall det finns 
informationsasymmetri är det ett större problem med börsnoterade företag. 
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”Det går nämligen enkelt att tjäna på det genom att sälja eller köpa aktier. En 
crowdfunding investering är alltid mer långsiktig, vilket innebär att 
informationsasymmetri är ett mindre problem. Problemet är mycket större i ett 
börsnoterat bolag men vanligare inom crowdfunding”. 
 
Peter förklarar att han och nästan alla med honom som investerar i equity crowdfunding 
försöker undvika att bli lurade. ”Det är inget problem med affärsrisk, den tar man 
gärna om man gillar affären. Därför handlar det väldigt mycket om man har förtroende 
för bolaget men även plattformen”. Att plattformen har gjort en skälig och bra due 
diligens på företaget är en förutsättning för att Peter ska överväga en investering. Han 
lägger också vikt vid en bra styrelse med minst en person han har anledning att lita på 
och vid att värderingen av företaget är trovärdig. Peter brukar även i de flesta fall se till 
att träffa entreprenörerna bakom kampanjen. 
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5. Analys 
I följande avsnitt ämnar vi att analysera studiens erhållna empiri med kopplingar till 
utvald teori. Kapitlet är uppdelat i teman vi identifierat i empirin. Till stor del 
motsvarar ett tema en teori men ibland ryms fler teorin inom samma tema. En tabell 
över respektive entreprenörs kortfattade svar gällande varje tema infogas för att ge en 
överskådlig bild över hur svaren förhåller sig till varandra. Crowdfunding-plattformens 
representant och investeraren är inte med i tabellen då deras intervjufrågor skiljer sig 
från entreprenörernas och de passar därför inte in i detta jämförande. Deras svar 
behandlas då enbart i efterföljande text. 
 
Tabell 5. Sammanfattning analysunderlag entreprenörer 

 

 

 
	

 Tema      

Respondent Vänner och 
familj & 
Sociala 
nätverk 

Marknads-
föring 

Crowdfunding 
som substitut 
mot traditionell 
finansiering 

Över-
optimism 

Crowden som 
annat än 
finansieringskäll
a 

Tips 

My 
Independence 

Viktigt med 
vänner och 
familj. Stort 
nätverk 

Sociala 
medier. 
Främst 
Facebook 

Mest självklara 
alternativet 

Tidsmässigt ”Vi behöver 
massvis med 
ambassadörer, 
annars kommer 
det här aldrig att 
fungera” 

Tydlig vision 
och tydligt 
budskap. ”Keep 
it simple” 

Virtuous 
Vodka 

Viktigt med 
vänner och 
familj. Stort 
nätverk 

Sociala 
medier 
Facebook och 
events 

Kombination av 
kapital, 
varumärkes- 
kännedom & 
ambassadörer 

Nödvändigt 
för att 
lyckas. 
Tidsmässigt 

Verkligen agerat 
som 
ambassadörer 

Aktivera 
potentiella 
investerare 

Rentl Positivt med 
vänner och 
familj. 

Sociala 
medier. 
Facebook 
Lite organiskt 
men mest 
egna kanaler. 

Bättre än andra 
metoder i tidigt 
skede. Öppna 
för använda det 
igen. 

Noggranna 
med 
realistiska 
planer. Till 
viss del 
tidsmässigt 

Stor hjälp som 
ambassadörer 

Var väldigt 
aktiva 

Boom Watches Vänner och 
familj 
viktigast. 

Sociala 
medier, events 
och offline- 
nätverk 

Spider 
ägarbilden, får 
ut namnet och 
får många 
ambassadörer. 

Nej Ja, många aktiva 
i spridning av 
budskap 

Var aktiv. Visa 
att man gör det 
bättre 

Ekobryggeriet Vänner & 
familj först 
men oklar 
påverkan 

Sociala 
medier. 
Kombination-
en av alla. 

