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Förord 
 

Vi vill börja uppsatsen med att tacka alla som har hjälpt oss under undersöknings processen. 

Vi riktar ett stort tack till alla respondenter som tog sin tid och besvarade våra 

undersökningsfrågor och tack vare det så har denna studie kunnat genomföras. Vi vill även 

tacka vår handledare Cheick Wagué för hans kommentarer samt idéer som hjälpt oss genom 

studien.  

 

Stockholm, 10 Aug. -16 

 

Fatemeh Nouri & Samira Warsame 
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Sammanfattning  
  

Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie som syftar till att undersöka småföretagare och deras 

användning av crowdfunding. Under studien så har även de digitala plattformarnas perspektiv 

tagits med. De teorierna som undersökningen utgår ifrån är finansiella gapet, 

informationsassymmetri, pecking order teori och finansiella tillväxtcykeln. Studien har även 

beskrivit andra traditionella finansieringsformer utöver crowdfunding. Fyra respondenter som 

representerar sina företag som verkar i mat och dryckes branschen har intervjuats och även 

två digitala plattformar har deltagit i undersökningen. Studiens resultat visar att crowdfunding 

är ett finansiering alternativ som gynnas av mikroföretag när de har svårt att finansiera sig. 

Det finns ingen tydlig förklaring bakom valet mellan lån och andelsbaserad crowdfunding. 

Studien kommer också fram till att crowdfunding är ett hjälpmedel för företag i början av sin 

uppväxt, då andra traditionella finansieringsalternativ kan vara mer lämpliga ju mer företaget 

växer.  

 

Nyckelord: Crowdfunding, informationsassymmetri, små företag, pecking order teori  
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Abstract  

 

The paper is a qualitative case study designed to investigate small businesses and their use of 

crowdfunding. During the study, as also the digital platforms perspectives included. The 

theories that the study assumes the financial gap, information asymmetry, the pecking order 

theory and financial growth cycle. The study has also described other traditional forms of 

financing beyond crowdfunding. Four respondents representing their companies operating in 

the food and beverage industry has been interviewed and also two digital platforms have 

taken part in the survey. The study results show that crowdfunding is a funding alternatives 

favored by micro-businesses when they have difficulties with funding. There is no clear 

explanation for the choice between loans and share-based crowdfunding. The study also 

concluded that crowdfunding is a tool for business at the beginning of it starting, when other 

traditional financing options may be more appropriate the more the company grows. 

Keywords: Crowdfunding, information asymmetry, small businesses, the pecking order theory 
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Ordlista 

Småföretag 

Enligt Tillväxtverket (2016a) definieras småföretag som anställer färre än 50 personer och har 

en omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro.  

Mikroföretag 

Tillväxtverket (2016a) definierar de företag som har färre än 10 anställda, och företagets 

omsättning samt balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år som mikroföretag. 

ALMI 

Andrén et. al (2015) beskriver Almi ett aktiebolag som ägs av staten i syfte att främja 

tillväxten hos små och medelstora företag. Verksamheten är orienterad till att hjälpa företagen 

med finansiering, konsulteringstjänster mm.  

Friends & Family 

Entrepreneur (2016) definierar friends & family begreppet som en låneform av pengar som 

företagsägaren får för att finansiera sin verksamhet genom familjemedlemmar eller vänner. 
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1. Inledning 

Detta kapitel ämnar att beskriva för läsarna småföretagarnas svårigheter 

att finansiera sina verksamheter. Därefter presenteras syftet med uppsatsen 

och avslutningsvis motiveras avgränsningen. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Crowdfunding 

Crowdfunding är ett begrepp som Gerber et al. (2013, s2) beskriver härstammar från 

crowdsourcing där man vänder sig till ett nätverk av människor för att samla kapital. Enligt 

Finansinspektionen (2015, s.5) är crowdfunding inte lika etablerad i Sverige samt inte är 

ekonomiskt något nytt utan det är de digitala plattformarna som ger företagen fler möjligheter 

att samla kapital via allmänheten smidigt och är ett alternativ till de traditionella 

finansieringsformerna. Finansinspektionen har utgått från Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (Eba) för att definiera 

begreppet crowdfunding. Esma (2014, s.4) definierar crowdfunding som ett sätt för företag att 

anskaffa kapital genom diverse plattform som verkar på nätet via ”massorna”. Det innebär att 

företagen presentera sina idéer till potentiella investerare som möjligtvis inte är insatta. 

Belleflamme et al. (2013, s.1-2) beskriver fyra former av crowdfunding: lånebaserad, 

andelsbaserad, belöningsbaserad och donationsbaserad. 

Donationsbaserad crowdfunding enligt Eba (2014, s8) går ut på att investerarna donerar 

pengar utan en finansiell förväntan. Mollick (2014, s.3) menar att när investerarna skänker 

pengar till olika typer av humanitära projekt utan förväntningar att få tillbaks en avkastning 

hamnar de i en filantropisk roll. Även lånebaserad crowdfunding har förklarats av Eba (2014, 

s.8) och det innebär att företag har förbundit sig att betala tillbaka pengarna med eller utan 

ränta till investerarna under ett förbestämt tidsram. Relationen mellan företagen och 
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investerarna definieras oftast som långivare och låntagare. Andelsbaserad crowdfunding går 

ut på att företagen i utbyte mot kapital erbjuder andel i företaget medan belöningsbaserad 

crowdfunding går ut på att investerarna ger kapital till företagen i utbyte mot en icke monetär 

belöning som exempelvis biljetter till en film eller böcker. Mollick (2014, s.3) menar att 

belöningarna kan kan även innefatta att träffa skaparna av ett projekt eller ha input i en 

produkt som tillverkas. Investerarna behandlas som kunder som får extra förmåner genom att 

få bättre priser samt möjligheten att få produkten tidigare än alla andra. 

De fyra formerna av crowdfunding tillåter entreprenörer att samla pengar från allmänheten 

genom nätet. Till skillnad från vanliga traditionella sätt att ta lån genom banken menar Gerber 

et al. (2013, s.1) att crowdfunding ger företag möjligheten att nå direkt till människorna och få 

stöd finansiellt via nätbaserade plattformar. Det förstärker även Belleflamme et al. (2013, s.4) 

som säger att crowdfunding ger företagen nya sätt att finansiera sina projekt samt utvecklar en 

djupare relation med massan då personer blir investerare och eventuella konsumenter.  

Parterna som innefattar de flesta former av crowdfunding enligt Finansinspektionen (2015, 

s.6-7) är de som investerar kapital, de som söker kapital och den tredje parterna fungerar som 

en mellanhand mellan de två. Vidare visar finansinspektionens kartläggning två olika typer av 

plattformar, aktiv plattformar och passiva plattformar.  Passiva plattformar ämnar endast att 

förena investerare och kapitalsökande medan aktiva plattformar erbjuder ytterligare tjänster 

som påverkar investeringsbesluten indirekt eller direkt.  Det finns flera plattformar 

tillgängliga för entreprenörer att söka kapital i Sverige och bland dessa är FundedByMe, 

Crowdcube, Toborrow  m.fl.  

Det finns cirka 452 plattformar i världen bland annat Kickstarter, IndieGoGo och RocketHub. 

Gerber m.fl. (2013, s.2) där man kan samla in pengar på nätet.  Kickstarter som är en 

amerikans webbsida, lanserades 28 april 2008, har sen dess framgångsrikt backat över 2,5 
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miljarder dollar av cirka 11 miljoner investerare i lite över 110 tusen projekt. (Kickstarter, 

2016) 

 

 

1.1.2 Småföretagens betydelse i Sverige 

 

I rapporten “Små företags behov av krediter och systemen för att tillgodose dem “som 

genomfördes av Kontio i uppdrag av Tillväxtverket beskrivs det att Sverige i jämförelse med 

andra länder har storföretagen en stor del av landets Bruttonationalprodukt (BNP) och det har 

inneburit att småföretagen limiterad i många aspekter både politisk och finansiellt. Efter 1970 

efter en strukturkris börjande man omvärdera små och medelstora företagens betydelse för 

samhället och på senare år har småföretag roll blivit allt mer viktig för samhället då dessa 

företag har format och har stått för en betydlig del av utvecklingen och innovationer.  

Det som anses vara småföretag är i många fall nystartsföretag får entreprenörskapet betraktas 

som väsentlig för att förnya näringslivet. Idag anses småföretagen stå för en stor del av 

sysselsättningen samt en stor del av innovationerna och entreprenörskap i Sverige enligt 

Tillväxtverket (2016b, s.7) 

 

Ekonomifakta (2016a) beskriver att 99,9% av alla företag i Sverige klassificeras som små 

företag, varav 22,62% av dem räknas som mikroföretag. I Privata Affärer (2012) nämner 

Anna Blommen i en artikel om att nio av tio startade jobb startas som småföretag och detta 

har lett till att de senaste 20 åren har antal små företagare nästan fördubblats. Beroende på 

företagets situation kan företaget välja mellan olika finansieringsformer för att bedriva sin 

verksamhet och bland dessa beskriver Verksamt (2015a) eget kapital, banklån, factoring och 

affärsänglar. 
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1.2 Problemdiskussion 

Finanskrisen 2008 påverkade den ekonomiska tillväxten i Sverige enormt. Produktions 

minskning och förändring i arbetsmarknaden ledde till mindre behov av arbetskraft vilket 

förklarar den ökade arbetslösheten i landet under den tiden, detta är vad Ekonomifakta 

(2009b) beskriver. Enligt Enterprise Survey (2015) har finanskrisens effekter på 

småföretagens finansmöjligheter varit kraftiga och fram tills idag så har man kunnat se att 

dessa små företag har svårigheter med att finansiera sig externt. En stor faktor som ligger 

bakom de finansieringssvårigheter som småföretag möter är att de har det svårare och få ut 

krediter från bankerna. Detta beror på att bankerna inte har tillräckligt information om dessa 

nystartade företag. Företagarna (2015a) redogör för de höga kostnader som bankerna ställer 

för deras lån jämfört med aktiemarknadens avkastning och dagslägets låga ränta är dock också 

en faktor som gjort det svårare för företag att finansiera sig. 

