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Syfte: Undersöka vad som påverkar privata investerare inom crowdfunding equity i Sverige i deras invester-
ingsbeslut och hur informationsgapet hanteras. 

Teori: Informationsgap inkluderar, pecking order, asymmetrisk information, negativt urval och moraliskt 
dilemma som kommer att hanteras tillsammans med beteendekonomi inkluderar flockbeteende, “Word of 
mouth”, nätverk och legitimitet. Tillsammans med tidigare forskning om crowdfunding equity och finansiel-
la gap. 

Metod: Explorativ studie med 10 kvalitativa intervjuer med privatinvesterare inom crowdfunding equity.

Slutsats: Resultatet visar att investerare använder emotionella grunder för sina investeringar på då företag 
inom crowdfunding equity tenderar att ha kortare historik som omöjliggör fullt rationella investeringsbeslut. 
Empirin tyder på att investerare köper andelar i företag för egen vinning men även på grund av sociala 
aspekter som ger dem en känsla av att delta. Informationsgapet bryggas genom att investerare tenderar att 
använda flockbeteende och tredje-parts information för att skapa sin uppfattning om företaget inför en inves-
tering. 

Privata investerare inom crowdfunding equity i Sverige beaktar:
● Tillgänglig finansiell information via plattformer.
● Företagets presentation av sig själv.
● Ledningen.
● Tredje-parts åsikter.
● “Magkänslan”, vilken känsla det ger upphov till efter de ovanstående punkterna.



Abstract
Thesis title:Crowdfunding equity in Sweden, an investment made by your gut? 
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Purpose: Research what influence the private investor in crowdfunding equity in Sweden how they invest 
and how the information gap is handled. 

Theories: Information gap includes, pecking order, asymmetric information, adverse selection and moral 
hazard will together with behavioural finance which include herd behaviour, word of mouth, Network and 
legitimacy. Together with earlier studies about crowdfunding equity and financial gap.

Method: Explorative study with 10 qualitative interviews with private investors in crowdfunding equity.

Conclusion: The result shows that investors uses a emotional ground for their investments in companies 
within crowdfunding equity which tends to have shorter history. This makes it impossible to have a fully ra-
tional investment. Empirics interpret that investors buys shares in companies for their own winning but also 
based on a social aspect that gives them a feeling of involvement.The information gap bridges over through 
investors that tends to use herd behaviour and third-party information to create their own opinion facing an 
investment. 

Private investors in crowdfunding equity in Sweden considered: 
● Available financial information via platforms.
● The company’s presentation of itself.
● The management within the company.
● Third-party opinions.
● ”Gut feeling” which is a feeling as a result of the above mentioned items.



Ordlista
Agent - Hanterar moraliskt dilemma, ska agera likt en medlare mellan parter för att underlätta förtroendet 
(Brorstad, 2016)
Affärsängel - Informella privatpersoner som investerar i nya företag (Landström & Löwegren, 2009)
Bootstraping - Utnyttja resurser utan att betala marknadspris (Landström & Löwegren, 2009)
Crowdfunding - Gräsrotsfinansiering där många går in med mindre summor för att investera, donera eller 
låna ut likvider mot tillfälliga projekt eller företag under en begränsad tid.
Crowdgiving - Finansierare ger ut pengar utan motkrav (Almerud et al, 2013).
Crowdlending - Utlåning som ger en kostnad i form av ränta (Almerud et al, 2013).
Crowdfunding pre-sales - Ta betalt för en produkt eller tjänst innan den existerar (Almerud et al, 2013).
Crowdfunding equity - Emitterar ut aktier som finansiärerna kan köpa för att inbringa kapital. (Almerud et 
al, 2013)
CFE – Förkortning till av crowdfunding equity.
Due diligence – Djupgående granskning som inkluderar juridiska samt finansiella aspekter för att utvärdera 
företag innan finansiering eller fusion äger rum (Landelius & Treffner, 1995).
Finansiell due diligence - Företagsbesiktning för att utvärdera värdet av alla ekonomiska tillgångar  
(Söderblom, 2012).
Formell - Något som håller sig till vissa bestämda former (NE, 2017).
Informationsasymmetri - Skillnader mellan olika parter som språk eller vilken information som de väljer 
att föra vidare (Binks, Ennew & Reed, 1992).
Kontrollaversion - Entreprenörens ovilja att ge upp kontroll i utbyte mot resurser likt kunskap eller kapital 
(Wang et al, 2011).
Micro-Enterprises - Företag med 0 till 9 anställda. (European Commission, 2016). 
Omnikanal - Korskanal för att utöka kundupplevelser som kan skräddarsys och ge integrerad 
tvåvägskommunikation (Forbes, 2014). 
Pecking order - Hierarkisk ordning som en entreprenör väljer utifrån för att att finansiera sitt företag (My-
ers, 1984).
Riskaversion - Motvilja att ta risker, den förväntade avkastningen måste överstiga insatsen och upplevas 
som säker (Myers, 1984).
SME - Europastandard för Small, Medium, Micro Enterprises med mellan 0 till 250 anställda (European 
Commission, 2016). 
Små företag - Företag med 0 till 49 anställda (Ekonomifakta, 2010).
Startup – Nystartat företag som avser att expandera (Startupgenome, 2017). 
Stora företag - Företag med 250 anställda eller fler (Ekonomifakta, 2010)
Transaktionskostnader - Kostnad som uppstår vid en informationssökning, och ökar när information-
sasymmetrin är hög (Storey, 1994).
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1. Inledning
Det inledande kapitlet påbörjas med att beskriva bakgrunden till ämnet finansiering för nystartade företag. 
Sedan presenteras crowdfunding och en problematisering kommer att beskrivas kring utmaningen om att 
införskaffa externt kapital där informationsgapet och beteendekonomi kommer vara de grundläggande  
teorierna.

1.1 Bakgrund

Ett nytt företag byggs upp av olika resurser men den viktigaste är kapitalet. Lindström och Olofsson (2010, s. 
23) beskriver att kapitalet är det mest optimala att använda då det går att omvandla till andra sorters resurser 
omgående. Kapital är ett måste att ha för att företaget ska kunna överleva på lång sikt, vilket är grundförutsät-
tningen för företag.

Nyföretagande och entreprenörer har en essentiell funktion i ett land där de står för merparten av nyskapande 
jobb. I Europa visar den årliga rapporten från 2015, utförd av European Commission (2016) att SME stod för 
två tredjedelar av alla anställningar. Micro-Enterprises inom kategorin SME (exkluderat banksektorn) stod 
93 % för all företagsverksamhet. SME bidrog även med tre femtedelar av intäkterna (exkluderat finansbran-
schen) under 2015. 

I Sverige utgör SME:s 99.9 % av alla anställningar där 96.4 % består av enmansföretag, där en person är ägare 
av hela företaget, och mikroföretag (SCB, 2016). Småföretag bidrar tillsammans med nästan lika 
mycket som stora företag (Ekonomifakta, 2010). Tillväxten är estimerad att öka med över 10 % i Sverige 
under 2015–2017 inom SMEs, vilket pekar på att små företag har en viktig roll för Sveriges framtid (European 
Commission, 2016). 

Figur 1, Landström och Löwegren. (2009, s. 255)
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Nystartade företag brukar följa en speciell S-kurva där behov av finansieringskälla skiftar med tiden. 
Landström och Löwegren (2009, s. 255) beskriver att nystartade företag ser till att använda internt gener-
erade medel till en början vilket omfattar personliga medel, familj och vänner, offentlig finansiering och 
bootstrapping. Landström och Löwegren (2009, s. 256) beskriver bootstrapping som ett verktyg att tillför-
skaffa sig resurser under marknadspris genom att utnyttja sitt nätverk av kontakter. Almi är ett statligt ak-
tiebolag som erbjuder offentlig finansiering genom lån, riskkapital och rådgivning och detta ska underlätta 
finansiering av nystartade företag (Almi, u.å.). 

När de interna medlen inte längre är tillgängliga eller tillräckliga uppstår behovet av att använda extern fi-
nansiering. Landström och Löwegren (2009) listar fyra sorters extern finansiering som står utanför företagets 
kunder, leasing och leverantörer. 

1. Bankfinansiering - En av de vanligaste finansieringskällorna där entreprenören betalar en ränta i utbyte 
mot kapital. En bank har sin egna modell för att utföra en inventering av ett företags betalningsförmåga. Bank-
en balanserar risk och informationsasymmetri för att avgöra lånet och urvalet sker utifrån fem kategorier för 
att avgöra kredibiliteten hos låntagaren: 
Character – Karaktär, syftar till personen bakom lånet, vem utförs den till och vilken historik finns det med 
återbetalningar.
Capacity – Kapacitet, avser möjligheten att betala tillbaka lånet inom ett visst tidsspann.
Capital – Kapital, vilket tidigare kapital finns lånat, huslån är ett exempel.
Collateral – Säkerhet, undersökning om materiella tillgångar går att använda som säkerhet.
Conditions – Förhållanden, vilken ränta, återbetalningstid och amortering.
(Landström & Löwegren. 2009, s. 260–261)

2. Venture capital - Riskkapitalister investerar i företag som är inne i en tillväxtorienterad fas och är 
intresserade av att köpa majoritetpositioner i företaget för att säkra en prognostiserad avkastning 
(Landström & Löwegren, 2009, s. 265–266). 

3. Börsnotering - Avser att börsintroducera företaget och sälja av en del av företaget så offentligheten kan 
köpa och sälja aktierna på en öppen marknad (Landström & Löwegren, 2009, s. 254–255).

4. Informellt och formellt riskkapital  
Informellt riskkapital omfattar privatpersoner som utan en personlig kontakt med entreprenören investerar 
tidigt i företagets existens och blir en delägare. Summan brukar vara mindre, vilket inte utmanar ägarrätten 
entreprenören har och underlättar investeringsbeslutet hos privatpersonen (Murray & Vidhan, 2007). 
Affärsänglar är en informell investerare som är en aktiv investerare som ofta köper en större del i företaget i 
dess tidiga skede och är med och påverkar i företaget (Landström & Löwegren, 2009, s. 262–263). Inom 
informellt riskkapital ingår även crowdfunding som Moritz, Block och Lutz (2015) beskriver som många, 
oftast passiva, anonyma ägare.

Formell finansiering avser förutbestämda kriterier (NE, u.å.) som låntagaren måste passa inför en bank, 
venture capital börsnotering eller Almi. En due diligence inom en formell finansiering är djupgående och avser 
att undersöka det som går att granska och utvärdera innan finansieringen äger rum. Due diligence ses även som 
en juridisk granskning av bolaget (Landelius & Treffner, 1995). 

En informell finansiering avser informellt riskkapital och ser till de mjuka värden som känslan, hur 
entreprenören upplevs eller hur företaget verkar. En finansiell due diligence inom informell finansiering är inte 
lika djupgående och ser till de värden som är tillgängliga och utvärderar varje fall utifrån sitt eget perspektiv 
(Lukkarinen et al, 2016). Informell finansiering är även lättare att attrahera för nystartade företag (Landström 
& Löwegren, 2009, s. 262–263).

En rapport utförd av analysföretaget “startupgenome” som inkluderade 28 000 startups i 50 länder i världen 
visade på att Stockholm ligger bland de 14 främsta städerna för startups. Det är först i år som Stockholm har 
kvalat in på listan. För att avgöra vilka städer som kvalificerar sig använder startup genome olika parametrar 
som tillsammans ger ett samlat poäng som sedan visar stadens kvalificering. 

Parametrarna som används i studien är:
● Performance - Hur en startup kan använda rätt ekosystem för att lyckas.
● Funding - Hur tidigt startups kan få tillgång till extern kapital och lyckas skala upp.
● Market reach - Hur marknaden går att nå för startups och till vilken spridning.
● Talent - Tillgången till personer som kan är duktiga på att utveckla startups.
● Startup experience - Mäter vilken erfarenhet som finns sedan tidigare startups där kunskapen åter  
 avänds och på så sätt kommer igång snabbt med startupen. 
(Startupgenome, 2017)
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Enligt rapporten är Stockholms styrkor “market reach” och “startup experience” vilket handlar om att 
Stockholm och Sverige har ett globalt tänk från start som har skapat stora bolag som agerar på världsmarknaden.
Det som var Stockholms största svaghet var finansiering, rapporten pekade på att trots storleken av Sverige 
och att det uppkommer många kvalitativa startups så saknas externt kapital. För att kunna skala upp 
verksamheten menar de på att många söker sig utanför Stockholm och Sverige för att få ihop kapitalet som 
behövs (Startupgenome, 2017).

Enligt flertal studier har företag med alltför kort historik problem med formell finansiering via 
traditionella källor, exempelvis banklån. Informationsasymmetri råder mellan parterna och riskhantering 
försöker utvärdera ett företags egentliga värde, vilket kan vara en omöjlighet för nystartade företag och därmed 
hämma expansionstakten (Finansinspektionen, 2015; Belleflamme, Lambert och Larralde, 2013). Genom att 
betrakta alternativa informella finansieringsmodeller kan problem undvikas och möjligheter uppstå.

Figur 2, Landström (2003, s. 14)

Landström påvisar tesen om ett finansiellt gap som existerar mellan utbudet av kapital hos finansiärer och 
småföretags efterfrågan. 

1.2 Crowdfunding

Uppsatsen kommer att fokusera på svensk ”crowdfunding equity” som har sitt ursprung ur termen 
”crowdfunding” som på svenska översätts till gräsrotsrörelse och syftar till de privat sparare av mindre 
summor (Almerud et al, 2013). Crowdfunding kan betraktas som en alternativ informell finansieringsmodell 
(Belleflamme, Lambert och Larralde, 2013).

Larralde och Schwienbacher (2010) beskriver crowdfunding i sin artikel som finansiering av ett projekt eller 
en grupp människor. Istället för att gå till en professionell källa likt banker, riskkapitalister eller affärsänglar 
som har ett formellt riskkapital ligger fokuset på privatpersoner och att få direkt stöd istället för via en 
extern kanal. Vidare menar författarna att kommunikationen oftast går via internet och det är företag som 
agerar likt knutpunkter för att para ihop investerare och projekt eller företag som behöver stöd.  
Även Belleflamme, Lambert och Larralde (2013) beskriver att de flesta aktörer kommunicerar via internet på 
grund utav möjligheten att få spridning till en bredare massa och lägre kostnad.
 
I likhet med Larralde och Schwienbacher (2010) menar även Belleflamme, Lambert och Larralde (2013) att 
crowdfunding är ett bra alternativ för småbolag som har problem att få traditionell finansiering. Författarna 
beskriver crowdfunding som en finansieringskälla där en publik med flertal personer är delaktiga i ett projekt 
eller företag genom att ge pengar, kunskap och social spridning. Belleflamme, Lambert och Larralde (2013) 
menar att om finansieringen ska bli lyckad ska den få spridning och skapa ett flockbeteende. Almerud et al 
(2013) beskriver fyra olika former av crowdfunding som består av, pre-order, giving, lending samt equity.

Pre-order är en finansiering där företaget drar in pengar i förväg för att sedan skapa produkten som 
investerarna får, beskriver Belleflamme, Lambert och Larralde (2013). Almerud et al (2013) menar att 
motprestationen för entreprenören är hög i crowdfunding pre-sales, då den avser en fysisk vara eller upplev-
else som ska hålla den kvalité som utlovas. 

Giving utgår ifrån att finansiärerna ger stöd i form av pengar utan något krav på motprestation. Denna metod 
avser Almerud et al (2013) att vara oreglerad, då gränsen för motprestation är diffus mellan finansiär och 
mottagare. Denna modell används enligt författarna i mindre projekt där insatsen är låg.
 
Lending avser lån och motprestationen i detta fall är i form av ränta som ska betalas till finansiärerna. 
Denna form av crowdfunding är ovanlig i Sverige, då långivning är strikt begränsad och måste vara reglerad 
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av finansinspektionen. En stor skillnad som Almerud et al (2013) gör mellan vanlig bankverksamhet och 
crowdlending är att bankerna avser att göra affärer för att tjäna pengar på verksamheten medan crowdlending 
delvis har samma mål men de investerar även i något där de vill bidra med utveckling.