Spännande 
kapital- 
anskaffnings- 
metod 

Nej. Delvis 
tidsmässigt 
med 
kampanjstart 

Inte ännu men 
hoppas på att de 
ska agera 
ambassadörer 
framtiden 

Aktiv i 
kommunikation 
med investerare 
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5.1 Agentproblem och informationsasymmetri  
Agentproblem och informationsasymmetri är problem som kan uppstå hos alla företag 
där det har skett en separation av ägarskap och kontroll (Jensen & Meckling, 1976, s. 
309). Ett företag som har genomgått equity crowdfunding får en stor spridning i 
ägarskapet där investerarna, enligt representanten från crowdfunding-plattformen, 
normalt låser sina tillgångar i en tidsperiod på fem år. Om en person som har investerat i 
ett företag via equity crowdfunding märker, eller börjar ana, att agenten inte agerar 
enligt aktieägarnas intresse är hen alltså låst med sina aktier fram till ett sedan tidigare 
avtalat datum. Som Peter Almberg påpekar kan en investerare, som befinner sig i 
samma situation som detta i fallet med handel med börsnoterade bolag, sälja av sina 
aktier i samma sekund som misstankar om agentproblem dyker upp. Med tanke på 
tidshorisonten blir det svårare för en equity crowdfunding investerare att hoppa av ett 
sjunkande skepp jämfört med investeraren hos börsnoterade bolag. Agenten som vill 
sko sig på sina investerares bekostnad har alltså längre tid på sig att agera ostört när 
kapitalet kommer från equity crowdfunding. Dock anser Peter det vara ovanligt med 
agentproblem i entreprenörsledda bolag då avkastningen hänförligt till ägandet är den 
primära moroten. Eftersom att företagen som använder sig av equity crowdfunding på 
dagens marknad i regel är entreprenörsledda tyder detta på att risken för agentproblem 
är lägre. På grund av att, tvärtemot vad Eisenhardt (1989, s. 58) menar, det agenten och 
principalen har som mål och vill uppnå med företaget faktiskt stämmer överens. 
 
Informationsasymmetri blir ett problem när agenten bestämmer sig för att använda 
informationsöverläget för personlig vinning istället för aktieägarnas. Hos börsnoterade 
bolag kan agenten enkelt tjäna på detta genom att sälja eller köpa aktier på börsen, 
medan agenterna till bolagen som använt equity crowdfunding inte har den möjligheten. 
Problemet är alltså större på grund av de snabba vändningarna som kan ske på ett 
börsnoterat bolag. Enligt (Osnabrugge, 2000, s. 93) är det svårt för principalerna att veta 
om agenten använder sig av sitt eventuella informationsövertag för företags bästa, men 
för de som har investerat genom equity crowdfunding har de tryggheten av det mer 
långsiktiga kontraktet. 
 
Enligt Peter Almberg personligen är det viktigt att det finns minst en person han har 
anledning att lita på i styrelsen och att han får träffa entreprenörerna bakom en kampanj 
innan han investerar i den. Dessa steg i att undvika att bli lurad är något som talar för att 
investerare genom personlig kontakt har möjlighet att väga upp för brister som enligt 
mer etablerade företag inte möter (Cosh et al. 2009, s. 1494). Det talar också för en 
begränsning inom crowdfunding för att de investerare som har dessa krav men saknar 
kontakt med styrelsen eller inte har möjlighet att träffa människorna bakom kampanjen 
inte kommer att investera. Detta är i enighet med Vismara (2016, s. 583) som i sin 
studie kom fram till resultatet att investeraren till största delen bara investerar om hen 
litar på någon i styrelsen eller får träffa entreprenörerna. 
 

5.2 Equity Retention 
Enligt Vismara (2016, s. 583) håller entreprenörer så stor andel aktier som möjligt 
själva när de är optimistiska gällande företagets potential medan entreprenörer med 
lägre förtroende för en positiv framtid tenderar att sälja ut en större andel aktier. Från 
investerarens synvinkel kan andelen aktier som utges enligt teorin verka som en 
kvalitetssignal.  
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Peter Almberg menar dock att han inte tittar på andelen som en kvalitetssignal utan 
nämner att han ser det som positivt om bolaget bjuder ut mer än 10 % av sina aktier. 
Han skulle alltså föredra att investera om företaget erbjöd 15 % mot 5 % vilket talar 
emot teorin.  
 
Vi finner alltså inget empiriskt stöd för att equity retention tolkas som en kvalitetssignal 
av investerare på den svenska equity crowdfunding marknaden. Entreprenörerna 
nämnde heller ingenting om att detta var något de övervägde när de kom fram till andel 
aktier att bjuda ut i kampanjen. 
 

5.3 Marknadsföring och Sociala nätverk 
Stokes (2000, s. 10) beskriver en teori om hur entreprenöriell marknadsföring är svår att 
utföra med grund i den klassiska marknadsföringsmixen och en interaktiv 
marknadsföring brukar vara det entreprenörer tar till. På detta vis får de möjlighet att 
hålla dialoger med sina kunder. Samtliga respondenter i denna studie nämner kontakt 
med sina investerare, vilka får anses vara motsvarigheten till kunder i equity 
crowdfunding sammanhang. Crowdfunding-plattformens representant nämner att 
plattformen anordnar investerarevents som en slags marknadsföringstjänst, vilket vidare 
styrker att interaktiv marknadsföring är central i equity crowdfunding. Både Virtuous 
Vodka och Boom Watches nämner även att de själva har anordnat events som en del i 
deras marknadsföringsmix och Niklas från Boom Watches understryker att det 
personliga mötet varit som mest givande i ett marknadsföringssyfte. 
 