Bankerna samt riskkapitalbolag är intresserad av att finansiera de större företag som kan 

garantera snabba resultat, därför är de oftast inte villiga att ta risken och finansiera de 

nystartade små företagen. Crowdfunding som är ett ganska nytt finansieringsalternativ och har 

blivit alltmer populär inom Sverige. Verksamt (2015b) pekar på att denna finansieringssättet 

möjliggör finansieringen inom småföretag samt är ett smart sätt att pröva efterfrågan på 

produkten/tjänsten. Crowdcube (2013) hävdar att med Crowdfunding kan ett företag få in 

mindre summor från olika investerare från hela världen för att på så sätt finansiera och 

utveckla sin verksamhet.  

Småföretagen stöter på fler svårigheter än större företag vid kapital insamlingen. Enligt Yang 

Dong & Chao Men (2014, s.2) brukar småföretagen oftast förlita sig på interna kapital samt 

informella kreditmarknader. Relationen mellan långivare och låntagare har en stor betydelse 

för småföretagens möjligheter till externa finansiering. En rad undersökningar har gjorts av 

många forskare och bland dem lyfter Stiglitz and Weiss (1981 se Yan Dong & Chao Men, 

2014, s) fram upp informationsasymmetri som en faktor som begränsar småföretagarnas 

möjligheter till banklån.  

Banklån är den primära källan för småföretagare att finansiera sina verksamheter och de 

förlitar sig i större utsträckning på bankerna enligt Yan Dong & Chao Men (2014, s.3). 

Företagarna som är Sveriges största organisation och representerar kring 70 000 företagare 
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genomförde en studie och enligt Företagarnas(2015b) finansieringsrapport uttryckte att cirka 

hälften av småföretagen har svårighet med att låna kapital för att utöka sina verksamheter 

samt anställa flera personaler. Detta trots att småföretagen står för 4 av 5 nya jobb som 

skapas. Hos Tillväxtverket (2016c) kan man se en nedgång i andelen småföretag som beviljats 

lån och kredit. År 2005 låg andelen beviljade på 38,8% men har stadigt sjunkit till 24,6% år 

2014. Enligt Garner & Kyllenius (2004, s.59-61) är bankerna reglerade genom 

bankrörelselagen och har rätt att administrera pengar åt både privatpersoner och företag. Det 

innebär även att bankerna är försiktiga med att ta risker med spararnas pengar för att inte 

förlora dem. Från ett samhällsperspektiv så är det viktigt att det går och lita på att bankerna 

hanterar pengarna på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Tillit är en viktig faktor mellan 

privatpersoner och banken för ett fungerande samhälle. 

Det medför att bankerna utgår från en strikt kreditpolicy och är försiktiga med att bevilja lån 

till företag som exempelvis inte har historiken att falla tillbaks på som större och etablerade 

företag har. Vidare beskriver Garner & Kyllenius (2004, s37, 73) småföretagarnas möjligheter 

till olika externa finansiering där man tar upp en rad olika finansieringsalternativ som kan 

hjälpa småföretagen att hantera likviditetsbrister och bland dessa är, factoring, affärsänglar, 

banklån och kapital mot ägande. 

Brist på kapital hos privat personer som är villiga och starta upp ett företag har lett till att flera 

idéer stannat och inte blivit till verklighet, detta är vad ungaaktieägarna (2009) beskriver. 

Riskkapitalbolag är ett finansierings alternativ som kan vara till hjälp när banker kräver stora 

säkerhet som de flesta nya unga entreprenörer saknar i början. Riskkapitalister kräver i sin tur 

höga avkastning på deras investering för att kunna försäkra sig. Även riskkapitalisternas krav 

kan inte alltid vara möjliga för personen som ska starta upp sin verksamhet eftersom detta 

innebär att företaget får in nya ägare. En nackdel med riskkapital insats som verksamhet 

(2015) påpekat på är att ägarens kontroll över sitt företag minskar. Enligt unga aktieägarna 

(2009) kräver riskkapital investerare normalt en årsavkastning mellan 20 och 50 %. Detta kan 

därför anses som en stark anledning till att denna finansierings form väljs bort inom de första 

tillväxtfaserna. Verksamt (2015c) beskriver att riskkapital investerare börjar med att 

undersöka företag som sökt kapital, detta för att se ifall företaget har förmågan att växa. 

Dessutom ställer investerarna ett krav på att företaget ska kunna etablera sig internationellt.  
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Business know-how publicerar en artikel år 2011 om sju olika anledningar som kan orsaka till 

att småföretag misslyckas. Den största orsaken som artikeln nämner är att ledningen saknar 

kompetens inom området. Det poängteras även att en ledare bör vara företagsam på strategisk 

tänkande, göra övergångar och föreställa nya möjligheter för framtiden. En ytterligare 

anledning som nämns är brist på planering. När man vänder sig till banken vid kapitalbehov 

så kräver bankerna en affärsplan, med denna anledning bör man ha ett korrekt affärsplan för 

att få sitt lån beviljade 

Crowdfunding har på senare år blivit allt mer efterfrågad som ett alternativ till företag som 

söker extern finansiering, vilket Belleflamme, Lambert & Schwienbacher (2014, s.1) 

beskriver. Globalt har crowdfunding ökat i popularitet och Finansinspektionen (2015) har 

rapporterat en ökning på 167 % år 2014 från förgående året 2013. En kartläggning av 

crowdfunding genomfördes i Sverige av Finansinspektionen (2015) på uppdrag av regeringen. 

Målet var att öka kunskapen då crowdfunding endast utgör en minimal del av den totala 

finansieringen i Sverige och att denna typ av finansieringsform är till viss del reglerad. 

Rapporten ämnade ta reda på huruvida ytterligare regleringar krävs. 

I uppdrag av Europakommissionen har projektet Trackfast (2016) i syfte att undersöka 

Europas mat och dryck redogjort att branschen är mycket fragmenterad. Småföretag och 

mikroföretag utgör över 99 % av industrin och sammanlagt produceras dessa företag lite över 

48 % av omsättningen i branschen samt anställer cirka 60 %. Mat och dryckesbranschen är 

den största sektorn i EU gällande omsättning och sysselsättning. Enligt Livsmedelsföretagen 

(u.å.) är mat och dryckesbranschen den fjärde största marknaden i Sverige med ett 

tillverkningsvärde på över 170 miljarder. 

I ett pressmeddelande som publicerades under januari 2016 i EY Building a better working 

world berättas det om en undersökning som genomfördes för EY Entrepreneur Of The Year 

där mat och restaurangbranschen anses vara mest lockande för svenskar om de skulle starta 

eget företag, dock tycker 47 procent att det är för hög risk för privata ekonomin, däremot 

svarade 36 procent av de som deltog i undersökningen att det är svårt med att anskaffa kapital 

och svårigheten med finansieringen är de största hindren för att starta egen verksamhet.  
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1.3 Problemformulering 

Crowdfunding är en ny finansierings alternativ som har blivit alltmer vanligare bland 

småföretag i Sverige. Unga entreprenörer använder denna finansierings form när de behöver 

få lån av kapital för att finansiera sina verksamhet. Dock har de traditionella 

finansieringsformer såsom banker och riskkapitalister alltid varit efterfrågade. Denna studie 

ämnar att undersöka vilka anledningar tillgår valet av crowdfunding fast än andra finansiering 

former är tillgängliga. 

 

1.4 frågeställningar 

I. Varför väljer småföretagen att använda sig av crowdfunding som 

finansieringsalternativ? 

II. Hur resonerar företagen kring de traditionella finansieringsformerna? 

III. Varför väljer småföretagen en lånebaserad crowdfunding jämfört med en 

andelsbaserad crowdfunding? 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför småföretag väljer att använda sig av 

crowdfunding trots att andra finansierings alternativ är tillgängliga.  

1.6 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till mikroföretag som har använt sig av crowdfunding och som är 

verksamma i Sverige. Studien fokuserar endast på crowdfunding enligt företagen och 

plattformens perspektiv där investerarna har finansiella förväntningar på avkastningen, därför 

berör studien inte donation- eller belöningsbaserad crowdfunding.  Vi har även avgränsat oss 

till företag som verkar i mat- och dryckesbranschen, då detta är en viktig sektor inom landet.  
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1.6 Disposition 

  

INLEDNING 

Detta kapitel ämnar att beskriva för läsarna småföretagarnas 

svårigheter att finansiera sina verksamheter. Därefter presenteras 

syftet med uppsatsen och avslutningsvis motiveras 

avgränsningen. 

METOD 

Metod avsnittet avser att förklara för läsaren olika möjliga 

metoder för att sedan gå över till att motivera varför vi valde en 

specifik angreppsätt. Kapitlet avslutas med en kritisk granskning 

av den valda metoden. 

 

Under detta kapital presenteras tidigare teorier samt redogörs de 

olika finansieringsformer som är lämpliga för studiens syfte. 

Beskrivningar av finansierings typerna kommer förklaras som en 

bakgrund till crowdfundingens framväxt.  

 

TEORETISK 

REFERENSRAM 

EMPIRI 

Detta metodkapitel avser att redovisa information som har erhållits 

av utvalda företag och plattformar. Vidare presenteras 

respondenternas tankar kring olika typer av finansieringsformer 

och hur dessa prioriteras i företaget. Respondenterna har valt att 

inte vara anonyma och därav kommer att introduceras med namn 

och position inom respektive företag.  

 

ANALYS Under detta kapitel kopplas teorin med empirin, och utifrån teori 

kategorierna kopplas intervjuernas resultat. 

 

SLUTSATS OCH 

AVSLUTANDE 

DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför småföretag väljer 

att använda sig av crowdfunding trots att andra finansierings 

alternativ är tillgängliga.  
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2. Teoretisk referensram 

 

Under denna kapital presenteras tidigare teorier samt redogörs de olika 

finansieringsformer som är lämpliga för studiens syfte. Beskrivningar av 

finansierings typerna kommer förklaras som en bakgrund till 

crowdfundingens framväxt.  

