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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Små och medelstora företag står för merparten av de svenska företagen i Sverige. 

Efter finanskrisen 2008 har det blivit svårare att få extern finansiering och i samband med 

detta har ett nytt fenomen vid namn crowdfunding dykt upp. Equity crowdfunding i synnerhet 

är den form som haft starkast utvecklingskurva i Sverige sedan 2012 och är en 

finansieringsmetod som innebär att kapital byts ut mot ägarandelar. I Sverige heter den 

största plattformen för equity crowdfunding FundedByMe och har stått för finansiering av över 

100 företag med ett totalbelopp på drygt 300 miljoner kronor. 

 

Problem: Det har blivit svårare för företag att få finansiering och en modern form av equity 

crowdfunding har utvecklats under senare år. Detta har studerats i andra länder för att se hur 

många företag som lyckats få ihop en fullt finansierad kampanj. Därefter har de genom 

finansiell data och statistik kommit fram till ett resultat. Detta har studerats i USA och andra 

länder i Europa men det finns väldigt få studier om equity crowdfunding i Sverige. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka de svenska företagen som finansierats via 

equity crowdfunding genom plattformen FundedByMe samt att beakta den finansiella 

utvecklingen utifrån relevanta nyckeltal. 

 

Metod: Kvantitativ studie där alla 106 företag som finansierats mellan åren 2013-2018 har 

studerats genom en enkätundersökning. En mer koncentrerad skara av företagen från åren 

2013-2016 har undersökts utifrån deras crowdfunding kampanjer och analyserats med hjälp 

av deras årsrapporter fram till år 2018.  

 

Slutsats: Majoriteten av företagen som söker finansiering via FundedByMe är tjänsteföretag, 

företag som har ett negativt nettoresultat och en högre skuldsättningsgrad än medianen i sin 

egen bransch. 

 

Nyckelord: equity crowdfunding, extern finansiering, företagsfinansiering, kapitalstruktur 

 

  



 4 

Abstract  

 

Background: Small and medium-sized enterprises account for the majority of the companies 

in Sweden. After the financial crisis, external financing has become increasingly difficult and a 

new phenomenon has emerged called crowdfunding. Equity crowdfunding in particular is the 

form that has had the strongest development rate in Sweden since 2012 and is a financial 

method exchanging capital for company shares. In Sweden, the largest platform for equity 

crowdfunding is FundedByMe and has been responsible for financing over 100 companies 

with a total amount of more than SEK 300 million. 

 

Problem: It has become more difficult for companies to obtain corporate finance and a 

modern form of equity crowdfunding has emerged in recent years. This has been studied in 

other countries to see how many companies that managed to put together a fully funded 

campaign. Subsequently, through financial data and statistics, a result has emerged. This has 

been studied in the US and other countries in Europe, but there are very few studies on equity 

crowdfunding done in Sweden. 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine the Swedish companies that have been 

fully financed through the equity crowdfunding platform FundedByMe and take into account 

their financial development based on relevant key figures.  

Method: A quantitative study which includes all 106 companies financed between the years 

2013-2018 have been examined by a survey. A less but more concentrated group of 

companies between the years 2013-2016 have been studied through their crowdfunding 

campaigns and all their annual reports have been analyzed until the end of 2018. 

 

Conclusion: The majority of companies that seek funding through FundedByMe are 

companies providing services, companies that have a negative net income and a higher 

leverage ratio than the median in their own industry. 

Key words: equity crowdfunding, external financing, corporate finance, capital structure  
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Begreppslista 

 

Crowdfunding: En finansieringsmetod där mindre investeringar sker från en större mängd 

människor genom att de intresserar sig i samma företag. 

 

Crowdfundingplattform: En digital finansieringsplats för företag där de kan presentera sin 

kampanj för investerare. 

 

Equity crowdfunding: Andelsbaserad crowdfunding. En finansieringsmetod där man ger ut 

aktieandelar gentemot kapital. 

 

Finansiär: En eller flera investerare på en crowdfundingplattform. 

 

FundedByMe: Equity crowdfundingplattformen i denna studie  

 

Investerare: En person som finansierar i ett företag via en crowdfunding kampanj. 

 

Kampanj: En kampanj hålls på en crowdfundingplattform för att marknadsföra och få in 

finansiering till sitt ändamål, exempelvis ett nytt projekt eller ett förverkligande av en produkt 

eller tjänst.  

 

SME-företag: Små och medelstora företag som har mellan 1 och 249 anställda. Företagen får 

ha en årlig omsättning på maximalt 500 miljoner kronor eller en balansomslutning på maximalt 

430 miljoner kronor. 
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1. Inledning  

 

I detta kapitel kommer bakgrund och problematisering initialt att presenteras. Därefter kommer 

syftet och frågeställningen att konkretiseras. 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns 1.135.000 små och medelstora företag i Sverige vilket motsvarar 99,9 procent 

av den totala mängden företag i landet, där majoriteten till tre fjärdedelar består av 

enmansföretag (SCB, 2019). De traditionella finansieringsmetoderna för företagen är banklån, 

riskkapitalister, affärsänglar och lån från familj eller vänner (Cosh, Cumming och Hughes, 

2005).  

 

En studie av Tillväxtverket (2017) visar att SME-företag har fått färre beviljade lån och 

krediter. Den mest tydliga förändringen är perioden från 2005 till 2007 då företagen i 

genomsnitt fick 38,9 procent beviljade lån och krediter jämfört med 2017 då endast 22,3 

procent fick sina lån och krediter beviljade. Företag som inte har tillräckligt med kapital kan ha 

svårigheter med att vidareutveckla sitt företag, då extern finansiering används för 

produktutveckling eller uppbyggnadsfas (Verksamt, 2018). En orsak till att det har blivit 

svårare för företag att få finansiering är den globala finanskrisen 2008 vilket gjort att banker 

blivit mer restriktiva med att låna ut kapital till entreprenöriella företag. Det har blivit svårare för 

entreprenöriella företag att få finansiering efter finanskrisen 2008 i och med att traditionella 

investerare har blivit mer riskaverta (Block and Sandner, 2009; Cowling, Liu och Ledger, 

2012). 

 

De finansiella institutionerna, riskkapitalister och investerare i Sverige har tillsammans blivit 

mer riskaverta vilket lett till att de de har blivit mer återhållsamma med sin finansiering. Detta 

har resulterat i att det blivit en utmaning för framförallt SME-företag att få extern finansiering. 

(Tillväxtverket, 2017) 

 

En annan viktig detalj för företagen vid sökandet av extern finansiering är hur deras 

kapitalstruktur ser ut. Kapitalstrukturen på ett företags finansiering beskrivs som förhållandet 
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mellan eget kapital och skulder. Det egna kapitalet anses som otillräckligt om ett företag söker 

extern finansiering. Genom de traditionella finansieringsmetoderna leder extern finansiering till 

skulder och ska återbetalas. (Cosh, Cumming och Hughes, 2005) 

 

En finansieringsmöjlighet som uppkommit för de svenska företagen efter den globala 

finanskrisen 2008 är fenomenet crowdfunding. Crowdfunding tog ett grepp i Sverige efter att 

andra större nationer som USA, Tyskland och Storbritannien blivit ett etablerat och växande 

finansieringsalternativ efter finanskrisen (Hornuf och Schmitt, 2016). Crowdfunding i Sverige 

fick sin grundläggande marknad runt 2012. Detta har gjort det möjligt för företag att söka 

kapital hos en ny målgrupp av finansiärer som blivit en modernare sorts investerare hos de 

kapitalsökande företagen inom just crowdfunding. (Företagarnas finansieringsrapport, 2018) 

 

Crowdfunding, gräsrotsfinansiering på svenska, gör det möjligt att investera kollektivt med 

flera små investerare för att finansiera en kampanj. Det finns fyra former av crowdfunding vars 

funktioner och ändamål är olika och dessa är equity crowdfunding, lånebaserad crowdfunding, 

donationsbaserad crowdfunding och belöningsbaserad crowdfunding. Alla dessa 

crowdfunding alternativ kan man enkelt ta del av via digitala plattformar (Finansinspektionen, 

2015, s 5). Den finansieringsmetod som ger ut företagsandelar men inte nödvändigtvis finns 

på börsmarknaden är equity crowdfunding. Equity crowdfunding har haft en stark 

utvecklingskurva sedan marknadsetableringen runt 2012. Det som man får ha i åtanke  är 

emellertid att bankerna fortfarande står för 99,9 procent av företagsfinansieringen i Sverige 

(SCB, 2019). Equity crowdfunding har vidareutvecklats under senare år genom digitala 

plattformarnas framgång via internet. Dessa plattformar ägs av administrativa bolag där andra 

företag kan möta sina investerare, runt om i hela världen, för att göra en kampanj och välja 

det investeringsbelopp som krävs för att uppfylla sina företagsmål (Belleflamme, Omrani och 

Peitz 2014; Mollick 2014). Equity crowdfunding bygger på företag gör kampanjer för att skapa 

ett intresse bland utomstående investerare som i sin tur får ägarandelar i företaget i utbyte 

mot finansiering (Företagarnas finansieringsrapport, 2018).  

 

Den centrala och ledande digitala plattformen inom equity crowdfunding i Sverige är 

FundedByMe. Det som gör FundedByMe till den största equity crowdfundingplattformen i 

Sverige är att de har en marknadsandel på 83 procent i hela Norden (Memorandum, 2019). 

Deras affärsmodell bygger på en investeringsförmedling där aktuella företag erbjuds att få 

potentiell finansiering av enskilda investerare både i Sverige men även från andra håll runt om 
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i världen. FundedByMe grundades år 2011 men fick sin equity crowdfunding inriktning året 

efter. Sedan dess har de fram till slutet av år 2018 lyckats med att finansiera 106 enskilda 

företag, varav 126 fullt finansierade kampanjer, med ett totalbelopp på 365 miljoner kronor. De 

företag som fått fullt finansiering via FundedByMe är i fokus och kommer att ge forskningen 

kring equity crowdfunding relevans i fortsättningen av denna uppsats (FundedByMe, 2019).  

1.2 Problemdiskussion  

 

I studien, Equity crowdfunding: “First resort or last resort?”, skriven av Walthoff-Borm, 

Schwienbacher och Vanacker (2017) studeras 277 brittiska entreprenöriella företag som söker 

equity crowdfunding för att få extern finansiering. Studien visar på ett samband mellan 

företagen som studeras och två av studiens hypoteser bekräftas. Företag som hade bristande 

eget kapital och en lägre skuldkapacitet var mer benägna att söka finansiering via equity 

crowdfunding. Slutligen fanns det ett samband som visade på det faktum att företagen valde 

denna finansieringsmetod som ett sista alternativ vilket styrker pecking order teorin. 

 

I en annan studie, Outside Entrepreneurial Capital, beskriver Cosh Cumming och Hughes 

(2005) 1900 unga brittiska företag och deras kapitalstruktur utifrån två hypoteser som 

behandlar hur företag med en viss vinst i  företaget inte söker extern finansiering utan hellre 

använder sitt interna kapital för att finansiera sig själva. De menar att om företagen skulle 

behöva söka extern finansiering skulle de hellre välja ett skuldsättningslån än att ge ut 

företagsandelar i utbyte mot finansiering. Resultatet från studien visar med hänvisning till 

pecking order teorin att företagen föredrar att finansiera nya projekt med eget kapital framför 

skuldsättning och att slutligen ge bort andelar av företaget.  Det framkom att företag med 

större vinster och starkare tillväxt är mer benägna att söka extern finansiering. Dessutom var 

banker mindre benägna att finansiera startup till skillnad från riskkapitalister som kan tänka sig 

investera i innovativa- och tillväxtföretag. Det slutgiltiga är att kapitalstrukturen enligt pecking 

order teorin är av hög relevans och används med tydlighet under hela studien. 

 

Hornuf och Schmitt (2016) beskriver hur utvecklingen av equity crowdfunding har varit i 

Storbritannien och Tyskland. Signori och Vismara (2016) tar upp att länder i Europa med hjälp 

av den mer öppna nationella lagstiftningen har visat sig vara mer välkomnande till skillnad från 

USA:s lagstiftning som gjort att en belöningsbaserad crowdfunding har blivit den mest 
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inflytelserika formen av crowdfunding. Det som gör att det stora inflytandet från USA inte kan 

nå sin optimala kapacitet är den nationella lagstiftningen kring “Securities Act of 1933”. Denna 

lag innebär mellanhänder och en strikt reglering kring investeringsvolymer i equity 

crowdfundingföretag (Signori och Vismara, 2016). En sådan lag finns inte inom EU vilket gör 

det lättare för företag där att få den finansiering de söker. Detta gör att Storbritannien 

tillsammans med andra länder såsom Sverige blir en mer attraktiv marknad för crowdfunding. 

Storbritannien har den största marknaden och högst omsättning vad gäller equity 

crowdfunding i Europa. I Tyskland har det visat sig att det finns en överlevnadsgrad bland de 

finansierade företagen efter tre år på 85 procent vilket är högre än landets övriga startups som 

har en överlevnadsgrad på 70 procent (Hornuf och Schmitt, 2016). I Sverige ligger 

överlevnadsgraden efter tre år bland nystartade företag på 76 procent (Tillväxtanalys, 2015). 

1.3 Problemformulering 

 
Tidigare forskning i Storbritannien visar att företag som söker sig till equity crowdfunding gör 

det som en sista utväg för överlevnad. Det har blivit svårare för SME-företag att få extern 

finansiering efter den globala finanskrisen och equity crowdfunding har fått en stark tillväxt det 

senaste decenniet. Det finns flera studier om equity crowdfunding och dess historiska 

finansiella utveckling i USA och i andra länder i Europa men endast ett fåtal studier om just 

detta finns i Sverige.  

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka de svenska företagen som finansierats via equity 

crowdfunding genom plattformen FundedByMe samt att beakta den finansiella utvecklingen 

utifrån relevanta nyckeltal. 

1.5 Frågeställning 

● Finns det en återkommande likhet i kapitalstruktur hos företagen som finansierat sig 

bland nyckeltalen soliditet, skuldsättningsgrad och räntabilitet på eget kapital? 

● Hur stor andel av företagen är aktiva tre år efter lyckad finansiering? 
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2. Teori  

 

I detta kapitel beskrivs de mest centrala teorierna inom ämnet. Tidigare forskning tas även 

upp för att ge en tydlig bild av ämnet equity crowdfunding. 