Samtliga entreprenörer i denna studie nämner att de använt sig av sociala medier i deras 
marknadsföring, via sina privata samt företagets egna kanaler. Representanterna från 
My Independence, Rentl och Virtuous Vodka pekar specifikt ut Facebook som den 
kanal som funderade allra bäst medan de andra entreprenörerna inte specificerar en 
särskild utan ser till mixen som givande. Rekommendationer som sprids genom word-
of-mouth kommunikation är enligt Stokes (2000, s.11) en stor del av entreprenöriell 
marknadsföring. I och med att Stokes studie är publicerad för 17 år sedan anser vi den 
vara en aning daterad och översätter således word-of-mouth kommunikation till vad vi 
anser vara motsvarande idag, nämligen kommunikation över internet via sociala 
medier.  Med denna justering kan denna teori alltså bekräftas av samtliga entreprenörer 
samt representanten från crowdfunding-plattformen i insamlad empiri. Som Stokes 
(2000, s. 11-12) påpekar är kommunikationen av rekommendationer begränsad till 
existerande nätverk och med det i åtanke anser vi det vara högst relevant för 
entreprenörer inom equity crowdfunding att besitta stora nätverk redan innan en 
kampanj lanseras. Vi finner bevis för detta i mer tidsrelevanta studier vad gäller 
crowdfunding (Mollick, 2014, s. 2). Crowdfunding-plattformens representant belyser 
också att det sociala nätverket är viktigt för att sprida budskapet och att det är genom 
det man sedan ser resultat. 
 
Stokes (2000, s. 10) poängterar att denna interaktiva marknadsföring kräver att 
entreprenörerna är tillgängliga samt aktiva för att snabbt svara sina kunder. Magnus från 
My Independence tar upp hur investerare ständigt kontaktar företaget med frågor; ”De 
frågar; vad får jag tillbaka, när får jag tillbaka, när lanserar ni?”. Även Rentl, 
Virtuous Vodka, Ekobryggeriet och Boom Watches tar upp det faktum att man som 
entreprenör i en equity crowdfunding kampanj måste vara aktiv.  
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Rentl berättar hur det är många investerare som hör av sig via olika medier och att man 
verkligen måste vara tillgänglig för sådant inom en kort tidsram. Virtuous vodka menar 
att transparensen är viktig, att investerarna måste informeras konstant och 
Ekobryggeriet betonar vikten av att vara aktiv i sin kommunikation med potentiella 
investerare. 
 
Vad gäller nackdelen av okontrollerbarhet med interaktiv marknadsföring (Stokes, 
2000, s. 10) är det ingen i denna studie som specifikt har belyst det. Niklas från Boom 
Watches tog däremot upp att de trodde att det kanske skulle kunna vara en nackdel att 
blotta sin affärsidé för så stora nätverk. Dock kom de fram till att detta inte var ett 
problem i just Sverige i och med att allt här generellt redan är så pass transpararent. Han 
menar att oavsett om man använder equity crowdfunding eller ej kan man få reda på 
väldigt mycket om sina konkurrenter, därför ansåg inte Boom Watches att själva 
kampanjens spridning utgjorde en större risk. 
 
Överlag visar empirin att den klassiska marknadsföringsmixen och dess fyra P har 
ersatts av den så kallade interaktiva marknadsföringen. Sociala medier är vad som visar 
sig vara den främsta marknadsföringskanalen med Facebook utmålad som primär. Även 
LinkedIn nämns specifikt av Boom Watches och My Independence som en viktig kanal 
att marknadsföra genom. Via egna och företagets kanaler anses kommunikation med 
befintliga samt potentiella investerare centralt och nyckelordet i marknadsföring av en 
equity crowdfunding kampanj tycks vara ”aktiv”. 
 