 

2.1 Finansiella gapet 
 

Winborg (2003, s.29) delar finansiella gapet som två olika delar där första delen består av en 

utbudssida som innefattar den externa finansiären såsom banker och riskkapitalbolag samt en 

efterfrågesida som syftar på de småföretagens efterfråga på externa kapital. Han menar att det 

finansiella gapet på utbudssidan uppstår på grund av att efterfrågan är relativ högre än utbudet 

av långfristig extern finansiering. Winborg (2003, s.30) anser att brist på information och 

kunskap hos små företag samt även deras motvilja att använda extern finansiering kan orsaka 

att ett efterfrågebetingat gap uppstår. 

 

Landström (2003, s13) förklarar några faktorer från en finansiärensperspektiv som anses ligga 

bakom att en finansierings gap uppstår, bland annat den höga risken. Många små företag har 

gått i konkurs relativt snart efter etableringen, med det anser Storey (1994, se Landström 

2003, s13) att det är en stor risk att finansiera företag då tidigare studier har visat att de unga 

företagen föredrar att gå i konkurs eller lägga ner av andra skäl. 

Nya små företag har för lite kunskap och erfarenhet jämfört med större företag, detta gör det 

svårare för finansiärerna att analysera och hantera dessa företag enligt Landström (2003. 

s.13). En annan faktor som han påpekar på är att små företag ofta kräver mindre kapitalbelopp 

vilket innebär att transaktionskostnader samt kontrollkostnaderna blir relativt höga. 

Det är inte lätt för en enskild företagare att ha tillräcklig kunskap om vilka olika 

finansieringsmöjlighet som det finns, detta skapar i sin tur brist på kunskap hos de mindre 

företagen. Dessutom har dessa företag en negativ attityd till extern kapital som innebär bland 

annat finansiering via affärsänglar. Lindström (2003, s.14) hävdar att de mindre företagen 

föredrar i första hand ett internt medel. Dessa två faktorer är ett exempel på problem utifrån 

ett företagsperspektiv enligt Landström (2003, s14). Utöver dessa punkter förklarar 
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Landströmden informationsasymmetri som föreligger mellan finansiärerna och företagen som 

de störars variabler som orsakar att ett finansiellt gap uppstår.  

 

 

Det finansiella gapet. Landström (2003) 

2.2 Informationsasymmetri 
 

Låntagaren/företaget vet vanligtvis mer om sina säkerheter och förmågan än någon annan dvs. 

långivaren/investeraren. Hayne E. Leland & David H. Pyle (1977, s371) menar att företaget 

har alltid någon form av insider information om det projekt som de vill finansiera. Landström 

(2003, s13) hävdar att informationsasymmetri är en anledning till att finansiella gapet uppstår.  

Enligt Hayne E. Leland & David H. Pyle (1977, s.371) så kan inte företaget enkelt tala om all 

information som rör deras projekt, eftersom det är en bonus som företaget får om de har mer 

positiva egenskaper, med denna anledning väljer företagen att inte vara helt ärliga med sin 

givande information. Kostnaderna för att kontrollera om verkliga egenskaper från 

utomstående finansiärer kan vara ganska höga, om inte omöjliga. Kvalitén på produkten som 

företaget erbjuder kan påverkas av informationsasymmetri, då företaget kan helt enkelt inte 

vara ärligt med information som ges ut till marknaden, detta är ett exempel som författarna tar 

upp i studien. 

2.3 Pecking order teori 
 

Valet av finansieringskällor styrs företagare av en hierarkisk ordning, detta är hur 

Landström(2003, s14) beskriver pecking order modellen. Myers och Maljuf (1984, se 

Landström (2003), s, 14) har sammanställt en modell som kännetecknar pecking order, i 

modellen kommer företag som är i behov av kapital välja i första hand att finansiera sig med 

hjälp av internt medel, i andra hand genom en låneform och i sista hand väljer företag att 
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finansiera sig med eget kapital på nytt. De anser att den största orsaken till att företag väljer 

helst att finansiera sig genom internt medel är på grund av informationsasymmetrin, där 

ledningen antas ha bättre information än någon annan dvs. finansiärerna, vilket minskar risken 

för företagets aktier att undervärderas.  Hayne E. Leland & David H. Pyle (1977, s.372) påstår 

att småföretag helt enkelt inte kan lätt kommunicera sin kvalité på ett trovärdigt sätt. 

Det är inte nödvändigt för företag att gå igenom alla steg i pecking order modellen enligt 

Howorth (1999, se Berggren 2003, s.50), med denna anledning har han genomfört en 

förkortad modell av den grundläggande pecking order modellen. Han menar att varje 

småföretag kan hamna på olika steg beroende på deras kontrollversion, ett exempel är att 

företag som har en hög kontrollversion kommer inte behöva söka kredit hos en bank. 

 

2.4 Finansiella tillväxtcykeln 
 

Berger & Udell (1998, s 660) beskriver finansiell tillväxtcykel modellen som ett antal faser 

som företaget passerar sig igenom. För att veta vilka finansiärer är lämpliga för företaget bör 

man titta på vilket fas företaget ligger på, dock förändras finansierings möjligheterna när 

företaget utvecklas. De ger ett exempel på uppstartsfasen och menar att företaget under denna 

fas föredrar att utnyttja egna besparingar och lån från bekanta som familj och vänner. Efter att 

företaget passerat uppstartsfasen och gått vidare genom tillvätcykeln så blir andra finansiärer 

lämpliga såsom affärsänglar och riskkapitalbolag, banker kan också vara möjliga under denna 

fas fast än riskerna kan fortfarande vara relativ höga. De sista två fasen under tillväxtcykeln är 

mognad och nedgångsfasen, vilket Berger & Udell (1998, s.660) anser att banklån är då en 

bra finansierings val för företagen under dessa faser, dock anser de att under nedgångsfasen 

kan ändå banklån vara en svår källa och få tag på och att räntan på lån är ofta höga. 

Berger & Udell (1998, s 662) menar att ju mer företaget växer så ökas även deras 

finansierings möjligheter för att täcka sin finansierings behov. Dock anser de att alla 

möjligheter inte kan tillfredsställas på alla företag då bland annat storlek och ålder spelar 

också sin roll.   
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2.5 Finansieringsformer 
 

Här redovisas några av de traditionella finansieringsformer som för företagen. Beskrivningar 

av finansieringstyperna kommer att förklaras som en bakgrund till crowdfundingens framväxt. 

 

2.5.1 Bankfinansiering 

 

För ett företag som behöver extern finansiering erbjuder banken lån till olika typer av 

satsningar eller för att hjälpa likviditeten. Garmer & Kyllenius (2004, s.56) menar att banken 

oftast har krav på lånet och det är full återbetalning samt säkerheter på att företaget kan betala 

tillbaka lånet för kravet är att företaget betalar tillbaka utan hänsyn till om det har gått bra 

eller dåligt. För större och etablerade företag finns det andra finansiärer man kan gå till för att 

säkra kapital men för småföretagen är det i princip banker som gäller. Enligt Garmer & 

Kyllenius (2004, s.60-61) tittar banken på företagets återbetalningsförmåga samt dess 

säkerhet innan de beviljar ett lån. De bedömer företagets verksamhet och baserad på det 

försöker måla upp en bild av företagets återbetalningsförmåga i framtiden. Bankerna är 

reglerade av bankrörelselagen och är därför tvungna att bedöma låneförfrågningarna noggrant 

och säkert. Bankrörelselagen ålägger att bankerna ska kräva säkerheter vidutlåning.  Genom 

att kräva säkerheter ökar även banken möjligheterna att få pengarna tillbaka även om det går 

dåligt för företaget. Det innebär även att bankerna har hårda krav vid utlåning och är 

försiktiga med att bevilja lån speciellt till företag i uppsartsfas då de är mer riskfyllda än 

större etablerade företag. Bankerna chansar därför inte och utan tillräckligt med säkerheter 

beviljas oftast inte lån. 

2.5.2 Affärsänglar 

 

Riskkapitalbolag som även benämns som private equity är ytterligare sätt för småföretagarna 

att finansiera sig. Enligt Andren m.fl. (2015, s.80 -81) är venture capital en variant av 

riskkapital där bolagen blir aktiva delägare i företaget de investerar i under en begränsad tid. 

De räknar inte en fullständig återbetalning av sin investering men de förväntar sig en 

finansiell avkastning. Det sker genom en så kallad exit. Venture kapitalbolagen säljer antingen 

sin andel till ett mer etablerad företag eller introducerar företaget till en ny marknad.   

 

Affärsänglar är ett mer informell alternativ till venture capital bolag där privatpersoner går in 

med egna pengar och investerar i företagen. Garmer & Kyllenius (2004, s73) begreppet 
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härstammar från det engelska ”Business angel” och affärsänglar tenderar att gå in i ett 

tidigare skede i företaget där Andren m.fl. (2015, s.80 -81) påpekar att affärsänglar har 

mycket att bidra till ett snabbväxande företag bland annat har de mycket erfarenhet INOM 

entreprenörskap som gynnar företagen de investerar i. På samma sätt som venture capital 

bolag får affärsänglar en finansiell avkastning genom ett exit. Affäränglar och venture 

kapitalbolagen fokuserar på så sätt på nystartade företag. Garmer & Kyllenius (2004, s73) 

menar även att företagets framgång utgår från att ett företag samarbetar med rätt affärsängel. 

Affärsänglar har oftast ett stor påverkan på företagen och en stor engagemang. En del är 

passiva och är endast intresserade av att investera finansiellt men inte av aktivt arbeta med 

verksamheten. Det finns affärsänglar som har olika erfarenheter och genom att hitta den rätta 

kan detta bidra till företagsutvecklingen. 

 

2.5.3 Eget Kapital 

 

Eget kapital består av vinster som återinvesteras i företaget samt kapitaltillskottet från ägarna 

och enligt Garmer & Kyllenius (2004, s14) är det oftast besvärligt för ägarna att investera 

kapital i uppstartsfasen. Andren m.fl. (2015, s.72) beskriver att riskerna ser olika ut beroende 

på företagsformen. För enskilda företag (som inte är aktiebolagsformade) och för 

handelsbolag är ägarna ansvariga för bolagets skulder och blir direkt betalningsskyldiga till 

skillnad från aktiebolag. Vidare förklarar Andren m.fl. (2015, s.68) att ju mer vinst ett företag 

genererar desto mer ökar det egna kapitalet. 