 

2.1 Pecking order teorin  

Pecking order teorin är en finansieringsteori som presenterats av Myers och Majluf (1984) 

som beskriver hur valet av kapitalstruktur beslutas och påverkar den finansiella utgången i ett 

företag. Teorin rangordnar primärt finansiering via internt kapital vilket skall vara det bästa då 

det inte finns några informationshinder. Det sekundära valet är finansiering via skuldsättning 

och slutligen är valet av finansiering i utbyte mot ägarandelar. Den andra och tredje 

finansieringsformen ger merkostnader i form av informationsasymmetri och därför blir de inte 

lika attraktiva som att självfinansiering (ibid). Det första alternativet innebär således att 

företaget finansierar sig med sitt eget kapital, det andra alternativet är skuldfinansiering som 

exempelvis banklån och i sista hand ger företaget ut aktieandelar för att få ihop 

finansieringsmålet (Hillier et al., s. 453, 2016). Att ge ut aktieandelar anses vara det sista 

alternativet att få finansiering för vidareutvecklingen i ett företag vilket kan bli motsägande 

gentemot pecking order teorin om företagen har valt denna finansieringsmetod före 

skuldsättning (Hillier et al., s. 454, 2016). Det kan ske en konflikt mellan de två olika 

finansieringsformerna då en andelsbaserad finansiering har tendens att vara övervärderad 

medan en skuldfinansiering har en tendens att vara undervärderad eller rätt värderad (Myers 

och Majluf, 1984). Därför är det viktigt med ett informationsflöde som gynnar båda parter.  

 

Den asymmetriska informationen gör att det uppstår olikheter i information mellan två parter 

vilket kommer att gynna den överlägsna parten vid en transaktion. Tillgången på information 

skiljer sig mellan de olika parterna och ger därför en sned informationsfördelning. Fördelarna 

som en mer kunnig part har kan ses som insiderinformation. Det som gör att kunskaperna 

differentieras bland parterna är av den hierarkiska företagsfördelningen. Det är oftast de högt 

uppsatta cheferna som besitter den fullständiga informationen i företagets verksamhet. Dessa 

fattar beslut om kapitalstrukturen och andra viktiga åtaganden utifrån den information som är 
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tillgänglig. En investerare kommer alltid att vara i underläge då all information inte kommer att 

vara tillgänglig. (Åkerlöf, 1970) 

2.2 Asymmetrisk information  

Asymmetrisk information är när två parter ska göra en affärsuppgörelse och den ena parten 

besitter mer kunskap än den andra. Detta är det som uppstår mellan en låntagare,  (t.ex. ett 

företag) och en långivare (t.ex. en finansiär eller en investerare), då informationen sinsemellan 

är ojämnt fördelad (Ahlers et al., 2015). När ett företag ansöker om ett banklån har banken 

vissa kriterier och krav på underlag för att bevilja ett lån för att känna sig tillräckligt säker att få 

lånet återbetalat (Verksamt, 2019). Om nivån av informationsasymmetri är för hög blir risken 

för avslag på ansökan stor (Myers och Majluf, 1984). Till skillnad från banker så är den 

asymmetriska informationen lägre hos riskkapitalisten, familj och vänner då det kan uppstå en 

direkt envägskommunikation (Mollick, 2014). Informationsasymmetri kan i synnerhet vara 

tuffare för equity crowdfunding eftersom crowdfunding finansieras av många småinvesterare 

(Ahlers et al., 2015). Dessa investerare har begränsade resurser och incitament till att göra 

grundliga undersökningar och kontroller av företagen de planerar att investera i (ibid). 

 Det som de flesta finansiärer och investerare inom equity crowdfunding kommer att få 

uppleva är en hög risk vilket ses som en negativ investeringseffekt (Agrawal, Catalini och 

Goldfarb, 2013). Den minskade informationsasymmetrin kan vägas upp mot andra fördelar 

såsom kollektiv kunskap, minskade geografiska barriärer, kedjereaktioner från investerare, 

marknadsföring och kostnadsreduktioner som ska ge en positiv effekt (Moritz, Block och Lutz, 

2015).  

 

Därutöver finns ytterligare betydelsefulla resultat som Moritz, Block och Lutz (2015) lyfter 

fram. Företagsledningar som visar tecken på sympati, öppenhet och trovärdighet gentemot 

investerarna har visats sig minska informationsasymmetrin vilket därigenom kan medföra en 

positiv investeringseffekt (ibid). Equity crowdfunding i Storbritannien har visat sig vara mest 

framgångsrika i Europa (Hornuf och Schmitt, 2016). Detta har resulterat i två lyckade företag, 

BrewDog och Revolut, som via equity crowdfunding blivit enhörningsföretag vilket innebär att 

företagen är värderade till över en miljard dollar (Crowdcube, 2019). De två aspekter som 

inkluderas inom informationsasymmetrin är moral hazard och adverse selection. Adverse 

selection är när informationsövertaget är hos ena parten vilket i detta fall ger entreprenören 

fördelar då denne besitter mest kunskap över sitt företag (Åkerlöf, 1970). Moral hazard är när 
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man som upptagare av en försäkring utger sig för en högre risk än innan man hade en 

försäkring som säkerhet (ibid). Det finns tre tillämpningar som skulle kunna reducera den 

asymmetriska informationen mellan företag och finansiär, nämligen god signaleringsförmåga, 

tydliga lagar och regulationer och en företagsbesiktning som ger finansiären en bättre inblick 

(Agrawal, Catalini och Goldfarb, 2013)  

2.3 Trade off-teorin 

 

Trade off-teorin är tillsammans med pecking order teorin de två mest inflytelserika teorierna 

inom kapitalstruktur. Denna modell bygger på att ett företag tar in den optimala mängden 

skulder för att balansera kapitalstrukturen för att göra det så lönsamt som möjligt. Fördelen 

med denna teori ska vara att man skuldsätter sig på en på den bästa möjliga nivån för att 

uppnå ett högre företagsvärde och erhålla skattelättnader. Om ett företag behöver extern 

finansiering fattas ett beslut om att ta in skulder. Detta är en strategisk metod för att överväga 

den mest lämpliga skuldsättningsgraden men även för att se över företagets konkurs 

möjligheter. Den viktade kapitalkostnaden i företaget är av avgörande betydelse då den ger 

en riskbedömning för långivarens ränte- och avkastningskrav. En reflektion kring denna teori 

är att den har mindre relevans än pecking order teorin då man inte kan bli skuldsatt inom 

andelsbaserad finansiering. Men trots detta kan tidigare skuldsättningsfinansiering ha 

påverkat kapitalstrukturen och kan räknas ut genom nyckeltal som soliditet och 

skuldsättningsgrad. (Kraus och Litzenberger, 1973) 
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2.4 Pajteorin 

Den sista teorin som har kopplingar till företagens kapitalstruktur är pajteorin. Denna teori tas 

upp av Hillier et al., (2016, s.397) där man utgår från ett cirkeldiagram med endast två delar 

varav den ena delen är eget kapital och den andra delen är skulder. Det totala värdet kommer 

att vara detsamma oavsett hur fördelningen är, men med hjälp av den tidigare nämnda teorin, 

trade off-teorin, kan det finnas en optimal fördelning. Ur ett översiktligt perspektiv kan man få 

en bra inblick i hur företaget är uppbyggt vilket kan ge finansiärer och investerare en första 

överblick över företagets välmående (ibid). Om dividerar skulder med eget kapital så får man 

fram nyckeltalet skuldsättningsgrad (Catasús, Högberg och Johrén, 2017).  

2.5 Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur visar hur ett företag finansierar sig och där kan man se fördelningen mellan 

eget kapital och skulder (Groth och Anderson, 1997). Kapitalstrukturen har varit en viktig del i 

detta teoriavsnitt trots att det inte finns några faktiska teorier om detta. Trots det är detta viktigt 

att ta med för den problematik som finns i pecking order teorin, trade off-teorin och pajteorin. 

Presentation av dessa teorier finns i detta kapitlet för en mer detaljerad beskrivning. Det finns 

tre påverkande faktorer inom dessa teorier: informationsflöde, skatter och agentkostnader 

som ska tas i beaktande när man studerar teorier med kapitalstruktur (Modigliani och  Miller, 

1958). Informationsflödet är i fokus då det är en av de viktigaste faktorerna för en investerare 

inom equity crowdfunding för att reducera risk (Moritz, Block och Lutz, 2015). Enligt Cosh 

Cumming och Hughes (2005) vill entreprenöriella företagare i första hand ta del av sitt eget 

kapital. 
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2.6 Tidigare forskning 

Equity crowdfunding - First resort or last resort? (2017) 

I forskningsrapporten “First resort or last resort”  skriven av Walthoff-Borm, Schwienbacher 

och Vanacker (2017) undersöks huruvida equity crowdfunding är en slutdestination för 

entreprenöriella företag i Storbritannien. Undersökningen behandlar 277 företag som blivit 

finansierade via crowdfundingplattformen Crowdcube mellan åren 2012-2015, varav 134 fått 

full finansiering och 143 sökt men misslyckats med att få finansiering via plattformen. Dessa 

företag jämförs sedan med andra företag som inte finansierats via equity crowdfunding och för 

att göra en rättvis jämförelse tar man fram jämförelseföretag utifrån liknande bransch, storlek 

och ålder. Huvudfokuset ligger på pecking order teorin när företagens beslutsfattande vid val 

av finansiering undersöks. De tar fram tre hypoteser inför sin studie enligt nedan:  

 

Hypotes 1: “Entrepreneurial firms with more internally generated funds are less likely to seek 

equity crowdfunding.” (Walthoff-Borm, Schwienbacher och Vanacker, 2017) 

 

Hypotes 2: “Entrepreneurial firms with lower debt capacity are more likely to seek equity 

crowdfunding.” (Walthoff-Borm, Schwienbacher och Vanacker, 2017) 

 

Hypotes 3: ”Entrepreneurial firms with (a) less tangible fixed assets and (b) more intangible 

fixed assets are more likely to seek equity crowdfunding.”(Walthoff-Borm, Schwienbacher och 

Vanacker, 2017) 

 

Forskningen bekräftar de två första hypoteserna. Det bekräftas att företag med bristande eget 

kapital och företag med lägre skuldkapacitet var representativa för de företag som hade sökt 

efter finansiering via equity crowdfunding. När företagen använt sitt eget kapital och nått sin 

maximala skuldsättningsgrad sökte sig företagen till equity crowdfunding. Företagen som 

misslyckats med sin crowdfundingkampanj och därför inte fick finansiering via equity 

crowdfunding hade en högre risk att avsluta sin verksamhet av olika skäl.  

 

 

Outside Entrepreneurial Capital (2005) 

I studien “Outside Entrepreneurial Capital” undersöker Cosh, Cumming och Hughes (2005) 

hur 1900 unga brittiska företag söker efter extern finansiering. En större del av forskningen 
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bygger på pecking order teorin. Författarna vill ta reda på vad som karakteriserar privata 

entreprenöriella företag som söker extern finansiering och vad som driver dessa företag att 

söka kapital via de traditionella finansieringsmetoderna som banklån med flera. Författarna 

anser att företag med högre utgifter än vinst har större benägenhet att söka finansiering och 

tillämpa extern finansiering än andra företag. De anser att informationsasymmetrin 

uppkommer som ett hinder för att bemöta företagets kvalité. Studien formar två hypoteser: 

 

Hypotes 1a: ”A more profitable firm is less likely to seek external finance, or at least will seek 

less external capital and use internal profits to fund projects. Among firms that do seek 

external finance, more profitable firms will seek debt finance prior to equity finance”. 

 

Hypotes 1b: ”A more profitable firm is more likely to obtain the external finance sought”. 

 

Det största beviset som uppkom i studien är att företag med större vinster och starkare tillväxt 

är mer benägna att söka extern finansiering. Det framkommer att banker är mindre benägna 

att finansiera startup till skillnad från riskkapitalister som kan tänka sig investera i innovativa- 

och tillväxtföretag. 

 

Success and Failure in Equity Crowdfunding (2016) 

Hornuf och Schmitt (2016) gör en jämförande studie, mellan 2011 och 2016, där de behandlar 

utfallet av Storbritanniens och Tysklands equity crowdfunding kampanjer. Det totala antalet 

företag var 413 stycken som gjort en fullständig kampanj. Det som påvisades var att båda 

länderna hade fått en växande andel investerat kapital. Investerarna kände att problemet vid 

investeringen var adverse selection. Det uppkom ett sparande av en tredjedel av kapitalet av 

den tyska plattformen, Companisto, för att reducera bedrägerier vilket är en trygghet för 

investerare. Det som ses som positivt var att de tyska företagen hade en högre 

överlevnadsgrad på 84 procent än det nationella genomsnittet bland start-ups på 70 procent. 

Det påpekas att plattformar anpassar sig efter de nationella lagarna vilket kan bli ett problem 

för crowdfundingplattformarna när dessa ska expandera till andra länder. 

 

Returns on Investments in Equity Crowdfunding (2016) 

Signori och Vismara (2016) gör en studie på 212 företag som finansierats via equity 

crowdfunding på den brittiska plattformen Crowdcube och ytterligare två plattformar. Av de 

212 företagen som blev finansierade misslyckades 10.4 procent (22 företag) och 59.5 procent 
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(126 företag) gav noll avkastning vilket betyder totalt 69.9 procent (148 företag) som är 

garanterat misslyckade. Den förväntade avkastningen investerings tillfällena var på 8.8 

procent. Den genomsnittliga investeringen per kampanj var på närmare 200.000 brittiska pund 

och den genomsnittliga andelen investerare per kampanj var på 145 stycken. Den 

genomsnittliga andelen som emitterats ut per företag var 14.8 % och den genomsnittliga 

åldern på företagen var 5,6 år. Storbritannien rankas enligt ”Depth of Capital Markets Index” 

som den fjärde största equity crowdfunding nationen i världen och den största i Europa.  

 

Firms’ debt–equity decisions when the static tradeoff theory and the pecking order 

theory disagree (2011) 

En studie på 2259 amerikanska företag som besitter på ett kreditbetyg mellan åren 1985 – 

2005 har studerats av de Jong, Verbeek och Verwijmeren (2011). Studien vill få fram hur 

pecking order teorin och trade off-teorin balanseras mellan eget kapital och skuldsättning och 

var på deras huvudpunkter krockar med varandra. De flesta företagen förespråkar skulder 

framför andelsbaserad finansiering som ger en fördel till pecking order teorin i denna studie. 

Det som gav trade off-teorin fördelar gentemot pecking order teorin var att företag ville 

återköpa företagsandelar för att nå en optimal skuldsättningsgrad. Det visade sig att tre 

fjärdedelar av företagen valde skuldsättningsfinansiering enligt pecking order teorin. Det 

framkom även att företagen som använde sig av trade off-teorin valde denna 

finansieringsmetod i teorins riktlinje angående skuldsättningsgrad. Om studien kunde ha fått 

fram den andel av företag som inte kunde få lån men istället sökt sig till andelsbaserad 

finansiering så är detta ett bortfall som annars hade gynnat pecking order teorin. Studien kom 

fram till att de företagare som hade hög likviditet och högre intern finansiering oftast var 

relaterade med högre vinster vilket gav mindre upphov till extern finansiering bland dessa 

företag. Företagen föredrog att återköpa företagsandelar före att betala låneskulder som 

bevisar att företagen har en tendens att följa trade off-teorins mål skuldkvot före pecking order 

teorins finansierings ordning. 