5.4 Vänner och famil j  
Agrawal et al. (2011, s. 2) belyser att det är viktigt i den entreprenöriella finansieringen 
att familj och vänner går in och investerar i ett tidigt stadie. I vår studie nämner samtliga 
entreprenörer att familj och vänner har varit viktiga i tidiga skedet i kampanjen. Boom 
Watches menar att vänner och familj haft stor inverkan på slutgiltiga finansiella 
resultatet av kampanjen medan Ekobryggeriet förklarar att de framförallt har varit 
hjälpsamma i att få igång processen men att påverkan på finansiella slutresultatet är svår 
att avgöra. Både My Independence och Virtuous Vodka nämner att de tagit in 
människor från sina närmaste nätverk redan innan kampanjen och att detta varit en stor 
fördel. Claes från Virtuous Vodka betonar att han tror att det är bra att man är några 
stycken från början och att man som ensam entreprenör inte skulle ha så god chans att 
lyckas med en equity crowdfunding kampanj. Även Boom Watches representant, 
Niklas, hävdar att det är bra att ta in investerare i ett tidigt skede då detta underlättar 
kampanjen. Rentl menar på att detta ger en trovärdighet och att han tror många 
potentiella investerare ignorerar kampanjer som inte fått in investerare tidigt. 
Representanten från en crowdfunding-plattform tror även att det finns kopplingar 
mellan beslutet att investera i en kampanj och vad andra investerare har gjort innan; ”Vi 
är flockmänniskor, man vill se hur andra gör och ingen vill vara den första som gör 
någonting”. Dock hävdade investeraren vi intervjuat, Peter, att han inte tror att många 
tidiga investeringar är avgörande för en kampanj men att plattformarna gärna ser att det 
finns tidiga investerare redan innan kampanjen startar. 
 
Vidare menar Peter att tidigare investerare är viktiga i den bemärkelse att han ser till 
huruvida de har någon representant i till exempel styrelsen som han upplever att han har 
anledning att lita på. 
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I studien av Agrawal et al. (2015, s. 256) påpekas dock att investeringar av vänner och 
familj eventuellt inte bör tolkas som en kvalitetssignal utan egentligen kan vara 
sprungna ur social skyldighet. 
 

5.5 Equity crowdfunding som substitut mot tradit ionella 
f inansieringsmetoder 
En studie av Agrawal et al. (2014, s. 67) visar på hur entreprenörer tenderar att vända 
sig till de traditionella finansieringsmetoderna framför crowdfunding när de traditionella 
metoderna ter sig enklare. I vår studie fann vi bevis för att så nödvändigtvis inte 
behöver vara fallet. Virtuous Vodka, My Independence och Boom Watches beskriver att 
de sökte sig alla till crowdfunding som förstahandsalternativ till finansieringsform. 
 
Niklas från Boom Watches menar att de hade haft möjlighet att ta in kapital på 
traditionellt vis men specifikt valde equity crowdfunding för att sprida ägarbilden, få ut 
namnet och få många ambassadörer för företaget. De såg fördelen i att göra en kampanj 
hos FundedByMe tack vare deras stora nätverk av investerare och ansåg att det inte var 
någon skillnad i kostnad jämfört med traditionell finansiering. Niklas påpekar också att 
equity crowdfunding är en nyttig väg för företaget att gå i och med allt material man tar 
fram som bidrar till en bra bas i bolaget. Claes från Virtuous Vodka poängterar att 
equity crowdfunding är ett bra val av finansieringsmetod i och med att företaget får in 
kapital i kombination med varumärkeskännedom och ambassadörer för varumärket. 
Han tar också upp hur det tidsmässigt inte är någon större skillnad på kapitalanskaffning 
i equity crowdfunding jämfört med traditionell om du inte redan har kontakterna. 
 
För Ekobryggeriet och Rentl var inte equity crowdfunding det första alternativet utan 
båda företagen hade först gått till andra externa finansiärer. Rentl fick höra att de var i 
ett för tidigt skede för att få kapital på det traditionella viset och hittade således till 
equity crowdfunding som bättre lämpade sig där de befann sig då. De upptäckte då att 
crowdfunding hade fördelen av att ge uppmärksamhet till företaget och är i efterhand 
öppna för att använda equity crowdfunding som finansieringsmetod igen, trots att de nu 
sannolikt skulle ha möjligheten att ta in kapital genom de traditionella metoderna. 
Ekobryggeriet fastnade slutligen för equity crowdfunding för att det lät spännande och 
skulle i efterhand absolut rekommendera det som kapitalanskaffningsmetod. 
 
Representanten från crowdfunding-plattformen menar att det har varit som Agrawal et 
al. (2014, s. 67) visar på i sin studie men att detta har ändrats med tiden. Hen förklarar 
att många företag nu vänder sig till plattformen för att de i förstahand vill använda sig 
av just equity crowdfunding som finansieringsmetod trots att de har möjligheten att 
använda sig av de traditionella metoderna. Detta menar hen är främst på grund av 
marknadsföringseffekten som tillkommer med en equity crowdfunding kampanj. 
 