2.5.4 Factoring 

 

Factoring är en finansieringsform som kan lösa likviditetsproblem för ett företag i initialläget 

som har påbörjat med försäljningen. Garmer & Kyllenius (2004, s37-38) menar att det hjälper 

företag som har levererat varor till kunder där kunderna har en kredit tid och det innebär att 

företaget måste ha kapital för att kunna producera och leverera varorna men får inte in kapital 

i startskedet. Factoring innebär att ett företag antingen tar lån från en mellanhand och 

använder fakturorna som en säkerhet eller att man säljer fakturorna direkt och får pengar. 

Mellanhänderna kan vara företag som är inriktade i denna typ av handel eller banken som får i 

sin tur kräva pengarna från kunden.  

Garmer & Kyllenius (2004, s37-38) beskriver att fakturabelåning är den vanligaste formen 

som används av företag. Genom att belåna sina fakturor kan företag få tillgång till kapital 
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snabbt och lösa eventuella likviditetsproblem som uppkommer i den tidiga fasen. 

Anledningen till att fakturaköp inte är lika populärt är att mellanhänderna måste i stort sätt 

avgöra att risken är låg för att inte få pengarna. (s.40) 

2.5.5 Crowdfunding 

Crowdfunding är ett begrepp som härstammar från crowdsourcing där man vänder sig till ett 

nätverk av människor för att lösa olika typer av problem. Gerber et al. (2013, s2). Enligt 

Finansinspektionen (2015, s.5) är crowdfunding inte lika etablerad i Sverige men de har utgått 

från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska 

bankmyndigheten (Eba) definition. Esma (2014, s.4) definierar crowdfunding som ett sätt för 

företag att anskaffa kapital genom diverse plattform som verkar på nätet via ”massorna”. Det 

innebär att företagen presentera sina idéer till potentiella investerare som möjligtvis inte är 

insatta. Belleflamme et al. (2013, s.1-2) beskriver fyra former av crowdfunding: lånebaserad, 

andelsbaserad, belöningsbaserad och donationsbaserad. 

Donationsbaserad crowdfunding enligt Eba (2014, s8) går ut på att investerarna donerar 

pengar utan en finansiell förväntan. Mollick (2014, s.3) menar att när investerarna skänker 

pengar till olika typer av humanitära projekt utan förväntningar att få tillbaks en avkastning 

hamnar de i en filantropisk roll. Lånebaserad crowdfunding har Eba (2014, s.8) definierat som 

att företag har förbundit sig att betala tillbaka pengarna med eller utan ränta till investerarna 

under ett förbestämt tidsram. Relationen mellan företagen och investerarna definieras oftast 

som långivare och låntagare. 

Andelsbaserad crowdfunding går ut på att företagen i utbyte mot kapital erbjuder andel i 

företaget. Eba (2014, s.8) och belöningsbaserad crowdfunding går ut på att investerarna ger 

kapital till företagen i utbyte mot en icke monetär belöning såsom biljetter till en film eller 

böcker Eba (2014, s.8). Mollick (2014, s.3) menar att belöningarna kan vara att träffa 

skaparna av ett projekt, ha input i en produkt som tillverkas etc. Investerarna behandlas som 

kunder som får extra förmåner genom att få bättre priser, möjligheten att få produkten tidigare 

än alla andra. 

Dessa former av crowdfunding tillåter entreprenörer att samla pengar från massorna genom 

nätet. Till skillnad från vanliga traditionella sätt att ta lån genom banken menar Gerber m.fl. 

(2013, s.1) att crowdfunding ger företag möjligheten att nå direkt till människorna och få stöd 
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finansiellt via nätbaserade plattformar. Det förstärker även Belleflamme m.fl. (2013, s.4) som 

säger att crowdfunding ger företagen nya sätt att finansiera sina projekt samt utvecklar en 

djupare relation med massan då personer blir investerare och eventuella konsumenter. 

Det finns cirka 452 plattformar världen bland annat Kickstarter, IndieGoGo och RocketHub. 

Gerber m.fl. (2013, s.2) där man kan samla in pengar online.  Finansinspektionen (2015) har i 

sin rapport kartlagt flertals plattformar som verkar i Sverige och bland dem nämns 

Crowdcube, FoundedByMe, Toborrow m.fl. 

 

  



23 

 

3. Metod 

Metodavsnittet avser att förklara för läsaren olika möjliga metoder för att 

sedan gå över till att motivera varför vi valde en specifik angreppsätt. 

Kapitlet avslutas med en kritisk granskning av den valda metoden. 

3.1 Möjliga metoder 
 

Det finns två möjliga forskningsmetoder som kunde tillämpas till denna studie, kvalitativ och 

kvantitativ forskningsmetoder enligt Bryman & Bell (2011, s25,39-40). Den kvalitativa 

metoden kännetecknas av betoningen på ord och tar hänsyn till respondenternas olika 

uppfattningar av verkligheten. Den kvantitativa ansatsen fokuserar på datainsamlingen och 

utgår ifrån en deduktiv angreppsätt. Detta innebär att utgångspunkten är teorierna och därifrån 

fastställa olika hypoteser som ska ställas mot den empiriska studien. Den kvalitativa metoden 

utgår från en induktiv angreppsätt vilket innebär det omvända och man tolkar observationerna 

och formar teorin därefter. Det som utmärker kvantitativa metoden är generaliserbarheten. 

Bryman & Bell (2011, s.100) menar att forskaren som använder sig av kvantitativ metod är 

ute efter att generalisera till andra situationer än det som var av intresse just då. Det menar de 

är viktigt att få ett representativ urval för att kunna göra en generalisering. Nackdelen är att 

metoden förlitar sig i större utsträckning på mätinstrumentet såsom enkäter där det finns en 

risk att respondenterna inte har kunskapen för att kunna svara på frågorna eller om de ens 

uppfattar frågorna på samma sätt som forskaren avsett enligt Bryman & Bell (2005, s.105)  

De nackdelar som den kvalitativa metoden har beskrivs av Denscombe (2009, s.399) kan 

bland annat innefatta att resultatet är inte generaliserbar i större fall och är inte lika 

representativ av sitt urval som om man hade genomfört en kvantitativ studie. Forskarens 

perspektiv spelar även en stor roll i uppsatsen då ens eget perspektiv och bakgrund kan spela 

roll i skapande och analysen av studiet.  De fördelar som beskrivs i den kvalitativa 

tillvägagångsättet är att materialet man får in av studiet är mycket och detaljerat i ett begränsat 

område vilket innebär att det underlättar för forskaren när det gäller att förklara komplexa 

problem.  

3.2 Val av metod 

Vi har valt att intervjua ett fåtal företag och då lämpar sig en kvalitativ fallstudie. Denscombe 

(2009, s.59-60) redogör att denna typ av metod lämpar sig bäst när en undersökning fokuserar 
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på ett fåtal fall för att förstå på djupet. För att få en djupare inblick i mikrosmåföretags 

perspektiv valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Denscombe (2009, s.59-60) beskriver 

att denna metod är motsatt till en enkätundersökning där målet är att nå ut till så många 

respondenter som möjligt. En fallstudie lämpar sig bäst vid undersökningar där forskaren vill 

förklara eller beskriva processer eller relationer i olika komplexa situationer Vi valde att 

använda den kvalitativa forskningsansatsen för att förstå på djupet varför småföretagen 

resonerar som de gör gällande crowdfunding och de traditionella finansieringsformerna.  

Genom intervjuer kunde vi få in mycket material för att försöka förstå hur de resonerar kring 

våra frågeställningar. Yin (2011, s23) skriver att fallstudier passar frågeställningar som ämnar 

svara på bland annat ”hur”, ”vad” samt ”varför”. Det centrala med fallstudier enligt Yin 

(2011, s30) är att ange orsaken och belysa varför olika typer av beslut togs, hur de utfördes 

och beskriva resultaten. Våra frågeställningar har börjat med både ”hur” och ”varför” vilket 

Yin (2011) menar att flerfallsstudie passar bäst och därför vi har valt att genomföra en 

flerfallstudie där vi intervjuar flera företag för att belysa hur de resonerar olika kring 

crowdfunding. Yin fortsätter med att beskriva två typer av fallstudier; utfallsstudier och 

flerfallsstudier. Vi har valt att studera flera företag och därför passar flerfallsstudier för att 

försöka förstå varför företagen väljer crowdfunding som finansieringsalternativ samt hur de 

underliggande motiven ser ut.  

3.2.1 Tillvägagångssätt 

 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsansatsen men vi har utgått från ett 

deduktivt synsätt. Vi utgick från Bryman & Bell (2011, s.23, s.300) modell. 
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FIG A: Baserad på Bryman & Bells figur (2011) 

 

Första steget i modellen är (1) Generella frågeställningar och det styr datainsamlingen enligt 

Bryman & Bell (2011, s300). Vi har modifierat modellerna till att passa vår arbetsprocess. Vi 

utgick från frågeställningar och därefter vidare till steg (2) Teorier och då sökte vi efter teorier 

som kunde kopplas till forskningsfrågorna.  När vi hade hittat lämpliga teorier valde vi att 

forma frågorna efter dessa teorier. Genom att ha teorier som utgångspunkt ville vi försäkra att 

frågorna som ställdes till respondenterna var väsentliga för studien för att öka validiteten och 

för att ha bra och relevant information till analysen. Steg (3) Datainsamling består i vår studie 

intervjuer. Bryman & Bell (2011, s.135-138) beskriver strukturerade intervjuer som en 

central del i kvalitativ och kvantitativ metod. Strukturerade intervjuer innebär att forskaren 

utgår från en förutbestämd frågeguide vid intervjuerna. Målet är att alla respondenter ska ha 

samma chans att svara på alla frågor och för att kunna jämföra svaret på ett sätt som gör 

sammanställningen jämförlig. Denscombe (2009, s.267) förklarar att intervjuer lämpar sig 

bäst för undersökningar där man är ute efter en djupgående och noggrann data. 