Equity- eller andelsbaserad crowdfunding avser att få investeraren att få ta del av företaget i form av 
aktieinnehav. Almerud et al (2013) beskriver även att en fördel är att ägarna av företaget inte behöver oroa 
sig över att förlora en större andel till en ägare som kan försöka ta över företaget. Då det oftast är mindre 
privata investerare som gemensamt bidrar med den önskade finansieringen. Andelsbaserad crowdfunding är 
strikt begränsad av regler och existerar enbart via marknadsplatser som är godkända av finansinspektionen. 
Det beskrivs som det bättre alternativet när det krävs större kapital, enligt Belleflamme, Lambert och Larralde 
(2013). Det ger även investerarbeteendet en homogenbefattning som resulterar i en konformitet där pris-
diskriminering är möjlig. Det innebär att priset investerarna betalar kan skilja sig mot vad kunderna betalar 
vilket är möjligt genom relationsbaserad och emotionell anknytning. Belleflamme, Lambert och Larralde 
(2013) menar att det gynnar företaget och gör det enklare att få en lyckad finansiering.

Moritz, Block och Lutz (2015) beskriver flockbeteende inom crowdfunding equity. De menar på att ett projekt 
blir mer attraktivt om det redan finns personer som har investerat som kan skapa ett flockbeteende. Legitimer-
ing kan även hanteras genom att sanktionera en tredje-parts talesperson. Vidare beskriver författarna att flock-
beteendet har en fördel med den sociala interaktionen via internet. Genom att ha möjligheten att kommunicera 
med andra personer i samma situation minskar informationsasymmetrin och det blir en metod för riskhanter-
ing. Författarna beskriver även hur homogena grupper har lättare att överkomma informationsasymmetrier 
genom kommunikation som underlättar investeringsbesluten.

Lukkarinen et al (2016) beskriver att finansiell due diligence inom crowdfunding är väldigt begränsad och  ex-
isterar endast om den utförs av den privata investeraren. Det skiljer sig mot affärsänglar och investmentbolag, 
där det finns professionella investerare med tidigare erfarenhet av due diligence processen och de använder 
fler parametrar som ska utvärdera företaget. 
 
1.2.1 Crowdfunding equity i Sverige

Av Sveriges befolkning använder 82 % internet dagligen och 90 % har tillgång till det. Sociala medier 
används av 75 % av befolkningen och 58 % använder det dagligen. Nio av tio har använt e-handel, där yngre 
gör det mer regelbundet (IIS, 2016). I en studie av World Economic Forum kom Sverige på tredje-plats hur väl 
integrerad ekonomin är till teknik och internetanvändning. Sverige fick en extra utnämning som ett innovativt 
land trots sin storlek (Bilbao-Osorio et al, 2014).

I Sverige finns det plattformar som underlättar för både investerare och finansiärer att nå varandra. 
Crowdfunding equity plattformarna är internetbaserade, vilket enligt Belleflamme, Lambert och Larralde 
(2013) underlättar den sociala spridningen och mervärdet. De ger möjligheten att skapa nätverk och förmins-
ka informationsasymmetri mellan parterna i en form av omnikanal där all integration och kommunikation sker 
mellan investerare och finansiärer (Forbes, 2014).

Fundedbyme, Pepins, Tessin och Toborrow är exempel på svenska plattformar som har olika inriktningar 
inom crowdfunding equity. Plattformarna är mötesplatser på internet för privata investerare och företag, där 
finansiell due diligence mäter bolaget om den är kvalificerad att publiceras på plattformen. Samtliga plattfor-
mar är reglerade under finansinspektionen för att ge extra skydd åt investerare. Det skiljer sig dock mellan 
plattformarna om hur djupgående den finansiella due diligensen är, hur mycket som plattformarna själva tar 
reda på inför en publicering av ett företag och starten på en finanseringsrunda. När företagen blir presenterade 
skiljer sig även informationen som går ut mot investerare men samtliga plattformar visar hur många som har 
investerat hittills och hur mycket som krävs för att det ska lyckas. (Gromek, 2016; Pepins, 2017) Under 2015 
restes över 67 miljoner i kapital till crowdfunding equity bolag i Sverige vilket är en ökning sedan 2013 med 
10 % varje år och står för majoriteten av intäkter inom crowdfunding. Studien visar att det årligen saknas ca 1 
miljard i finansiering till småföretag (Zhang et al, 2016).

“Sverige har börjat locka till sig större riskkapital från London vilket har börjat öppna upp för större finan-
siering av företag i startgroparna, men det är fortfarande långt kvar tills vi kan hantera jättar som Klarna och 
Spotify” (Affärsängel, 2017).

Därmed finns det intresse från entreprenörsföretag att kunna använda dessa alternativa finansieringskällor, 
Crowdfunding equity, för att kunna expandera sin verksamhet. 

1.3 Problemdiskussion

European Commissions (2016) rapport lyfter upp problem som SME företag ställs inför. De två största 
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problemen i Sverige är att hitta kunder och att få tillgång till finansiering. Att inte få tillgång till externt kapital 
begränsar ett företags tillväxtpotential (Landström, 2009; Belleflamme, Lambert och Larralde, 2013). 

Senaste åren har svårigheter uppkommit till åtkomst av banklån trots en minusränta på marknaden. Det har 
blivit en hårdare informationsgranskning på företag. Från bankkrisen 2008–2009 fick banker en strängare 
kravbild genom Basel III-reformen. Den innebar delvis att banker måste ha en ökad buffert tillgänglig inför 
hastiga rörelser i marknaden som kan påverka bankens likvider. Buffertens storlek är en reflektion av risk-
täckning av banken, vilket gör finansieringsprocessen mer krävande. Det i sin tur leder till en djupare due 
diligence av företaget där data om försäljning och historik ska ingå, vilket färre klarar av att påvisa än tidig-
are innan Basel III-reformen. Även affärsänglar, riskkapital och statliga lån har blivit svårare att få tillgång 
till. Kravet på avkastning har ökat för investerare och räntan som finansiärer tar ut gör det problematiskt för 
småföretagare och entreprenörer att betala. Investerare har olika mallar som de utgår ifrån där det skiljer sig 
vilka faktorer som undersöks. (Belleflamme, Lambert och Larralde, 2013; Bis, 2014; Casu et al, 2015; Riks-
bank, 2017; Larralde & Schwienbacher, 2010; Söderblom 2012).

Företagarnas riksorganisation såg en liknande tendens i deras finansieringsrapport 2015. De menade på att 
det är små företag är Sveriges största arbetsgivare där tre av fyra nya jobb skapas. I rapporten utförde de en 
undersökning på småföretagare, där över hälften svarade att det är ganska eller mycket svårt att få tillgång till 
extern finansiering (Företagarna, 2015).
 
Finansinspektionen identifierar i sin rapport från 2015 ett finansiellt gap, ett underskott av finansiering ur ett 
tillväxtperspektiv. De menar att underskottet uppstår genom att företag och projekt har svårt att få tillgång till 
kapital som ska kunna stödja deras expansionstakt och framtida intjäningsförmåga. Grunden till det finansiella 
gapet beskriver rapporten som en del av ett större informationsgap. Som ett resultat av att nystartade företag 
har en kort historik och en bristande likviditet anses de mindre legitima av mer traditionella finansiering-
smetoder som tex banklån (Finansinspektionen, 2015).
 
Landström och Winborg (2000) menar att det finns två sidor av det finansiella gapet, en sida med utbud och 
en sida med efterfrågan. Det senare står för entreprenörens kapitalbehov och består utav riskaversion och 
okunskap.

Figur 3, Landström och Löwegren (2009, s. 249)

Sedan finanskrisen 2008 har det blivit svårare för företag att införskaffa kapital då finansiärer har blivit strik-
tare med utlåning. Trots den sänkta räntan som ger billigare lån så har tillväxten inte varit i linje med sänknin-
garna, enligt Anastasios Dosis (2017). I sin artikel berättar författaren att det har uppkommit negativt urval 
med vilka som får lån och vilka som inte får det. Dosis (2017) påpekar att det är ökade restriktioner som ska 
skydda banker och institut från osäkra låntagare. Det ska i sikt minska risken för nya kriser som är grunden 
till de minskade lånekrediterna. Som resultat av detta kan de mer formella finansiärer vara en omöjlighet för 
entreprenörer som har behov av kapital. Studier visade även sambandet mellan finansiering till företag och 
ränta, även om räntorna har sjunkit de senaste åren så har inte det blivit lättare för företag att få ta in externt 
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kapital (Tillväxtverket, 2013).

Larralde och Schwienbacher (2010) beskriver en annan aspekt till problematiken för entreprenörer att få lån av 
traditionella bankinvesteringar. I sin artikel lyfter de upp informationsasymmetri som den ledande faktorn för 
problematiken kring lån. De menar på att nystartade företag har problem att övertyga banker, riskkapitalister 
och affärsänglar då de inte ännu kan påvisa resultat utan enbart uppskatta framtida vinster. 

Författarna poängterar även att summorna till stor del är försumbara för de traditionella aktörerna, vilket leder 
till att de antingen köper en majoritet av innehavet och entreprenören blir utspädd samtidigt som de har höga 
avkastningskrav, eller att det inte är intressant med de mindre summorna. Murray och Vidhan (2007) menar att 
småföretag som inte har tillräcklig historik eller legitimitet drabbas även av höga skatter, transaktionskostnad-
er och negativa urval som gör att anskaffningen av kapital blir alltför kostsamt. En väg att gå för företagarna 
som fortfarande har sin hierarkiska “hackordning” är att sälja delar av företaget för att få bättre växelkurs i 
kostnaden av kapital. Dock uppstår även problem med detta tillvägagångssättet, som är den formella invester-
ingsunderlagen, som kan vara problematisk för den nystartade företaget.

Larralde och Schwienbacher (2010) ser därmed crowdfunding som en vital finansieringsmetod för entre-
prenörer att använda. Här kan riskhanteringen delas på många aktörer samtidigt som entreprenören kan bibe-
hålla majoritet i företaget.

Forskning visar att det finns flera delar som påverkar investerare inom crowdfunding equity. Utifrån entre-
prenörens kontrollaversion uppstår vissa filter som försvårar processen att bli finansierad. Genom dessa filter 
så uppstår nya finansieringsmetoder för entreprenören. Vilket är crowdfunding equity, som blir en möjlighet 
då många entreprenörer upplever problem att ha rätt legitimitet för att få banklån (Aldrich & Fiol, 1994).

Deutsch och Epstein (2015) har gjort studier kring crowdfunding som visar en effekt de kallar för “The 
Switch”, vilket är en kritisk punkt i en investeringsrunda som accelererar antalet investeringar. De menar på 
att det finns ett samband med flockbeteendet och när den kritiska punkten inträffar. Författarna beskriver hur 
en investeringsrunda har olika faser när flockbeteendet aktiveras. Det som sätter igång beteendet är tredjeparts 
aktörer som har legitimitet inom branschen, antalet som redan gått in och investerat och deras egna nätverk 
som de anser pålitliga. Genom nätverk kan en social kommunikation via internet ha en påverkan kring invest-
eraren beslut om investering. För att beslutet ska kännas så väl avvägt som möjligt så finns det en emotionell 
aspekt i beslutet som kan påverkas genom att investeraren tar del av information eller får vara del av en privat 
konversation som ger ytterligare information (Bond & He, 2015).

“Problematiken med crowdfunding equity är att det är en administrativt kostsam process där varje ny ägare 
ska få ett eget kontrakt och det behöver utfärdas separata databaser för att hantera dem” (Entreprenör & VD, 
2017).

Lukkarinen et al (2016) anser att det finns fördelar vid en lyckad finansieringsrunda i form av en social sprid-
ning via medier av de nya ägarna och öka medvetenheten om företagets varumärke. Författarna lyfter även 
upp att det underlättar att inkludera finansiell information och utsätta ett minimipris för att lyckas med crowd-
funding. Det ska även tilläggas att forskningen kring crowdfunding equity är begränsad. Trots det så ökar 
finansieringsmetoder kontinuerligt och nya sätt uppstår att förena investerare och entreprenörer. Då det är out-
forskat område finns det möjligheter att finna nya aspekter som kan identifiera finansiella gapet via beteende-
vetenskap som påverkar investeringsbeslutet, hur investerare samlar information och vad de anser vara viktigt. 
För att få en djupare förståelse vad som avgör eller ej, så kommer empirin att presentera hur investerare gör 
i informationssökningsprocessen för att gå vidare till investering. Enligt en studie av Lukkarinen et al (2016) 
visar att parametrar som teamet, marknaden, koncept, skalbarhet och termer i ägandeskapet, inte påverkar en 
framgång i en crowdfunding. Detta bidrar till en mer diffus bild av vad privata investerare egentligen beaktar.

En finansiell due diligence inom crowdfunding är ofta begränsad och utgår ifrån en privat investerares pers-
pektiv. Beslutsunderlaget varierar kraftigt då ingen standardiserad mall existerar och alla beaktar olika par-
ametrar. Det kan skapa osäkerhet kring företag som söker crowdfunding equity och investerare får svårt att 
uppskatta värdet på företaget (Lukkarinen et al, 2016).

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar en investerare inom crowdfunding equity i Sverige 
och hur beslut tas ur det informationsunderlag som finns tillgängligt. 
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1.5 Hypotes och forskningsfråga

Forskningsfrågan har framställs genom att kombinera två hypoteser som består av:

Hypotes 1, Investerare som är medvetna om asymmetrier på marknaden söker informationsunderlag från an-
dra för att kunna göra ett beslut.
 
Hypotes 2, Investerare, oberoende på utbildning kommer att agera likt andra på marknaden och en aktiv kom-
munikation mellan investerare och företag ökar sannolikheten för investering.

Forskningsfråga
Vad påverkar svenska privata investerares val av crowdfunding equity-bolag, inom ramen av informationsgap 
och beteendeekonomi?

1.6 Avgränsning

Uppsatsen har avgränsats till svenska crowdfunding-equity marknaden och studien har endast undersökt svenska  
privatinvesterare, om hur de går tillväga inför en investering i ett crowdfunding equity-bolag.

1.7 Disposition

Här följer ordningen för uppsatsen vilket inkluderar en kortare beskrivning om varje del.

Kapitel 1 
Det inledande kapitlet påbörjas med att beskriva bakgrunden till ämnet finansiering för nystartade företag. 
Sedan presenteras crowdfunding och en problematisering kommer att beskrivas kring utmaningen om att in-
förskaffa externt kapital där informationsgapet och beteendekonomi kommer vara de grundläggande 
teorierna.

Kapitel 2
Kapitlet presenteras två huvudteorier som syftar till att ge en legitimitet till forskningsområdet. Informations-
gap förklaras djupare som inkluderar pecking order teorin, asymmetrisk information, negativt urval och mora-
liskt dilemma. Beteendeekonomi kommer därefter att skildras med inriktningarna flockbeteende, nätverk och 
legitimitet och ord-till-mun. Kapitlet avslutas med en teorisammanfattning.

Kapitel 3
Kapitlet presenterar hur forskarna gick tillväga för datainsamling och analysering av metoder. Metodkapitlets 
syfte är att ge läsaren en insikt om metodvalen. I kapitlet särskiljer forskarna två huvudaspekter inom metodik-
en. Metodologi som är det planmässiga tillvägagångssättet och metod som är det faktiska tillvägagångssättet.

Kapitel 4
I kapitlet presenteras datainsamlingens resultat från de 10 semistrukturerade intervjuerna i en lättöverskådlig 
tabell. Resultaten är indelade i fem teman, där intervjusvaren har klassificerats för varje respondent.

Kapitel 5
Kapitlet hanterar upptäckterna från empirin som kommer jämföras mot de tidigare presenterade teorierna. 
Tillsammans kommer de analyseras för att utmynna i temapunkter som vidare forskning kommer att kunna 
fokusera på. Dessa tematiska punkter kommer senare att diskuteras.

Kapitel 6
I kapitlet kommer forskarna att lyfta upp tidigare analys med teori och empiri för att resonera och besvara 
hypoteserna för studien samt besvara forskningsfrågan. 

Kapitel 7
Kapitlet presenterar en diskussion av forskarna för att reflektera uppsatsen, dess upptäckter och kritik. Uppsat-
sen avslutas med förslag till vidare forskning.
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I detta kapitel presenteras två huvudteorier som syftar till att ge en legitimitet till forskningsområdet. 
Informationsgap förklaras djupare som inkluderar pPecking-order, asymmetrisk information, negativt urval 
och moraliskt dilemma. Beteendeekonomi kommer därefter att skildras med inriktningarna flockbeteende, 
nätverk och legitimitet och “Word of mouth”. Kapitlet avslutas med en teorisammanfattning.