Angående framtiden hoppas representanten från crowdfunding-plattformen att equity 
crowdfunding kommer vara ett lika självklart finansieringsalternativ som de 
traditionella metoderna. Han menar att det ska vara lika naturligt som att man går till en 
bank när man behöver pengar. Att storbanken Nordea har lanserat en equity 
crowdfunding-plattform i Finland och håller på att ta den till Sverige talar för att det går 
i denna riktning. 
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5.6 Crowden som annat än f inansieringskäl la  
Den mest framträdande fördelen med equity crowdfunding anses utifrån empirin vara 
marknadsföringseffekten som uppstår genom att investerarna agerar ambassadörer för 
företagen de investerar i. Virtuous Vodka, Boom Watches och Rentl nämner alla att 
crowden har agerat som ambassadörer för företaget. My Independence lanserar tjänsten 
i höst vilket innebär att crowden än så länge inte haft chans att agera ambassadörer. 
Magnus poängterar dock att företaget då verkligen kommer att behöva ambassadörer för 
att tjänsten ska kunna lyckas. Ekobryggeriet har heller inte ännu kan avgöra crowdens 
effekter som ambassadörer i och med att företaget så nyligen avslutat sin kampanj.  
 
Däremot menar Marcus att de hoppas att delägarna kommer att agera ambassadörer i 
framtiden. Som crowdfunding-plattformens representant påpekar genereras en slags 
armé av uppåt 200 människor som brinner så pass mycket för företaget att de investerar. 
Både Rentl och Boom Watches beskriver crowdens marknadsföringseffekt genom att 
belysa spridningen som sker om investerarna alla uppmärksammar företaget i sina egna 
nätverk. Niklas från Boom Watches exemplifierar ”Vi har ju ändå 120 ägare i bolaget 
och i snitt tror jag att man har någonstans mellan 1200 och 1300 kontakter på 
Facebook och LinkedIn tillsammans. Har man då runt 100 ägare då når man ut till 
cirka 120 000 människor vid varje post vilket vore ganska fantastiskt”. På detta vis får 
alltså företagen en stor spridning av sin marknadsföring utan höga direkta kostnader. 
 
Sammanfattningsvis har de företag som hunnit lansera sin produkt respektive tjänst 
samtliga uppmärksammat crowdens positiva effekt som ambassadörer för företaget (se 
tabell 5). My Independence och Ekobryggeriet som ännu inte fått chansen att avgöra 
detta har bägge förhoppningen att equity crowdfunding ger den positiva effekten av 
många ambassadörer för företaget. I och med att även representanten från 
crowdfunding-plattformen nämner att investerarna generellt blir ambassadörer anser vi 
att det finns goda chanser för att detta även kommer att bli fallet för Ekobryggeriet och 
My Independence. Med bakgrund i detta anses marknadsföringseffekten av crowden 
som ambassadörer som en stark fördel med att välja just equity crowdfunding som 
finansieringsmetod framför de traditionella metoderna. Denna fördel har ingen koppling 
till studerad teori utan är uppkommen genom vår insamlade empiri och anses relevant 
samt intressant att utforska vidare gällande equity crowdfunding. 
 

5.7 Överoptimism 
Som man kan se i tabell 5 höll de flesta som intervjuades antingen direkt med om, eller 
visade andra tecken på, att de varit delvis överoptimistiska tidsmässigt associerat med 
crowdfunding kampanjen. Exempelvis hade My Independence och Ekobryggeriet båda 
planerat att introducera sina kampanjer månader innan de slutligen lanserades vilket är i 
enlighet med resultatet av Mollicks (2014, s. 12) studie där majoriteten av de studerade 
företagen var försenade med leverans av utlovad produkt. Dock handlade förseningarna 
i dessa fall inte om sent levererade produkter mot konsument utan att företagen var 
överoptimistiska gällande hur redo de var inför lansering av kampanjen. Detta innebär 
således inte några nackdelar direkt för kunderna, utan kan snarare utmynna i något 
positivt då företagen inser att de behöver ta sig mer tid att säkerställa kampanjens 
kvalitet för att de ska kunna hålla vad de lovar gentemot kund i framtiden. Huruvida 
entreprenörerna varit överoptimistiska givet framtida positiva kassaflöden finner vi 
inget empiriskt stöd för. 
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Som representanten från crowdfunding-plattformen påpekar har det ännu inte hunnit ske 
många exits på grund av tidshorisonten i investeringarna och det är därför för tidigt att 
kunna döma huruvida entreprenörerna varit överoptimistiska eller inte. Att döma från 
entreprenörernas respons på frågan om överoptimism tycks tiden varit den enda faktor 
som påverkats av detta, mycket har helt enkelt tagit längre tid än vad entreprenörerna 
från början trott. Claes från Virtuous Vodka menar att 98 av 100 entreprenörer som varit 
med om en entreprenörsresa skulle säga att det var tuffare än förväntat och optimismen 
är viktig för att kunna lösa de problem som uppstår. Vidare tror både Claes och Peter 
Almberg, i enlighet med Ucbasaran et al. (2010, s. 541), att överoptimism är något som 
är en nödvändighet för att en entreprenör ska lyckas.  
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6. Slutsats 
I följande kapitel kommer vi att återknyta till studiens problemformulering och syfte 
givet studiens resultat. Vi kommer även att komma med rekommendationer samt ge 
förslag på fortsatt forskning i ämnet. 