Undersökningen utgick från en semi-strukturerade intervjuer vilket innebar att vi 

sammanställde en färdig intervjuguide innan intervjuerna men att det var mer flexibelt. Det 

innebär att forskaren har mer flexibilitet att exempelvis variera frågorna eller ställa följdfrågor 

beroende på vad respondenternas svar. Vi valde även att spela in intervjuerna för att återge 

informationen så korrekt som möjligt vilket enligt Yin (2011, s.119) ger en mer fullständigt 

bild av intervjun. 

 

Steg (4) Resultat bestod av att samla lyssna på inspelningarna och tolka datjan vi fick in av 

respondenterna för att sen sammanställa det som var relevant av studiet.  Steg (5) Hypotesen 

revideras eller förkastas och steg (6) teorin revideras användes i vårt uppsats i form av att se 

om data svarade på frågeställningen och om man i något större mån behövde ändra syftet och 

frågeställningar och om ny information behövdes för att komplimentera ändringarna.  

 

3.2.3 Val av respondenter 

 

Vi sökte företag som använt sig av crowdfunding via nätet och hittade en rapport om 

crowdfunding kartläggning, där listades alla verksamma plattformar i Sverige. Med hjälp av 

plattformarna fick vi däremot en lista av alla företag som finansierat sig via crowdfunding. 
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Eftersom vi avgränsade oss till mikroföretag inom mat och dryckesbranscher, kontaktade vi 

endast verksamheter inom dessa områden via mejl och telefon.  

Respondenterna fick frågorna i förhand för att kunna förbereda sig att besvara frågorna på 

bästa möjliga sätt. Intervjuerna genomfördes via telefon samt personliga träff, och detta beror 

på att en del företag inte hade möjlighet att mötas. De företag som deltog i undersökningen är 

Fooever AB, Eggs inc, Virtuous Vodka, Brekeriet Beer AB. Utöver dessa företag så 

intervjuades även två plattformar, Crowdcube som är andelsbaserade och Toborrow som är 

lån baserade.  

 

3.3 Reliabilitet 
 

Reliabilitet är ett sätt att mäta hur tillförlitlig en undersökning är. Det innebär att om 

undersökningen upprepas av andra personer eller om tillfälliga faktorer ändrades hur lik 

resultatet skulle vara den ursprungliga undersökningen enligt Bryman & Bell (2011, s.48). 

 

Vi har valt att genomföra intervjuer med mikroföretag inom mat och dryckesbranschen och 

det anser vi kan vara en faktor som ändras i framtiden. Beroende på vilka företag och hur man 

utformar sin intervjuguide tror vi att om undersökningen replikeras så kommer resultatet inte 

vara detsamma. Personerna vi har valt att intervju skedde i unika situationer och det kan även 

medföra annorlunda resultat i framtiden beroende på respondenten. För att säkerhetsställa att 

undersökningen har en hög reliabilitet har vi försökt att beskriva våra beslutsfattningar, val av 

metod och respondenter på ett så tydligt sätt att andra forskare som läser denna uppsats kan 

förstå våra tankegångar. Detta bekräftas av Denscombe (2009, s.381) som beskriver att för att 

kunna få en så högt tillförlitlighet i undersökningen som möjligt bör forskarna tillhandhålla 

tillvägagångssätt och beslutprocesser på ett sätt att andra forskare kan bedöma och granska 

forskningsprocessen. 

 

3.4 Validitet  
 

Validitet mäter hur väl forskaren har besvarat sina forskningsfrågor. Det innebär att en 

bedömning görs utifrån vilka slutsatser forskaren har tagit och om det hänger ihop med 

informationen som har genererats under undersökningen enligt Bryman & Bell (2011, s.48) 
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Vi har försökt att öka validiteten i vår undersökning genom att utgå från våra frågeställningar 

för att hitta teorier (Se figur A) och därefter konstruera våra intervjufrågor för att 

säkerhetsställa att frågorna som ställs till respondenterna är relevant för studien. Detta för att 

öka träffsäkerheten i vår undersökning. Genom att välja semi-strukturerade intervjuformen 

kunde vi även ställa direkta frågor om vi upplevde att respondenten inte svarade på ett sätt 

som var tillfredställande. Enligt Denscombe (2009, s.268) ökar direktkontakten med 

respondenterna validiteten genom att intervjuaren har kontroll över giltigheten och relevansen 

av frågorna under tiden intervjun genomförs. 

 

3.5 Metodkritik 
 

Bryman & Bell (2011, s.157) beskriver en intervjuareffekt som kan uppstå vid strukturerade 

intervjuer och semi strukturerade intervjuer. De menar att intervjuarens kön, etnicitet, 

bakgrund och liknande faktorer kan komma att påverka hur respondenterna svarar.  

 

Vi är medvetna att som intervjuare har en påverkan på respondenterna på ett eller annat sätt. 

När man talar om företagsfinansiering kan det vara ett känsligt ämne för företagarna och det 

kan hända att de inte har varit så öppna om de har haft svårt med att få 

finansiering.   Nackdelarna med intervjuer förklarar Denscombe (2009, s.268-269) är bland 

annat att det är svårare att uppnå en objektivitet i studien och det beror till stor del av 

individerna som medverkat och hur situationen ser ut. Vidare fortsätter Denscombe (2009) att 

nackdelen med intervjuer är att man får icke-standardiserade svar som ett resultat av metodens 

flexibilitet och öppenhet.  

 

3.6 Källkritik 
 

Informationen som har samlas in anser vi är trovärdiga då respondenterna i studien valde inte 

att vara anonyma. Detta anser vi därför ökar studiens trovärdighet då företagen samt personen 

som svarar på frågorna är känd.  

Vi har använt oss av vetenskapliga rapporten som har granskats av Södertörns högskola 

sökmotor SöderScholar samt tryckta källor som är relevanta för studien. Men andelen 

respondenter kan tyckas vara för få för studien att kunna dra en slutsats även om det inte är 
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vårt mål med uppsatsen så skulle en kvantitativ metod kunna vara till hjälp för att ge en mer 

trovärdigt och generaliserbar resultat. 
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4. Empiri 

Detta metodkapitel avser att redovisa information som har erhållits av 

utvalda företag och plattformar. Vidare presenteras respondenternas 

tankar kring olika typer av finansieringsformer och hur dessa prioriteras i 

företaget. Respondenterna har valt att inte vara anonyma och därav 

kommer att introduceras med namn och position inom respektive företag.  

 

4.1 Fooever AB 

4.1.1 Företags presentation  

 

Fooever AB är ett företag som via en webbtjänst och app erbjuder leverantörer och kunder en 

mötesplats för försäljning av bland annat ekologisk, glutenfritt, lokalproducerad mat. 

Företaget startades av Fredrik Losman som har arbetat som Sales Manager i ett stort It-företag 

sedan 2000. Han har satsat sina egna pengar för att få igång appen samt utvecklingen av 

webbplatsen. 

Karin Angerind som är VD i företaget har en Master of Business Administration från 

Internationella Handelshögskolan i Jönköping och över 15 år erfarenhet av marknadsföring 

och försäljning. Företaget genomförde en andelsbaserad crowdfunding-kampanj via Funded 

By Me där de sökte cirka 500 000 SEK i utbyte mot aktier.(FundedByme, 2016) 

 

4.1.2 Intervju med Karin Angerind, VD 

 

Karin beskriver att företaget är i uppstartsfasen där appen är tillgänglig i Sverige men målet är 

att lansera den globalt. Innan de valde crowdfunding ansåg företaget att de 

finansieringsalternativ som fanns tillgängliga var bland annat  banklån och Almi. Av en slump 

stötte de på Funded By Me när de planerade att starta en kampanj på Kickstarter där 

investerare backar ett projekt. De valde att lansera kampanjen hos Funded By Me först. 

Motiveringen bakom den valda finansieringsformen var för att (1) få publicitet och (2) sprida 

starten i sitt nätverk genom att aktieägarna agerar som ambassadörer för varumärket. 

Företaget håller kontakten med aktieägarna via mejl samt ger de förtur till produkten innan 

den lanserades på marknaden. Andra typer av finansieringsalternativ ställer högre krav och 



30 

 

begär mer kontroll än crowdfunding. Karin vill behålla kontrollen i företaget just nu i det 

fasett företaget befinner sig men kan tänka sig att ta in större investerare lite längre fram. 

 

Med det insamlade kapitalet planerar företaget att investera i marknadsföring och vidare 

produktutveckling av appen. De fördelar som beskrivs med andelsbaserad crowdfunding är att 

den öppnar upp företaget till andra relationer till investerare än bara nära vänner och familj. 

Företaget värdesätter relationer som bildas med nya investerare som har tillgång till sociala 

medier och är en plattform att få fördelaktigt publicitet. Nackdelen är att crowdfunding inte är 

välkänt bland många och kan vara ett svårdefinierat begrepp som kräver mycket förklaring 

vid olika evenemang som företaget eller Funded By Me håller. Det är inte självklart i 

samhället än och människor vet inte hur enkelt det är för dem att investera med små belopp.  

 

Prioriteringslista 

1. Eget kapital: Företaget växer gärna organiskt och grundaren investerar gärna sina egna 

pengar och låter vinster i bolaget återinvesteras.  

2. Banklån: Företaget skulle kunna tänka sig att vända sig till banken för ett banklån men 

det ger inte publiciteten som företaget behöver just nu och därför anses banklån inte 

vara ett bra alternativ i uppstartsfasen. 

3. Affärsänglar: Företaget är positiva för att in affärsänglar men mycket beroende på 

individen och hur stora företagsandelar som ska säljas. 

4. Factoring: Factoring är för tidigt för företaget att överväga men det är en sista utväg för 

att det är kundfakturorna som man tjänar på som man belånar. 

 

 

4.2 Eggs Inc.  

4.2.1 Företags presentation  

Eggs Inc. är ett nyttigt snabbmatskoncept som grundades för ett år sen i Stockholm, och det är 

sex anställda inom företaget. Det som företaget erbjuder är mat som består bland annat av 

ekologisk egg. Grundaren Dan Lorentzon har 29 års erfarenhet inom varumärke och 

marknadsföring. Företaget genomförde en andelsbaserade crowdfunding-kampanj genom 

Funded By Me där de samlade 476 000 SEK. (FundedByMe, 2016b) 
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4.2.2 Intervju med Dan Lorentzon, VD 

Dan Lorentzon berättar att Eggs inc ligger i tillväxtfasen just nu. Företaget valde att finansiera 

sig med crowdfunding på grund av att andra finansiärer inte var möjliga av olika skäl. Dan 

visste inte om att crowdfunding fanns förrän en riskkapitalist berättade vänligt att företagets 

försök att få kapital genom de var en hopplös affär och därför rekommenderades 

crowdfunding som ett bra finansieringsalternativ. Företaget använde sig av en andelsbaserade 

crowdfunding och tack vare detta så har Eggs inc. idag 170 delägare som är aktiva med att 

hjälpa företaget att nå sina mål.  