 

Do Indonesian firms practice target capital structure? A dynamic approach (2016) 

Haron (2016) gör en fallstudie på 365 indonesiska företag från år 2000 till 2011 och vill ta reda 

på om företagens kapitalstruktur följer pecking order teorin och trade off-teorin. Det visade sig 

att indonesiska företag följer dessa teorier väldigt väl. Företagens individuella faktorer som är 

påverkande är skattesköld, vinst, risk, tillgångar, företagsstorlek, tillväxt, likviditet och 

aktiepris. Studien kom fram till att indonesiska företag ville uppnå en optimal kapitalstruktur 
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genom att få en värdemaximering där hållbarhet och hindra konkurrens var viktiga 

förhållanden att ha i åtanke. Denna studie bygger även med påföljder som liknar den globala 

finanskrisen år 2008 då den finansiella krisen i Asien mellan åren 1997-1998 och kan 

relateras med vår studie då uppkomsten av crowdfunding blev aktuellt som en effekt av 

svårare finansieringsmöjligheter för företag i Sverige. 

 

Testing Capital Structure Theories Using Error Correction Models: Evidence from the 

UK, France and Germany (2011) 

En studie av Dang, V.A. (2011) tar reda på hur kapitalstrukturen med hjälp av pecking order 

teorin och trade off-teorin ser ut bland totalt 2102 företag i Storbritannien, Frankrike och 

Tyskland mellan åren 1980 till 2007. Det finns vissa kriterier som behövde uppfyllas men en 

av dessa var att företagen behövde minst fem år av observation för att utföra relevanta 

statistiska modeller. Det som Frankrike och Tyskland har gemensamt är att de använder ett 

bank finansiellt system medan Storbritannien följer ett marknadsbaserat finansiellt system. 

Dessa system har tagits upp innan studien för att se om det finns någon relevans mellan de 

olika finansieringsmetoderna. Studien kom fram till att företag som är vinstdrivande har lägre 

skulder än genomsnittet och ger en positiv indikation med pecking order teorin. Dessutom har 

inte dessa vinstdrivande företag något incitament att ta extern finansiering. Det framkom även 

att företagen har en tendens att ta in skulder till den optimala skuldsättningsgraden som ger 

bekräftande underlag för trade off-teorin. Beslutsfattandet i kapitalstrukturen visar att de 

studerade företagen vill nå optimal skuldsättning i enlighet med trade off-teorin och har 

signifikans med företagens storlek. Studien framhäver att företagen i första hand följer trade 

off-teorin mer än pecking order teorin som ger ett betydande omvänt resultat än tidigare 

nämnda studier. 
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2.7 Hypoteser 

Hypotes 1: Företag med mer eget kapital än skulder är mindre benägna att söka finansiering 

via equity crowdfunding. 

 

I studien “First resort or last resort” skriven av Walthoff-Borm, Schwienbacher och Vanacker 

(2017) presenteras den första hypotesen som att företag med mer internt kapital är mindre 

benägna att söka finansiering via equity crowdfunding. Studien är gjord i Storbritannien och vi 

har format vår hypotes efter denna studie där vi vill se om det finns ett mönster att företag 

med en skuldsättningsgrad som är över 1 är mer benägna att söka finansiering via equity 

crowdfunding. 

 

Hypotes 2: Företag med hög skuldsättningsgrad har en tendens att söka finansiering via 

equity crowdfunding. 

 

I studien “First resort or last resort” skriven av Walthoff-Borm, Schwienbacher och Vanacker 

(2017) presenteras den andra hypotesen. Hypotesen menar på att de företag som har 

negativt eget kapital har en tendens att söka finansiering via equity crowdfunding 

 

Hypotes 3: Företag som inte finansierar sig via equity crowdfunding har en tendens att ha en 

högre överlevnadsgrad efter tre år. 

 

I den tyska brittiska studien Equity crowdfunding in Germany and the United Kingdom: 

Success and Failure in Equity Crowdfunding av Hornuf och Schmitt (2016) kommer dessa 

fram till att de tyska startup företagen som finansierat sig via equity crowdfunding har en 

högre överlevnadsgrad än de övriga startup företagen i landet efter tre år. 
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Unternehmensregister; Insolvenzbekanntmachungen; Companies House;portal websites; 

authors‘ data and calculations. (Hornuf och Schmitt, s. 18, 2016) 
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3. Metod  

 

I detta kapitel beskriver vi metodiken och tillvägagångssättet  i denna studie. Via en online 

enkätundersökning och via årsredovisningar från databasen Retriever Business har vi fått 

fram data som senare bearbetats och sammanställts. Vi har sedan beskrivit de mest relevanta 

nyckeltalen och den avslutande delen av kapitlet berör den kritiska granskningen.   

 

3.1 Val av metod och forskningsstrategi 

I denna studie har en kvantitativ forskningsansats använts. Detta var ett självklart val med 

tanke på studiens syfte och frågeställning då beaktandet av olika finansiella nyckeltal är 

centralt. 

 

Vi ska göra en nyckeltalsanalys av de företag som finansierats via equity crowdfunding i 

Sverige mellan åren 2013-2016. Vi kommer att fokusera på kapitalstrukturen men studerade 

även överlevnadsgraden bland dessa företag. 

 

Vidare kompletterades studien med en enkätundersökning där urvalet likväl var alla företag 

som finansierats fullständigt via FundedByMe. Istället för att enbart kolla på företagen som 

finansierats mellan åren 2013-2016 valde vi att även ta med företagen för år 2013-2018 i 

enkätundersökningen. Detta tidsintervall valdes eftersom att kravet på framförhållning för 

analysen av årsredovisningar och nyckeltal inte förelåg vid utförandet av 

enkätundersökningen. Enkätundersökningen gjordes för att bland annat bekräfta den sista 

hypotesen gällande överlevnadsgrad vilket besvaras av den sista och sjunde frågan i 

enkätundersökningen.  

 

Uppsatsen strävar efter att uppfylla kravet på reproducerbarhet vilket betyder att vi skulle 

kunna göra undersökning igen och få samma resultat. (Olsson och Sörensen 2011 s. 23) 

 

Vi har använt oss av siffror och hårddata som arbetsmaterial vilket kännetecknar en kvantitativ 

metod. Syftet är att beskriva och förklara mätningsresultatet. Vi försökte vara så objektiva som 

möjligt när vi inhämtade informationen genom att inte blanda in personliga åsikter och tankar. 
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Genom att systematisk jämföra och sammanställa alla bolagen mot branschindex framtaget 

av Statistiska centralbyrån kan vi konstatera att det har gjorts en objektiv insamling och 

bearbetning. Vi har använt oss av sekundärdata via oberoende databasen Retriever Business 

vid framtagandet av siffror från årsredovisningarna. 

 

Vi valde att ta med alla företagen som blivit finansierade via equity crowdfunding från allra 

första början för att få en rättvis bild av verkligheten. Metoden kräver finansiell data av det 

företag vi ska analysera och det mest trovärdiga källan är via årsredovisningar. I och med att 

denna uppsats skrivits under höstterminen 2019 kommer vi förmodligen inte att ha tillgång till 

årsredovisningar för företagen som finansierat sig från år 2019. Därför valde vi att ta med 

företagen som fått finansiering fram till och med 2018, varför företagen som finansierat sig 

under 2019 blir bortfall.  

 

Vi valde att använda oss av en enkätundersökning för att det är ett smidigt och effektivt sätt 

att nå ut till hela Sverige geografiskt. Av den anledningen var det ett naturligt val för oss att 

använda oss av enkätundersökning online för att nå ut till hela populationen. Vi övervägde att 

göra intervjuer, men vi valde bort detta på grund av svårigheten att ta sig runt i landet, då alla 

inte har sina huvudkontor eller arbetsplatser i Stockholm, vilket i princip är ett krav för att vi 

ska klara av att utföra undersökningen under en knapp termin. Vi skulle uteslutande kunnat 

intervjua personer i företag som var belägna i Stockholm, men detta hade sänkt validiteten 

eftersom det är hela populationen vi velat mäta och inte enbart företagen i Stockholm. 

 

Vi valde att analysera årsredovisningar och nyckeltal vilket är en kvantitativ forskningsansats 

(Denscombe, 2018, s. 23). Genom att analysera årsredovisningar, finansiella variabler och 

nyckeltal på de företag som finansierat sig via en kampanj vill vi se ett mönster bland 

företagen som finansierat sig via equity crowdfunding i Sverige.  

 

Vi valde att använda oss av ett representativt urval av populationen. Urvalet inkluderar alla 

relevanta företeelser och stämmer överens med hur populationen är fördelad (Denscombe, 

2018, s. 58). Vi valde samtliga bolag som blivit fullständigt finansierade via FundedByMe och 

det är även endast dessa som syns på hemsidan.  
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3.2 Population och urval 

Populationen i denna studie innefattar samtliga svenska företag som finansierats av equity 

crowdfunding. 

 

Urvalet är de svenska företag som blivit fullständigt finansierade via crowdfundingplattformen 

FundedByMe.  

3.3 Insamling av data 

3.3.1 Primärdata 

 

Vi fick våra primärdata från vår enkätundersökning som består av sju frågor. Svarsalternativen 

i enkätundersökningen bör vara ömsesidigt uteslutande. Resultatet har bearbetats och 

sammanställts i olika diagram för en tydligare översikt. Enkätens huvudsyfte grundar sig i 

överlevnadsgraden som är fråga sju i enkätundersökningen och den ska antingen bekräfta 

den tredje hypotesen vi har i denna studie eller förkasta den. 

3.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdatan inhämtades ursprungnligen från allabolag.se men detta korrigerades i ett 

senare skede och allt hämtades igen från databasen Retriever Business för att säkerställa 

trovärdigheten. Dessutom har siffror hämtats från forskningsrapporter och andra trovärdiga 

källor. 

3.4 Bortfall  

Enkätundersökningen skickades ut till 106 svenska företag varav 35 svarade på enkäten. Det 

är en svarsfrekvens på 33 procent vilket gör att det externa bortfallet uppgår till 67 %. Det 

interna bortfallet uppgick till 0 vilket betyder att varje respondent valde att svara på varje fråga 

i enkäten. (Olsson och Sörensen 2011, s. 153) 

 

I nyckeltalsanalysen betraktas alla bolag som finansierat sig 2017, 2018 och 2019 som bortfall 

då vi inte har tillräckligt mycket historisk data på dessa företag för att kunna göra en analys. Vi 
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har satt gränsen på minst två år efter företaget finansierat sig via FundedByMe för första 

gången. 

 

Myvegina AB registrerades 2016-12-22 hos Bolagsverket men eftersom räkenskapsåret för 

årsredovisningen för år 2017 började från 2016-12-22 har vi valt att ta med de sista dagarna i 

2016 och räknat som.att de tillhör år 2017 och därför räknas detta som året då företaget 

grundades. Av den anledningen finns för lite historiskt underlag. 

 

Fråga fyra i enkätundersökningen och svaren på denna valde vi att ta bort då den inte är 

relevant för vår studie. Det har vi kommit på i efterhand och därför bifogas den som bilaga. 

3.5 Nyckeltal 

Nyckeltalen vi tog fram i denna studie var noga utvalda utifrån studiens syfte men även 

tidigare forskning. Vi använde oss av en nyckeltalsanalys  som gjordes i två olika former. 

Först använde vi oss av en trendanalys för att ta fram företagens utveckling över tid. Därefter 

fortsatte vi med en nulägesanalys där företagen i vårt urval jämfördes med andra företag i 

samma bransch. V använde oss av både en trendanalys och en nulägesanalys för att kunna 

göra en säkerställd bedömning och analys av företagens ekonomiska utveckling men även 

deras ekonomiska hälsa (Statistiska centralbyrån, 1999, s. 26). 

 

För att kunna bestämma en rimlig nivå av soliditet behöver vi veta lite mer än bara 

procenttalet, exempelvis vilken nivå av soliditet som anses vara normal i en specifik bransch 

(Catasús, Högberg och Johrén 2017, s. 31). Av den anledningen jämförde vi den soliditet vi 

fick fram från respektive företag i vårt urval och jämförde detta med branschgenomsnittet som 

SCB tillhandahåller genom SNI-koder. Genomsnittet är anpassat dels efter bransch och dels 

efter företagsstorlek för att ge en mer rättvis jämförelse.  

 

Av den anledningen att jämförde vi respektive nyckeltal med beaktande av branschtillhörighet 

via SCB:s branschnyckeltal (SCB, 2019). Tjänsteföretag har i normala fall högre 

kapitalomsättningshastighet än företag med mycket anläggningstillgångar (Catasús, Högberg 

och Johrén 2017, s. 116). Därför gjorde vi en rättvis jämförelse mellan företagen som hade 

samma SNI (branschkod) men vi tog även hänsyn till storleken av företagen.  
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Nedan kommer en uppställning av de nyckeltal vi valde tillsammans med en kort beskrivning. 

Dessa nyckeltal valdes eftersom att de förekommit i tidigare studier och var högst lämpliga för 

vår studie. 

3.5.1 Soliditet 

Formel = Justerat eget kapital / Balansomslutning x 100 (BAS 2016, s.116) 

 

Soliditet är ett vanligt förekommande nyckeltal och är oftast en självklarhet att ha med i 

beräkningen. Soliditet beskriver i korta drag ett företags betalningsförmåga på lång sikt och 

balans uttryckt i procent (Catasús, Högberg och Johrén 2017, s. 30).  

 

Soliditeten visar hur stor del av balansomslutningen som finansierats via det egna kapitalet. 

Det är en stark indikation på ett företags lönsamhet och långsiktiga tillväxt. (BAS 2016, s.115).  

 

Ett företag vars soliditet är hög visar på en stark överlevnadsförmåga och att företaget skulle 

klara hastiga konjunktursvängningar (Nilsson, Isaksson och Martikainen 2002, s.153).  

 

För att få extern finansiering krävs oftast en uppvisad god soliditet. En god soliditet ökar 

förtroendet hos en finansiär eftersom det visar på stark långsiktig överlevnad- och 

betalningsförmåga. (BAS 2016, s.63) 

3.5.2 Skuldsättningsgrad 

Formel = Justerade skulder / Justerat eget kapital (BAS 2016, s.168). 

 

Skuldsättningsgrad används för att försöka förstå om företaget tjänar sina pengar på 

verksamheten eller finansieringen. Det finns klara likheter mellan nyckeltalen soliditet och 

skuldsättningsgrad. Det som skiljer dessa två är huvudsakligen att soliditet fokuserar på det 

egna kapitalet medan skuldsättningsgraden har mer fokus på skulderna (Catasús, Högberg 

och Johrén 2017, s. 31).  

 

Nyckeltalet mäter således den finansiella styrkan hos ett företag och en låg 

skuldsättningsgrad visar på ett finansiellt stabilt företag (BAS 2016, s.168). 
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3.5.4 Räntabilitet på eget kapital 

Formel = Nettoresultat / Justerat eget kapital x 100 (BAS 2016, s.101) 

 

Med nettoresultatet syftar man till resultatet efter de finansiella intäkterna och kostnaderna 

(BAS 2016, s.101). När man använder begreppet justerat eget kapital inkluderar man eget 

kapital i obeskattade reserver. Exempel på dessa är periodiseringsfonder och 

överavskrivningar (BAS 2016, s.22). 