6.1 Återknytning t i l l  studiens problemformulering och syfte 
Studiens huvudsakliga frågeställningar som vi ämnar besvara är: 

• Varför väljer entreprenörer equity crowdfunding som finansieringsmetod? 
• Vilka faktorer ligger bakom en lyckad equity crowdfunding-kampanj i Sverige? 

 
Genom att besvara dessa frågor syftar uppsatsen till att vara till stöd för entreprenörer 
som söker eller planerar att söka kapital. 
 
Med bakgrund i studiens empiri och analys landar vi i att det finns en rad anledningar 
som talar för att välja equity crowdfunding som finansieringsmetod framför de 
traditionella alternativen. Vi har även identifierat nyckelfaktorer i vad som ligger bakom 
en lyckad equity crowdfunding-kampanj i Sverige. Nedan presenteras studiens 
huvudsakliga slutsatser givet respektive frågeställning. 
 
Varför entreprenörer väljer equity crowdfunding som finansieringsmetod? 
Slutsats 1: Equity crowdfunding är inte enbart en kapitalanskaffningsmetod. 
 
I svaren på intervjufrågan gällande huruvida företagen ser på equity crowdfunding 
endast som en kapitalanskaffningsmetod finner vi grunden till denna slutsats. Samtliga 
entreprenörer samt crowdfunding-plattformens representant var överens om att metoden 
bidrar till mer än endast kapital. En equity crowdfunding-kampanj är alltså inte enbart 
en kapitalanskaffningsmetod utan genererar även spridning av ägarskap vilket i sin tur 
innebär ytterligare marknadsföring via dessa ägare som agerar ambassadörer för 
företaget. På så vis kan entreprenörer på ett effektivt och kostnadsfritt vis nyttja sina 
sociala medier för att sprida marknadsföring. Denna fördel tillkommer inte vid 
användandet av de traditionella metoderna och bör således starkt övervägas vid val av 
finansieringsmetod. Vi finner empiriskt stöd för att företag inte endast söker sig till 
equity crowdfunding för att finansieras, de söker sig dit för att det bidrar med en 
marknadsföringseffekt. Man kan även spekulera i om det till och med, för en del 
företag, kan ses som en ren marknadsföringsaktivitet som kostar equity. Företaget 
slipper de höga kraven som traditionella kapitalanskaffningsmetoder ställer och får 
många små ägare som inte investerar lika höga belopp och som således inte kräver lika 
mycket tillbaka. 
 
Slutsats 2: Equity crowdfunding är tillgängligt för företag i tidigare skeden än andra 
finansieringsmetoder. 
 
Slutsatsen grundas framförallt i att representanten från crowdfunding-plattformen menar 
att själva syftet med att starta upp plattformen var just för att möjliggöra finansiering för 
företag i tidigare skeden. Även ett av de intervjuade företagen, Rentl, påpekade att de 
upplevde att just denna finansieringsmetod var tillgänglig tidigare än andra. Detta 
faktum tror vi är otroligt värdefullt i entreprenöriella företag specifikt och det minskar 
det existerande finansieringsgapet. I och med att equity crowdfunding medför en större 
spridning av ägarskap sprids också risken mer än vid investering från en bank, 
affärsängel eller riskkapitalist. Därmed är det rimligt att företag som söker kapital i 
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tidiga skeden har större chans att få det via equity crowdfunding gentemot de andra 
metoderna. Med det sagt anser vi inte att användning av equity crowdfunding som 
finansieringsmetod ska begränsas till endast tidiga skeden. 
 