En fördel som beskrivs av Dan med crowdfunding är att människor investerar frivilligt i de 

idéer de tycker om, vilket skiljer sig från banker och andra riskkapitalbolag som endast kräver 

stor avkastning och strävar efter att ha säkerhet. Han poängterar att crowdfunding är ett 

enklare alternativ att få ihop det kapital som företaget behöver, och vidare ser han fördelar 

med investerarna som kan hjälpa till att utveckla företaget på långsikt och agera som 

företagets ambassadörer.De nackdelar som Dan påpekar är att man behöver ge ut en viss 

information till investerare som egentligen är känslig, det kan exempelvis vara uppgifter som 

skattekonto. En ytterligare nackdel är den mängd pappersarbete som förekommer när man 

använder sig av crowdfunding. 

Prioriteringslista 

1. Eget kapital: Bästa finansierings alternativ för företaget. 

2. Banklån: Företaget anser att banken har krav på säkerheter. 

3. Affärsänglar: Strävar efter att få snabb och stora avkastning, samt vill ha allt för 

stort inflytande.  

4. Factoring: Inte aktuell för företaget.  
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4.3 Virtuous Vodka AB 

4.3.1 Företags presentation  

Virtuous Vodka AB grundades år 2012 och har idag fyra anställda. Företaget säljer vodka 

som är naturligt smaksatt och använder sig bara av ekologiska ingredienser. Virtuous Vodka 

säljs i cirka 4-5 marknader idag och försäljningen dubblas i princip varje år. Företaget 

genomförde en andelsbaserad crowdfunding-kampanj via Funded By Me där de samlade in 1 

800 000 SEK. (FundedByMe, 2016c) 

4.3.2 Intervju med Johan Ranstam, styrelseordförande 

Johan Ranstam berättar att företaget befinner sig i tillväxtfasen. De har vid två tillfällen 

använt sig av crowdfunding, samt finansierat sig via friends and family. Det som motiverade 

företaget att använda crowdfunding var inte pga. att få in kapital utan främst för att få 

ambassadörer till verksamheten. Johan själv föredrar affärsänglar eller professionella 

investerare och det beror på att han anser att de ställer rätt frågor och är intresserad mer av 

företagets affärsidé. Han menar att affärsänglar skiljer sig från investerare via crowdfunding 

som normalt sätt är intresserade av själva produkten. Anledning till att företaget valde just en 

andelsbaserad crowdfunding beror på att andra typ av crowdfunding inte fanns tillgängligt vid 

den tiden. 

Företaget beskriver crowdfunding som en smidig process, detta för att Virtuous Vodka AB 

var bland de första som använd sig av crowdfunding via Funded By Me. De finansierings 

alternativen som företaget ansåg vara tillgängliga, var friends and family och affärsänglar. 

Företaget försökte även med banken samt leasing av utrustning, men det visade sig att detta 

inte var möjligt. Företaget är väldigt måna om att ha en dialog med investerare och det sker 

genom ett Facebookgrupp för alla delägare som fungerar som ett forum för tankar och 

feedback. De har även bolagsstämmor samt nyhetsbrev som ges ut en gång per kvartal. 

Fördelarna med crowdfunding enligt Johan är att man kan värdera företaget och att man inte 

behöver ha en färdig affärsplan, det räcker med att man har en bra produkt och det ser han 

även som en nackdel för både investerare och företag. En ytterligare fördel är att man når ut 

till många personer. 
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Nackdelen med crowdfunding som Johan nämner är att oerfarna investerare som inte ställer så 

mycket frågor bidrar inte till ett utveckling av företaget.  

Prioriteringslista: 

1. Eget Kapital: Kan vara svårt för småföretag efter några år då man inte har 

tillräckligt med eget kapital. 

2. Affärsänglar: Duktiga på att utveckla verksamheten. Affärsänglar kan komma med 

idéer som gör att företaget kan förbättras. Företaget anser också att genom 

affärsänglar så bygger man ett nätverk som kan vara värdefullt i framtiden. 

3. Banklån: Inte alltid aktuellt.  

4. Factoring: Löser en kortsiktig likviditets situation. 

 

4.4 Brekeriet Beer AB  

4.4.1 Företags presentation 

 

Brekeriet Beer AB grundades av tre bröder och deras far år 2012. De brygger öl med vildjäst 

mjölksyrabakterier och det ger ölen en fruktig smak. Förra året kände de för att satsa stort på 

verksamheten. De beslutade att starta en kampanj hos Toborrow som är en plattform för 

lånebaserad crowdfunding. De samlade 500 000 SEK där de betalar tillbaka lånet mot en 

ränta. (Toborrow, 2016) 

 

4.4.2 Intervju med Fredrik EK, grundare  

 

Fredrik Ek berättar att företaget befinner sig i tillväxtfasen. För att finansiera kundkostnaderna 

valde de att söka finansiering via crowdfunding, det var en snabb och inte krångligt lösning. 

Finansieringsformer som Fredrik ansåg vara tillgängliga var banklån, eget kapital och 

nyemission. Men han poängterar att det tar tid att få lån samt att det är krångligare avtal med 

högre räntor. Fredrik nämner att de valde lånebaserad crowdfunding i början för att testa 

denna finansieringsformen men de har framtida planer på att använda andelsbaserade 
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crowdfunding. Företaget kommunicerar inte med investerarna från Toborrow. Han har inte 

märkt av en nackdel än men det har bara gått 6 månader. 

 

  

Prioriteringslista: 

1. Affärsänglar: Företaget har tidigare haft aktieägare och de känner att det funkade 

bra för de och därför är de positiva till att ta in affärsänglar igen. 

2. Eget kapital: Det är smidigt och snabbt men det förutsätter att det finns pengar att 

använda. 

3. Factoring: Företaget upplever att det är svårt om man inte har en produktion på 

gång. Det är svårt att använda sig av factoring i uppsartsfasen men däremot när 

produktionen har börjat är det att föredra än banklån. 

4. Banklån: Det är krångligt trots att de har bra kontakter med banken. Man får inte 

göra som man vill helt enkelt. 

 

4.5 Crowdcube (Andelsbaserad plattform) 

4.5.1 Företags presentation 

 

Crowdcube är en digital plattform som fungerar som en mötesplats mellan företag som söker 

kapital och investerare. De etablerades år 2011 med en andelsbaserad crowdfunding för att ge 

småföretag möjligheten att samla kapital och växa. Företagets VD Carl-Magnus Norden är en 

civilekonom från Lund och har en Master Of Business Administration från en skola i 

Frankrike. Han har en mycket bred erfarenhet av entreprenörskap. 

 

4.5.2 Intervju med Carl-Magnus Norden, VD 

 

Carl-Magnus förklarar att Crowdfunding är ett bra sätt att få exponering och marknadsföring 

och sälja till kunder eller få investerare eller affärspartner. Han hävdar att det är svårt att driva 

denna typ av verksamhet på grund av regleringar i svenska marknaden. 
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Entreprenörer når ut till Crowdcube med frågor om hur crowdfunding fungerar och oftast går 

företaget igenom hur detta går till. Crowdcubes roll är inte att vara aktiva rådgivare utan 

agerar som en mellanhand mellan investerare och kapitalsökande.  

För att försöka motverka informationsasymmetri mellan investerarna och företaget försöker 

Crowdcube informera företagen att en stor del av investerarna inte har branschkunskap och 

det gäller att förklara för de vad verksamheten går ut på så enkelt som möjligt. Carl-Magnus 

menar att potentiella investerare måste veta vad företagets affärsidé är och det är därför viktigt 

för företagen att hålla det enkelt. Han beskriver att en majoritet av investerare som investerar i 

företaget antingen känner grundaren eller kan branschen. 

Att småföretag väljer lånebaserad crowdfunding innebär att företag förbinder sig till att betala 

tillbaks, vilket Carl-Magnus anser är omöjligt att garantera för småföretagen i framtiden. Det 

är även anledningen till att bankerna inte lånar ut pengar till start-ups. Han tycker att fördelen 

med andelsbaserade crowdfunding är att det inte finns garanti för en utbetalning i form av 

utdelning. Fördelen med crowdfunding är främst att alla företag har fått nya affärsrelationer 

som de har gynnats av. En ytterligare fördel är att man når ut till många potentiella investerare 

och det är inte individuella förhandlingar så att det lättar på företagets arbetsbörda. 

 

4.6 Toborrow (Lånebaserad plattform) 

4.6.1 Företags presentation 

 

Toborrow är en digital lönebaserade marknadsplats för företagslån som erbjuder snabb och 

smidig låneprocess. På Toborrow kan entreprenörer låna ut pengar från privata personer mot 

den ränta som entreprenören själv önskar. Michel har en stor erfarenhet med webbutveckling 

och har tidigare arbetat med webbutveckling samt var ansvarig för flera företags teachteam. 

(Toborrow, 2016) 

 

4.6.2 Intervju med CTO, Michel Radosavljevic. 

 

Michel Radosavljevic berättar att Toborrows grund idé är att öppna upp låneverksamheten. 