2.1 Informationsgap

Landström och Winborg (2000) beskriver informationsgapet som det finansiella gapet som existerar mellan 
småföretag och deras problem att attrahera långsiktig finansiering mot traditionella institut likt banker och 
investmentbolag. Detta kapitel avser att förklara den teoretiska aspekten till ett finansieringsbeslut inom 
crowdfunding equity och genom att få en förståelse kring de marknadsasymmetrier som existerar och 
påverkar. 

Forskarna har avsett att använda informationsgap som tema för de nästkommande teorierna som gemensamt 
förklarar det gap som existerar mellan investerare och finansiärer.

2.1.1 Pecking order teori

Stewart Myers utvecklade modellen ”Pecking order theory” 1984 där författaren beskriver att företagare har 
en ”hierarkisk ordning” när de väljer finansieringskällor och utgår ifrån en inre önskan om att bibehålla kon-
troll över företaget (Myers, 1984). En kontrollaversion existerar, där företagare kommer att välja det alternativ 
som ger störst frihet och kontroll (Myers, 1984; Berggren, 2003).

Företag i ett tidigt skede kommer att prioritera internt genererade medel först och med hjälp av bootstrapping 
försöka undvika externa medel. Om internt genererade medel inte är en möjlighet, så tenderar valet att falla 
på skuldsättning i form av banklån då de avser att inte ge bort kontroll av företaget (Howorth 1999; Berggren, 
2003).
 
Vid en extern finansiering ökar informationsasymmetrin då det är två separata parter som kommer mötas och 
försöka utreda värdet av den andra parten. Transaktionskostnaderna ökar på kapitalet vid en extern finansier-
ing och småföretag får ett sämre utbyte än ett större. Företagare tenderar att sälja delar av företaget, då företa-
get kan bli felvärderade. Vilket i sin tur kan leda till ökade kostnader och minskade vinster för ägaren (Myers, 
1984; Storey, 1994).

Figur 4, Tolkning av Myers (1984) pecking order theory

2. Teoretisk referensram
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Wang et al (2011) redogör i sin artikel att företag som agerar transparent avviker från Pecking order teorin. 
Genom att de själva minimerar informationsasymmetrin sjunker även kontrollaversionen, då kostnader för 
due diligence sjunker vid införskaffande av externt kapital. Författarna menar på att en närmare relation 
mellan investerare och entreprenör kan underminera informationsasymmetrin och därmed gynna båda parter. 
Genom att avvika från Pecking order teorin uppstår andra finansieringsmodeller som alternativ, där före-
tagaren inte har samma grad av kontrollaversion mot att sälja av delar av sitt företag och använder istället 
skuldbaserad finansiering.

2.1.1.1 Asymmetrisk information inom Pecking order

Binks, Ennew och Reed (1992) presenterar i sin artikel hur den asymmetriska informationen vid småföretag 
påverkar förhållanden till banker negativt. Författarna menar att det uppstår problem när småföretag ska 
ansöka om banklån där de delar in det i två delar som påverkar beslutet. Första delen är att företagare och 
banker talar vitt skilda språk, vilket försvårar kommunikationen mellan parterna. Den andra delen är att in-
formationsasymmetrin med vad företagarna vet och vad bankerna får reda på skiljer sig. Saknaden av trans-
parens ökar kostnaden för transaktionen. För att ta reda på värdet av företaget krävs en due diligence, där en 
inventering på företaget utförs från en extern part. Detta kan leda till höga kostnader vilket betalas genom 
ränta till banken från företagets lån.

Även Myers (1984) beskriver problematiken kring asymmetrisk information som uppstår mellan företagare 
och finansiärer. Informationsasymmetrin resulterar i högre kostnader för mindre bolag, vilket i sin tur gör 
dem negativa till att ta in externt kapital. Det skapas ett finansiellt gap som delvis utgörs av asymmetrisk 
information men även omfattar marknadscykler i olika branscher och brist på nätverk (Landström& Win-
borg, 2000; Storey, 1994).
 
Landström och Winborg (2000) beskriver det finansiella gapet som skillnaden mellan efterfrågat kapital och 
tillgängligt kapital. Författarna beskriver att nystartade och småföretag idag blir missgynnade, då marknaden 
har förändrats sedan 1990-talet där finansieringen inte ansågs vara ett problem. Informationsasymmetri kan 
vara en faktor som gör det svårt för nystartade företag att få finansiering. Asymmetrin består delvis av hög 
risk där det är osäkert om företaget kommer att kunna prestera på sikt, då det inte finns någon tidigare 
historik. Det kan även bero på att finansiärer inte har tillräcklig med kunskap eller kompetens för att analy-
sera nystartade företag. För att utreda det verkliga värdet så uppkommer det transaktionskostnader som kan 
resulterar i högre kostnader, vilket reducerar incitamentet att investera. 

Landström och Winborg (2000) beskriver även att gapet inte enbart existerar på grund av finansiärerna utan 
att företagarna kan ha brist på kunskap i finansiella frågor som också bidrar till asymmetrin med vad före-
tagaren vet och vad finansiären får reda på.

2.1.1.2 Negativt urval inom Pecking order

Negativt urval är en underkategori av asymmetrisk information och uppstår genom osäkerhet av kvalité. 
Genom att använda sig utav marknadsstatistik för att avgöra kvalité kan en mer generell funktion växa fram 
som distanserar sig från det individuella investeringsprojektet. Det kan bli ett negativt urval då siffror som 
presenteras representerar marknaden och inte det unika företaget. Det kan utnyttjas från båda sidor genom 
att övervärdera eller undervärdera med stöd av marknaden. Det kan leda till att vissa branscher får fler och 
tyngre investeringar än andra, oavsett om de presterar bättre eller ej, vilket i sin tur underminerar marknader 
(Åkerlöf, 1970).
 
Philippon och Skreta (2012) utvecklar Åkerlöfs resonemang och beskriver hur ett negativt urval ofta hanter-
as av den fria marknaden men berättar att det kan leda till att marknader kollapsar. Om en marknad fungerar 
allt för ineffektivt anser författarna att ett statligt organ ska involveras för att styra upp marknaden. Ett prob-
lem som kan uppstå om det inte blir reglerat, är att de som har möjlighet att utföra lån kan göra det med fler 
grunder än bara att få in ränta.

Författarna beskriver att det löper en risk att större aktörer sätter olika räntesatser baserat på deras särin-
tressen av att styra marknaden. Det kan leda till att vissa företag får möjligheten till lönsamhet medan andra 
inte kan hantera kostnaderna. Philippon och Skreta (2012) menar på att det begränsar mindre aktörer från att 
få möjligheten att få rättvisa lån och få möjligheten att konkurrera på lika villkor. 
 
2.1.1.3 Moraliskt dilemma

Avser aspekten vid en transaktion eller kontrakt där viss information enbart är tillgänglig för en part (agent) 
och därmed ge ett överläge över ägaren (principalen). Casu et al (2015, s. 10) beskriver att det generellt 
brukar uppstå moraliskt dilemma när det finns incitament till personlig vinning och att det är svårt att över-
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vaka företagarens handling (Casu et al. 2015, s. 11–12). En risk som detta kan resultera i, är att ena parten 
inte lever upp till kontraktet. Kostnaden för transaktionen blir högre utifall osäkerheten är hög vilket result-
erar i ett utökat behov av att utföra kontroller (Britannica digital Learning, 2016). 
För att hantera risken med moraliskt dilemma inom Sverige avser Brorstad (2016) att det ska användas 
agenter inom en socialt konstruerad organisation som kan underlätta för parterna att kunna lita på varandra. 
Genom detta uppstår större kostnader men risken minimeras. Jensen och Mecklings (1976) forskning 
visar att det inte finns ett samband mellan agentens agerande och det mest optimala för aktieägare. Forskar-
na anser att kontrakt ska utformas i linje med agenterna och principalen för att försöka minimera moraliskt 
dilemma och därmed osäkerheten.

2.1.2 Hypotes 1 - Informationsgap

Investerare som är medvetna om asymmetrier på marknaden söker informationsunderlag från andra för att 
kunna göra ett beslut. 

2.2 Beteendeekonomi

Hillier et al (2013, s. 602) beskriver att investerare inte alltid är rationella i sina beslut och menar på att även 
professionella investerare inte alltid kan utnyttja informationsasymmetrier. När det inte finns någon dold 
information att utnyttja använder investerare sig utav marknadsanalys för att skapa sig en föreställning om 
trender.  

Forskarna har avsett att använda beteendeekonomi som ett samlingsnamn för nästkommande teorier som 
tillsammans förklarar irrationella investeringsbeslut som kan utgå ifrån individens magkänsla.
 
2.2.1 Flockbeteende

Bikhchandani och Sharma (2001) karaktäriserar flockbeteendet inom finansiering när en investerare blir 
påverkad av en annan part som i sin tur påverkar sitt beslut om att investera eller ej. De beskriver även 
medveten och omedvetet flockbeteende, vilket kan vara svårt att skilja mellan i verkligheten då det finns 
många saker runt omkring oss som ständigt påverkar utan vår vetskap. 
 
Abhijit Banerjee (1992) beskriver flockbeteendet inom finansiering genom att använda balans. Författaren 
anser att personer strävar efter balans och innan ordningen är satt i ett scenario så kommer individen inte 
att välja utan avvakta för att se vad andra gör. Detta leder till en ineffektivitet och visar på flockbeteendets 
brist om ingen tar första beslutet. Efter att det är gjort kommer en positivism att finnas till att andra ska göra 
samma val som kan ge en hänvisning till vad för resultat som kan väntas.
 
Moritz, Block och Lutz (2015) beskriver i sin artikel hur flockbeteendet beskrivs inom finansiering som en 
avgörande faktor vid investeringar. Enligt författarna avser teorin att investeringar inom Crowdfunding Eq-
uity inte görs ur ett individuellt beslut utan påverkas av externa faktorer. En tredje-parts talesperson kan ge 
legitimitet till investeringsprojektet och göra att andra följer efter. Författarna menar på att 
talespersoner kan bli den utlösande faktorn i flockbeteendet utifall den har legitimitet sedan tidigare. 

Flockbeteendet är även applicerbart för entreprenören och företagaren, de blir påverkade av att söka sig till 
en specifik sorts finansieringskälla baserat på deras tidigare nätverk. Moritz, Block och Lutz (2015) 
berättar om att det är likt en kedja där det går i trender vart finansiären och investeraren befinner sig, allt 
kretsar kring vad som anses kunna ge bäst resultat, vilket i sin tur blir en subjektiv tolkning då alla har olika 
nätverk och input.
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Figur 5, Moritz, Block och Lutz, 2015. 
Konceptmodell hur kommunikation från tredje-part påverkar investeringsbeslut.

2.2.2 “Word of mouth”

En teori om oberoende kommunikation av varor eller tjänster, tillexempel två privatpersoner som pratar med 
varandra om sina upplevelser. Teorin beskriver möjligheten att påverka den andra parten via sina egna överty-
gelser utan att ha en personlig agenda mot tjänsten eller varan (Kotler et al, 2008). Anderson (1998) påvisade 
att negativa kunder har en starkare kommunikation om sina upplevelser än positiva. All interaktion med ett 
företag ökar medvetenheten kring deras produkter och tjänster vilket i sin tur ökar företagets legitimitet.

Bond och He (2015) beskriver det utvecklade begreppet “online-Word-of-mouth” där fler kan delta i en 
kommunikation simultant där även företagen själva har en möjlighet att närvara och agera genom tvåväg-
skommunikation. Även om “Word of mouth” utgår ifrån att oberoende personer talar om företaget menar 
författarna att det nu existerar en större privat sfär som knyts tätare mellan konsument och företag. Studier 
påvisar att den sociala aspekten påverkar privatpersoner online då det blivit lättare att nå fler personer direkt, 
via deras mail och telefon. Dock påpekar Bond och He (2015) att spridningen i sin tur blir svår att begränsa 
utifrån företagets perspektiv och negativ “Word of mouth” löper större risk att få ytterligare spridning.

“Word of mouth” är en påverkande faktor när det kommer till att påverka investerarbeslut och via internet 
har det underlättats för företag att nå ut med sitt budskap och skapa en diskussion via sociala medier. Genom 
att företag själva kan ha en aktiv närvaro kan djupare budskap skapas och relationer byggas då företaget kan 
kommunicera likt en privatperson. Via dessa relationer byggs även legitimering likt den privata “Word of 
mouth” kommunikationen vilket kan påverka investeringsbeteendet (Bond & He, 2015).
 
2.2.3 Nätverk och legitimitet

Inom beteendeekonomin är nätverk och legitimerat en påverkande faktor. Landström och Löwegren (2009, 
s. 411–412) beskriver legitimitet som något som kommer från en extern källa som företaget själva inte kan 
skapa. Författarna påpekar att legitimitet går att uppnå via association med något som anses trovärdigt ett 
annat företag, en adress eller kända förespråkare inom branschen. Genom att utnyttja det sociala nätverk kan 
entreprenören ta del av legitimitet som redan existerar. Ett problem som nya företag stöter på enligt Aldrich 
och Fiol (1994) är när det inte finns ett nätverk att använda och att kredibiliteten är låg då finansiering inte är 
tillgänglig. Organisatorisk legitimitet beskriver författarna att bestå utav två delar kognitiv och sociopolitisk.

Den kognitiva aspekten utgår enligt Aldrich och Fiol (1994) ifrån den psykologiska aspekten om bakomlig-
gande anledningar till tankar och idéer som entreprenören måste använda för att övertyga externa parter. Prob-
lematik uppstår när det inte finns någon tidigare information att använda för att påvisa legitimitet. I etablerade 
företag går det att referera till tidigare erfarenheter och på så sätt få kredibilitet i sina beslut. Entreprenören 
behöver bygga upp förståelse via de kunskaper som finns redan etablerade kring den bransch och använda de 
för att förändra uppfattningen om det nystartade företaget. Landström och Löwegren (2009, s. 144–145) me-
nar på att entreprenören agerar i underläge då det inte finns existerande rutiner för hur marknaden ska hanteras 
men även att den egna organisationen är outvecklad jämfört med etablerade konkurrenter.



12

Den sociopolitiska aspekten behandlar kulturen och kommunikationen som redan existerar. Här behöver en-
treprenören förstå processen som existerar kring hur beslut tas, hur allmänheten och investerare agerar, normer 
och regler för att förstå dessa kan entreprenören kommunicera och göra sig förstådd för att sedan kunna bli 
accepterad (Aldrich & Fiol, 1994). Landström och Löwegren (2009, s. 225–226) beskriver att legitimiteten 
går tätt ihop med trovärdighet vilket författarna menar att entreprenören måste överkomma för att externa 
aktörer ska våga göra affärer med dem. 

Genom att kunna agera på samma sätt som konkurrenterna, använda samma språk, normer och regler kan 
entreprenören utnyttja den befintliga situationen för att få en plats i samtalet. Det finns många aspekter som 
påverkar legitimiteten, även om entreprenören inte tidigare existerat inom den befintliga konstellationen så 
kommer ekonomin, marknaden, behovet kring produktens område, konkurrens från liknande branscher och 
den kunskap som finns inom branschen alltid ha en påverkan (Aldrich & Fiol, 1994).

2.2.4 Hypotes 2 - Beteendeekonomi

Investerare, oberoende på utbildning kommer att agera likt andra på marknaden och en aktiv kommunikation 
mellan investerare och företag ökar sannolikheten för investering.

2.3 Teorisammanfattning

Finansiering av ett företag är en problematik entreprenören behöver överkomma genom internt genererade 
medel eller externt kapital (Hillier et al, 2013). Beslutet grundar sig i den hierarkiska ordning som existerar 
hos entreprenören som är baserad på kontrollaversionen (Myers, 1984). Omgivning och nätverk påverkar vilk-
en metod entreprenören föredrar, dock kan det bli begränsat vilka alternativ som är tillgängliga. 

Informationsgapet påverkar möjligheterna negativt mot nyföretagare då begränsad information inte ger en 
korrekt bild jämfört mot den information som banklån kräver (Landström & Winborg, 2000; Landström & 
Löwegren, 2009, 226–227). 