Vilka faktorer ligger bakom en lyckad equity crowdfunding-kampanj i Sverige? 
Slutsats 1: Den mest framträdande faktorn bakom en lyckad equity crowdfunding-
kampanj i Sverige är entreprenörernas höga aktivitet under kampanjens gång. 
 
Samtliga företag bortsett från My Independence var väldigt tydliga med vikten av 
aktiviteten kopplat till kampanjen. Att regelbundet uppdatera information samt snabbt 
kunna svara på befintliga och potentiella investerares frågor är essentiellt för en 
kampanjs framgång. En viktig aspekt i detta är att kampanjen från start är tydlig och 
pedagogisk då målgruppen inte ska antas vara fullt pålästa om företaget och dess 
aktiviteter. Kommunikation överlag är helt enkelt en nyckelfaktor bakom en lyckad 
crowdfunding-kampanj i Sverige.  
 
Slutsats 2: Ett befintligt socialt nätverk och tidiga investerare, ofta i form av vänner 
och familj, innan en kampanjs start är viktiga faktorer för att kampanjen ska lyckas.  
 
Slutsatsen grundar sig i att fyra av företagen samt både crowdfunding-plattformen och 
investeraren var överens om detta vikten av det sociala nätverket och tidiga investerare. 
Representanten från crowdfunding-plattformen menar att det finns ett flockbeteende hos 
investerarna ”Ser man däremot att det tickar på snabbt, då känner man ”andra 
investerare är kanske smartare än vad jag är, de ser potentialen”. Ett stort socialt 
nätverk är viktigt i och med att marknadsföringen genom rekommendationer är 
begränsad till storleken på entreprenörernas nätverk. Detta var något som bland annat 
Claes från Virtuous Vodka poängterade; ”Vi var redan ett 20-tal ombord vilket jag tror 
är väldigt bra när man ska crowdfunda, att man har ett stort nätverk när man sen drar 
igång crowdfundingen. Jag tror att när många misslyckas med crowdfunding handlar 
det just om det”.  Att företag har investerare innan kampanjen börjar behöver inte vara 
avgörande enligt Peter Almberg men det är, enligt vårt resultat, en fördel och något som 
vid första anblick kan tolkas som en kvalitetssignal av potentiella investerare. Som 
Marcus från Ekobryggeriet påpekade, är vänner och familj de som naturligt får veta om 
kampanjen först och deras investeringar och spridning av budskapet blir således viktiga 
för företaget. 
 

6.2 Rekommendationer samt förslag t i l l  v idare forskning 
Med bakgrund i denna studies resultat vill vi rekommendera entreprenörer att välja 
equity crowdfunding som finansieringsmetod. Kampanjen tar mer tid och kraft än 
många kan tro och därför rekommenderar vi entreprenörer att hålla hög optimism vid 
motgångar och budgetera för mer tid än de initialt tror behövs. Vi vill även 
rekommendera entreprenörer att vara aktiva i kommunikationen med befintliga och 
potentiella investerare under kampanjens gång för att nå bäst resultat.  
 
I och med att vi tror att equity crowdfunding är en finansieringsmetod som skulle kunna 
minska finansieringsgapet som unga och innovativa företag möter i Sverige 
rekommenderar vi även samhället att främja detta. Vi anser att det är i samhällets och 
politikers intresse att underlätta för företag att finansieras.  
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Angående vidare forskning är ett förslag som skulle kunna vara intressant att utföra en 
ny version av denna studie om några år då branschen har fått mogna ytterligare, på så 
vis finns förhoppningsvis ett större underlag för forskning och även fler 
framgångssagor. Vi tror att litteraturgapet man ser idag håller på att minskas i takt med 
det, i alla fall till synes, ökande intresset för fenomenet equity crowdfunding. Vi ser 
även att etablerandet av tydligare lagar och regleringar kring finansieringsmetoden i 
Sverige kommer att påverka branschen och därmed studieresultat om den. Lagen om 
spridningsförbud av investeringsmöjligheter, som representanten från crowdfunding-
plattformen nämnde, kan till exempel vara väldigt intressant att studera givet equity 
crowdfunding i och med att kampanjer tekniskt sett kan ses av alla med tillgång till 
internet.  
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att intervjua företag som har använt sig av 
equity crowdfunding men misslyckats och jämföra med de som lyckats. Detta skulle 
eventuellt kunna ge en tydligare bild av vad som är avgörande för en lyckad kampanj. 
 