Han berättar att det är svårt för småföretag att låna pengar av banker och menar att 

småföretagen måste träffa banken och verkligen sälja sig själva. Beroende på vilken 

handläggare man träffar i banken kan det ta flera månader och det beror på att bankerna inte 
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har klara riktlinjer och de tar väldigt lite risk. Det är omständligt och bankerna vill helst inte 

låna ut till småföretagen. Michel poängterar att Toborrow vill hjälpa entreprenörer att lättare 

kunna få pengar genom att låta privatpersoner med mycket pengar investera i dessa företag 

genom plattformen. Det går betydligt snabbare och enklare att få pengar via crowdfunding 

berättar Michel. De nackdelar som han tar upp är att småföretag upplever att det är svårt att 

skriva om sig själva samt att många som lånar ut kan ha åsikter om företagets ide. Under 

samtalet berättar Michel om att mat och dryckesbranscher är bland de riskfyllda branscher, 

och dessa branscher är bland de företag som söker mest finansiering via crowdfunding. 
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5. Analys 

Under detta kapitel kopplas teorin med empirin, och utifrån teori 

kategorierna kopplas intervjuernas resultat. 

 

5.1 Finansiella gapet 
 

Eggs inc berättar att banker och riskkapitalbolag kräver stor avkastning samt säkerhet, som 

företaget under deras nuvarande fas inte kan möta dessa krav. Däremot kom Virtuous Vodka 

med ett förslag till banken om att leasa ut utrustning med en del av summan från egna kapital 

och att banken finansierar den kvarstående summan, men förslaget nekades från banken. 

Virtuous Vodka menar att finansiering via banker inte är alltid aktuell. Brekeriet Beer AB 

anser däremot att bank processen är krångligt och kräver tid. Brist på information och 

kunskap hos små och mikro företag anses enligt Winborg (2003, s.29) vara en anledning som 

hindrar bankerna att bevilja lån för de mindre företag, och detta har flera företagsrespondenter 

under samtalet bekräftat att finansiering via bank är inte aktuell i deras situationer då banker 

kräver hög avkastning och stora säkerheter.  

 

Storeys (1994, se Landström 2003, s13) studie visar att det är en stor risk för banker att 

finansiera små företag detta för att det har visat sig att de flesta unga företag går i konkurs 

eller lägger ner på grund av olika skäl. Crowdcube bekräftar Storeys studie och förklarar att 

det är omöjligt att garantera att småföretag kan betala tillbaka sina lån och därför kan inte 

bankerna ta den risken och låna ut till start-up företag. Toborrow hävdar också att bankerna 

tar väldigt lite risk när de väljer att låna ut pengar till företag. 

 

Gemensamt har alla företags respondenter under intervjun berättat att intern medel föredras, 

förutom Brekeriet Beer AB då de föredrar affärsänglar men de har uttryckt att interna medel 

är smidig att använda när man har tillräckligt med kapital. Detta har förklarats av Landström 

(2003, s.14) där han tar upp två faktorer som bidrar till att små företag prioriterar intern medel 

framför extern. Första faktorn är att företag har en negativ attityd till extern kapital. Den andra 

faktorn som han också påpekar på är att företagare inte har tillräckligt information om vilka 

finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga. Dessa faktorer enligt Landström (2003, s.14) 
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är bland annat exempel på problem som gör att finansiella gapet uppstår. Detta har även 

Fooevers VD bekräftat då hon anser att crowdfunding inte är lika populär som andra 

finansierings former och kan fortfarande vara okänd för de flesta människor. Eggs inc. VD 

berättar att de inte hade någon aning om att crowdfunding fanns, och vad den innebär.  

5.2 Informationsasymmetri 
 

Eggs inc berättar att en nackdel med crowdfunding är att man behöver ge u en del känsliga 

information till investerare. Enligt Hayne E. Leland & David H. Pyle (1977, s.371) har 

företaget mer information om branschen och produkten som de vill lansera, och det är inte lätt 

att avslöja all information. 

 

Fooever AB berättar att de kommunicerar med sina investerare via mejl och ger de möjlighet 

för att testa produkten innan den lanseras på marknaden. Virtuous Vodka strävar också efter 

att hålla kommunikationen med investerarna i ett bra läge, detta för att informera de om all 

nytt som händer inom företaget. Däremot har intervjun med Brekeriet Beer AB visat att 

företaget har ingen kommunikation med sina investerare. Hayne E. Leland & David H. Pyle 

(1977, s.371) anser att ju mer ett företag har positiva egenskaper desto större bonus de får, 

detta förklaras enligt forskarna att det inte är ovanligt för företaget att inte vara helt ärligt med 

sin givande information. Plattformen Crowdcube försöker undvika och motverka 

informationsasymmetrin mellan investerarna och företaget genom att berätta för företag som 

vill finansiera sig via crowdfunding att en del av investerare inte har bransch kunskaper och är 

inte finansanalytiker, därför bör företaget ta hänsyn till detta genom att förklara noga för 

investerarna om vad företaget håller på med. Crowdcube hävdar att alla investerare bör veta 

exakt vad företagets affärsidé är och därför bör företaget hålla detta enkelt. Plattformen 

Toborrow gör en granskning via upplysningscentralen (kreditupplysning) och kollar upp 

företaget samt ägarna för att behålla trovärdigheten i det information som har samlats från 

företaget.   

 

 

5.3 Pecking order teori 
 

I tabellen nedan har vi sammanställt alla företagsrespondenter för att enklare kunna jämföra 

resultatet. 
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Fooever AB Eggs Inc. Virtuous Vodka Brekeriet Beer A B 

Eget kapital Eget kapital Eget Kapital Affärsänglar 

Banklån Banklån Affärsänglar Eget kapital 

Affärsänglar Affärsänglar Banklån Factoring 

Factoring Factoring Factoring Banklån 

 

Myers och Maljufs (1984, se Landström (2003), s, 14) pecking order modell kan tillämpas, då 

vi kan se att 3 av 4 företags respondenter föredrar intern medel så som eget kapital. Modellen 

kännetecknas av att interna medel är det som småföretagarna föredrar pga. 

informationsasymmetrin. Det innebär att ägarna har bättre koll på sina egna företag än sina 

finansiärer och därför föredrar de eget kapital.  

 

Howorth (1999, se Berggren 2003, s.50) hävdar att företaget beroende på hur mycket kontroll 

de vill ha kan hamna på olika steg i pecking order modellen. Han menar att företag som har en 

hög kontroll version behöver exempelvis inte söka kredit hos banken. Brekeriet Beer AB 

berättat om att bank finansiering var möjligt men i och med att det är krångligare samt tar sin 

tid, valdes denna typ av finansiering bort. För Virtuous Vodka så var andra 

finansieringsformer möjliga, men då skulle de ha begärt väldigt mycket från företaget hävdar 

styrelseordförande inom företaget. Fooever AB anser att andra finansiärer kräver högre krav 

och begär mer kontroll än crowdfunding vilket gör att de föredrar eget kapital över extern 

finansiering Även Eggs inc. tyckte att eget kapital var den bästa möjliga alternativet vilket 

styrker Howorths(1999) förklaring. Dock avviker Brekeriet Beer AB från pecking order 

modellen och tyckte starkt att affäränglar var den bästa möjliga finansieringsalternativen. 

Detta för att företaget Brekeriet Beer AB grundades på erfarenheten som företagen hade av 

aktieägarna och som var positivt och därför var detta alternativ att föredra över eget kapital. 

Virtuous vodka å andra sidan uttryckte att även om eget kapital är att föredra kan det vara 

svårt för småföretagare att använda sig av denna finansieringsform om man inte har 

tillräckligt med kapital.  
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5.4 Finansiella tillväxtcykeln  
 

Fooever AB har beskrivit att de ligger i uppstartsfas och innan de hade bestämt sig att välja 

crowdfunding funderade de på att finansiera sig via bank och Almi. Virtuous Vodka berättade 

även att de befinner sig i tillväxtfasen och när de sökte extern finansiering var det via family 

and friends. De testade även att söka finansiering hos banken. Brekeriet Beer AB befinner sig 

också i tillväxtfasen och även dem sökte lån hos banken. Eggs inc. Sökte hos olika 

riskkapitalbolag men avvisades.  

Det innebär att samtliga företag har verkat i enlighet med Berger & Udell (1998) teori 

”Finansiella tillväxtcykel” där modellen beskriver att företag i tillväxtfasen oftast söker 

riskkapital och banklån. 

 

5.5 Finansieringsformer 
 

5.5.1 Banklån 

Banklån var inte det optimala valet för Fooever AB då det inte ger något publicitet till 

företaget i det skedet de befinner sig. Eggs Inc. tyckte att banklån endast krävde stora 

säkerheter vilket Garmer & Kyllenius (2004, s.59) beskriver att banker inte vill riskera 

spararnas pengar och kräver stora säkerheter för att kunna bevilja lån till företagen.  Även 

Virtuous Vodka upplevde svårigheter med att få lån från banken och blev inte beviljade ett 

lån. Brekeriet Beer AB ansåg att banklån är krångligt och tar lång tid.  

 

De flesta företagen som intervjuades har påpekat att banklån är krånglig och svårt att få 

beviljat på grund av bankernas höga krav på säkerheter. Det förklarar Garmer & Kyllenius 

(2004, s.61) med att nystartade företag är mer riskfyllda och därför har det svårare att få lån 

från banken. Alla företag har angivit att de befinner sig i uppstartsfasen eller tillväxtfasen 

samt att de räknas som mikroföretag och det förklarar varför de inte har lyckats få lån via 

banken. 

5.5.2 Affärsänglar 

 

Eggs inc tyckte att riskkapitalbolag krävde för höga avkastning och var inte positiv inställt till 

att samarbete med affärsänglar. Virtuous Vodka var väldigt positiva till affärsänglar för att de 
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kunde komma med bra idéer och hjälpa till företagets utveckling i framtiden. Andren m.fl. 

(2015) har beskrivit att affärsänglar har stor erfarenhet inom entreprenörskap och kan bidra 

mycket till företagets utveckling.  

 

Fooever AB förklarade under intervjun att det är viktigt att lita på personen som man kan 

tänka sig att ta in som affärsängel. För Brekeriet Beer AB var denna typ av 

företagsfinansiering högst prioriterad. De utgår från sina tidigare relationer med aktieägare 

och kan tänka sig att ta in några affärsänglar. Garmer & Kyllenius (2004) trycker på hur 

viktigt det är för företagen att hitta rätt affärsängel som kan bidra till utvecklingen av företaget 

och att rätt affärsängel kan bidra till utvecklingen av företaget. Virtuous Vodka har även 

uttryckt att affäränglar ställer rätt frågor och att det bidrar till företagets utveckling. 