Asymmetrisk information leder till ökade kostnader då due diligence krävs för att undersöka de framtida 
möjligheterna (Binks, Ennew & Reed, 1992). Osäkerheten av kvalité kan leda till ett negativt urval där 
populära branscher får finansiering oberoende på hur de individuella företagen presterar (Åkerlöf, 1970). 
Investerare är inte alltid rationella och likt det negativa urvalet blir människor påverkade i sina beslut. 
Ett flockbeteende kan skapas via legitima källor eller via nära kontakter i nätverk. Entreprenörer kan använda 
sina egna kontakter för att underlätta sin finansiering och via internet Word of mouth kan information spridas 
enklare (Bond & He, 2015; Moritz, Block & Lutz, 2015).

Crowdfunding equity är en metod där entreprenören kan bibehålla sin kontrollaversion genom mindre 
investeringar av privatpersoner. De kan använda sina nätverk för att sprida information och ge legitimitet till 
entreprenören. När privata investerare ser att andra redan investerat och direkt kan kommunicera med 
entreprenören så minskar informationsgapet via beteendekonomi. (Deutsch & Epstein, 2015)

Kritik kan lyftas upp mot de teorier forskarna har presenterat och huruvida de kan hantera crowdfunding 
equity. Finanseringsmetoden är ännu outforskad och en långsiktig forskning har inte varit möjligt vilket kan 
resultera i att teorierna inte går att applicera i den mån som forskarna avser. Teorierna kan ha problem att 
brygga informationsgapet och beteendeekonomi och därmed inte ge möjligheten att identifera rätt parametrar.
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Kapitlet presenterar hur forskarna gick tillväga för datainsamling och analys av metoder. Metodkapitlets syfte 
är att ge läsaren en insikt om metodvalen. I kapitlet särskiljer forskarna två huvudaspekter inom 
metodiken. Metodologi som är det planmässiga tillvägagångssättet och metod som är det faktiska 
tillvägagångssättet.

3.1 Metodologi

Under detta avsnitt redovisas undersökningens design, filosofi, strategi samt kritik mot den utvalda metod-
ologin, alltså det planmässiga tillvägagångssättet för en datainsamling. 

3.1.1 Forskningsdesign - Fallstudie

Syftet med arbetet är att undersöka hur svenska investerare och entreprenörer inom crowdfunding equity 
hanterar informationsasymmetrin för en finansiell due diligence. Fenomenet är inte lika utforskat som den 
mer traditionella private equity och är därmed intressant att fördjupa sig i. På så sätt detta utforskas och även 
upptäcka skillnader i dess finansiella due diligence. Därför krävdes det att fördjupa och undersöka det bakom-
liggande motivet för ett visst agerande för investering inom crowdfunding equity.
 
Då crowdfunding equity i Sverige är fortfarande i ett tidigt skede, anses forskningen vara explorativ eftersom 
den inte är etablerad i Sverige än. Målet är därmed att uppnå en djupare förståelse för fenomenet inom den 
specifika kontexten, samt tillföra kunskap för vidare forskning (Saunders et. al, 2012).
 
Fallstudie var den mest lämpade för undersökningen eftersom denna forskningsdesign beaktar omstän-
digheterna under forskningen. Fallstudier berör även fenomenet på djupet i en naturlig miljö samtidigt som 
det har en utforskande funktion. Med detta tillvägagångssätt ger det möjligheten att fördjupa sig i situationen 
och därmed kunna beskriva objekt i detalj. På sikt leder det till att informationen kan användas för att förstå 
de underliggande faktorerna till händelser eller agerande som inträffades i forskningsområdet. Forskningen 
bidrar till en beskrivande, utforskande, jämförande och förklarande studie med fallstudiedesign (Denscombe 
2016, s. 94–95). 

Fallstudier är även lämpade att undersöka hur relationer och sociala interaktioner fungerar i ett samband. 
Forskningen hanterar vad de gör men även motivet bakom handlingen. Fallstudie hanterar en eller flera un-
dersökningsenheter, och i detta fall innehåller det flera undersökningsenheter under förutsättningen att det har 
en snäv fokusering. (Denscombe 2016, s. 92–93)
 
Forskningen har en abduktiv ansats. Först genomgick forskningen en deduktiv logik som är att testa befintliga 
teorier. Sedan genererades en insikt som bidrar till vidare forskning för att fastställa en teori inom den speci-
fika kontexten. fallstudier används ofta för att testa teorier, vilket utgör ytterligare argument för forskningsde-
signen. (Denscombe 2016, s. 95–96)
 
3.1.2 Metodfilosofi

Den metodfilosofi som tillämpades var en fenomenologisk infallsvinkel, som är ett alternativ till positivism 
(Denscombe 2016, s. 143). Anledningen till att redovisa det underliggande filosofin, är för att det medför ett 
perspektiv på huruvida forskaren ser på världen och kunskapen för att tolka empirin (Saunders et al, 2012). 
Filosofin genomsyras sedan av metoden och kommer att vara en guide för de olika synsätten som vanligtvis 
delas in i två typer den naturliga- eller det sociala synsättet. Det leder sedan antingen till positivism eller her-
meneutisk, som är tolkande och beaktar den humanistiska sidan (Denscombe 2016, s. 144–145).
 
Fenomenologi, som tillhör hermeneutiken, har ett tillvägagångssätt som betonar subjektivitet, beskrivning 
och tolkning, vilket alla tre berörs i forskningen. Ytterligare argument för denna filosofiska strategi är att den 
beaktar människors uppfattningar, attityder och känslor (Denscombe 2016, s. 143). Därmed har ett herme-
neutiskt tänk applicerats, eftersom att det är lämpligast när syftet med studien är att förstå hur investerare och 
entreprenörer inom crowdfunding equity hanterar informationsgapet för att leda till en investering (Dens-
combe 2016, s. 153). För att undersöka detta behövdes en fenomenologisk infallsvinkel då det ger mer grund 
till handlingarna som ökar förståelsen kring informationsgapet och hanteringen av informationen innan en 
investering inom crowdfunding equity (Denscombe 2016, s. 143–146).

 

3. Metodologi och metod
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3.1.3 Forskningsstrategi

Utifrån vår filosofiska utgångspunkt är en kvalitativ datainsamlingsmetod mest lämpad (Saunders et al, 2012). 
Kvalitativa studier associeras inte med kvantifierade data, vilket inte är möjligt att uppnå i denna metod. Om 
så var fallet hade breddstudier varit mer lämpligt. Strategin som istället tillämpades resulterade i en subjektiv 
bild av respondenternas finansiella due diligence inom crowdfunding equity. Personliga erfarenheter och kun-
skaper kan skilja sig från respondent till respondent och därmed blir det svårt att kvantifiera data. Kvalitativ 
datainsamlingsmetod är mer lämpad då det innebär en djupgående intervju med varje individ. Denna metod 
ger även möjligheter att kunna analysera känslor och språket närmare. (Bryman & Bell 2013, s.93–96) 
 
3.2 Kritik mot metodologin

Nackdelen med fallstudier är att det inte är generaliserbart, det uppfattades från början och syftet är att kunna 
ge en insikt och bidra till vidare forskning i en större skala. Det kan i sin tur leda till en viss generaliserbar-
het inom det aktuella forskningsområdet. Svårigheten är att fenomenet är så pass outforskat i Sverige, så har 
ingen ”traditionell mall” utvecklats inom investeringsbedömning för crowdfunding equity. När det gäller ett 
djupgående studie för att få en aspekt från privatpersoner, är det väldigt subjektivt. Samt är studien inte till-
räckligt bred för att kunna hitta gemensamma faktorer som kan generaliseras, då är en kvantitativ metod mer 
lämplig. Dock kan tendenser upptäckas med det befintliga tillvägagångssättet som stödjer vidare forskning. 
(Denscombe 2016, s. 104–105)
 
Ett allmänt problem som uppstår bland att ha en fenomenologisk infallsvinkel är forskaren, likt respondenter-
na, är uppbyggt av sin sociala värld. Därmed kan förutfattade meningar och åsikter påverka undersökningen 
och dess resultat. Ett sådant exempel kan vara övertygelse baserade på sunt förnuft, där ”sunt förnuft” är 
subjektivt. Det ska bibehållas en objektivitet under forskningens gång. För att åsidosätta dessa förhandsanta-
ganden är att inta ”främlingens” position, det vill säga att ha en neutral inställning. (Denscombe 2016, s. 149)
 
3.3 Metod

Följande del kommer att redovisa hur datainsamlingen utfördes och vilka aspekter som beaktades vid val av 
respondenter, intervjuerna samt intervjufrågorna. Därefter kommer en kritik mot metoden att presenteras. 

3.3.1 Val av respondenter

Forskningen hade ett explorativt urval då det var ändamålsenligt. Explorativa urval används ofta i småskalig 
forskning och därmed förknippas med kvalitativa data. Detta urval används för att undersöka relativt outfor-
skade områden och upptäcka nya idéer eller teorier. Meningen med explorativt urval är att det ger forskaren 
möjlighet att generera insikter och information, vilket är forskningens syfte. (Denscombe 2016, s. 63–64; 
Bryman & Bell 2013, s. 496)

När målet är att åstadkomma ett explorativt urval, är användandet av icke-sannolikhetsurval utgångspunkten. 
För att kunna gå vidare i forskningen krävs det människor som har en expertis eller erfarenhet. Därmed har 
forskarna påverkat urvalet, och har således en subjektiv urvalsram tillämpats. (Denscombe 2016, s. 65–66)
 
Tekniken och strategin för denna icke-sannolikhetsurval är av subjektivt urval, det vill säga handplockade för 
ämnet. Detta är lämpligt då relevant information eftersöks genom inriktning på en relativ liten respondent-
grupp (Denscombe 2016, s. 74, s.79). De har avsiktligen valts ut via deras relevans för ämnet genom kunskap 
eller erfarenhet av crowdfunding equity. Det leder till att data blir mer kvalitativ samt ger värdefulla insikter 
i forskningsämnet (Denscombe 2016, s. 75; Bryman & Bell 2013, s. 497–498). Därmed har även en kval-
itetsbedömning gjorts på empirin för att få kvalité på data, då vi lyfte upp relevansen med  respondentgruppen 
(Denscombe 2016, s. 198–199).
 
Med detta i åtanke var valet av respondenter investerare inom crowdfunding equity och aktiva investerare 
inom crowdfunding. Dessa respondenter fick besvara hur de hanterade informationsgapet för en investering. 
Respondentgruppen bestod av 10 investerare inom crowdfunding equity. Samtliga respondenter vill förbli 
anonyma.
 
Tillvägagångssättet och val av respondenter finner stöd i en liknande studie i den tyska crowdfunding equity 
marknaden, och forskarna lyckades få en klar insikt hur investerare i den tyska marknaden bedömer en inves-
tering inom crowdfunding equity (Moritz, Block & Lutz, 2015). 

3.3.2 Intervjustruktur

Denna sektion redovisar hur datainsamlingen gjordes via kvalitativa intervjuer. Forskningsintervjuer är en 
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metod för datainsamling och använder människors svar som empiri till forskningsområdet.

Tillvägagångssättet skiljer sig mot observationsmetoder som observerar vad människan gör, eller dokument 
som datakälla där fokus ligger på vad som har skrivits och dokumenterats (Denscombe 2016, s. 263; 
Bryman & Bell, 2013, s. 549). I denna uppsats används forskningsintervjuer då data för forskningsområdet är 
baserat på människors åsikter och tro, men tar även på hänsyn vad individen säger.

Inom forskningsintervjuer finns det olika intervjuformer (Bryman & Bell 2013, s. 473).

●     Strukturerade intervjuer är mer lämpliga för kvantitativa studier då syftet är att få en så hög validitet och 
reliabilitet som möjligt. I en strukturerad intervju har forskaren en stark kontroll över frågornas och svarens 
utformningar, och kan därmed enklare standardisera datainsamlingsprocessen. Ett exempel på strukturerade 
intervjuer är frågeformulär (Denscombe 2016, s. 266).

●     Semi-strukturerade intervjuer innebär att forskarna utgår ifrån en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas under intervjun. Det krävs av intervjuaren att att ha en flexibilitet när det gäller ordningsföljd av 
frågorna för att låta respondenten få möjlighet att utveckla sina ideer och få tid att resonera fritt. Svaren blir 
öppna och vikten vid intervjun blir vid respondentens utvecklade synpunkter. (Denscombe 2016, s. 266) (Bry-
man & Bell 2013, s. 475)

●     Ostrukturerade intervjuer fokuserar fullt ut på respondentens tankar och åsikter. Forskarnas roll i en sådan 
intervjuform är att introducera ett tema eller ämne som utgångspunkt, men sedan ingripa minimalt. Syftet med 
denna formen är att låta respondenten utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar, jämfört med de två 
tidigare formerna som utifrån frågorna kan isolera diskussionen. (Denscombe 2016, s. 266–267; Bryman & 
Bell 2013, s. 475)
 
Formen som användes i denna forskningsintervju var semi-strukturerade intervjuer. Det ansågs vara mest 
tillämpligt då forskningsämnet kräver utförliga, nyanserade och motiverade svar som reflekterar 
respondentens åsikter och tycke. Respondenternas åsikter, uppfattningar, och erfarenhet är faktorer som 
beaktades i denna komplexa fråga, eftersom att det krävs en mer ingående förståelse kring ämnet för att få 
kvalité på data och skapa en uppfattning kring forskningsområdet (Denscombe 2016, s. 265). 

Semi-strukturerade intervjuer följer ett tema samtidigt som respondenterna får uttrycka sig fritt inom temat, 
medan strukturerade och ostrukturerade intervjuer är för obalanserade för vårt syfte. Med det menas att det i en 
strukturerad intervju inte finns något utrymme för respondenternas egna tankar, och en ostrukturerad intervju 
ökar sannolikheten för irrelevant information på grund av öppenheten (Bryman & Bell 2013, s. 476–477). 
Därför var inte strukturerade och ostrukturerade formen lämpliga för forskningen.
 
3.3.3 Personliga intervjuer

Personliga intervjuer anordnades för att insamla empiri vilket underlättade att ställa följdfrågor och att få en 
djupare förståelse kring hur respondentens åsikter och uppfattningar. En ytterligare fördel är att 
transkribering underlättas då det endast är en respondent i taget. (Denscombe 2016, s. 267)

Dock finns det en rad olika alternativ som gruppintervjuer och fokusgrupper. Dessa ansågs inte vara lämpliga 
då risken är stor att den enskilda respondentens svar kan bli påverkade av de andra respondenterna i gruppen. 
En ytterligare orsak till olämpligheten är svårigheter att få alla respondenter samtidigt på ett tillfälle. (Dens-
combe 2016, s. 267–268)
 
De personliga intervjuerna var via telefonsamtal där en intervjuguide följdes. Intervjuguiden behandlas senare 
i nästa underkapitel. Respondenterna hade tidsbrist och kunde inte ställa upp på en intervju ansikte mot an-
sikte. Forskarna hade inte heller möjligheten att resa till platserna som respondenterna befann sig på. Telefo-
nintervjuerna som utfördes spelades in efter godkännande av respondenten som även kommer att presenteras 
anonymt. Syftet med inspelningen är inte att identifiera personen, utan för att dokumentera och minska risk 
för bortfall, som de mänskliga faktorerna.  

Fördelarna med telefonintervjuer är att kostnaden i tid och pengar är minimalt och det är inte geografiskt 
beroende (Bryman & Bell 2013, s. 495). Det som benämns ytterligare som fördelar är att respondenter vågar 
vara mer öppna och svara på känsliga frågor, då intervjuerna är anonyma (Bryman & Bell 2013, s. 495). Tele-
fonintervjuer är även positivt då det kan reducera intervjuareffekten, som innebär att intervjuaren kan påverka 
utkomsten av intervjun (Denscombe 2016, s. 283).
 
För att reducera denna effekten som kultur och kön har för inverkan på respondenten, hjälper det att inte 
uppvisa visuella ledtrådar som statusfaktorer kopplade till intervjuarens och respondentens ålder, kön, uttal 
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och sociala klass. Detta medför en utjämning i kommunikationen som kan motverka bias från båda sidorna 
(Denscombe 2016, s. 283).  En annan fördel med att ha intervjuer på avstånd är att respondenter har enklare att 
övervinna blygheten gällande vissa ämnen. Avsaknaden av ett ansikte mot ansikte möte kan underlätta känslan 
av obehag, då det inte blir lika personligt. Därmed kan respondenten tala fritt utan begränsningar (Denscombe 
2016, s. 284–285).
 