Att storbanken Nordea nu håller på att ta sig an equity crowdfunding marknaden i 
Sverige (Ström, 2016) kanske kommer att leda till att faktorer bakom en lyckad 
kampanj kommer att se annorlunda ut i framtiden. Därför är ett förslag att forska kring 
om, eller hur, detta tillskott på marknaden förändrar branschen i stort.  
 
Det skulle kunna vara intressant att intervjua företag från olika crowdfunding-
plattformar då plattformarna eventuellt har olika processer och regler. Även en 
jämförelse mellan olika länder skulle vara relevant att forska i. Dessa förslag kräver 
dock en längre tidshorisont och var därför inte möjliga för denna studie.  
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Bilaga 1 
Intervjumall företag 
1. Varför sökte ni er till equity crowdfunding? 
2. Hur kom ni fram till andelen aktier som bjöds ut i kampanjen? 
3. Var crowdfunding en svår process att gå igenom? 
4. Var något förvånande med processen? 
5. Har ni sökt equity crowdfunding fler än en gång? 
6. Hur marknadsförde ni er crowdfunding? 
7. Vilken/vilka kanaler upplevde ni fungerade bäst? 
8. Upplevde du att vänner och familj hade en viktig roll i kampanjen? 
9. Vad var ert satta finansieringsmål för kampanjen? (Fanns det något spann?) 
10. Hur mycket fick ni in? 
11. Hur lång tid tog det att nå ert mål? 
12. Upplevde ni att det tillkom investerare under någon specifik tidpunkt i kampanjen? 
13. Vilken tid på året la ni ut er kampanj? Var det ett strategiskt val? 
14. Stötte ni på några problem? I så fall, vilka? Hur löste ni dessa? 
15. Använde ni er av andra finansieringskällor? 
16. Upplever ni att crowden har varit till hjälp på något annat sätt än som 

finansieringskälla? 
17. Upplever du i efterhand att ni var överoptimistiska i era framtidsutsikter? 
18. Har ni några tips på hur entreprenörer bäst lyckas med equity crowdfunding? 
19. Skulle ni rekommendera equity crowdfunding som finansieringsform? 
20. Har det funnits några nackdelar med equity crowdfunding? 
21. Finns det något ni vill tillägga? 
 

Intervjumall anonym crowdfunding-plattform 
1. Hur ser processen ut från och med ansökan till er till efter uppnått finansieringsmål? 
2. Är det en speciell typ av företag som söker sig till er? 
3. Vad letar ni efter hos företag som söker att använda er plattform? 
4. Vad händer om ett projekts finansieringsmål inte uppfylls? 
5. Kostar det något för företagen som inte når sitt finansieringsmål? 
6. Hur stor andel av företagen som är med på er plattform lyckas med sina 

investeringsmål? 
7. Ser du något tydligt mönster bland de projekt som lyckas på er plattform? (till 

exempel företags genre, vad som utlovas i gengäld?) 
8. Upplever du att belönings-baserad crowdfunding har påverkats efter att moms har 

införts för investerarna? 
9. Vilken typ av företag anser du passar respektive crowdfunding kategori? (kategori 

aktier, lån respektive belöning) 
10. Vem är den typiske crowdfunding investeraren? 
11. Vad är det genomsnittliga investeringsbeloppet hos er? 
12. Vilka anser du är de största förändringarna som har inträffat på crowdfunding 

marknaden sedan starten av er plattform? (till exempel är det en annan typ av 
företag som söker sig till er? kommer företagen till er i en annan del av sin process?) 

13. Varför tror du att inte fler använder sig av crowdfunding? 
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Intervjumall Peter Almberg 
1. Tenderar du se till andel aktier som bjuds ut i en equity crowdfunding kampanj som 

en kvalitetssignal? 
2. Har du någon erfarenhet av att entreprenörer som använder sig av equity 

crowdfunding har en tendens av att vara överoptimistiska i kommunikationen mot 
investerare? 

3. Tror du att det är avgörande för en kampanj att många investerar vid ett tidigt 
skede? 

4. Anser du att risken att det uppstår agentproblem (agency problems) är större, mindre 
eller likvärdig vid investering via equity crowdfunding jämfört med ett börsnoterat 
bolag? 

5. Anser du att problemet med informationsasymmetri är större, mindre eller likvärdigt 
vid investering via equity crowdfunding jämfört med att börsnoterat bolag? 

6. Vilka faktorer ser du främst till när du avgör om en equity crowdfunding kampanj är 
värd att investera i eller ej? 
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