 

Räntabilitet på eget kapital är ett nyckeltal som visar förräntningen av det egna kapitalet. Det 

bör vara på minst samma nivå som den rådande bankräntan eftersom det finns en större risk i 

att driva företag än att placera pengar på banken. (Catasús, Högberg och Johrén 2017, ss. 

116-117) 

 

Avkastning är ett annat ord för räntabilitet (Catasús, Högberg och Johrén 2017, s. 116).  

Avkastning på eget kapital räknas som ett grundnyckeltal (BAS 2016, s.22). Nyckeltalet är ett 

förekommande och accepterat mått på lönsamheten i ett företag ur ett aktieägarintresse 

(Nilsson, Isaksson och Martikainen 2002, s. 23).  

 

När man ska bedöma företagets avkastning på eget kapital bör man analysera hur stort eget 

kapital företaget har för att inte dra felaktiga slutsatser. Om företaget har ett mycket lågt eget 

kapital kommer små överskott att påvisa en mycket bra avkastning. I det fallet blir resultatet 

endast fiktivt. Av den anledningen bör man komplettera resultatet från avkastningen på det 

egna kapitalet med soliditeten i företaget för att utdelningen ska ske under normal risk. (BAS 

2016, s.23) 
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3.6 Metodreflektion 

 

Lövås (2006) hävdar att man behöver ett urval av minst 30 observationer för att få en 

hypotesprövning vars resultat ska vara generaliserbart för en hel population. I våra två 

insamlingsformer har vi 35 respektive 32 observationer vilket kan anses vara inom ramarna 

för vad som kan anses som generaliserbart, men det krävs betydligt fler svar än så i en 

enkätundersökning i vanliga fall. Dock har vi gjort en totalundersökning vilket kan ge oss 

fördelen att ha ett lågt antal observationer och fortfarande få ett generaliserbart resultat för 

just vår studies population och urval. 

 

I denna studie har vi en enkätundersökning som grund för en del av vår datainsamling. Det 

man bör fundera på är att det oftast finns bakomliggande orsaker till att respondenterna tar sig 

tid och besvarar på en enkät som skickas av ett par studenter som skriver sin 

kandidatuppsats.  

 

Vissa företag tillhör flera olika branscher SNI (branschkoder) och vi valde den mest relevanta 

till företagsbeskrivningen då vi på något vis behövde kategorisera för att det ska bli lätt att 

sammanställa. I vissa fall är verksamheten uppdelad i olika branscher där man inte kan 

utesuta det ena eller det andra och därför kan det bli problematiskt att kategorisera dessa till 

endast en bransch för att jämföra med branschnyckeltal. Vi anser dock att det är en 

någorlunda rättvis bedömning att ta den mest relevanta branschkoden (SNI) för företaget och 

utgå ifrån den branschens genomsnitt. 

 

Vi har tagit fram organisationsnummer på företagen som finansierat sig via FundedByMe. 

Detta gjordes manuellt via FundedByMe.se och i vissa fall fanns inte företagsnamnet på 

kampanjsidan. Det gjorde det svårt att avgöra vilket bolag det faktiskt gällde i och med att 

vissa marknadsför sitt varumärke och företaget i sig direkt. Dessutom ingår vissa företag i en 

koncern där det blir svårt att avgöra om det är moderbolaget eller dotterbolaget man ska ange 

som företaget som finansierat sig. 

 

En del av företagen har blivit uppköpta och lever vidare men under ett annat företagsnamn 

vilket gör det svårt för oss att avgöra om bolaget går med förlust eller vinst och om huruvida 

de nya siffrorna stämmer överens med just det bolaget och inte exempelvis den nybildade 

koncernen. 
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3.7 Kritisk granskning 

3.7.1 Validitet 

 

Validiteten är förmågan för olika mätinstrument att mäta det man vill mäta (Olsson och 

Sörensen, 2011, s.124). Relevans, noggrannhet och precision är vad validiteten hänvisar till i 

olika data (Denscombe, 2018, s. 386).  

 

Man delar upp validiteten i intern och extern validitet. Den interna validiteten handlar om 

huruvida forskningen har ställt rätt frågor och undersökt rätt saker. All data som samlats in bör 

ha en direkt koppling till frågorna som undersöks (Denscombe, 2018, ss. 386-387). I vår 

enkätundersökning utformas frågorna på ett sådant sätt att det avser att svara konkret på 

delar av studiens forskningsfrågor. Nyckeltalsanalysen är konkret och undersöker 

kapitalstrukturen. Den sista enkätfrågan är tydlig och besvarar vår hypotes om 

överlevnadsgrad samtidigt som historiska data som vi samlat in kan bekräfta detta. Av den 

anledningen anser vi att vår interna validitet i denna studie är hög.  

 

Den externa validiteten har istället med hur generaliserbar olika data är. Om forskningens 

data stämmer överens med tidigare forskning anser man att forskningen har en viss garanti 

att leverera relevant och exakt data. Hittar man likheter med olika teoretiska fenomen på en 

generell nivå som går att tillämpa räknas den insamlade datan som valid. (Denscombe, 2018, 

s. 388) 

3.7.2 Reliabilitet  

 

Reliabiliteten hänvisar till vilken grad olika mätningar med samma forskningsinstrument är 

konsekventa. Har man en hög grad av återkommande överensstämmelse tyder det på en hög 

reliabilitet (Olsson och Sörensen, 2011, s.123).  

 

I vår nyckeltalsanalys kommer vi att få fram samma svar om vi skulle utföra undersökningen 

flera gånger. Detta då vi använder oss av objektiv och konsekvent hårddata (Denscombe, 

2018, ss. 388-399). 
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Enkätundersökningen som också har en kvantitativ ansats kommer även den att ha 

återkommande liknande svar som tidigare undersökningar. Dock är inte reliabiliteten lika hög 

då det finns en liten risk för att personen som svarar på enkäten inte har tillgång till den 

information vi söker och på så sätt ökar bortfallet. I sin helhet anser vi dock att denna studie 

har relativt hög reliabilitet. 

3.7.3 Metodkritik 

 

Enkätundersökningen skickades ut och var öppen för svar under två veckor vilket är ett relativt 

kort tidsintervall. Respondenterna skulle kunna ha varit sjuka, på semester, upptagna under 

den perioden eller haft diverse andra anledningar att inte kunna svara på enkäten under det 

tidsintervallet. Hade vi haft längre tid som 2-3 månader hade fler förmodligen svarat och det 

hade gett en mer rättvis bild av verkligheten. 

 

Den sista enkätfrågan “Är företaget aktivt idag?”, kan förmodligen misstolkas när det gäller 

vad som menas med aktivt. Vi borde specificera om vi menar att företaget är aktivt som bolag 

i sig eller om de har en omsättning, kassaflöde. Det vi valt att tolka svaret som är ifall företaget 

är aktivt eller om det är i konkurs/likvidation. 

 

År 2013-2016 har vi år 0-3 i vår nyckeltalsanalys medan 2016 endast har år 0-2. Detta beror 

på att vi inte har bolagens årsredovisningar tillgängliga för år 2019 och vi har valt att inte ta 

med någon alls. Emellertid skulle vi kunna ta med det tredje året på vissa bolag som gett ut 

sina årsredovisningar för 2019 för att få en bredare jämförelse. 

 

Då vi har valt att runda av till närmaste tusen kronor när vi tar fram siffror från 

årsredovisningar kan det ha en större påverkan på de mindre bolagen då ett par hundra 

kronor upp eller ner blir en större andel och kan ge en missvisande bild av verkligheten; om 

exempelvis ett företag ökat sin omsättning från 9550 till 10450 räknas det som 10 tkr båda 

åren men i själva verket har företaget fått en ökad omsättning på nästan 10 procent. Detta är 

särskilt viktigt för denna studien med tanke på att de flesta bolagen har en väldigt liten 

omsättning och siffrorna som vi jobbar med generellt sett är rätt små. 

 

Alla data som produceras ska vara objektiva och existera oberoende av forskarens inflytande. 

Det ideala är att alla data som tas fram ska betraktas som en produkt av forskningsinstrument 
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vars validitet och tillförlitlighet har kontrollerats för att säkerställa att data speglar den exakta 

verklighetsbilden och inte forskarens preferenser. Inom kvantitativ forskning ska forskaren 

vara helt opartisk (Denscombe, 2018, s. 25). Men i och med att olika företag har olika 

räkenskapsår i årsredovisningarna kan det bli problematiskt då vi inte kan säkerställa att det 

blir en rättvis jämförelse eftersom konjunkturläge, årstid och andra faktorer kan ha en 

påverkan. 

 

3.7.4 Källkritik 

 

Källorna i denna studie har mestadels bestått av forskningsrapporter som är peer-reviewed för 

att säkerställa deras vetenskapliga ansats. Vi har även diverse litteratur som ofta används 

inom det aktuella ämnet och därför kan anses vara av hög trovärdighet. Gällande studiens 

urval har vi vidare även använt oss av ett fåtal internetkällor som FundedByMe.se men också 

ett par rapporter som finns digitalt tillgängliga och anses vara oundvikliga med tankte på att 

relevant information gällande studiens urval. Retriever Business är en allmänt accepterad 

källa för inhämtande av årsredovisningar och därför valde vi den framför exempelvis 

Allabolag.se som tillhandahålls av UC AB. 

 

Enkätundersökningen som är vår primära källa i datainsamlingen var riktad till företagen som 

finansierat sig via FundedByMe och skickades per e-post. Personen som tar emot detta e-

postmeddelande skulle kunna vara någon ny i företaget eller en person som inte har kunskap 

gällande crowdfundingen som gjordes i bolaget via FundedByMe. Därför kan respondenternas 

svar vara lite missvisande och det behöver man ta i beaktande vid analys eller 

sammanställning av enkätundersökningen. 
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4. Empiri  
 

 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår enkätundersökning som utgör vår primärdata. 

Sekundärdatan står alla siffror från Retriever Business för och resultatet är en 

sammanställning av olika relevanta nyckeltal som valts ut. 

 

4.1 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen skickades ut till 106 bolag som finansierats via FundedByMe mellan 

2013-2018 varav 35 respondenter svarade på enkäten. 

 

Fråga 1. 

 
Diagram 1. Fråga 1. 

Ovanstånde diagram visar anledningen till sökandet av finansiering via FundedByMe.  

Totalt 33 av 35 respondenter svarade “Få tillgång till kapital” som anledning till varför man 

sökt finansiering via FundedByMe. Det motsvarar 94,3 procent och visar att 5,7 procent anser 

att det inte var en av anledningarna till att söka finansiering via FundedByMe.  
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Fråga 2. 

 
Diagram 2. Fråga 2. 

Ovanstånde diagram visar om FundedByMe var det första finansieringsalternativet företaget 

sökte. Totalt 11 av 35 (31.4 procent) respondenter svarade att finansiering via FundedByMe 

var det första finansieringsalternativet företaget sökte. Det vill säga att majoriteten (68.6 

procent) menar att man inte sökt finansiering via FundedByMe i förstahand. 

 

Fråga 3. 

 
Diagram 3. Fråga 3. 

Ovanstående diagram visar en överblick av vilken finansieringsform företagen sökt först. 

Totalt 17 av 35 (48.6 procent) respondenter svarade att de sökt finansiering via banklån i 

första hand. 

 

Fråga 4. Se Bilaga 2.  
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Fråga 5. 

 
Diagram 4. Fråga 5. 

Ovanstående diagram visar om företagens senaste lyckade finansieringsmetoden var 

finansieringen via FundedByMe. Totalt 26 av 35 respondenter svarade att den senaste 

lyckade finansieringsmetoden skedde via FundedByMe. 
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4.2 Resultat uttryckt i nyckeltal 

I nedanstående tabeller beskriver den yttersta högra kolumnen medianen för branscherna i de 

företag som har blivit finansierade genom equity crowdfunding. Detta har även utgått ifrån 

företagensstorlek vilket har en signifikant betydelse för att ge en så korrekt möjlig bild av 

resultatet. Detta ska ge en tydlig överblick kring vårt resultat. 

4.2.1 Soliditet 

Tabell 1. Soliditet 

Denna tabell beskriver företagens soliditet år för år och jämförs med medianen i samma bransch.  

Finansierade via 

FBM år 2013 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR1 

2014 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR 2 

2015 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR 3 

2016 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median 

Designmarknaden 

i Sverige AB 36,07% 41%  10,55% 50%     12,52%  48%  37,19% 50% 

Ägg utan gränser 

AB  -135,71% 28%  45,96% 30%  34,76% 32%  -29,11% 33% 

Swedish Talent 

AB  -116,46% 52%  -490,13% 57%  -1 000,00% 58%  41,01% 58% 

 

Finansierade via 

FBM år 2014 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR1 

2015 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR 2 

2016 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR 3 

2017 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median 

Spinecore AB 8,02% 52%  10,03% 56%  8,99% 55%  78,59% 54% 

FundedByMe AB  73,04% 35%  63,51% 39%  77,54% 39%  50,88% 44% 

High Heaven AB -347,89% 33%  -521,95% 35%  -223,21% 33%  -44,87% 38% 

MadeForKids 

Sverige AB  5,56% 29%  6,68% 31%  7,57% 38%  7,87% 37% 

Åre Water AB  2,64% 47%  -26,62% 46%  8,60% 34%     50,20%  42% 

 

Finansierade via 

FBM år 2015 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR1 

2016 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR 2 

2017 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR 3 

2018 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median 

Falu Vildvatten 

park AB  16,29% 34%  87,18 % 39%  98,54% 33%  45,12% 31% 

Bexkom AB  39,10% 55%  59,40% 56%  34,34% 56%  59,40% 57% 

Safello Group AB 35,52% 40%  14,62% 42%  92,15% 44%  92,51% 64% 

Trine AB  94,35% 62%  78,55% 42%  75,63% 34%  43,81% 37% 

Plick AB  95,74% 53%  25,95% 52%   -1,33% 51%  -105,88% 55% 

ReFreeze AB  44,87% 62%  -736,23% 62%  8,02% 62%  9,68% 63% 

Intreat AB  26,73% 55%  74,82% 54%  47,99% 56%  

Årsredovsning 

saknas 

Årsredovsning 

saknas 
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Finansierade via 

FBM år 2016 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR1 

2017 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

ÅR 2 

2018 

Soliditet 

 

Soliditet 

Median  

AddMovement AB  -127,11% 54%  -713,61% 56%  -276,53% 58% 

Boom Watch 

Company AB  37,97% 52%  24,63% 43%  25,83% 51% 

Blank Spot 

Project AB  7,95% 54%  23,20% 53%  15,46% 55% 

Caliente 

Beverages AB  11,96% 11%  26,88% 47%  31,45% 36% 

Naturalbox 

Ecoliving AB  75,91% 34%    41,07% 39%  57,22% 37% 

GoPolitan AB  100% 50%  81,25% 53%  80,00% 59% 

FrontOffice 

Nordic AB (publ)  76,91% 39%  59,04% 34%  86,38% 37% 

My Independence 

AB  75,64% 62%  74,95% 63%  76,10% 64% 

SENS Energi 

Komfort AB (publ) 

1,19%

  52%  1,44% 51%     1,42%  52% 

Fooever AB  83,94% 34%  88,06% 39%  77,27% 37% 

4light AB  36,41% 42%  31,14 % 62%  70,81 % 63% 

Isotimber Holding 

AB (publ)  

44,64%

  39%  32,50% 37%  41,72% 36% 

Moblersingapore 

AB  7,69% 45%  48,56% 43%  56,90% 47% 

Uniti Sweden AB 

(publ)  47,71% 63%  5,91% 34%  -17,20%  35% 

Vapoteket AB 92,12% 28%  41,25% 31%   10,79%  29% 

Northern 

Ventures AB 

(publ)  39,53% 60%   -189,51% 59%  

Årsredovsnin

g saknas 

Årsredovsni

ng saknas 

Wheely's Café AB  66,13% 33%  7,66% 32%  

Årsredovsnin

g saknas 

Årsredovsni

ng saknas 

 

Tabellen visar att 4 av 32 (12.5 procent) företag hade en negativ soliditet vid investeringsåret. 