3.3.4 Intervjuguide och intervjufrågor

Frågorna bestod av nio omfattande frågor utifrån ett tema, frågorna är exklusive följdfrågor som uppkom. 
Frågeställningarna är utformade för att besvara och beröra forskningsfrågan, men även fånga respondentens 
attribut, upplevelse, uppfattningar och erfarenhet (se bilaga 1). Vid formulering av frågorna beaktades de 
grundläggande råd om intervjuguide som är:

1. Skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella att frågorna följer på varandra på ett bra sätt, men 
även vara beredd att ändra ordningsföljden.

2. Använder ett begripligt språk som är förståeligt för intervjupersonen.

3. Ställ inga ledande frågor.

4. Notera intervjupersonens bakgrund, för att sätta hans svar i ett sammanhang.
(Bryman & Bell 2013, s. 484).
 
En pilotintervju med frågor användes på testobjektet för att säkerställa om förtydligande av frågorna behövdes. 
Med pilotintervju fick forskarna feedback om vad som skulle förtydligas och även se om frågan gav det svaret 
forskarna efterfrågade, utifrån feedbacken justerades frågeställningarna. Det gjorde forskarna välförberedda 
inför empiriinsamlingen och säkerställde att svaren på frågorna gav en uppfattning om hur investerare och 
entreprenörer hanterar informationsgapet för en investering.
 
Intervjun inspelades med en röstinspelarapplikation i en smartphone. Sedan transkriberades för en fullständig 
redogörelse som minimerar missförstånd eller bortfall i en intervju. Transkribering bidrar till att eliminera 
bortfall som kan ske av mänskliga faktorer som glömska eller att svar inte uppfattades. Det ger även mö-
jligheten att återanvända den insamlade data flera gånger för att få en mer genomgående analys av vad och hur 
personer har uttryckt sig. (Bryman & Bell 2013, s. 489–490)
 
3.4 Analys av kvalitativa data

Williamson (2002) betonar en “proper analys” av den insamlade empirin, men även att analysera data 
simultant vid insamlingen av data. Denscombe (2010) understryker i sin rapport att det är viktigt att påbörja 
analysen i en tidig fas i undersökningen. Detta för att skapa en uppfattning på relevant data som behövs, att 
empirin blir mer inriktad och på så sätt effektiviseras datainsamlingen (Saunders et al, 2012). 

Denscombe (2010) beskriver fem olika steg i en process för hantering av data. Från att förbereda data till mät-
ning av trovärdigheten på data. Detta utförs för att få en god och systematisk analys. Även Bryman och Bell 
(2013, s. 402) betonar vikten av en trovärdighetsmätning av data.
  
1. Iordningställande av data - Första steget är katalogisering samt utskrift av text från intervjuerna. Där 
organiserades data från respondenterna för att enklare navigera till efterfrågad data. Då forskningens 
respondenter vill vara anonyma, fick dessa respondenter kodnamn från R1-R10. 

2. Inledande utforskning av data - Andra steget är att leta efter återkommande teman och nyckelord från 
intervjuerna, och parallellt föra anteckningar för att fånga in idéer om kopplingar till teorin.

3. Analysering av data - Tredje steget är att koda data för att senare kategorisera i ett visst mönster eller 
tankesätt hos investerare. På så sätt kan teoribegrepp nämnas som sammanfattar grupperingarna. Här belysas 
teorierna som forskarna nämner och använder dessa teman som identifierats som utgångspunkt.

4. Redovisa och presentera data - Fjärde steget är att tolka fynden i skriftlig form, där det illustreras för en-
klare översikt på empirin. Citat och teman lyfts upp som ska besvara forskningsfrågan. 

5. Mätning av trovärdighet av data - Sista steget är att bedöma trovärdigheten på data och då utgår forskar-
na från ett grundkriterium som innefattar tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Varje 
begrepp inom grundkriterium ska bemötas för ökning av trovärdigheten. 
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Transkribering av intervjuerna var till god nytta. Möjligheten med att ha lättillgänglig information från  
transkribering betyder att analysen underlättas för att snabbt kunna jämföra teori och empiri. Dock transkrib-
erades intervjun selektivt då öppna frågor kan leda till att respondenterna pratar om irrelevanta saker (Saun-
ders et al. 2012; Denscombe 2016, s. 384–386).
 
Analysen, som pågick simultant med datainsamlingen, var utifrån det teoretiska ramverket som forskningen 
utgår ifrån. På så sätt kunde en deduktiv ansats följas. Koppling mellan empiri och teori utfördes successivt 
för att kunna förstå respondenternas val av handling. Det underlättade förståelsen och förklaringen om hur   
investerare gör sin bedömning inför en crowdfunding equity investering (Denscombe 2016, s. 342–343). Det 
som söktes var kopplingar till de teorier vi använder, då eftersöktes mönster som tyder på beteendeekonomi 
och informationsgap inför en investering. Vidare gav det förutsättningar att dra en slutsats om hur investerare 
inom Crowdfunding Equity bedömer inför en investering.
 
3.4.1 Mätning av trovärdigheten av data

Trovärdighet är viktigt för validering av data, utan valida data representerar det en felaktig bild på forskning-
sområdet. Anledningen till att de konventionella kriterier som validitet och reliabilitet inte används är för att 
dessa lämpar sig för kvantitativa forskningar som inte behandlar den sociala inramningen lika mycket som 
kvalitativ forskning (Denscombe 2016, s. 409–410). Nedan ska kriterium för validering av kvalitativa data 
genomgås. Dessa kriterier är trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

3.4.1.1 Trovärdighet

Data måste ifrågasättas om dess exakthet och träffsäkerhet för att kvalitativ forskning ska få en ökad trovär-
digheten (Denscombe 2016, s. 410). Dock säger Lincoln och Guba (1985) att det inte finns något absolut sätt 
att påvisa rätt data för kvalitativa forskare. Syftet med detta kriteriet är att övertyga forskningens läsare om 
att data med rimlig sannolikhet är tillräckligt träffsäkra. Det är omöjligt att ge garantier om rätt data. Däremot 
kan forskarna uppvisa en god praxis vid datainsamlingen som en försäkran. Tillvägagångssättet som användes 
var en respondentvalidering. Där forskarna återvände till deltagarna med insamlade data som varje respondent 
tidigare har tillfört för att kontrollera träffsäkerheten och även kunna bekräfta forskarnas förståelse för respon-
dentens handlingar. På så sätt ökar det kvalitén på empirin (Denscombe 2016, s. 410–411).
 
3.4.1.2 Pålitlighet

Här eftersträvas att forskningsprocessen blir möjligt att granska och ge upphov till att kunna upprepa for-
skningen. Inom kvalitativ forskning uppnås detta via att visa återspeglingar av procedurer och beslut som 
tillåter andra forskare att få ta del av. Därigenom ökar pålitligheten och utgör ett substitut för möjligheten att 
kunna upprepa forskningen (Denscombe 2016, s. 411). Genom att forskarna har visat en tydlig redogörelse för 
metoder, analys och beslutsfattande där utförligheten prioriterades, har forskarna bidragit till ökad pålitlighet.
 
3.4.1.3 Överförbarhet

Detta kriterium behandlar representativiteten i fallet. En vanlig fråga som uppkommer inom kvalitativa forsk-
ningar är hur pass generaliserbara fynden är, då fokuset är väldigt snävt. Dock påpekar kvalitativa forskare att 
generaliserbarheten grundar sig på den statistiska sannolikheten att liknande data återfinns någon annanstans 
(Denscombe 2016, s. 412–413). Enligt Lincoln och Guba (1985) kräver kvalitativa forskningen ett annat an-
greppssätt, som är en föreställningsprocess där läsaren själv får bedöma i vilken mån som informationen kan 
tillämpas på andra fall. Då blev frågan “I vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?”. 

Därmed försågs forskningen läsaren med lämplig information som leder läsaren till föreställning om 
tillämpligheten på andra fall, och skapar ett substitut för generalisering (Denscombe 2016, s. 412–413).

3.4.1.4 Bekräftelsebarhet

Kriteriet behandlar objektiviteten i den kvalitativa forskningen. Objektivitet är viktigt för alla typer av forsk-
ningar för att inte ge en felaktig bild utan ger en bild som speglar empirin (Denscombe 2016, s. 413). Dock är 
det viktigt att poängtera att det aldrig finns någon forskning som står fri från inverkan från forskarna, då em-
piriinsamlingen och analysen alltid är en produkt av en tolkningsprocess. På grund av att en tolkningsprocess 
används, blir objektiviteten per automatik ifrågasatt (Denscombe 2016, s. 413–414).

Ett sätt för att angripa detta är att ständigt ha en kritisk attityd och ifrågasätta varje steg. När forskningsgrup-
pen består av två individer ökar det kritiska tänkandes då varje enskild individ har egna tankesätt och pers-
pektiv. Analysen kommer ifrån två perspektiv vilket gör underlättar sökandet efter falsifiering vilket har lett 
till ett öppet sinne som är essentiellt för att driva objektiv forskning (Denscombe 2016, s. 415–416). Kritik för 
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läsaren att ta del av har även vävts in i uppsatsen för att ge en ytterliggare dimension av problematiken.
 
3.4.1.5 Internbedömarverifiering

Ett viktigt kriterium är att forskarna kommer överens för att tillslut kunna dela samma perspektiv genom 
analysen att forskningen blir enhetlig. Internbedömarverifieringen är för att kunna enklare kategorisera re-
spondenterna och dra en gemensam slutsats (Bryman & Bell 2013, s. 171). Forskarna markerar att konsensus 
är viktigt, att tolkning av data blir mer träffsäker.
 
3.5 Kritik mot metod

När explorativt urval tillämpas är det inte nödvändigtvis att få ett tvärsnitt av populationen, då leder det till 
att sannolikheten för intressanta, extrema eller ovanliga exempel ökar. Därmed minskar det representation av 
populationen (Denscombe 2016, s. 63–64). Dock är inte representation målet, utan att få en insikt vilket den-
na metod kan bidra med. Det finns även en alternativ metod, breddstudie men den är begränsad av att ge ett 
omfång av alla aspekter inom investeringsbedömning vilket gör det problematiskt att fördjupa sig i individens 
emotionella perspektiv (Denscombe 2016, s. 416–417).
Nackdelarna med avståndsintervjuer är att det kan vara svårt att utföra längre intervjuer på telefon. Det är 
enklare för respondenten att avsluta på telefon än om det var ansikte mot ansikte (Bryman & Bell 2013, s. 
495). 

Dock är detta en aspekt som har beaktats då en tidsbokning gjordes i förväg med respondenterna så att de ägna 
sig helt åt intervjun, och undviker stress och olägenhet. Den andra nackdelen är forskarna inte kunde avläsa 
respondentens kroppsspråk som kan indikera obehag, osäkerhet eller förvirring (Bryman & Bell 2013, s. 495). 

Däremot kunde rösten avläsas om respondenten var osäker eller förvirrad, dessutom säkerställer forskarna att 
respondenten förstod frågan rätt, om inte kunde frågan omformuleras. På så sätt reducerades behovet av att 
avläsa kroppsspråket. Utrustning för inspelning av telefonintervjun har också en potentiell risk för 
störningar och skada inspelningen (Bryman & Bell 2013, s. 495). Forskarna testade inspelningsutrustiningen 
flertal gånger inför intervjuerna säkerställa funktionalitet.

En kritik kan lyftas mot forskningsmetoden för kvalitativ forskning där objektiviteten kan ifrågasättas. 
Forskare kommer alltid att ha en egen identitet, bakgrund och egna övertygelser kan det snedvrida 
informationen och få en inverkan på data. Detta är något som måste beaktas i alla forskningar och forskarna 
kan endast metodisk analysera och samla in data, som med hjälp av en sorts standardisering minska inverkan 
av subjektiviteten som kan uppstå hos den enskilde individen. (Denscombe 2016, s. 418)

Vid kvalitativ forskning måste omvärlden och dess sociala kontext tas i beaktning. Vad som gäller idag kan 
betyda något annat imorgon och forskningen i denna uppsats avser att få insikt och ökad förståelse kring 
investerares bedömningar inom crowdfunding equity som de fungerar just nu. Det måste beaktas att det 
regerar ett visst paradigm idag som kan skifta oförutsägbart och förändrar tankesättet kring 
investeringsmetoden. Därav är det omöjligt att ge en absolut sanning, även om den stämmer just nu. (Dens-
combe 2016, s. 343)

3.6 Källkritik

Det är viktigt att påpeka att forskarna har beaktat alternativa fakta som förekommer alltmer i det moderna 
samhället, som kan förvränga verkligheten. Därmed har uppsatsens forskare arbetat med litteratur som up-
pmuntrar ett kritisk tänkande för att ifrågasätta uppsatsens använda källor och för att ta reda på vad som är 
sant eller ej (Thurén 2013). För att allt som specialister och forskare säger, är inte en absolut sanning. Sanning 
är komplext då det kan vara relativt och subjektivt för varje person. Det leder till en paradox där vetenskapen 
söker sanningen men samtidigt går ständigt framåt och bildar en ny relativ sanning. Med litteraturens hjälp 
kan uppsatsens forskare granska och ta en ställning till de litteraturen som används. (Thurén, 2013, s. 7–9) 
 
Utifrån litteraturen från Thurén (2013) finns det fyra kriterier som en forskare bör beakta på använda källor, 
dessa är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Ejvegård (2012) publicerade en liknande litteratur 
som Thurén och heter Vetenskaplig metod. Boken är lika med Thuréns (2013) källkritiska riktlinjer och har 
även tagits hänsyn till i den källkritiska processen. 
 
Forskarna för denna uppsatsen har använt sig av källor med hög tillförlitlighet som uppfyller kraven. Uppsat-
sen har använt källor från statliga organisationer med specialinriktning som sekundärkällor. Dock är deras 
oberoende och fristående som ökar äktheten då de även är experter inom området. 

Sekundärkällor som användes var tillexempel Statistiska Centralbyrån och Sveriges Riksbank. Data hämtades 
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från deras hemsidor på Internet, och eftersom Internet används i en bred utsträckning vid informationsinsam-
ling är det viktigt att fler krav ställs utöver de vanliga kraven. Dessa är att beakta när hemsidan uppdaterades 
senast och upphovsman.  
 
Thurén (2013) och Ejvegård (2012) uppmanar att primärkällor är att föredra, för att kunna uppnå kraven 
äkthet, oberoende och tidssamband. När sekundärkällor använts kan informationen bli snedvriden. Därmed 
användes information direkt från respondenterna för att besvara uppsatsens forskningsfråga. Samtliga kriterier 
har uppfyllts då data som framställdes ur intervjuerna är direkt och tidsenlig som ger äkthet. 

Då respondenterna är anonyma fanns det inget skäl att förvränga verkligheten vilket ger en tendensfrihet. Det 
kan bekräftas då forskarna kunde utröna ett svarsmönster som identifierades bland respondenterna. 
 
Forskningsartiklarna som användes var moderna för att kunna aktualisera problematik och spegla tidskontex-
ten (Thurén 2013, s. 100–102). Vilket uppfyllde kravet på tidsenlighet. 

En viss problematik uppstod under behandlingen av forskningsartiklar. Trots att artiklarna är referensgran-
skade finns det alltid en kritisk aspekt att ta i hänsyn där forskningen utgår ifrån andras skapade primärkällor 
vilket kan ha en subjektiv hantering även om den inte nödvändigtvis behöver vara felaktig. 
De forskningsartiklar som var beroende använde forskarna av uppsatsen referensgranskade källor för att utrö-
na utifall samma resultat kunde identifieras mellan liknande artiklar.

Tendensfriheten märkte forskarna var problematisk då det är nästintill omöjligt att se huruvida artiklarnas för-
fattare har en egen dold agenda som de strävar efter vilket kan förvränga verkligheten i syfte att nå deras mål. 
Forskarna av uppsatsen såg till liknande artiklar och statistik från oberoende källor för att kunna bedöma ten-
densfriheten.
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I kapitlet presenteras datainsamlingens resultat från de 10 semistrukturerade intervjuerna. Resultaten är 
indelade i fem teman, där intervjusvaren har klassificerats för varje respondent. Attribut presenterats för en 
djupare förståelse kring respondenternas bakgrund och agerande som investerare.

4.1 Resultat av intervjuerna

4.1.1 Respondent 1

Attribut
Högutbildad inom IT och arbetar som administratör inom bankverksamhet. Respondenten har ett par års erfar-
enhet inom privata investerare och har investerat i cirka 20 bolag inkluderat crowdfunding equity.