 

5.5.3 Eget kapital 

 

Fooever AB berättade under intervjun att eget kapital var den finansieringsform de ville 

använda sig av och att Vd:n gärna investerar egna pengar och låter vinsterna återinvesteras i 

bolaget. Även Eggs Inc och Virtuous Vodka meddelade att de föredrog eget kapital men 

däremot tyckte Virtuous Vodka att det kan vara svårt för småföretagarna att ha tillräckligt 

med kapital. Brekeriet Beer AB tyckte att det kan vara smidigt och snabbt med användning av 

eget kapital men att det förutsatte att man har tillräckligt med kapital att använda. Detta 

förstärks av Garmer & Kyllenius (2004) som beskriver att det oftast besvärligt för ägarna att 

ha tillräckligt med kapital uppstartsfas. 

  

5.5.4 Factoring 

 

Fooever AB anser att denna finansieringssätt är för tidigt för företaget att använda men att det 

är den minst föredragna alternativ då man säljer fakturor vilket de anser att det är företagets 

intäkter. Virtuous Vodka menar att det endast löser en kortsiktig likviditetssituation. Brekeriet 

Beer AB upplever att det blir svårt för företag att använda sig av denna finansieringsform i 

uppstartsfas.  

 



42 

 

Garmer & Kyllenius (2004, s.37-38) beskriver att denna finansieringsform ämnar lösa 

kortsiktigt likviditetsproblem hos företagen och majoriteten av företag har påpekat att 

factoringen inte är aktuellt för företagen. 

 

5.5.5 Crowdfunding 

 

Alla företagsrespondenter har valt att använda sig av crowdfunding genom olika plattformar i 

enlighet med definitionen som sattes av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten 

(ESMA) samt europeiska bankmyndigheten (Eba) där företag vänder sig till massorna för att 

samla kapital. Fooever AB, Eggs Inc, samt Virtuous Vodka lanserade sina kampanjer på 

Funded By Me. Brekeriet AB lanserade sin kampanj hos Toborrow. Fooever AB uttryckte att 

det inte är många som känner till crowdfunding vilket bekräftas av Finansinspektionen (2015) 

som har sagt att crowdfunding är inte lika etablerad i Sverige som utomlands. Gerber m.fl. 

(2013) beskriver att crowdfunding är ett sätt för företag att lösa problem vilket vi kan se med 

alla företags respondenter. Alla företag hade problem med att få extern finansiering men de 

löste problemet genom att söka sig vidare och hittade crowdfunding. Gerber m.fl. (2013) 

menar på att crowdfunding ger företagen möjligheten att nå ut till olika människor och få stöd 

vilket de flesta företag som deltog i undersökningen har bekräftat. Under intervjun har de 

flesta respondenter hävdat att det som är positivt med crowdfunding är möjligheten att nå ut 

till många människor som då kan agera som ambassadörer samt få det finansiella stöd som 

nekades via banken. Toborrow anser crowdfunding som en smidig process vilket även 

Brekeriet Beer AB tycker att detta stämmer jämfört med banklån som är för krångligt och tar 

för mycket tid. Virtuous Vodka tyckte också att processen var smidig. 

  



43 

 

6. Slutsats och avslutande diskussion 

Sista kapitlet i studien ämnar att svara på frågeställningarna utifrån syftet, 

empirin och analys. Avslutningsvis beskrivs förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför småföretag väljer att använda sig av 

crowdfunding trots att andra finansierings alternativ är tillgängliga. Studien undersökte också 

företagens attityd bakom de traditionella finansieringsalternativen, och tog även med 

plattformarnas perspektiv. Dessutom har studien undersökt hur företag resonerar kring en 

lånebaserad crowdfunding jämfört mot den andelsbaseradeformen. 

Varför väljer småföretagen att använda sig av crowdfunding som finansieringsform? 

Företag har svårare att få kapital pga. det finansiella gapet vilket är vad Lindströms (2003) 

nämner. Fooever AB valde crowdfunding för att andra typer av finansieringsalternativ ställde 

högre krav och begärde mer kontroll. Eggs Inc hävdar att andra finansiärer inte var möjliga av 

olika skäl. Virtuous Vodka samt Brekeriet Beer AB valde crowdfunding för att det är en 

smidig process och för att man kan få kapitalmedel snabbare än de andra traditionella 

finansieringsformerna.  

Hur förhåller sig företagen till de traditionella finansieringsformerna? 

Tre av fyra företags respondenter prioriterar eget kapital som primär källa för finansiering, 

vilket överensstämmer med Myers och Maljufs (1998) pecking order teori. Brekeriet Beer AB 

däremot motsäger denna teori, då de föredrar extern kapital gentemot interna. Två av fyra 

respondenter tycker att banklån kan vara lämpligt efter eget kapital, vilket även stämmer 

överens med ovannämnda teori. Samma två företag väljer affärsänglar som tredje 

finanseringsval. Tre av fyra företag hävdar att factoring inte är det förmånligaste 

finansieringsformen.    

Varför väljer småföretagen en lånebaserad crowdfunding jämfört med en andelsbaserad 

crowdfunding? 

Studiens resultat har visat att det inte finns någon medveten tanke bakom valet av ande eller 

lånebaserad crowdfunding. Fooever AB, Eggs inc och Virtuous Vodka har använt 
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andelsbaserade crowdfunding. Virtuous Vodka nämner att valet av andelsbaserade berodde på 

den begränsade val möjligheten. Brekeriet Beer AB har utgått från en lånebaserad 

crowdfunding.  

6.2 Avslutande diskussion 

Med tanke på den valda metoden så kan vi inte generalisera resultatet, däremot anser vi att de 

företag som har deltagit i undersökningen har uttryckt att anledningen bakom valet av 

crowdfunding beror inte endast på behovet av kapital, utan det har visat sig att företagen är 

intresserade av marknadsföring, publicitet och även relationer till många investerare som kan 

sprida vidare produkten/varumärket. Dessutom har företagen gynnats av att skapa ett nätverk. 

Vi anser att företagen väljer crowdfunding beroende på vart de ligger i sin livscykel och att 

detta tenderar endast nystartade företag att välja crowdfunding som ett finansieringsalternativ. 

Med hjälp av studiens resultat så kan vi se att detta gäller oftast under uppstartsfasen och 

tillväxtfasen. Crowdfunding enligt oss är ett hjälpmedel att bygga företaget i början men 

troligen så kommer respondenterna att välja andra former av finansiering ju mer deras företag 

växer. Trots att studiens resultat har visat att det inte finns någon medveten förklaring bakom 

valet av andel eller lånebaserad crowdfunding, så har vi efter plattformarnas intervju fått ett 

nytt perspektiv. Enligt Crowdcube (2016) så kan en motivering bakom att ett företag väljer 

andelsbaserad crowdfunding vara pga. att småföretagarna inte kan garantera att betala tillbaks 

pengarna med ränta i framtiden och därför väljer de att sälja andelar från företaget.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Vår rekommendation till framtida forskning är att det kan vara intresserad och se på hur andra 

branscher såsom kultursektorn använder sig av crowdfunding och om det skiljer sig från mat 

och dryckesbranschen. 
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7.3 Muntliga källor  
 

2016.03.31 Intervju med Karin Angerind, Fooever AB  

2016.04.21 Intervju med Dan Lorentzon, Eggs inc. 

2016.04.21 Intervju med Carl-Magnus Norden, Crowdcube  

2016.04.22 Intervju med Michel Radosavljevic, Toborrow  

2016.04.26 Intervju med Fredrik EK, Brekeriet Beer AB 

2016.04.28 Intervju med Johan Ranstam, Virtuous Vodka 

 

Figur 1: 

Figur 1. Hans Landström (2003). Små företaget och kapitalet.  Det finansiella gapet 
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https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten
https://www.verksamt.se/starta/finansiera-starten/crowdfundning
https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering/att-soka-riskkapital
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjufrågor till företagsrespondenter  
 

1. Vad är din befattning i företaget? 

2. Berätta lite om dig själv och företaget. 

3. Vart befinner ni er för fas? (Tillväxtfas, mognadsfas, nedgångsfas) 

4. Vad motiverade er att använda er av en lånebaserad/andelsbaserad Crowdfunding? 

(Beskriv gärna processen så detaljerad som möjligt) 

5. Vilka andra typer av finansieringsformer ansåg ni vara tillgängliga innan ni bestämde 

er för crowdfunding? (Banklån, factoring, affärsänglar, eget kapital etc.) 

6. Om det fanns andra finansieringsalternativ (Se fråga 4), kan ni förklara vilka faktorer 

som spelade in så att ni inte kunde använda er av dem för er verksamhet? 

7. Nu när ni har valt crowdfunding, hur såg processen ut att nå till potentiella 

investerare? 

8. Hur ser kommunikationen ut mellan er och investerarna? 

9. Vilka är fördelarna ser ni med en lånebaserad/andelsbaserad crowdfunding? 

10. Vilka är nackdelarna med en lånebaserad/andelsbaserad crowdfunding? 

11. Hur skulle ni prioritera alternativen nedan?( 1 är mest prioriterad, därefter 2,3 etc.) 

Förklara så detaljerad som möjligt till varför finansieringsformen är mest eller minst 

fördelaktig för just er verksamhet. 

– Banklån (Motivera): 

– Factoring(Motivera) 

– Affärsänglar(Motivera) 

– Eget kapital(Motivera) 

12.  Hur skulle ni jämföra crowdfunding mot ovanstående alternativ? 

 

Följdfrågor kan komma att förekomma! 

 

9.2 Intervjufrågor till plattformar 
 

1. Vad är din befattning i företaget? 

2. Berätta lite kort om dig själv och företaget. 
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3. Hur fungerar processen hos er? (Från det att ett företag kontaktar er till att en kampanj 

har avslutats) 

4. Varför tror ni att småföretag väljer just en lånebaserad/andelsbaserad crowdfunding 

som finansieringsalternativ? 

5. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med en lånebaserad/andelsbaserad crowdfunding 

för småföretag? 

6. Hur når ni ut till företag och till potentiella investerare? 

7. Hur ser kontakten ut mellan företagen och investerarna efter avslutad kampanj? 

 