Året efter hade tre av dessa fyra företag en fortsatt negativ soliditet men dessutom hade 

ytterligare tre företag en negativ soliditet 6 av 32 (18.75 procent). År två visar 5 av 32 (15.63 

procent) företag negativ soliditet varav två företag från finansieringsåret 2016 saknade 

årsredovisning. Efter det andra året höll sig 11 av 15 (73.33 procent) företag nära bransch 

medianen varav tre företag hade negativt resultat. Intreat AB kunde inte räknas med på grund 

av att årsredovisningen saknas. Det fanns ingen möjlighet att ta del av företagen som 

finansierades år 2016 då deras senaste årsredovisning inföll samma år som uppsatsens 

skrivande. 
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4.2.2 Skuldsättningsgrad 

Tabell 2. Skuldsättningsgrad 

Denna tabell beskriver företagens skuldsättningsgrad år för år och jämförs med medianen i samma 

bransch.  

Finansierade via 

FBM år 2013 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

ÅR1 

2014 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

ÅR 2 

2015 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

ÅR 3 

2016 

 

Skuldsättn

ingsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

Designmarknaden i 

Sverige AB  2.77 1  9.48 1  7.99 1  2.69 0,9 

Ägg utan gränser 

AB  -0.74 1  2.18 1  2.88 1  -3.43 1,4 

Swedish Talent AB  -0.86 1  -0.20 1  -0.10 1  2.44 0,7 

 

 

Finansierade via 
FBM år 2014 
 
 

Skuldsätt
ningsgrad 
 
 

Skuldsätt
ningsgrad 
Median 
 

ÅR1 
2015 

 
 

Skuldsätt
ningsgrad 
 
 

Skuldsätt
ningsgrad 
Median 
 

ÅR 2 
2016 

 
 

Skuldsätt
ningsgrad 
 
 

Skuldsätt
ningsgrad 
Median 
 

ÅR 3 
2017 

 
 

Skuldsätt
ningsgrad 
 
 

Skuldsätt
ningsgrad 
Median 
 

Spinecore AB  12.47 1  9.97 1  1.00 0,7  1.27 0,7 

FundedByMe AB  1.37 2  1.57 1  1.29 1,5  1.97 1,2 

High Heaven AB  -0.29 2  -0.19 2  -0.45 1,8  -2.23 1,4 

MadeForKids 

Sverige AB  18.00 2  14.96 2  13.22 1,0  12.71 1,1 

Åre Water AB  37.84 1  -3.76 1  11.63 2,2  1.99 1,3 

 

 

Finansierade via 

FBM år 2015 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

ÅR1 

2016 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

ÅR 2 

2017 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

ÅR 3 

2018 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

Falu Vildvatten 

park AB  6.14 1  1.15 1,1  1.01 1,5  2.22 1,5 

Bexkom AB  3.06 1  2.27 0,7  3.32 0,7  1.85 0,7 

Safello Group  2.82 1  6.84 0,6  1.09 1,2  1.08 0,5 

Trine AB  1.06 1  1.27 1,2  1.32 1,7  2.28 1,6 

Plick AB  1.04 1  3.85 0,8  -75.00 0,8  -0.94 0,7 

ReFreeze AB  2.23 1  -0.14 0,6  12.46 0,6  10.33 0,6 

Intreat AB  3.74 1  1.34 0,7  2.08 0,7  
Årsredovisni

ng saknas 

Årsredovisni

ng saknas 
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Finansierade via 

FBM år 2016 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

ÅR1 

2017 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

 

Skuldsätt

ningsgrad 

Median 

ÅR 2 

2018 

 

Skuldsättni

ngsgrad 

 

Skuldsättni

ngsgrad 

Median 

AddMovement AB  -0.79 0,7  -0.14 0,7  -0.36 0,7 

Boom Watch 

Company AB  2.63 0,9  4.06 1,3  3.87 0,8 

Blank Spot Project 

AB  12.58 0.8  4.31 0,8  6.47 0,7 

Caliente 

Beverages AB  8.36 1,0  3.72 1,2  3.18 1,4 

Naturalbox 

Ecoliving AB  1.32 1,3  2.43 1,2  1.75 1,2 

GoPolitan AB  1.00 0,9  1.23 0,8  1.25 0,6 

FrontOffice Nordic 

AB (publ)  1.34 1,5  1.69 1,7  1.16 1,6 

My Independence 

AB  1.32 0,6  1.33 0,6  1.31 0,5 

SENS 

EnergiKomfort AB 

(publ)  84.07 0,8   69.40 0,9  70.40 0,8 

Fooever AB  1.19 1,3  1.14 1,2  1.29 1,2 

4light AB  2.75 1,2  3.21 0,6  1.41 0,6 

Isotimber Holding 

AB  2.24 1,4  3.08 1,6  2.40 1,6 

Moblersingapore 

AB  13.00 1,0  2.62 1,1  1.76 0,9 

Uniti Sweden AB  2.10 0,6  16.93 1,6  -5.81 1,7 

Vapoteket AB  1.09 2,1  2.42 1,8  9.26 1,7 

Northern Ventures 

AB  2.53 0,6  -0.53 0,7  
Årsredovining 

saknas 

Årsredovsning 

saknas 

Wheely's Café AB  1.51 1,4  13.06 1,2  
Årsredovisnin

g saknas 

Årsredovsning 

saknas 

 

Tabellen visar att 4 av 32 (12.5 procent) företag hade en negativ skuldsättningsgrad vid 

investeringsåret varav 8 av 32 (25 procent)  håller sig enligt bransch medianen. Året efter 

hade tre av fyra företag en fortsatt negativ skuldsättningsgrad men dessutom fick ytterligare 

tre företag en negativ skuldsättningsgrad. År två visade en minskning av negativ 

skuldsättningsgrad till 5 av 32 (15.63 procent) företag varav två företag från finansieringsåret 

2016 saknade årsredovisning. Efter det andra året höll sig 11 av 15 (73.33 procent) företag 

nära bransch medianen varav tre företag hade negativt resultat. Intreat AB kunde inte räknas 

med på grund av att årsredovisningen saknas. Det fanns ingen möjlighet att ta del av 

företagen som finansierades år 2016 då deras senaste årsredovisning inföll samma år som 

uppsatsens skrivande. 
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4.2.3 Räntabilitet på eget kapital  

Tabell 3. Räntabilitet på eget kapital 

Denna tabell beskriver företagens räntabilitet på eget kapital år för år och jämförs med 

medianen i samma bransch.  

Finansierade via 

FBM år 2013 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR1 

2014 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR 2 

2015 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR 3 

2016 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

Designmarknade

n i Sverige AB  -121.59 5  -62.96 36  19.40 14  12.29 15,5 

Ägg utan 

gränser AB  132.33 13  -41.82 14  -146.55 18  608.86 29,8 

Swedish Talent 

AB  28.91 29  38.26 31  15.34 32  327.06 40,5 

 

 

Finansierade via 

FBM år 2014 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR1 

2015 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR 2 

2016 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR 3 

2017 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

Spinecore AB  -146 16  9.97 1  1.00 0,7  1.27 0,7 

FundedByMe AB  -151.28 36  1.57 1  1.29 1,5  1.97 1,2 

High Heaven AB  57.49 -3  -0.19 2  -0.45 1,8  -2.23 1,4 

MadeForKids 

Sverige AB  -721.57 5  14.96 2  13.22 1,0  12.71 1,1 

Åre Water AB  -1263.16 15  -3.76 1  11.63 2,2  1.99 1,3 

 

 

 

 

Finansierade via 

FBM år 2015 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR1 

2016 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR 2 

2017 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR 3 

2018 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

Falu Vildvatten 

park AB  -640 4  81.62 13,5  -1.48 4,2  1.46 8,6 

Bexkom AB  51.00 22  56.57 23,3  54.34 23,3  3.47 24,5 

Safello Group  -163.74 36  -545.83 38,2  1.28 35,1  -29.30 33,0 

Trine AB  -2.22 30  -75.93 38,2  -54.60 42,6  -141.21 43,3 

Plick AB  -90.82 31  -2526.83 23,9  4300 31,2  714.81 34,6 

ReFreeze AB  -1508.57 36  106.89 38,4  -203.57 41,5  15.15 43,0 

Intreat AB  -210.30 21  -46.18 29,1  -158.51 25,0  

Årsredovsning 

saknas 

Årsredovsning 

saknas 
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Finansierade via 

FBM år 2016 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR1 

2017 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

ÅR 2 

2018 

ROE(%) 

 

ROE(%) 

median  

AddMovement AB  103.00 29,1  59.20 25  138.37 25,0 

Boom Watch 

Company AB  -238.42 18,3  -717.51 17,8  -263.74 12,9 

Blank Spot 

Project AB  -1648.61 27,1  28.00 28,8  -241.94 29,8 

Caliente 

Beverages AB  -2223.75 -1295,5  -175.27 37,5  -139.64 21,2 

Naturalbox 

Ecoliving AB  -80.10 7,2  -49.35 13,5  -12.46 11,9 

GoPolitan AB  -34.75 15,5  -21.37 14,0  -17.00 10,7 

FrontOffice 

Nordic AB (publ)  0.75 41,8  31.31 42,6  -27.30 43,3 

My Independence 

AB  -27.99 34,2  0.39 35,1  0.64 33,0 

SENS 

EnergiKomfort AB 

(publ)  0.00 26,2  0.00 27,5  0.00 26,9 

Fooever AB  -35.90 7,2  -16.78 13,5  -50.52 11,9 

4light AB  -803.52 35,3  -532.92 41,5  -243.56 43,0 

Isotimber Holding 

AB  -441.71 35  -326.27 37,4  -240.31 28,9 

Moblersingapore 

AB  -117.39 3,5  68.00 3,0  -21.30 5,8 

Uniti Sweden AB  -186.01 34,7  -2017.54 44,5  459.46 35,4 

Vapoteket AB  -3.78 19,7  -304.80 18,1  -267.65 14,3 

Northern 

Ventures AB  -12.47 35  193.77 36,0  

Årsredovsning 

saknas 

Årsredovsning 

saknas 

Wheely's Café AB  -335.19 29,8  -3040.25 15,2  

Årsredovsning 

saknas 

Årsredovsning 

saknas 

 

Tabellen visar att 25 av 32 (78.1 procent) företag hade en negativ räntabilitet på eget kapital 

vid investeringsåret varav tre företag kunde anses ha en bättre räntabilitet än bransch 

medianen. Året efter minskade det till 19 av 25 (76 procent) företag där ett ytterligare företag 

fick en negativ räntabilitet. År två visade en minskning till 17 av 32 (53.1 procent) företag med 

negativ räntabilitet varav två företag från finansieringsåret 2016 saknade årsredovisning. Efter 

det andra året hade 3 av 15 (20 procent) fortsatt negativ räntabilitet och ett företag hade en 

räntabilitet på eget kapital som var bättre än medianen. Intreat AB kunde inte räknas med på 

grund av att årsredovisningen saknas. Företagen som finansierades år 2016 hade vi ingen 

möjlighet att ta del av då deras senaste årsredovisning inföll samma år som uppsatsens 

skrivande.  
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4.3 Överlevnadsgrad 

Detta kapitel visar vår egna framtagning av överlevnadsgraden bland de finansierade 

företagen och struktureras med hjälp av diagram. Därefter framkommer det historisk 

information om företagen som tagits fram genom årsrapporter och www.fundedbyme.se. 

4.3.1 Primärdata 

En enkätundersökning har gjorts för att ge en kompletterande uppfattning av företagens 

överlevnadsgrad och hur synen på företagens finansieringsmöjlighet av equity crowdfunding 

haft för betydelse. 

 

Fråga 6. 

Detta diagram visar hur företagen ansett sig vara utifrån dennes beslutsfattande position som 

ska ge en korrekt bild av företagets dåvarande finansiella situation. Det var 57,2 procent som 

svarade att risken var hög eller extremt hög för nedläggning om inte en finansiering genom 

equity crowdfunding hade blivit av. Lite mer än en av tio ansåg sig ha minimala risker för 

nedläggning även om en finansiering inte skett genom denna finansieringsmetod.  

 
Diagram 5. Fråga 6. 

Risken för att företaget avvecklas vid misslyckande av finansiering via FundedByMe. 
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Fråga 7. 

 

 
Diagram 6. Fråga 7. 

Detta diagram visar hur stor del av företagen som anser sig ha ett aktivt företag. 
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4.3.2 Sekundärdata 

Tabell 4. Överblick av alla crowdfundingkampanjer 

Tabellen ger en överblick över hur många företag som är aktiva respektive inaktiva. 

Företag (A-Ö) 
Ant. 

inv. 
Finansierat 

(SEK) 
Inaktiva 1 JA 

0 NEJ [datum] Företag (A-Ö) 
Ant. 

inv. 
Finansierat 

(SEK) 
Inaktiva 1 JA 

0 NEJ [datum] 

AI+AR Edtech AB  300 3,632,860 kr 
Konkurs 2019-

11-07 
Virtuous Spirits 

AB* 1  93 1,000,140 kr 
Rekonstruktion 

2018-12 

Antique 

Scandinavia AB  33 795,750 kr 
Likvidation 

2019-03-20 
Virtuous Spirits 

AB* 2  207 2,057,138 kr 
Rekonstruktion 

2018-12 

Berries by Astrid 

AB *1  304 4,980,646 kr 1 2017 7/11 
Virtuous Spirits 

AB* 3  374 4,127,906 kr 
Rekonstruktion 

2018-12 

Berries by Astrid 

AB*2  75 1,748,855 kr 1 2017 7/11 
Moblersingapore 

AB* 1  72 1,380,566 kr 
Inga anställda/, 

omsättning -18 

Marknadsbolaget 

Bodeal AB  78 733,212 kr 
Likvidation 2017 

3/11 
Moblersingapore 

AB* 2  55 686,880 kr 
Inga anställda/ 

omsättning -18 

Bäjbi AB  25 458,100 kr 
Konkurs 

avslutad  Intreat AB 42 1,645,928 kr 
Konkursansöka

n 2019-05-31 

Fluffy Mountain 

AB 98 2,527,989 kr 1 2019 18/2 
Helmers 

köttfabrik AB  20 397,440 kr 
F-skatt avreg. 