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Respondenten vill vara med att investera i intressanta och roliga ”morgondagens företag” i ett tidigt skede som 
resulterar i en ”deltagande” känsla.

Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Respondenten har en emotionell koppling till affärsidén där magkänslan är det som beslutar det sista beslutet. 
Med en grundlig analys på marknaden och produktens potential så kollar respondenten på kapitalflödets ut-
veckling inom branschen och gör trendanalys.

Rationella eller emotionella beslut
Investeringsbeslut baseras på känslor även om respondenten samlar rationell information och skapar en 
marknadsanalys. Anledningen beskriver respondenten att det inte finns tillräcklig information för att vara helt 
rationell när det kommer till crowdfunding investeringar.

Påverkan från tredje-part
Respondenten får en påverkan av tredje-part men berättar att all information inte ses som sanning och att re-
spondenten är medveten om att det är mycket tycka och tänka och vad som kan ske som förs i diskussioner. 
Mycket av utbytet sker ifrån bekanta som också är intresserade av investeringar där respondenten känner sig 
mer påverkad än vid forum på nätet.

Förbättring av beslutsunderlag
Respondenten ser inget behov av att förändra sin investeringsunderlag däremot så önskas en bättre tydlighet 
av crowdfunding equity företagen vilket skulle kunna öka transparensen och enklare få ett grepp om deras 
budskap.

Sammanfattning Respondent 1
Respondenten anser sig vara rationell i den mån att granska den tillgängliga informationen som existerar och 
att ta emot information från tredje-part, dock så är respondenten medveten om att det sker en påverkan vid det 
sista beslutet om att investera eller ej.

4.1.2 Respondent 2

Attribut
Högutbildad civilingenjör som arbetar som miljökonsult. Respondenten har fyra års tidigare erfarenhet inom 
privata investeringar och innehar ungefär 24 bolag varav 8 är inom crowdfunding equity.

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Respondenten följer intressanta företag på nära håll och genom crowdfunding equity går det att även investera 
i dem för att på så sätt kunna hjälpa dem. Respondenten anser att en styrka med crowdfunding equity är att 
de företagen löper mindre risk för att ha likviditetsproblem, då crowdfunding equity företag inte har samma 
sorts administrativa kostnader. Genom att ha en mindre ”apparat” så kan de agera med mindre resurser än de 
börsnoterade bolagen och fortfarande kan prestera aktieägarevärde och kan skala upp sin affärsmodell.

4. Empiri
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Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Respondenten granskar affärsplanen och affärsmodellen för att se hur de står sig jämfört med konkurrerande 
företag, på börsen och såväl som i näringslivet. respondenten anser att Pepins plattform har en hög trovär-
dighet och beslutar sig alltid att undersöka de bolag som blir presenterade genom dem. Respondenten klargör 
att den rätta känslan måste finnas kring företaget, att respondenten delvis tror på iden men även att respond-
enten kan identifiera sig emotionellt med företaget.

Rationella eller emotionella beslut
När det kommer till beslutet så är respondent 2 en kombination av rationella och emotionella beslut, då affär-
splan och modellen är viktig så ska även det finnas en stark emotionell koppling så det känns rätt. Respondent-
en identifierar sig med företaget och måste kunna känna att det är något som går att ställa sig bakom, speciellt 
hållbara företag som strävar efter en bättre värld.

Påverkan från tredje-part
Pepins plattform har en stark påverkan till respondenten då alla företag som presenteras blir granskade. Re-
spondenten tycker plattformen är legitim och informationen som finns stämmer. Det finns en konsensus mel-
lan respondenten och de personer som finns inom nätverket att det Pepins säger stämmer vilket underlättar 
besluten hos respondenten. Respondenten ser sig som rationell i besluten men blir påverkad av att använda 
Pepins som ett filter för vad som är värt att gå vidare och analysera ytterligare.

Förbättring av beslutsunderlag
Respondenten ser den tillgängliga informationen som tillräcklig men om det fanns en möjlighet så skulle le-
gitimiteten kunna höjas om intervjuer med Vd:n fanns tillgängliga för att se hur företaget strävar framåt och 
vad deras visioner är.

Sammanfattning Respondent 2
Respondent 2 granskar tillgängliga företag primärt genom crowdfunding equity plattformen Pepins och nöjer 
sig med att använda dem som ett filter med vilka företag som är bra. Det förekommer rationella beslut genom 
att se till potential och granskning av affärsplan men det finns en tendens av att respondenten blir påverkad av 
det urval som sker via Pepins plattform. Respondenten diskuterar även via sina nätverk även om beslutet inte 
blir mycket påverkat av andras input.

 
4.1.3 Respondent 3

Attribut
Respondenten är en högutbildad företagsekonom som arbetar som konsult inom bankverksamhet. Med 15 års 
erfarenhet inom privata investeringar så har respondenten handlat i många företag. Målet med 
investeringarna är att få ett delägarskap och bli en påverkande faktor i företaget. Respondenten har ett fåtal 
anhängare som följer respondenten via nätverk vid privata investeringar.

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Respondent 3s motiv att investera inom crowdfunding equity är att det ger en investerare större delaktighet i 
bolaget, gentemot börsnoterade bolag. Att få kunna vara med att lyfta bolaget, är värdesättande för respond-
enten. Sedan är respondenten även en entreprenör själv och har därmed mer förståelse samt högre tendens att 
investera i flera crowdfunding equity-bolag för mer sysselsättning.

Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Parametern som respondent 3 lägger störst vikt på är ledningen. För oavsett affärsidé kan en bra ledning göra 
en lönsam affär, enligt respondenten. Därmed granskas ledningen för att angripa ett moraliskt dilemma som 
kan uppstå. Respondenten söker upp ledningen för intervjuer för att kunna göra en bedömning själv, detta för 
att bemöta moraliska dilemmat. Dessutom undviks vissa plattformar som respondenten tycker har dåligt an-
seende på grund av många oseriösa bolag som söker crowdfunding equity.   

Rationella eller emotionella beslut
Tar mestadels emotionella beslut, då respondenten behöver få en bra känsla över personerna bakom bolaget. 
Därmed prioriteras ledningen före produkten.

Påverkan från tredje-part
En stor tillit sätts hos plattformen Pepins och respondenten investerar i alla bolag som de lägger upp, då 
respondenten tycker att alla bolag som Pepins har valt är bra och har samma preferenser. 

Förbättring av beslutsunderlag
Respondenten anser sig ha kunnat diversifierats sig mer med investeringarna bortanför Pepins men poängterade 
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att informationen som finns tillgänglig på plattformen är nästintill fullständig med tanke på att det är unga 
företag. Det som skulle kunna utvecklas är en mer aktiv kontakten med ledningen.

Sammanfattning Respondent 3
Respondent 3 är en entreprenör själv och vill vara delaktig i flera bolag. Crowdfunding equity ger respondent-
en möjligheten att kunna ta en större plats i bolaget än börsnoterade bolag, och även kunna göra en skillnad i 
ett crowdfunding equity-bolag. Det viktigaste i ett investeringsunderlag är ledningen, för även med en medi-
oker affärsidé kan det bli lönsamt med rätt ledning. Det fanns en stark påverkan från en tredje-part för respon-
denten, och det var plattformen Pepins. Respondenten visade hög tillförlitlighet till Pepins och investerade i 
väldigt många bolag som fanns på plattformen.

4.1.4 Respondent 4

Attribut
Respondenten har en hög utbildning inom beteendevetenskap. Med ett par års erfarenhet inom privata invest-
eringar, så har respondenten investerat i cirka 10 bolag inom crowdfunding equity och aktier.

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Vill vara delaktig i spännande bolag som kan tillföra något till omvärlden, samt få en “deltagarkänsla” att vara 
med och bidragit hjälp. Därmed tycker respondenten att crowdfunding equity-bolag är roligare att investera 
på grund av att det är mer dynamik. 

Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Respondenten granskar tillgängliga finansiella rapporter om bolaget, samt för diskussioner och ta del av 
åsikter från ett forum där crowdfunding equity-bolag kan diskuteras. Sedan kollas även affärsidén och på hur 
bolaget förmedlar budskapet och sina planer. Respondenten måste tro på affärsidén inför en investering. 
Allting ska mynna ut till en bra helhetskänsla som också är prioritet innan investering. 

Rationella eller emotionella beslut
Respondent 4 lägger stor vikt på den emotionella aspekten, då mycket känslor är inblandade inför ett beslut. 
Magkänsla är något som respondenten betonade, för att siffror inte säger allt om företaget.

Påverkan från tredje-part
Starka influenser från forum som respondenten är aktiv inom. Påverkas av medlemmarnas åsikter och tankar 
kring bolaget. 

Förbättring av beslutsunderlag
Respondenten ansåg att mer utförligare analyser kan utvecklas inför framtida investering. Öka informationsin-
samlingen för att minska informationsgapet samt granska ledningen. 

Sammanfattning Respondent 4
Motiv att investera inom crowdfunding equity är främst att det finns flera spännande och dynamiska bolag, 
som gör det roligare att följa deras utveckling närmare samt även bidragit hjälp. Parametrar som beaktas är fi-
nansiella rapporter, andras åsikter från forum, affärsidén samt hur bolaget presenterar sina planer och budskap. 
Allting ska generera en bra helhetskänsla för investerare innan en investering. Därav betonades “magkänslan”. 

4.1.5 Respondent 5

Attribut
Respondenten har en masterutbildning inom ekonomi och arbetar som vice VD för ett företag. Med 25 års 
erfarenhet inom privata investeringar, har respondenten investerat i ungefär 70 bolag inom både crowdfunding 
equity och börsen. 

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Få följa spännande och dynamiska bolag i ett tidigt skede och följa deras utveckling. Det ger även högre 
avkastning än börsnoterade bolag, dock är risken högre, anser respondenten. Detta leder även till större 
innehav i bolaget till framtida börsnotering, för en investerare inom crowdfunding equity-bolaget.

Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Respondenten utför en utförlig analys innan en investering, där beaktas; marknadspotential, teamet, känsla 
inom företaget, drivkraften hos bolaget, och finansiella rapporter. Utöver den tillgängliga informationen som 
finns på Pepins. Sedan kontaktas även bolaget av respondenten och begär informationen om ledningen, som 
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är enklare att kontakta jämfört med börsnoterade bolagsledning. 

Rationella eller emotionella beslut
En rationell privat investerare som söker upp data själv och tar del av tillgänglig data från Pepins profil. Dock 
så faller det slutgiltiga beslutet på en emotionell aspekt, om respondenten anser att affärsidéen är rätt i tiden.
Påverkan från tredje-part
Litar mycket på Pepins och investerar endast i bolag inom Pepins. Finns en påverkan från ett forum där 
respondenten diskuterar sina investeringar med insatta privata investerare. 

Förbättring av beslutsunderlag
Inga förbättringsområden i dagsläget, enligt respondenten då informationen är tillräcklig för att skapa sig en 
idé om vart företaget strävar emot och hur de ska göra för att ta sig dit.

Sammanfattning Respondent 5
Erfaren och masterutbildad ekonom med cirka 25 års erfarenhet av privata investeringar. Respondenten väljer 
att investera inom crowdfunding equity-bolag är för möjligheten att följa ett roligt och dynamiskt företag på 
närmare håll, samtidigt som att det kan ge en hög avkastning. Respondenten beaktade; marknadspotential, 
teamet, känsla inom företaget, drivkraften hos bolaget, och finansiella rapporter. Därmed tänker respondenten 
mer rationellt då investeringsunderlaget grundar sig mycket på information. Dock föll det slutgiltiga beslutet 
på respondentens känsla om affärsidén är rätt i tiden. Påverkning från en tredje-part kommer ifrån forum och 
Pepins plattform, då det enbart investeras i bolag från Pepins plattform. 
 

4.1.6 Respondent 6

Attribut
Högutbildad marknadsanalytiker med sex års erfarenhet inom privata investeringar, där respondenten har 
investerat väldiversifierat inom både crowdfunding equity-bolag och börsnoterade bolag. Bedriver i dagsläget 
ett bolag inom marknadsföring. 

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Anser att investeringar inom crowdfunding equity är roligare och mer spännande än börsen. Då respondenten 
får följa ett bolag mycket närmare, samtidigt som investeringen sker i ett tidigt skede som potentiellt ökar 
avkastningen. 

Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Personer inom Respondent 6 omgivning. De rekommenderar ett bolag som oftast blir en investering på, då 
respondenten litar på sin omgivning. Läser endast genom profil-bilden på bolaget på Pepins. Då känner Re-
spondent 6 efter om bolaget ger ett bra intryck. 

Rationella eller emotionella beslut
Respondent 6 anser att dessa bolag som söker crowdfunding equity kan informationen vara begränsat. 
Eftersom de oftast är unga företag. Då går respondenten efter känslan och tar ett emotionellt beslut baserad 
på ytan.

Påverkan från tredje-part
Stark påverkan av sin omgivning. Förlitar sig endast på Pepins information och urvalsprocess. 
Förbättring av beslutsunderlag
Respondenten säger att analysen och informationssökningen kunde ha varit mer djupgående. Där djupdykning 
i marknaden och bolagets ledning sker. 

Sammanfattning Respondent 6
En högutbildad marknadsanalytiker med sex års erfarenhet inom privata investeringar med investeringar inom 
både crowdfunding equity och börsen. Parametrar som beaktades var rekommendationer från sin omgivning 
samt Pepins information om bolaget. Därmed baseras besluten mestadels emotionellt då känslan är av störst 
vikt för respondenten. Respondenten ansåg att bolagsanalysen kunde ha varit mer djupgående. 
 

4.1.7 Respondent 7

Attribut
Respondent 7 är en högutbildad ingenjör med tre års erfarenhet inom privata investeringar mestadels inom 
fonder och aktier men även i enstaka crowdfunding equity-bolag, verksam inom VVS-branschen.
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Motiv att investera inom crowdfunding equity
Följa intressanta företag och bransch samt ha ett större engagemang i ägandet, då en investering inom börsen 
har inte lika stor inverkan som på ett bolag inom crowdfunding equity.
 
Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Granskar tillgängliga siffror och rapporter om bolaget. Respondenten måste förstå och vara intresserad av 
bolagets produkt och marknad. Möjligheten att kunna ha ett aktivt delägarskap i bolaget är också viktigt.

Rationella eller emotionella beslut
Mer rationell investerare. Där respondenten kräver förståelse i produkten och marknaden. För att sedan kunna 
bidra mer med ett aktivt delägarskap. 

Påverkan från tredje-part
Respondent 7 använder information från Pepins och är därmed till en viss del påverkad av en tredjepart.

Förbättring av beslutsunderlag
Enligt respondenten är det alltid bra med mer information. Så länge informationen är tillgänglig finns det 
utrymme för förbättring. 

Sammanfattning Respondent 7
Respondent 7 är en högutbildad ingenjör med tre års erfarenhet inom privata investeringar. Då gjordes mesta-
dels investeringar inom fonder och aktier. Men på senare tid har fler crowdfunding equity-bolag investerats i. 
Motivet bakom att investera inom crowdfunding equity är möjligheten att följa spännande företag och även ha 
större möjlighet för en större delaktighet. Respondenten granskar tillgängliga finansiella rapporter som finns 
på Pepins och måste även kunna förstå produkten och marknaden, innan en investering sker. Därmed har re-
spondenten en mer rationell framförhållning.  
 

4.1.8 Respondent 8

Attribut
Respondenten är en högutbildad ekonom som jobbar som VD. Respondent 8 har 10 års erfarenhet inom pri-
vata investeringar och har ägande i aktier, fonder och crowdfunding equity.

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Respondenten ser ett större utbud av mindre och intressanta företag och ser det som smidigare att investera 
genom crowdfunding equity. Delvis för att kunna fiska upp små företag tidigt men även att det blir enklare att 
hitta dessa företag än på börsen där det redan finns så mycket exponering på företag. Respondenten är även 
mer aktiv i sina innehav i crowdfunding equity än övriga värdepapper.

Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Respondenten granskar affärsmodellen och affärsplanen för att sedan se till hur marknaden i samma bransch 
men även närliggande har presenterat senaste åren. Det kan enligt respondenten ge en indikation på hur bran-
schen har möjlighet att växa i framtiden och med hjälp av en solid ledning som delar uppfattningarna med 
respondenten så ökar chansen för investering.