2019-11-05 

Music instrument 

champ AB  25 250,000 kr 1 2016 4/8 Fooever AB 124 750,671 kr 
Inga anställda/ 

omsättning 

Give AB  49 2,560,848 kr 
Likvidation 

avslutad 2018 BraineHealth AB  29 256,842 kr 
Inga anställda/ 

omsättning 

Jascha Sthlm 

Holding AB 22 500,000 kr 
1 2019 8/5 

konkurs inledd Spinecore AB  36 373,086 kr 
Inga anställda/ 

omsättning 

Mormor Magdas 

Glass AB  148 1,917,562 kr 1 2019 28/10  Elinnovation AB 26 200,001 kr 
Ingen 

omsättning  

Six beverages AB  82 1,936,270 kr 1 2018 15/5 Rentl AB  225 3,226,134 kr 
Väldigt låg 

omsättning 

Neckmike AB  23 571,559 kr 1 2018 28/10 My 100 AB  172 1,674,854 kr 
Inga anställda/ 

omsättning 

Marappo AB 56 293,525 kr 1 2017 14/12 4light AB* 1  34 2,534,535 kr 0 

NOA* 1  191 10,363,986 kr 1 2019 14/5 4light AB* 2 45 1,940,834 kr 0 

NOA* 2  124 7,811,190 kr 1 2019 14/5 
AddMovement 

AB* 1  49 1,492,113 kr 0 

NOA* 3  88 3,537,844 kr 1  2019 14/5 
AddMovement 

AB* 2  206 3,087,973 0 

Plantagon 

International AB 477 3,314,100 kr 1 2019 15/2 
We like bike 

Storstan AB  67 998,611 kr 0 

Pastry Sweden 

AB  21 655,386 kr 
Konkurs 

avslutad -18 
ApParkingspot 

Nordic AB  162 1,709,146 kr 0 

Sonician AB  74 1,638,639 kr 
Konkurs inledd 

2018-09-12 Betromo AB  120 2,152,641 kr 0 

Style by Mouche 

AB  11 799,953 kr 
Konkurs inledd 

2018-01-02 Bigheart AB 95 2,003,064 kr 0 
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Active Trend 

Sverige AB  87 2,553,801 kr 0 GoPolitan AB 20 169,954 kr 0 

Blank Spot 

Project AB  158 1,665,709 kr 0 
the Nordic Soda 

Company AB*1  173 1,662,004 kr 0 

Boom Watch 

Company AB  107 7,977,783 kr 0 
the Nordic Soda 

Company AB*2  414 3,339,000 kr 0 

Brainville AB  72 1,155,500 kr 0 
the Nordic Soda 

Company AB*3  122 2,061,750 kr 0 

Bzzt Stockholm 

AB  856 6,053,750 kr 0 
Falu Vildvatten- 

park AB  175 
18,968,549 

kr 0 

Caliente 

Beverages AB  145 5,951,443 kr 0 FarmPharma AB 84 771,010 kr 0 

Certico AB  31 877,754 kr 0 
FundedByMe AB 

(publ) 1 398 8,533,278 kr 0 

Cobble Hill Juice 

Company AB  24 465,794 kr 0 
FundedByMe AB 

(publ) 2  381 
12,788,867 

kr 0 

Deversify AB  24 307,965 kr 0 
FundedByMe AB 

(publ) 3  781 
16,652,902 

kr 0 

Difficult AB  78 1,495,000 kr 0 
Fliplife of 

Sweden AB  40 472,440 kr 0 

Scandinavian 

Health AB  332 3,018,074 kr 0 
FrontOffice 

Nordic AB  185 6,414,157 kr 0 

Droshi AB* 1  203 3,021,000 kr 0 
Swedish Talent 

AB  19 1,640,000 kr 0 

Droshi AB* 2  228 4,069,650 kr 0 
Having Ants 

Sweden AB  27 158,760 kr 0 

Ägg utan gränser 

AB *1  82 476,000 kr 0 High Heaven AB  108 330,667 kr 0 

Ägg utan gränser 

AB *2  209 2,996,300 kr 0 
Intellego 

Technologies AB  56 472,365 kr 0 

MadeForKids 

Sverige AB 289 5,386,138 kr 0 
Interactive Happin. 

Survey AB 34 478,800 kr 0 

Isotimber Holding 

AB  178 15,738,759 kr 0 Intrasenze AB  26 790,625 kr 0 

Kale United AB  160 2,638,884 kr 0 Bexkom AB 30 5,861,384 kr 0 

Kollashop AB 111 1,169,880 kr 0 

SENS Energi 

Komfort AB  16 8,143,050 kr 0 

ledarsidorna LS AB  482 2,012,100 kr 0 MyVegina AB  11 209,337 kr 0 

LunchIn Networks 

AB 176 1,005,675 kr 0 

Naturalbox 

Ecoliving 1* AB  96 2,286,985 kr 0 

MinFarm BIA AB* 1  115 1,000,000 kr 0 

Naturalbox 

Ecoliving 2* AB  34 574,841 kr 0 

MinFarm BIA AB* 2  302 1,427,400 kr 0 

Designmarknaden i 

Sverige AB 8 153,000 kr 0 

MinFarm BIA AB* 3  202 781,800 kr 0 

Northern Ventures 

AB  23 5,150,905 kr 0 

MinFarm BIA AB* 4  69 1,010,940 kr 0 Ottos Barnmat AB  157 2,503,410 kr 0 
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The water studio AB 14 590,800 kr 0 

PackBud Nordic 

AB  61 1,566,252 kr 0 

Mooni International 

AB  19 986,800 kr 0 

Sveriges godaste 

matmarknad AB  5045 21,101,300 kr 0 

Mooringo AB 111 1,264,500 kr 0 

Sveriges godaste 

matmarknad AB 2 408 4,351,235 kr 0 

Motivactr AB  20 754,578 kr 0 

Stand. Eko.  

Sweden AB*1  234 2,785,065 kr 0 

My Independence 

AB  26 419,665 kr 0 

Stand. Eko.  

Sweden AB*2  97 1,863,765 kr 0 

 

Plick AB  117 2,617,882 kr 0 

Sushirullen STHLM 

AB 208 3,454,860 kr 0 

PotteryJo AB  38 1,219,500 kr 0 Target Aid AB 57 3,620,100 kr 0 

Powerswap AB  104 1,683,510 kr 0 TRINE AB  111 774,459 kr 0 

Qoali AB  43 528,770 kr 0 

Tutto Fritto 

ManagementAB 29 781,270 kr 0 

Sv. Vårdförmedling 

Försälj AB  90 3,222,400 kr 0 Uniti Sweden  566 13,096,465 kr 0 

Redfellas Sverige 

AB  396 5,635,800 kr 0 W&B Sweden AB  93 611,220 kr 0 

Safello Group AB1  151 6,696,766 kr 0 Vapoteket AB  21 1,353,618 kr 0 

Safello Group AB2  98 3,941,947 kr 0 KNIR INV. AB  435 9,646,500 kr 0 

Shings AB  38 517,572 kr 0 Vegourmet AB 126 451,600 kr 0 

Smilea AB  139 1,470,200 kr 0 

Wheely's Café Int. 

AB  221 848,354 kr 0 

WriteyBoard Europe 

AB  32 568,000 kr 0 VREX AB  64 2,882,040 kr 0 

ReFreeze AB  45 1,063,788 kr 0 Åre Water AB  50 1,137,120 kr 0 

 

Tabellen ger en överblick av alla företag som finansierats mellan 2013 och 2018. 

Investerarnas genomsnittliga investeringsbelopp, företagens totala finansiering och 

överlevnadsgraden presenteras. Det har gjorts totalt 126 kampanjer via FundedByMe och alla 

har behandlats i denna studie. Bland dessa 126 kampanjer finns 106 unika bolag vilket 

betyder att 20 kampanjer har skett via företag som tidigare finansierats via FundedByMe. Av 

dessa 106 företag var 49 finansierade mellan 2013-2016, varav 32 företag lever idag och som 

är historiskt jämförbara. Det ger oss en överlevnad på 32 av 49 vilket är en överlevnadsgrad 

på 65,31 procent. Bland alla företag som finansierats mellan 2013-2018 är överlevnadsgraden 

72,64 procent då 77 utav 106 unika företagen är aktiva idag. 
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5. Analys  

 

I detta kapitel kommer vi analysera materialet och resultatet från vår datainsamling och 

paralleller dras utifrån teorin. 

 

Det är av stor vikt att analysen är gjord på ett systematiskt och effektivt sätt. Att analysen är 

systematisk innebär att man väljer ut lämpliga nyckeltal för studien. Att analysen är effektiv 

innebär att man begränsar antalet nyckeltal. Detta görs på grund av svårigheten att dra 

slutsatser av för stor mängd information (Nilsson, Isaksson och Martikainen 2002, s. 23) 

 

Totalt 33 av 35 (94,3 procent) av respondenterna till vår enkät angav att de sökte finansiering 

via FundedByMe för att få tillgång till kapital. Det faktum att två av respondenterna valt något 

annat visar att det finns fler faktorer till att man sökt equity crowdfunding.  

5.1 Pecking order teorin 

Den empiriska enkätundersökningen visade på att 80 procent av företagen hade valt att 

skuldsätta sig vid i ett tidigare skede och att 20 procent av företagen hade gett bort 

företagsandelar gentemot finansiering via FundedByMe. Det innebär att en femtedel motsätter 

sig pecking order teorin genom att i första hand erhålla andelsbaserad finansiering. Enligt 

pecking order teorin använder sig företag av plattformar som FundedByMe i sista hand och 

man kan därmed studera i vilken omfattning företagen hade en aktiv verksamhet. Det 

framkom att 27.36 procent av alla företag hade en inaktiv verksamhet genom 

årsredovisningarna vilket speglade enkätens fråga, om huruvida respondenterna ansåg sitt 

företag vara aktivt idag, på 37.1 procent. Den aktiva andelen var på 72.64 procent enligt 

årsredovisningarna och enkäten visade på 62.9 procent. Detta grundar sig på alla företag som 

hade fått finansiering mellan år 2013 och 2018.  

 
Vid investeringstillfället hade fyra företag med en högre räntabilitet på eget kapital än 

branschmedianen och elva företag med negativa siffror. Efter tre år hade åtta företag en hög 

räntabilitet och sex företag hade en negativ eller lägre räntabilitet än bransch medianen. 

Utvecklingen på räntabiliteten av det egna kapitalet av företagen har visat en positiv 

utveckling utöver de som har gått i konkurs och inte är med i denna analys. 
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5.2 Asymmetrisk information 

Equity crowdfunding har kopplats ihop med hög informationsasymmetri där investeraren har 

mindre kunskaper i vad de investerar i. Det har ansetts vara en hög risk för investerare att ta 

del av denna andelsbaserade investeringsform. Genom tidigare studier i Storbritannien har 

detta visat sig vara ett undantag då start-up företag har blivit enhörningsbolag som är 

värderade till över en miljard dollar. I den empiriska undersökningen har det varit företag som 

gjort goda resultat inom två till tre år och dessa är FrontOffice Nordic AB, AddMovement AB 

och Ägg utan gränser AB. Dessa visade sig ha en gemensam koppling som redan etablerade 

företag och skiljer sig från start-up företag.  

 

Under totalundersökningen har det framkommit att den genomsnittliga investeringen för en 

investerare på alla 138 kampanjer var på 30,866 kronor och det genomsnittliga antalet 

investerare var 184 stycken per kampanj. Man skulle kunna analysera dessa genomsnittliga 

investeringar genom att visa på att det finns ett kollektivt förtroende inom den svenska equity 

crowdfundingmarknaden då den lägsta investeringen i FundedByMe är på minst tusen kronor. 

Detta visar förutom hög genomsnittlig investering att varje kampanj drar till sig många 

investerare vilket kan vara ett tecken på att den asymmetriska informationen är reducerad av 

såväl höga investeringsbelopp som stor andel investerare som delar gemensamma tankar. 

 

Det som kan ses som adverse selection i denna studie är de investerare som finansierat 

kampanjer i företag som gått i konkurs eller inte längre är aktiva. Det totala beloppet som 

finansierats i inaktiva företag är 76,8 miljoner kronor som har gått som en förlust för 

investerarna. 
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5.3 Trade off-teorin  

Den finansiella statistiken som gjorts på företagen visar på att alla företag har skulder men om 

det gäller finansieringsskulder för alla företagen kan vi inte avgöra. Det som emellertid går att 

konstatera är att 87,5 procent av företagen överstiger branschens median av 

skuldsättningsgrad. Detta kan tyda på att företagen har mer skulder än vanligt och kan vara 

ett tecken på att de som investerat har haft bristande kunskap om hur deras investeringar har 

utvecklats.  

 

Soliditeten vid investeringsåret har varit haft en fördelning mellan tre företag som närmat sig 

branschmedianen. Nio företag med en icke negativ soliditet och tre företag som visar en 

negativ soliditet. Efter tre år så har detta ändrats till sju företag ligger nära bransch medianen, 

fyra icke negativa och tre företag med negativ soliditet. Ett företag har ingen årsredovisning 

och resultatet kan således inte fastställas. Tre företag visar en skuldsättningsgrad som 

motsvarar deras bransch median och tolv företag som har en för hög eller negativ 

skuldsättningsgrad. Efter tredje året hade sex företag ett närmande bransch median i sin 

skuldsättningsgrad och åtta företag hade en dålig skuldsättningsgrad. Ett företag har ingen 

årsredovisning och kan inte fastställas. Då skuldsättningen är en viktig del i trade off-teorin så 

kan man se att soliditeten bland företagen har blivit bättre och gör det möjligt för flera företag 

att ta egna beslut om sin verksamhet. Medan skuldsättningsgraden har ökat vilket ger 

företagen en svårare möjlighet att få ta lån. Man får ha i åtanke att soliditets bedömningen 

innebar en ranking på “1 eller 2” vilket ändrades till mer precisa siffror med decimaler till år 

2015. 
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 5.4 Hypoteser 

 

Hypotes 1: Företag med mer eget kapital än skulder är mindre benägna att söka finansiering 

via equity crowdfunding. 

 

Totalt 31,25 procent av de företag som fått finansiering via equity crowdfunding hade vid 

kampanj årets slut mer eget kapital än skulder. Detta visar att hypotesen om att dessa företag 

skulle vara mindre benägna att söka equity crowdfunding stämmer då de endast står för 

knappt en tredjedel av alla företag som sökt equity crowdfunding. 

 

Hypotes 2: Företag med hög skuldsättningsgrad har en tendens att söka finansiering via 

equity crowdfunding 

 

Det framkommer att majoriteten av företagen som sökt finansiering via equity crowdfunding 

har en högre skuldsättningsgrad än branschindex för i princip varje företag. 

 

Hypotes 3: Företag som inte finansierar sig med equity crowdfunding har en tendens att ha 

en högre överlevnadsgrad efter tre år. 

 

Enligt sekundärdatan som vi sammanställt har alla de företag som fått finansiering från 2013 

till 2018, d.v.s. 77/106 företag varit aktiva vilket innebär en överlevnadsgrad på 72,64 procent. 

Enligt sekundärdata på företagen mellan 2013-2016 är 32/49  aktiva vilket är en 

överlevnadsgrad på 65,31 procent. I forskningen framkommer det att denna hypotes stämmer 

men kan anses vara väldigt jämn med endast 3.36 procentenheters skillnad (Tillväxtanalys, 

2015).  
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6. Slutsats  

I detta kapitel dras slutsatser kopplade till analysen och i slutet av kapitlet diskuteras förslag 

på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsatser 

 

● Majoriteten av företagen som finansierats via FundedByMe har väldigt avvikande 

soliditet i jämförelse med branschmedianen. 

 

● Majoriteten av företagen som finansierats via FundedByMe har väldigt avvikande 

skuldsättningsgrad i jämförelse med branschmedianen. 

 

● Majoriteten av företagen som finansierats via FundedByMe har ett återkommande 

negativt nettoresultat. 

 

● Majoriteten av företagen som finansierats via FundedByMe har återkommande negativ 

räntabilitet på eget kapital. 

 

● Det framkommer att majoriteten av företagen som finansierats via equity crowdfunding 

har en högre skuldsättningsgrad än sitt egna branschindex. 

 

● Överlevnadsgraden bland företagen vi studerat är snarlik tidigare forskningsresultat i 

andra länder. 

 

● Totalt 33 av 35 (94,3 procent) respondenter till enkätundersökningen angav att de sökt 

finansiering via FundedByMe för att få tillgång till kapital. Det visar att det finns fler 

faktorer till att man söker equity crowdfunding. 
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6.2 Vidare forskning  

En ingång för vidare forskning skulle kunna vara att få fram information om de som sökt 

finansiering men som misslyckats. Detta skulle ge två kategorier av företag, de som lyckats 

och de som misslyckats nå crowdfundingkampanjens mål. Utifrån detta kan man få en 

helhetsbild av hur equity crowdfunding ser ut i andel finansieringslyckanden. Därefter skulle 

man kunna jämföra detta resultat med andra finansieringsmetoder för att se om det är en 

effektiv finansieringsmetod. Om det skulle visa sig att equity crowdfunding har en högre 

finansieringspotential skulle det kunna ge en indikation på att det finns större möjligheter för 

finansieringsformen att växa i ett längre perspektiv trots att finansieringsformen i så fall istället 

skulle kunna öka risken för plattformen. 

 

En annan ingång för vidare forskning skulle kunna vara att utgå från investerarnas perspektiv 

och undersöka hur deras utdelning blir efter investeringar på equity crowdfundingföretag. 

Detta skulle ge ett resultat som speglar investeringarnas utfall i jämförelse med exempelvis 

börsnoterade företag. Det skulle då vara viktigt att fokusera på en viss bransch, exempelvis 

tjänster, för att få en rättvis komparativ studie. Det finns trots allt en koppling mellan företag 

och investerare men dessa två företagsformer har olika krav på sig som kan ses som en 

kvalitetsstämpel för att uppnå kriterier och krav. 

 

I samband med ovanstående eller i ytterligare forskningsprojekt skulle man kunna djupdyka i 

de företag som efter en lyckad crowdfunding finansiering blivit börsnoterade för att sedan 

bygga sin studie på om dessa företag har några skillnader eller likheter med andra bolag som 

har blivit börsnoterade. Det är vissa krav som ska uppfyllas för att företag ska bli börsnoterade 

vilket kan ses som en styrkefaktor förutom den minimala aktiekapital insatsen på 500.000 

kronor. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Alla företag 

Alla företag med organisationsnummer 
1) 4light AB (556973-2836) 
2) Active Trend Sverige AB (556819-6793) 
3) AddMovement AB (556894-7336) 
4) AI+AR Edtech AB (556934-2594) 
5) Antique Scandinavia AB (559100-9187) 
6) ApParkingspot Nordic AB (publ) (556666-0170) 
7) Berries by Astrid AB (556816-2167) 
8) Betromo AB (559034-3843) 
9) Bexkom AB (556940-9393) 
10) Bigheart AB (559011-8799) 
11) Blank Spot Project AB (559002-4617) 
12) Boom Watch Company AB (559060-6603) 
13) BraineHealth AB (556863-2235) 
14) Brainville AB (556893-4680) 
15) Bzzt Stockholm AB (559105-1775) 
16) Bäjbi AB (559015-2129) 
17) Caliente Beverages AB (556947-4850) 
18) Certico AB (556605-6684) 
19) Cobble Hill Juice Company AB (559149-6459) 
20) Designmarknaden i Sverige AB(556753-3459) 
21) Deversify AB (559067-6788) 
22) Difficult AB (556879-4399) 
23) Droshi AB (556987-9397) 
24) Elinnovation AB (556905-7473) 
25) Falu Vildvattenpark AB (556808-1169) 
26) FarmPharma AB (559157-4131) 
27) Fliplife of Sweden AB (559108-4479) 
28) Fluffy Mountain AB (556971-7902) 
29) Fooever AB (559038-0852) 
30) FrontOffice Nordic AB (publ) (556935-4946) 
31) FundedByMe AB (publ) (556871-1823) 
32) Give AB (556967-6777) 
33) GoPolitan AB(556978-4316) 
34) Having Ants Sweden AB (559106-8522) 
35) Helmers köttbullefabrik AB (559068-4279) 
36) High Heaven AB (556904-1956) 
37) Intellego Technologies AB (556864-1624) 
38) Interactive Happiness Survey AB (559144-8773) 
39) Intrasenze AB (publ) (559020-2502) 
40) Intreat AB (556887-3409) 
41) Isotimber Holding AB (publ) (556748-4679) 
42) Jascha Stockholm Holding AB (559088-2501) 
43) Kale United AB (559171-9082) 
44) KNIR INVEST AB (556891-0623) 
45) Kollashop AB (559128-4566) 
46) ledarsidorna LS AB (559005-3616) 
47) LunchIn Networks AB (559133-5756) 
48) MadeForKids Sverige AB (556878-6361) 
49) Marappo AB (556899-3587) 
50) Marknadsbolaget Bodeal AB (556524-9439) 
51) MinFarm BIA AB (556899-5814) 
52) Moblersingapore AB (559034-0088) 
53) Mooni International AB (559099-3381) 
54) Mooringo (559026-9113) 

55) Mormor Magdas Glass AB (559111-8327) 
56) Motivactr AB (556908-8882) 
57) Music instrument champ AB (556866-7157) 
58) My 100 AB (559104-8938) 
59) My Independence AB (559053-4482) 
60) MyVegina AB (559093-3619) 
61) Naturalbox Ecoliving AB (556921-6483) 
62) Neckmike AB (556358-9505) 
63) Noa Potions AB (556946-6443) 
64) Northern Ventures AB (publ) (556625-5153) 
65) OnTheFlea AB (556920-4000) 
66) Ottos Barnmat AB (556867-5945) 
67) PackBud Nordic AB (556899-1193) 
68) Pastry Sweden AB (556820-7053) 
69) Plantagon International AB(556757-6839) 
70) Plick AB (556921-1344) 
71) PotteryJo AB (556741-6507) 
72) Powerswap AB (556871-2854) 
73) Qoali AB (559144-3147) 
74) Redfellas Sverige AB (556750-9384) 
75) ReFreeze AB (556942-6884) 
76) Rentl AB (559002-7388) 
77) Safello Group AB (556892-3550) 
78) Scandinavian Health AB (publ) (556519-7729) 
79) SENS Energi Komfort AB (publ) (556800-8642) 
80) Shings AB (556856-3091) 
81) Six beverages AB (556970-6996) 
82) Smilea AB (publ) (556823-7324) 
83) Sonician AB (556888-4281) 
84) Spinecore AB (556743-3882) 
85) Standard Ekologiskt Sweden AB (556827-3949) 
86) Style by Mouche AB (559024-9586) 
87) Sushirullen STHLM AB (556905-3779) 
88) Svensk Vårdförmedling Försäljning AB (556879-

9596) 
89) Sveriges godaste matmarknad AB (556980-4171) 
90) Swedish Talent AB (556795-0000) 
91) Target Aid AB (559065-2037) 
92) The Nordic Soda Company AB (559049-1022) 
93) The water studio AB (559092-4238) 
94) Trine AB (559003-1463) 
95) Tutto Fritto Management AB (559129-0464) 
96) Uniti Sweden (publ) (559046-2569) 
97) Vapoteket AB (556963-6367) 
98) Vegourmet AB (556982-5952) 
99) Virtuous Spirits AB (556885-2007) 
100) VREX AB (559032-6970) 
101) W&B of Sweden AB (556808-2597) 
102) We like bike Storstan AB (556773-2838) 
103) Wheely's Café International AB (556967-0408) 
104) WriteyBoard Europe AB (559001-7777) 
105) Åre Water AB (556866-2521) 
106) Ägg utan gränser AB (556872-8876)
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Bilaga 2. Enkätfrågor 

 

Fråga 1. Varför valde företaget att söka finansiering via crowdfundingplattformen 

FundedByMe? [Välj bland nedan vilka alternativ som stämmer för företaget] 

  

● Få tillgång till kapital 

● Som ett sätt att marknadsföra produkter/tjänster 

● Få ökad kunskap och feedback från investerare 

● Få en överblick av efterfrågan på produkter/tjänster 

● Annat 

  

Fråga 2. Var crowdfunding via FundedByMe det första finansieringsalternativet företaget 

sökte? 

  

● Ja eller nej 

  

Fråga 3. Vilket finansieringsalternativ sökte företaget först? 

 

● Banklån 

● Riskkapitalister 

● Affärsänglar 

● Familj & Vänner 

● Bidrag/företagspris 

● FundedByMe 

● Annat 

  

Fråga 4. Lyckades ni få finansiering via det finansieringsalternativ ni sökte först? 

 

● Ja eller nej 

 
Diagram 7. Fråga 4. 

Ovanstående diagram visar en överblick av hur många företag som fått finansiering vid första 

söktillfället. 
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Fråga 5. Var finansiering via FundedByMe den senaste lyckade finansieringsmetoden för 

företaget? 

  

● Ja eller nej 

  

Fråga 6. Om företaget inte hade fått finansiering via FundedByMe, hur stor är risken att 

företaget skulle avslutas eller avvecklas? 

  

● Extremt hög risk 

● Hög risk 

● Mellan risk 

● Låg risk 

● Minimal risk 

  

Fråga 7. Är företaget aktivt idag? 

  

● Ja eller nej 
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Bilaga 3. Fullständig empiri 

Företag 

Antal 

investerare 

Genomsnitt 

investering 

Finansierat 

(SEK) 

Ftgsvärde 

(SEK) 

Ftgsandel 

(%) 

Inaktiva:  

1 JA [Datum] | 0 NEJ  

AI+AR Edtech AB (556934-2594) 300 12,110 kr 3,632,860 kr 

100,912,778 

kr 3.60% Konkurs avslutad 2019-11-07 

Antique Scandinavia AB 

(559100-9187) 33 24,114 kr 795,750 kr 

10,415,576 

kr 7.64% Likvidation 2019-03-20 

Berries by Astrid AB *1 (556816-

2167) 304 16,384 kr 4,980,646 kr 

13,889,141 

kr 35.86% 1 [7] 2017 7/11 

Berries by Astrid AB*2 (556816-

2167) 75 23,318 kr 1,748,855 kr 

48,579,306 

kr 3.60% 1 [7] 2017 7/11 

Marknadsbolaget Bodeal AB 

(556524-9439) 78 9,400 kr 733,212 kr 2,788,939 kr 26.29% Likvidation avslutad 2017 3/11 

Bäjbi AB (559015-2129) 25 18,324 kr 458,100 kr 

11,898,701 

kr 3.85% Konkurs avslutad 2019-05-19 

Fluffy Mountain AB(556971-

7902) 98 25,796 kr 2,527,989 kr 

11,687,420 

kr 21.63% 1 [5] 2019 18/2 

Music instrument champ AB 

(556866-7157) 25 10,000 kr 250,000 kr 5,000,000 kr 5% 1 [5] 2016 4/8 

Give AB (556967-6777) 49 52,262 kr 2,560,848 kr 

13,132,554 

kr 19.50% Likvidation avslutad 2018 

Jascha Stockholm Holding 

AB(559088-2501) 22 22,727 kr 500,000 kr 5,050,505 kr 9.90% 1 [10] 2019 8/5 inledd 

Mormor Magdas Glass AB 

(559111-8327) 148 12,957 kr 1,917,562 kr 8,784,068 kr 21.83% 1 [8] 2019 28/10  

Six beverages AB (556970-6996) 82 23,613 kr 1,936,270 kr 

23,813,359 

kr 8.82% 1 [4] 2018 15/5 

Neckmike AB (556358-9505) 23 24,850 kr 571,559 kr 

21,732,281 

kr 2.63% 1 [30] 2018 28/10 

Marappo AB(556899-3587) 56 5,242 kr 293,525 kr 

11,788,153 

kr 2.49% 1 [5] 2017 14/12 

NOA* 1 (556946-6443)(Noa 

Potions AB) 191 54,262 kr 

10,363,986 

kr 

84,397,280 

kr 12.28% 1 [5] 2019 14/5 

NOA* 2 (556946-6443)(Noa 

Potions AB) 124 62,994 kr 7,811,190 kr 

150,795,174 

kr 5.18% 1 [5] 2019 14/5 

NOA* 3 (556946-6443)(Noa 

Potions AB) 88 40,203 kr 3,537,844 kr 

74,013,452 

kr 4.78% 1 [5] 2019 14/5 

Plantagon International 

AB(556757-6839) 477 6,948 kr 3,314,100 kr 

79,095,465 

kr 4.19% 1 [11] 2019 15/2 

Pastry Sweden AB (556820-

7053) 21 31,209 kr 655,386 kr 9,752,768 kr 6.72% Konkurs avslutad 2018-04-03 

Sonician AB (556888-4281) 74 22,144 kr 1,638,639 kr 

20,786,555 

kr 7.89% Konkurs inledd 2018-09-12 

Style by Mouche AB (559024-

9586) 11 72,723 kr 799,953 kr 6,129,908 kr 13.05% Konkurs inledd 2018-01-02 

Virtuous Spirits AB* 1 (556885-

2007) 93 10,754 kr 1,000,140 kr 

10,102,424 

kr 9.99% Rekonstruktion 2018-12 

Virtuous Spirits AB* 2 (556885-

2007) 207 9,938 kr 2,057,138 kr 

42,068,262 

kr 4.89% Rekonstruktion 2018-12 

Virtuous Spirits AB* 3 (556885-

2007) 374 11,037 kr 4,127,906 kr 

22,133,544 

kr 18.65% Rekonstruktion 2018-12 
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My 100 AB (559104-8938) 172 9,738 kr 1,674,854 kr 

63,202,038 

kr 2.65% Ingen omsättning eller anställda 

Moblersingapore AB* 1 (559034-

0088) 72 19,175 kr 1,380,566 kr 7,386,656 kr 18.69% Ingen omsättning/anställda 2018 