Rationella eller emotionella beslut
Respondent 8 är rationell i sitt sökande efter investeringsunderlag och undersöker ledningen, aktuell informa-
tion och försöker se trender i marknaden. Det slutgiltiga beslutet är en avvägning då respondenten anser att 
det aldrig finns nog mycket information vilket tenderar att leda till ett emotionellt beslut eller en magkänsla.

Påverkan från tredje-part
Respondenten investerar endast via Pepins och därmed finns det en inverkan som styr beslutet från tredje-part. 
Vid en investering så avser respondenten att gå in med minst hundratusen.

Förbättring av beslutsunderlag
Respondenten anser att det alltid är bra med mer information. Ju mer information som finns tillgängligt desto 
mer utrymme finns det till förbättring.
 
Sammanfattning Respondent 8
Respondent 8 är en högutbildad ekonom med 10 års erfarenhet inom privata investeringar. Har investerat i 
både fonder och aktier men även mer crowdfunding equity på sistone. Motivet att investera mera i crowdfund-
ing equity är att det finns större utbud av mindre intressanta företag att både följa och investera. Förhoppnings-
vis kommer det även att ge höga avkastningar i framtiden för en investering i ett tidigt skede. Respondenten 
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granskar affärsmodellen och affärsplanen, sedan utförs en marknadsanalys som bedömer bolagets tillväxtpo-
tential. Ledningen är också av en stor vikt. Därmed har respondenten ett rationellt förhållningssätt. Dock så 
säger respondenten att allting i slutändan måste även ge en bra “magkänsla”. Pepins är den enda plattformen 
som respondent 8 investerar via. 
 

4.1.9 Respondent 9

Attribut
Respondent 9 har en kandidat och är utbildad studie- och yrkesvägledare och jobbar som rådgivare. Respon-
denten en liten erfarenhet inom investeringar och ser sig själv som nybörjare med ungefär 10 investeringar 
inom företag varav några är inom crowdfunding equity.

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Respondenten tycker det är kul att vara med i ett bolag från ett tidigt skede som potentiellt bli ett multimiljon-
företag. Att känna sig delaktig anser respondenten ha ett högt värde då investeringen får större påverkan då 
företaget fortfarande är i sitt initiala steg och är litet.  

Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Respondenten ser först och främst till affärsidén och läser den aktuella informationen som finns tillgänglig och 
utvärderar därefter om det känns intressant. Ifall företaget fortfarande känns rätt så försöker respondenten hitta 
mer data om bolaget där det kan handla om vilken bransch den agerar i, vilken omsättning och hur framtida 
planer ser ut.

Rationella eller emotionella beslut
Respondenten är både rationell och emotionell i sina investeringsbeslut. Respondent 9 väver in åsikter från 
tredje-part och analysera sin egen information som sedan kokar ner i ett beslut som ska se rätt ut på papper 
men även kännas rätt. 

Påverkan från tredje-part
Respondenten påverkas av omdömen från tredje-part primärt från forum som respondenten besöker. Inves-
teringarna sker endast via Pepins plattform där tilliten är stor på att de tar in företag som kommer att ha rätt 
förutsättningar att lyckas och växa.

Förbättring av beslutsunderlag
Respondenten skulle vilja se mer och tydligare information från ledningen med intervjuer och ett sätt att kom-
ma närmare de som är med och utvecklar företaget.

Sammanfattning Respondent 9
Respondent 9 är rationell i informationssamlingen och sedan får en viss påverkan via tredje-part och lägger 
stor vikt vid plattformen Pepins. Målet med investeringen är avkastning men även att få uppleva hur ett företag 
växer sig större och har därmed et långt perspektiv på sina investeringar.
 

4.1.10 Respondent 10

Attribut
Respondent 10 är högutbildad socialpedagog som idag arbetar som barnpedagog. Respondenten ser sig själva 
ha bristande erfarenhet inom privata investeringar där det endast varit aktivt under ett år. De flesta investerin-
gar under året har varit inom crowdfunding equity. 

Motiv att investera inom crowdfunding equity
Respondenten ser att det finns ett stort utbud av företag som har unika idéer som börsen saknar. Det upplevs 
även som roligt att vara med i intressanta företag från en tidig fas och kunna se hur bolaget utvecklas och kan 
påverka världen på ett positivt sätt.
Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity
Respondent 10 har en nästintill obefintlig undersökning inför en investering där inga speciella parametrar 
beaktas. Genom att läsa presentationen som är tillgänglig och sedan utgå ifrån personliga preferenser så tar 
respondenten sedan ett beslut. Vid vissa fall kan respondenten se ifall det finns omdömen på företaget men det 
är inget som läggs stor vikt på.

Rationella eller emotionella beslut
Respondenten identifierar sig som en emotionell investerare där känslan för företaget och vad affärsidén repre-
senterar är viktigt. Även om viss finansiell information undersöks så är det slutgiltiga beslutet om att investera 
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eller ej helt på känsla.

Påverkan från tredje-part
Respondenten litar mycket på plattformen Pepins förmåga att bedöma företag. Respondenten har även blivit 
påverkad av tredje-part i form av forum där det finns personer som respondenten anser har större koll och 
därmed verkar legitim.

Förbättring av beslutsunderlag
Respondenten anser sig lita allt för mycket på andrahandsinformation och borde söka mer aktivt egen infor-
mation för att bli säker men det är inget som läggs för mycket tyngd på. 

Sammanfattning Respondent 10
Respondent 10 är en emotionell investerare som känner att det är intressant att följa företag och se de utveck-
las och förhoppningsvis kan resultera i en avkastning men primärt till ett företag som kan påverka världen 
positivt.  

4.2 Sammanfattning av respondenter

Det gemensamma för respondenterna under studien var att alla blev påverkade av tredje-part och det slut-
giltiga beslutet om att investera var emotionellt kopplat till att det skulle kännas som en bra investering eller 
resultera en positiv magkänsla. Respondenterna vittnade om att investeringen inte enbart är för att få maxima-
lavkastning utan att de även vill känna sig delaktiga och se hur ett företag kan växa med deras hjälp. 

De flesta respondenter ansåg att informationen som fanns tillgänglig var tillräcklig men om en förbättring 
skulle vara möjlig är att få en större inblick vad ledningen ämnar göra med företaget och hur det kommer ut-
vecklas. Genom att få ytterligare information av tredje-part så hade beslutet fortfarande varit av emotionell art 
men gjort investeringsvalet enklare för några respondenter. 

Plattformarna har även också stor validitet hos respondenterna där de är en tydlig påverkan av tredje-part. Re-
spondenterna beskriver dock att de anser att de olika plattformarna skiljer sig i kvalité om vilka företag de pre-
senterar och att det är en avgörande faktor om hur mycket påverkan plattformarna har i investeringsbeslutet.
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Kapitlet kommer att hantera de olika upptäckterna från empirin som kommer jämföras mot de tidigare 
presenterade teorierna. Tillsammans kommer de analyseras för att utmynna i temapunkter som vidare 
forskning kommer att kunna fokusera på. Dessa tematiska punkter kommer senare att diskuteras i nästa 
kapitel. 

5.1 Motiv till att investera i crowdfunding equity

Anledning till crowdfunding som en investeringsmöjlighet lyfter Belleflamme, Lambert och Larralde (2013) 
upp i sin studie. Författarna urskiljer aspekter som linjerar sig med respondenternas uppfattningar som presen-
terades under Empiri-kapitlet. Sociala nätverk, direkt interaktion mellan investerare och entreprenör förenklas 
via internet och vid en högre summa lämpar sig crowdfunding equity som ett bättre alternativ för att attrahera 
externt kapital från småsparare. Larralde och Schwienbacher (2010) motiverar crowdfunding genom att de 
reser kapital, ökar medvetenhet om företaget och att entreprenören behåller kontroll över företaget.

Social interaktion är ett viktigt motiv bakom investering för respondenterna. Ett aktivt intresse att följa, 
uppleva spänning och ha en deltagandekänsla var temat kring hur de resonerade varför de hade valt att 
använda crowdfunding equity. De fick en känsla av att vara med på något nytt och kunde ta del av ett engage-
mang som de inte upplevde med andra värdepapper. 

Studierna av Belleflamme, Lambert och Larralde (2013) och Larralde och Schwienbacher (2010) har en 
gemensam korrelation där de såg positiva utbyten som entreprenören och investeraren upplever. Genom den 
upplevda deltagarkänslan påverkas beslut inom crowdfunding equity för investerare. 

Belleflamme, Lambert och Larralde (2013) beskriver att investeraren använder enbart crowdfunding equity 
för egen personlig vinning, vilket R1, R4, R5, R6, R8, och R9 instämmer med. Dock beskriver R1 att invest-
eringen kan hjälpa till att se morgondagens företag och R4 vill även bidra med att tillföra något som kan göra 
omvärlden bättre. Belleflamme, Lambert och Larralde (2013) motsäger inte att investeringen utgår ifrån en 
självisk aspekt men respondenterna beskriver inte enbart avkastningen som en aspekt till deras investering.

Respondenterna bekräftade crowdfunding equity som en möjlighet att resa kapital för entreprenören, dock 
kan det argumenteras för att anledningen till att entreprenören söker sig till crowdfunding equity är för att det 
inte finns andra alternativ. Enligt Pecking-order teorin så föredrar företagare skuldbelagda finansieringskällor 
(Myers, 1984) Det har dock påvisats att kontrollaversionen är lägre inom crowdfunding equity då företagaren 
får flertal mindre ägare som inte utmanar ägandet. Med en för kort historik, är de formella finansieringsmetod-
erna inte tillgängliga men crowdfunding equity låter entreprenören bibehålla sin kontroll över företaget. R5 
hade som motiv till att investera i crowdfunding equity som möjlighet att införskaffa sig inflytande på ett 
mindre företag vilket kan utmana entreprenörens maktställning i företaget. Dock har respondenten som mål 
att maximera sin avkastning men inte ta över företaget.

Resultatet från intervjuerna bekräftade den högteknologiska acceptansen i Sverige, samtliga respondenter var 
trygga med att investera i crowdfunding equity-bolag via plattformar som är verksamma på internet. Det ökar 
även sannolikheten att privata investerare utsätts för påverkan i deras investeringsbeslut. Respondent R1, R2, 
R4, R6, R7, R9, R10 beskrev motivet som intressant, roligt, spännande och kul vilket kan analyseras till att 
deras beslut inte är helt rationella. De beskriver känslor för investeringen vilka kan bli påverkade av tred-
je-part, entreprenören, vänner och familj, sociala medier och plattformarna de investerar genom. 

R3 beskrev motivet bakom sin investering utifrån sin egen position som entreprenör och utgick ifrån en 
förståelse för andra som var i samma sits. Genom att få en anknytning till andra så kan det bli lättare att göra 
beslut och på så sätt få en känsla av att de är rationella.

De respondenter som har investerat mellan ett par år och längre hade en mer djupgående beskrivning till in-
vesteringarna de gjorde. Vid själva investeringsbeslutet, beskrev de likt de som ansåg sig ha bristande erfaren-
het att den avgörande faktorn var den upplevda känslan. De mer erfarna investerarna ville också ha en större 
delaktighet i bolagen de investerar i. Utifrån en deduktiv logik har koppling mellan Belleflamme, Lambert och 
Larralde (2013) teori om självisk crowdfunding equity investering, och uppsatsens respondenter identifierats 
och förtydligats. Insikten bidrar till ökad förståelse kring investerarnas bakomliggande motiv för att investera 
inom crowdfunding equity.

5. Analys
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5.2 Parametrar som beaktas innan investering inom crowdfunding equity

Lukkarinen et al (2016) påvisade att parametrarna teamet, koncept, skalbarhet och termer i ägandeskap inte 
var direkt kopplade till en lyckad crowdfunding. En finansiell due diligence inom crowdfunding equity är 
begränsad och utgår från investerarens intryck som påverkas av flera faktorer. Författarna menar att det är 
diffust om vilka värden som är de viktiga, vilket försvårar för entreprenören om vad som ska presenteras. 
Aldrich och Fiol (1994) beskriver att den sociopolitiska legitimiteten går att uppnå genom att se till redan 
existerande diskurser. Genom att använda samma språk och bransch som tidigare lyckade entreprenörer har 
gjort, ökar möjligheten att lyckas.

Från empirin ser R1 och R2 på företagets affärsmodell och gör en ytlig marknadsanalys utifrån varje individu-
ellt fall. Philippon och Skreta (2012) beskriver att ett negativt urval som ger företag kapital i marknader som 
är populära, oberoende på företagets individuella värde. Respondenterna ser till trender på marknaden och via 
crowdfunding equity öppnar möjligheten för mindre aktörer att konkurrera.

R5 och R6 gör en mer grundlig analys inför en investering och ser till teamet, känslan bakom företaget, finan-
siella rapporter och trender. De har båda en ekonomiutbildning på högre nivå och försöker utvinna information 
från olika källor för att bilda sig en uppfattning.

Det går att argumentera för att forskningen Lukkarinen et al (2016) utfört avser majoriteten av investerarna 
som fortfarande inte utför en finansiell due diligence. Samtliga respondenter ansåg att de måste ha en emo-
tionell koppling till företaget och affärsidén för att kunna göra en investering. Det kan vara en process som 
växer fram när crowdfunding equity blir äldre som investeringsmodell och fler metoder för att utvärdera 
företag skapas. De viktigaste parametrarna enligt R1, R4, R6, R9 och R10 var att företaget har ett bra första 
intryck, att de presenterar en övertygande helhet och andra parter som de litar på rekommenderar dem. 

4 av 10 respondenter utför en finansiell due diligence på företagen de avser att investera i och det är de med 
fler års erfarenhet som har köpt in sig i flest crowdfunding equity företag. Tesen om att legitimitet går att uppnå 
genom att förankra sig med trender och existerande diskurser går därmed att påvisa ha en påverkande faktor 
vid ett investeringsbeslut för privatinvesterare inom crowdfunding equity.

5.3 Rationella eller emotionella beslut

Bikhchandani och Sharma (2001) beskriver finansiellt flockbeteende som påverkar beslut, omedvetet eller 
medvetet vilket är svårt att avgöra. Moritz, Block och Lutz (2015) fokuserar flockbeteendet till crowdfunding 
equity och avser att det är en avgörande faktor och består utav flertal externa faktorer. I en kombination med 
ett flockbeteende och påverkande faktor blir möjligheten att sprida budskap online enklare. Det blir en närhet 
mellan investerare och företag och Bond och He (2015) ser att det även blir enklare att påverka trots att de inte 
är i investerarens direkta närhet. 

Empirin visar att det existerar en koppling mellan erfarenhet och rationalitet. Investerare som är erfarna och 
har högre utbildning inom investering R2, R5, R7, och R8 påvisade rationalitet genom att beakta flera aspekter 
inför ett investeringsbeslut.
Respondenter som hade ett större spektrum av utbildningar i ämnen utanför ekonomi hade även lägre erfaren-
het av investeringar. R1, R3, R4, R6, R9 och R10 baserade stora delar av sina investeringsbeslut på känslor, 
vad för intryck som gavs av affärsidén, affärsmodellen och personerna bakom företaget.

Emotionella faktorer fanns representerade hos alla respondenter, och en bakomliggande faktor kan vara den 
begränsade finansiella data som finns tillgänglig hos crowdfunding equity. Investerarna blir tvingade att an-
vända alternativa nyckeltal till investeringsbeslut.

En annan förklaring kan vara utifrån Lukkarinen et al (2016) som avser att en crowdfunding lyckas bättre när 
det finns ett minimipris för investeraren. R6 såg minimipriset för att gå in som något som gjorde det lättare att 
investera och att det ofta var en summa som R6 såg som försumbar. Det korrelerar med den sociala aspekten 
om en personlig investering som finns representerade genom empirin, investeringen är inte enbart för den 
privata vinningen utan känslan av att delta.
 
Deutsch och Epstein (2015) påvisade effekten “the switch” som vid en kritisk punkt accelererar investeringar-
na och ökar flockbeteendet. När investerare ser att andra redan har gått in med pengar underlättar det ytterlig-
are, ger kredibilitet till företaget och beslutet blir emotionellt.
 
5.4 Påverkan från tredje-part

Samtliga respondenter hade gemensamt att intryck, känslor och information från tredje-part var en 
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påverkande faktor utöver den information som finns presenterad via plattformarna. Brorstad (2016) beskrev 
att agenter skulle kunna agera inom sociala konstruktioner för att underlätta inför moraliska dilemman. 