Moblersingapore AB* 2 (559034-

0088) 55 12,489 kr 686,880 kr 9,883,166 kr 6.95% Ingen omsättning/anställda 2018 

OnTheFlea AB (556920-4000) 71 13,521 kr 960,000 kr 

12,000,000 

kr 8% Ingen omsättning/anställda 

Intreat AB(556887-3409) 42 39,189 kr 1,645,928 kr 

36,495,078 

kr 4.51% Konkursansökan 2019-05-31 

Helmers köttbullefabrik AB 

(559068-4279) 20 19,872 kr 397,440 kr 

12,381,308 

kr 3.21% 

F-skatt avregistrerad 2019-11-

05 

Fooever AB (559038-0852) 124 6,054 kr 750,671 kr 

11,915,412 

kr 6.30% 

Ingen omsättning eller anställda 

senaste åren 

BraineHealth AB (556863-2235) 29 8,857 kr 256,842 kr 

15,288,214 

kr 1.68% 

Ingen omsättning eller anställda 

sedan start 

Spinecore AB (556743-3882) 36 10,364 kr 373,086 kr 

18,110,971 

kr 2.06% 

Ingen omsättning eller anställda 

sedan start 

Elinnovation AB (556905-7473) 26 7,692 kr 200,001 kr 2,002,012 kr 9.99% 

Ingen omsättning de senaste 4-

5 åren 

Rentl AB (559002-7388) 225 14,338 kr 3,226,134 kr 8,998,979 kr 35.85% 0 (Låg omsättning) 

4light AB* 1 (556973-2836) 34 74,545 kr 2,534,535 kr 

30,871,316 

kr 8,21% 0 

4light AB* 2 (556973-2836) 45 43,129 kr 1,940,834 kr 

36,142,160 

kr 5,37% 0 

Active Trend Sverige AB 

(556819-6793) 87 29,354 kr 2,553,801 kr 

17,539,842 

kr 14.56% 0 

AddMovement AB* 1 (556894-

7336) 49 30,451 kr 1,492,113 kr 

68,133,014 

kr 2.19% 0 

AddMovement AB* 2 (556894-

7336) 206 14,990 kr 3,087,973 

32,504,979 

kr 9.50% 0 

We like bike Storstan AB 

(556773-2838) 67 14,905 kr 998,611 kr 

20,979,223 

kr 4.76% 0 

ApParkingspot Nordic AB (publ) 

(556666-0170) 162 10,550 kr 1,709,146 kr 

36,134,165 

kr 4.73% 0 

Betromo AB (559034-3843) 120 17,939 kr 2,152,641 kr 
13,504,649 

kr 15.94% 0 

Bigheart AB(559011-8799) 95 21,085 kr 2,003,064 kr 
11,005,846 

kr 18.20% 0 

Blank Spot Project AB (559002-

4617) 158 10,543 kr 1,665,709 kr 9,584,056 kr 17.38% 0 

Boom Watch Company AB 

(559060-6603) 107 
 

74,559 kr 7,977,783 kr 
43,833,973 

kr 18.20% 0 

Brainville AB (556893-4680) 72 16,049 kr 1,155,500 kr 
26,142,534 

kr 4.42% 0 

Bzzt Stockholm AB (559105-

1775) 856 7,097 kr 6,053,750 kr 
31,060,800 

kr 19.49% 0 

Caliente Beverages AB (556947-

4850) 145 41,044 kr 5,951,443 kr 

34,581,307 

kr 17.21% 0 

Certico AB (556605-6684) 31 28,315 kr 877,754 kr 

22,165,505 

kr 3.96% 0 
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Cobble Hill Juice Company AB 

(559149-6459) 24 19,408 kr 465,794 kr 

24,776,277 

kr 1.88% 0 

Deversify AB (559067-6788) 24 12,832 kr 307,965 kr 

36,662,500 

kr 0.84% 0 

Difficult AB (556879-4399) 78 19,167 kr 1,495,000 kr 6,494,353 kr 23.02% 0 

Scandinavian Health AB (publ) 

(556519-7729) 332 9,091 kr 3,018,074 kr 

20,282,755 

kr 14.88% 0 

Droshi AB* 1 (556987-9397) 203 14,882 kr 3,021,000 kr 

40,879,567 

kr 7% 0 

Droshi AB* 2 (556987-9397) 228 17,849 kr 4,069,650 kr 

84,961,378 

kr 4.79% 0 

Ägg utan gränser AB *1 

(556872-8876) 82 5,805 kr 476,000 kr 9,482,072 kr 5.02% 0 

Ägg utan gränser AB *2 

(556872-8876) 209 14,336 kr 2,996,300 kr 420,381 kr 14.03% 0 

GoPolitan AB(556978-4316) 20 8,498 kr 169,954 kr 6,587,364 kr 2.58% 0 

the Nordic Soda Company AB*1 

(559049-1022) 173 9,607 kr 1,662,004 kr 

33,780,569 

kr 4.92% 0 

the Nordic Soda Company AB*2 

(559049-1022) 414 8,065 kr 3,339,000 kr 

55,557,404 

kr 6,01% 0 

the Nordic Soda Company AB*3 

(559049-1022) 122 16,900 kr 2,061,750 kr 

84,153,061 

kr 2.45% 0 

Falu Vildvattenpark AB (556808-

1169) 175 108,392 kr 

18,968,549 

kr 

25,315,026 

kr 74.93% 0 

FarmPharma AB(559157-4131) 84 9,179 kr 771,010 kr 

10,768,296 

kr 7.16% 0 

FundedByMe AB (publ) 1 

(556871-1823) 398 21,440 kr 8,533,278 kr 

51,036,352 

kr 16.72% 0 

FundedByMe AB (publ) 1 

(556871-1823) 381 33,567 kr 

12,788,867 

kr 

203,969,171 

kr 6.27% 0 

FundedByMe AB (publ) 1 

(556871-1823) 781 21,323 kr 

16,652,902 

kr 

245,980,827 

kr 6.77% 0 

Fliplife of Sweden AB (559108-

4479) 40 11811 kr 472,440 kr 6,471,780 kr 7.30% 0 

FrontOffice Nordic AB (publ) 

(556935-4946) 185 34,671 kr 6,414,157 kr 

32,086,828 

kr 19.99% 0 

Swedish Talent AB (556795-

0000) 19 86,316 kr 1,640,000 kr 

49,696,970 

kr 3.30% 0 

Having Ants Sweden AB 

(559106-8522) 27 5,880 kr 158,760 kr 7,151,351 kr 2.22% 0 

High Heaven AB (556904-1956) 108 3,062 kr 330,667 kr 4,175,088 kr 7.92% 0 

Intellego Technologies AB 

(556864-1624) 56 8,435 kr 472,365 kr 

14,534,308 

kr 3.25% 0 

Interactive Happiness Survey 

AB (559144-8773) 34 14,082 kr 478,800 kr 8,883,117 kr 5.39% 0 

Intrasenze AB (publ) (559020-

2502) 26 30,409 kr 790,625 kr 

52,708,333 

kr 1.50% 0 
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Bexkom AB(556940-9393) 30 195,380 kr 5,861,384 kr 

28,902,288 

kr 20.28% 0 

SENS Energi Komfort AB (publ) 

(556800-8642) 16 508,941 kr 8,143,050 kr 

35,793,626 

kr 22.75% 0 

MadeForKids Sverige 

AB(556878-6361) 289 18,637 kr 5,386,138 kr 

25,346,532 

kr 21.25% 0 

Isotimber Holding AB (publ) 

(556748-4679) 178 88,420 kr 

15,738,759 

kr 

221,049,986 

kr 7.12% 0 

Kale United AB (559171-9082) 160 16,493 kr 2,638,884 kr 7,110,978 kr 37.11% 0 

Kollashop AB(559128-4566) 111 10,540 kr 1,169,880 kr 7,168,382 kr 16.32% 0 

ledarsidorna LS AB (559005-

3616) 482 4,175 kr 2,012,100 kr 

22,014,223 

kr 9.14% 0 

LunchIn Networks AB (559133-

5756) 176 5,714 kr 1,005,675 kr 9,416,433 kr 10.68% 0 

MinFarm BIA AB* 1 (556899-

5814) 115 8,696 kr 1,000,000 kr 

29,325,513 

kr 3.41% 0 

MinFarm BIA AB* 2 (556899-

5814) 302 4,727 kr 1,427,400 kr 

36,600,000 

kr 3.90% 0 

MinFarm BIA AB* 3 (556899-

5814) 202 3,870 kr 781,800 kr 

37,406,699 

kr 2.09% 0 

MinFarm BIA AB* 4 (556899-

5814) 69 14,651 kr 1,010,940 kr 

10,039,126 

kr 10.07% 0 

The water studio AB(559092-

4238) 14 42,200 kr 590,800 kr 

14,587,654 

kr 4,05% 0 

Mooni International AB (559099-

3381) 19 51,937 kr 986,800 kr 

100,693,878 

kr 0,98% 0 

Mooringo (559026-9113) 111 11,392 kr 1,264,500 kr 

11,320,501 

kr 11.17% 0 

Motivactr AB (556908-8882) 20 37,729 kr 754,578 kr 

35,761,991 

kr 2.11% 0 

My Independence AB (559053-

4482) 26 16,141 kr 419,665 kr 

10,413,524 

kr 4.03% 0 

MyVegina AB (559093-3619) 11 19,031 kr 209,337 kr 6,085,378 kr 3.44% 0 

Naturalbox Ecoliving 1* AB 

(556921-6483) 96 23,823 kr 2,286,985 kr 

11,911,380 

kr 19.20% 0 

Naturalbox Ecoliving 2* AB 

(556921-6483) 34 16,907 kr 574,841 kr 

27,636,587 

kr 2.08% 0 

Designmarknaden i Sverige 

AB(556753-3459) 8 19,125 kr 153,000 kr 3,651,551 kr 4,19% 0 

Northern Ventures AB (publ) 

(556625-5153) 23 223,952 kr 5,150,905 kr 

13,427,802 

kr 38.36% 0 

Ottos Barnmat AB (556867-

5945) 157 15,945 kr 2,503,410 kr 

59,463,420 

kr 4.21% 0 

PackBud Nordic AB (556899-

1193) 61 25,676 kr 1,566,252 kr 

21,573,719 

kr 7.26% 0 

Sveriges godaste matmarknad 

AB (556980-4171) 5045 4,183 kr 

21,101,300 

kr 

295,950,912 

kr 7.13% 0 

Sveriges godaste matmarknad 

AB 2(556980-4171) 408 10,665 kr 4,351,235 kr 

25,993,040 

kr 16.74% 0 
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Plick AB  

(556921-1344) 117 22,375 kr 2,617,882 kr 

13,309,008 

kr 19.67% 0 

PotteryJo AB  

(556741-6507) 38 32,092 kr 1,219,500 kr 

11,218,951 

kr 10.87% 0 

Powerswap AB  

(556871-2854) 104 16,188 kr 1,683,510 kr 

34,357,347 

kr 4.90% 0 

Qoali AB  

(559144-3147) 43 12,297 kr 528,770 kr 

17,451,155 

kr 3.03% 0 

Svensk Vårdförmedling Försälj 

AB (556879-9596) 90 35,805 kr 3,222,400 kr 

28,217,163 

kr 11.42% 0 

Redfellas Sverige AB (556750-

9384) 396 14,232 kr 5,635,800 kr 

90,607,717 

kr 6.22% 0 

Safello Group AB (556892-3550) 151 44,349 kr 6,696,766 kr 

98,481,853 

kr 6.80% 0 

Safello Group AB* 2 (556892-

3550) 98 40,224 kr 3,941,947 kr 

178,580,427 

kr 3.75% 0 

Shings AB (556856-3091) 38 13,620 kr 517,572 kr 

15,542,703 

kr 3.33% 0 

Smilea AB (publ)* 1 (556823-

7324) 139 10,577 kr 1,470,200 kr 

20,972,896 

kr 7.01% 0 

Smilea AB (publ)* 2 (556823-

7324) 64 12,285 kr 786,250 kr 

25,200,351 

kr 3.12% 0 

Standard Ekologiskt Sweden 

AB*1 (556827-3949) 234 11,902 kr 2,785,065 kr 

33,922,838 

kr 8.21% 0 

Standard Ekologiskt 

SwedenAB*2 (556827-3949) 97 19,214 kr 1,863,765 kr 

36,260,020 

kr 5.14% 0 

Sushirullen STHLM AB(556905-

3779) 208 16,610 kr 3,454,860 kr 

63,508,456 

kr 5.44% 0 

Target Aid AB 

(559065-2037) 57 63,511 kr 3,620,100 kr 

104,325,648 

kr 3.47% 0 

TRINE AB  

(559003-1463) 111 6,977 kr 774,459 kr 6,546,568 kr 11.83% 0 

Tutto Fritto Management AB 

(559129-0464) 29 26,940 kr 781,270 kr 

20,559,737 

kr 3.80% 0 

Uniti Sweden (publ) (559046-

2569 ) 566 21,139 kr 

13,096,465 

kr 

112,512,586 

kr 11.64% 0 

W&B of Sweden AB (556808-

2597) 93 6,572 kr 611,220 kr 

30,561,000 

kr 2% 0 

Vapoteket AB  

(556963-6367) 21 64,458 kr 1,353,618 kr 

12,032,160 

kr 11.25% 0 

KNIR INVEST AB (556891-0623) 435 22,176 kr 9,646,500 kr 

12,946,584 

kr 74.51% 0 

Vegourmet AB 

(556982-5952) 126 3,584 kr 451,600 kr 6,451,429 kr 7% 0 

Wheely's Café International AB 

(556967-0408) 221 3,839 kr 848,354 kr 9,651,354 kr 8.79% 0 

VREX AB  

(559032-6970) 64 45,032 kr 2,882,040 kr 

10,682,135 

kr 26.98% 0 

WriteyBoard Europe AB 

(559001-7777) 32 17,750 kr 568,000 kr 

10,577,282 

kr 5.37% 0 



 57 

ReFreeze AB  

(556942-6884) 45 23,640 kr 1,063,788 kr 6,408,361 kr 16.60% 0 

Åre Water AB  

(556866-2521) 50 22,742 kr 1,137,120 kr 

23,889,076 

kr 4.76% 0 

 

Antal 

investerare 

Genomsnitt 

per 

investering 

Finansierat 

(SEK) 

Företags- 

värdering 

Företags 

andel 

Inaktiva företag:  

29 (27,36 %)  

Genomsnitt (medelvärde): 184  30,866 kr 2,960,539 kr 

37,502,242 

kr 10.92% 

Aktiva företag:  

77 (72.64 %) 

Totalt: 18,987 

 

2,953,152 kr 

 

295,484,011 

kr 

3,825,228,6

70 kr  

● 126 finansieringar  

● 106 unika företag 

 

Färger som symboliserar företagets ålder vid finansieringstillfället. 

 

Startups (Blå) 

(0-5 år) 

Medelföretag (Rosa) 

(6-9 år) 

Etablerade företag (Orange) 

 (10+ år) 

 

 

 