Respondenterna ansåg att crowdfunding equity-plattformarna agerade som agenter där R2, R3, R4, R5, R6 
och R10 såg plattformens information som legitim. Informationen gav en uppfattning om bolaget som 
antingen räckte för investeringsbeslut eller som grund för att gå vidare med en djupare analys. 

Casu et al (2015. s10-12) beskrev att moraliska dilemman kan uppstå när det finns utrymme för agenter att 
själva få en vinning. Plattformarna ger företagen som de marknadsför legitimitet och agerar som 
tredje-parts aktörer för investerarna. Oavsett attribut så påverkade en tredje-part alla respondenter med olika 
kopplingar till plattformarna. Genom kontakter i det personliga nätverket, forum och sociala medier så väver 
alla respondenter, förutom R7, in detta tillsammans med annan presenterad information som ger ett invester-
ingsunderlag. R3 investerar i allt som plattformen Pepins lägger ut och anser att de redan gjort den finansiella 
due diligence och att risken därmed är minimerad. 

Trots att det inte är en personlig kontakt så menar Bond och He (2015) att personer blir påverkade av budskap 
som kommer från företag och att det även underlättas via internet att kunna kommunicera som företag. Den 
kognitiva aspekten utifrån organisatorisk legitimitet behandlar den psykologiska delen som måste hanteras för 
att entreprenören måste övertyga externa parter. Genom att använda plattformar så får entreprenörens företag 
en legitimitet, även om plattformen själva inte har gått in som extern finansiär och därmed underlättar invest-
eringar som tar hjälp av tredje-part för investeringar (Aldrich & Fiol, 1994). 

Genom att respondenterna ansåg att informationen från plattformarna var korrekt så ger det stöd till att sven-
ska investerare inom crowdfunding equity litar på internetbaserade plattformar. Det ger också ett förslag till att 
plattformarna agerar som en påverkan från tredje-part trots att det finns ett tydligt vinstsyfte av plattformarna.

5.5 Förbättring i beslutsunderlag

Som avslutande fråga i intervjuerna fick respondenterna kommentera om de ansåg att det finns 
förbättringsmöjligheter i beslutsunderlaget. Det uppkom olika tolkningar utifall de såg till sig själva om deras 
egna förbättringar eller om det skulle finnas förbättringar för det underlag de kunde ta åt sig. R1 och R5 ansåg 
att det inte fanns någon förbättringsmöjlighet just nu trots att deras inventeringsmetoder skilde sig kraftigt, R1 
har en stark emotionell koppling medan R5 har en mer rationell. 

Respondenter R2, R4, R6, R7, R8, R9, R10 vill se analyser och mer information från ledningen. Moritz, Block 
och Lutz (2015) beskriver att en tredje-parts talesperson kan ge legitimitet till ett investeringsbeslut. 
Respondenterna visar på att de vill ha analyser som de kan ta del av för att enklare kunna ta ett 
investeringsbeslut. Flockbeteendet blir applicerbart, då investerarna själva vill ha något att referera till som 
redan har tolkat den information som finns tillgänglig. 

Wang et al (2011) påvisar att transparensen ökar då kontrollaversionen sjunker och kommunikationen blir 
tydligare mellan entreprenören och finansiärer. Informationsasymmetrin är något som kan minskas genom 
närmare kontakt med entreprenören och det visar på att engagemanget skiljer sig mot annan värdepappershan-
del där respondenterna agerar som passiva ägare.

Information från plattformarna ansåg respondenterna till största del räcka för ett investeringsbeslut. Ifall de 
fick möjligheten till förändring så skulle mer djupgående information direkt från ledningen vara prioriterat. 
Det argument ger stöd till “Word of mouth”-teorin genom att respondenterna vill ta del av direkt information 
från en entreprenör. Anderson (1998) menade på att information är svår att kontrollera då kommunikationen 
tenderar att vara mellan oberoende parter, vilket skulle vara ett undantag i detta fall. 

Forum och nära nätverk var en tydlig påverkan för investerarna och ytterligare ett bevis på tredje-parts påver-
kan som existerar. Då de flesta respondenterna var positiva till mer information och analyser så kan detta ge 
legitimitet till plattformarna att fortsätta agera som omnikanaler där de förmedlar information, säljer in företag 
och kopplar ihop investerare och crowdfunding equity (Forbes, 2014). 

5.6 Fördelar och nackdelar för investerare inom crowdfunding equity

Respondenterna hade en positiv attityd mot crowdfunding equity där informationen som fanns hade hittills 
räckt för att de skulle investerat. R3 ansåg att det finns kvalitetsskillnader mellan plattformen Pepins och 
Fundedbyme där den sistnämnda hade fler oseriösa företag. Genom att de redan är aktiva investerare så kan 
det finnas en inbyggd partiskhet till fördelar och nackdelar, då forskarna gjorde urvalet att enbart ha med de 
som investerat sedan tidigare vilket kan ha filtrerat ut de negativa aspekterna. 
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En annan möjlighet är att crowdfunding equity inom Sverige fortfarande är så pass ungt att inget företag inom 
plattformarna funnits länge nog för att gått vidare till nästa steg. Entreprenören är fortfarande ägare och avser 
inte ännu att sälja av bolaget som sedan ger aktieägarna vinst. 

Det existerar ett finansiellt gap där entreprenören är den enda som har fullständig insyn i företaget och invest-
erarna inte får reda på alla aspekter. Respondenterna ansåg att informationen till största del var fullständig 
vid ett investeringsbeslut dock så var inte frågan med under intervjuerna om de tyckte att den fortlöpande 
informationen efter investeringen var tillräcklig. Här skulle vidare forskning kunna utföras för att se vad som 
skiljer den initiala investeringen mot vad aktieägaren får ut för värde.

En finansiell due diligence är inte fullt möjlig inom crowdfunding equity då långsiktig historik om företaget 
inte är tillgänglig, vilket gör investeringsbeslut problematiskt att utföra helt rationellt. Investeringen avser 
mindre summor och de flesta respondenter svarade att de kände en social anknytning och beskrev det utifrån 
spänning, intressant och att ha roligt. Forskarna fick intrycket av att de flesta investerarna utgick ifrån en 
emotionell investeringsfilosofi där de vill ha avkastning men att det kommer sekundärt till känslan av 
deltagande och spänningen av att bidra till något nytt.
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I kapitlet kommer forskarna att lyfta upp tidigare analys med teori och empiri för att resonera och besvara 
hypoteserna för studien samt besvara forskningsfrågan. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar en investerare inom crowdfunding equity i Sverige 
och hur beslut tas ur det informationsunderlag som finns tillgängligt. Forskarnas bidrag med uppsatsen är en 
insikt för att kunna införskaffa finansiering från crowdfunding equity för entreprenörer och kunskap om 
viktiga parametrar hos privatinvesterare.

6.1 Behandling av hypoteserna

Hypoteserna som ställdes under inledningen var:
1. Investerare som är medvetna om asymmetrier på marknaden söker informationsunderlag från andra för att 
kunna göra ett beslut. 

2. Investerare, oberoende på utbildning kommer att agera likt andra på marknaden och en aktiv 
kommunikation mellan investerare och företag ökar sannolikheten för investering.

För att granska första hypotesen, kan forskarna konstatera att när privata investerare inom den svenska 
crowdfunding equity-marknaden känner sig osäkra på grund av asymmetrier på marknaden eller om bolaget, 
så söker de sig till andra personer som har kunskap och uttrycker sig inom ämnet via till exempel ett forum. 
Det resulterar i att privatinvesterare påverkas av tredje-part vid ett investeringsbeslut där närhet inom nätverk 
ger legitimitet och minskar informationsgapet. Respondenterna har en hög tillförlitlighet till de plattformar 
som de använder för att investera via. Den finansiella information som förmedlas anser respondenterna i stor 
utsträckning vara tillräcklig för att göra ett investeringsbeslut. När ett bolag är publicerat på plattformen, så 
ökar legitimiteten per automatik och ökar tendensen för privatinvesterare att investera.

Andra hypotesen besvarades genom att respondenterna investerar emotionellt, oberoende på tidigare utbild-
ning. Dock så visade resultaten att respondenter med högre utbildning, gjorde en utförligare granskning av 
bolaget innan investering, men att den emotionella kopplingen fortfarande kvarstår. Erfarenhet inom invester-
ing och crowdfunding equity var en viktig faktor där en mer aktiv kommunikation mellan företaget ägde rum 
för att minimera ett moraliskt dilemma. På så sätt kan det konstateras att “Word of mouth”-teorin vägde in som 
en avgörande faktor mot en investering. 

6.2 Svar på forskningsfrågan

Vad påverkar svenska privatinvesterares val av crowdfunding equity-bolag, inom ramen av informationsgap 
och beteendeekonomi?

Forskarna ansåg att svaret på frågan är komplicerat, då det beror på individens unika preferenser, erfarenheter 
och känslor. Dock så var emotionell påverkan och influenser från tredje-part större hos de oerfarna privata 
investerarna och kunde påvisa ett flockbeteende. Privatinvesterare inom crowdfunding equity har en större 
tendens att basera besluten på irrationella grunder än vid handel av traditionella värdepapper, där det finns mer 
tillgänglig information.

En gemensam faktor bland de mer erfarna privata investerare inom crowdfunding equity är att de utförde en 
mer djupgående företagsbesiktning inför ett beslut. Mindre erfarna investerare gick mer på känslor och andras 
åsikter, när det slutgiltiga investeringsbeslutet togs så var det baserat på den emotionella grunden, oavsett 
erfarenhet eller utbildning.

Privata investerare inom crowdfunding equity i Sverige beaktar:
● Tillgängliga finansiell information som via plattformarna
● Företagets presentation av sig själv.
● Ledningen.
● Tredje-parts åsikter.
● “Magkänslan”, vilken känsla det ger upphov till efter dessa punkter.

6. Slutsats



32

Kapitlet presenterar en diskussion av forskarna för att reflektera uppsatsen, dess upptäckter och kritik. 
Uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning.

7.1 Diskussion

Investeringsbeslut för privata aktörer inom crowdfunding equity i Sverige utför finansiella due diligence 
utifrån tillgänglig data och emotionella kopplingar. Den finansiella informationen är ofta begränsad vilket gör 
att investerare använder den emotionella aspekten för att överkomma informationsgapet. 

De flesta respondenterna var dock nöjda med informationen som fanns tillgänglig men ansåg att information 
från ledning och analyser var något som potentiellt skulle kunna leda till en förbättring vid informations-
sökning. Det visar på att investerare vill bli vägledda om vad för beslut de ska ta, forskarna såg ett tydligt 
mönster där emotionella aspekter från tredje-part var en påverkande faktor. Det kan vara bristen på tillgänglig 
information, men även då crowdfunding equity är en ny form av investering via internet för många så vill de 
ha hjälp av att skapa en uppfattning om de olika företagen. En intressant fråga är om investerarna hade agerat 
likadant om informationen varit fullständig, hur emotionella faktorer hade påverkat och om den alltid agerar 
som en hjälp för investerare.

Respondenterna var även positiva till informationen som plattformarna bistod med och använde det till största 
del för sitt investeringsbeslut. Här skulle plattformarna kunna utvecklas och skapa profiler som hjälper invest-
eraren ytterligare för att ge personliga råd. Därmed ger det en djupare förståelse kring vad företaget gör och 
förenklar ett beslutsfattande. Plattformarna ger legitimitet till de företag som presenteras och en djupare social 
interaktion mellan plattformens analytiker och investerare skulle kunna minska informationsgapet. 

Forskarna använde informationsgapet som teori för att identifiera crowdfunding equity som en lämplig in-
vesteringsmetod för entreprenörer och nyföretagare. Beteendekonomin hanterade teorin kring investerarnas 
agerande inför ett beslut och tillsammans så representerade teorierna två olika synsätt som inte var enkelt att 
förena. Forskarna anser att det psykologiska synsättet kommer att växa fram mer när det gäller investerings-
beslut likt crowdfunding equity som måste utgå ifrån ett emotionellt beslut då det inte finns tillräckligt med 
information tillgänglig. Sedan kan frågan lyftas upp om inte alla investeringar är tillslut emotionella och att 
ingen människa är rationell hela tiden och i alla beslut. Forskarna tror det är mer påtagligt inom crowdfunding 
equity. 

Kritik går att lyfta huruvida uppsatsens slutsatser och analys hade skiljt sig om respondenterna vart uttagna 
från alla Svenska plattformar inom crowdfunding. Om det hade varit jämt fördelade mellan plattformarna 
hade eventuellt resultatet skilt sig då respondenterna tenderade att enbart tala positivt om den plattform som 
hade använts och negativt om den som de inte använde. Det kan dock vara ett naturligt urval som hade result-
erat i samma empiri då den föredragna plattformen kan vara den för stunden mest populära och ge det värde 
som privata investerare inom crowdfunding söker.
 
Crowdfunding equity är reglerat i Sverige och måste därmed bedrivas från en plattform vilket påverkade 
urvalet av respondenter som var med i undersökningen. Det kan i sin tur kan ha påverkat empirin genom att 
negativa aspekter har blivit bortfiltrerade, då investerare har ett själviskt perspektiv till investeringen likt det 
Belleflamme, Lambert och Larralde (2013) beskrev. 

Då uppsatsen skrevs låg reporäntan på negativt vilket kan ha gjort att investerare söker sig efter att få en högre 
avkastning än den ränta som finns genom sparkonto. Det kan öka den risk investerare utsätter sig för vilket har 
gynnat crowdfunding equity. Om räntan skulle höjas så kan det leda till att marknaden stagnerar och crowd-
funding equity företagen får det svårare att resa kapital, därav skulle en liknande undersökning skilja sig i ett 
annat ränteläge.
 
7.2 Vidare forskning

Crowdfunding equity forskning inom den svenska marknaden är bristfälligt idag, då fenomenet är nytt. Vidare 
forskning rekommenderas att göra en studie med liknande frågor som forskarna av denna uppsats utfört. Då 
uppsatsen har givit bidrag och förutsättningar till vidare forskning genom att ha identifierat påverkande faktor-
er inför ett investeringsbeslut för en privatinvesterare, så underlättas en framtida kvantitativ studie att kunna 
standardisera datainsamlingen med en enkätundersökning. 

7. Diskussion och vidare forskning
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Genom en kvantitativ metod för framtida studier, skulle det kunna generalisera och ge en tydlig bild om en 
privatinvesterares beslut och påverkan. 

Vidare forskning på detta kan även framföras inom andra länder, för att undersöka om informella institutioner 
påverkar den privata investerares beslut inför en investering i crowdfunding equity-bolag. 

Vidare forskning skulle även kunna vara en longitudinell studie som mäter hur den emotionella kopplingen 
utvecklas mellan företag och investerare inom crowdfunding equity. Genom att återkommande ha intervjuer 
skulle en profilering skapas för att se hur investerare förändrar sina egna parametrar och engagemang till 
företaget baserat på hur länge de har varit delägare. Parallellt skulle intervjuer utföras på företagen för att se 
crowdfunding equity-bolagets tillväxt, kapitalavkastning och exit-strategier som vid en längre studie kan bli 
identifierat. Det ger även utrymme att se hur flockbeteende förändras över tid med engagemang på forum, 
nätverk och huruvida det är något tillfälligt eller ej.

En forskningsfråga skulle kunna hantera huruvida privata investerare förändrar sina egna parametrar och 
investeringsunderlag genom tiden, och om det går att konstatera att en längre erfarenhet reducerar irrational-
iteten inom crowdfunding equity.

I samband med ökningen på crowdfunding equity i Sverige, så är det ändå inte alla som blir fullt finansierade. 
Därför är det viktigt att forska vidare inom detta ämnet för att se vad privatinvesterare inom crowdfunding 
equity prioriterar, som i sin tur kan bidra med mer optimal presentation från crowdfunding equity-bolaget för 
att kunna få investering. 

Under studiens gång hade forskarna uppmärksammat att det finns en djupare dimension av den emotionella 
kopplingen. Detta leder till ett ytterligare intressant forskningsområde inom psykologi, för att detta förslaget 
har en stark koppling till människans känslor. Närmare är det ”magkänslan” som kan vara det aktuella 
forskningsämnet, där ”magkänslan” skulle kunna brytas ned för att se vad som påverkar individens slutgiltiga 
beslut inför en investering. 
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