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Förord 

Denna studie har krävt många skrivtimmar och mycket planering. Studien hade inte varit 
genomförbar att färdigställa själva, därför vill vi tacka alla respondenter, vår handledare och 
vår opponentgrupp, som ställt upp och möjliggjort denna undersökning.  
  
Ett extra stort tack till vår respondent från Crowdculture, Max Valentin, som visat stort 
engagemang och hjälpsamhet till arbetet.  

Emanuel Karlsson & Marcus Modigh  
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Abstract 
This is a qualitative study which aims to investigate whether crowdfunding can fill up a 
financial gap for Swedish companies. The survey focuses on three types of respondents, 
which are represented by companies who uses crowdfunding as financing, companies that 
acts like an agent for providing capital through crowdfunding and respondents which operates 
as investors in crowdfunding projects. The study’s theoretical framework is divided into two 
sections, the first of which relates to describe crowdfunding based on generic theories, which 
consists of the Pecking Order Theory and the Agency Principal Theory. The second section 
intends to, more specifically, describe crowdfunding and highlight its shortcomings as well as 
its advantages and consists of previous research within the field. The study culminates in a 
conclusion that crowdfunding, through its three forms, can be a solution in sense that the 
method can be used as a complement to rebalance the financial vacuum new enterprises 
experience in relation to obtaining capital. 

Key words: crowdfunding, financing, start-up, investor, project owner, asymmetric 
information.  

Sammanfattning 
Denna studie är av kvalitativ art och syftar till att undersöka huruvida crowdfunding kan 
överbrygga ett eventuellt finansiellt gap för svenska företag och entreprenörer. 
Undersökningen fokuserar på tre typer av respondenter, vilka är representerade av företag 
som brukar crowdfunding som finansieringsform, bolag som fungerar likt ombud för att 
förmedla kapital med hjälp av finansieringsformen samt respondenter vilka opererar likt 
investerare i projekten. Studien teoretiska referensram är uppdelad i två sektioner, varav den 
första avser att beskriva crowdfunding utifrån generiska teorier, vilka utgörs av the Pecking 
Order Theory samt the Agency Principal Theory. Den andra sektionen ämnar mer specifikt 
beskriva crowdfunding samt belysa dess revenyer och brister och utgörs av tidigare forskning 
inom området. Studien mynnar ut i en slutsats att crowdfunding, genom dess tre former, kan 
utgöra en lösning i form av att metoden kan fungera likt ett komplement för att åter balansera 
det finansiella vakuum nyföretagare upplever i samband med erhållande av kapital.  

Nyckelord: crowdfunding, finansiering, start-up, investerare, projektägare, 
informationsasymmetri. 
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 

Detta inledande kapitel avser förklara studiens ämne och redogöra för problemområdet i 
syfte att upprätta en problemformulering samt forskningsfrågor.  
___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  
Ökad sysselsättning inom jobbsektorn, är åtskilliga politikers hjärtefråga och beskrivs inte 
sällan likt en allmängiltig lösning på majoriteten av samhällsproblemen (Europaparlamentet, 
2014). Jobbfrågans substantiella innehåll tycks även avgöra rikets tillsatta regering, iallafall 
om man skall tro Fredrik Reinfeldts uttalande i Dagens Nyheter.  Där beskriver Sveriges 
statsminister för journalisten Linda Öhrn (2014) att moderaterna skall vinna valet, just med 
anledning av deras ställningstagande gällande jobbfrågan. Signifikativt för jobbfrågan, vilken 
är representativ oavsett blockpolitik, är dess insikt gällande småföretagens vikt för landet 
(Moderaterna, 2014) (Socialdemokraterna, 2014). Betydelsen av småföretag minskar inte 
direkt om man ser till den rapport gjord av Svenskt näringsliv (2010) som visar på att över 1,6 
miljoner människor är sysselsatta av små till medelstora företag, vilken motsvarar mer än 60 
procent av samtliga privata företag i Sverige  
 
Hur skall man då initiera samt finansiera nya projekt eller företag, då gruppen anses vara 
essentiella för landets ekonomi, och vilken metodik skall brukas om man som projektägare 
inte äger tillräcklig kapitalvolym för att tillgodose projektets kalkylerade kostnader? Svaret 
återfinns vanligen i den traditionella uppsättningen av finansieringsformer, bestående av 
banklån, statligt bidrag och riskkapital. Banklånet utgörs inte sällan av ett avtal vilket 
innesluter lånets ränta och löptid samt beskriver de säkerheter man valt att uppge. Bidrag 
syftar emellertid på ett offentligt stödsystem, vilken har för uppgift att stimulera marknaden 
där den inte opererar på ett tillfredsställande sätt. Riskkapital fungerar således så att företag 
erhåller kapital som inte kräver att återbetalas om bolaget utvecklas i stridighet med 
tillväxtplan. Explicit för riskkapital är att det normalt placerar i aktiebolag, då poängen är att 
investeringen skall, och därmed riskkapitalistens aktier, öka i värde. (Verksamt, 2014) Det har 
emellertid dykt upp alternativ till dessa finansieringsformer, exempelvis crowdfunding, vilken 
även kommer utgöra studiens fokus.  
 
1.2 Crowdfunding 
Ordet, crowdfunding, är en avart från uttrycket, crowdsouring, vilket initialt myntades av den 
amerikanske författaren Jeff Howes (2006) i hans artikel The Rise of Crowdsourcing. Howes 
(2006) definierade crowdsouring likt en handling där jobb som vanligtvis utförs av ett ombud 
sedermera läggs ut till en större samt odefinierad grupp i ett öppet forum.  
 
Enligt Tomczak och Brem (2013) definieras crowdfunding vanligtvis likt crowdsouring, men 
att då jobbaspekten byts ut mot att handla om lån och finansiering. En mer preciserad bild av 
crowdfunding ges av Lambert och Schwienbacher (2010) i artikeln Crowdfunding of Small 
Entreprenurial Ventures. Där likställer författarna det öppna forumet i huvudsak med internet, 
i syfte att tillhandahålla finansiella resurser, antingen i form av gåva eller i utbyte mot någon 
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form av belöning och/eller rösträtt för att stödja initiativ för åtskilda ändamål. I samma artikel 
ges en mer allmängiltig och vid definition, vilken porträtterar crowdfunding likt en metod för 
att nyttja allmänheten för att erhålla ekonomisk assistans. (Lambert och Schwienbacher, 
2010) 
 
Då begreppet crowdfunding inte äger en fullkomligt vedertagen definition har denna studie 
valt att definiera crowdfunding, som Tomczak och Brem (2013), likt en handling att skaffa 
tredjepartsfinansiering från allmänheten via en mellanhand. I syfte att undvika missförstånd 
innesluter studiens definition termer som crowdfinancing och crowdinvesting, vilka enligt vår 
mening går att sätta i paritet med begreppet, crowdfunding. Finansieringsmetoden utgörs av 
fyra skilda gestalter, bestående av bidrag, lån, förköp av en vara eller tjänst samt köp av 
aktier. Dessa olika skepnader rör den motprestation, vilken ges i utbyte, vid en eventuell 
investering. (Tillväxtverket, 2013) Vår studie kommer i huvudsak att beröra skepnaden, 
förköp av en vara eller tjänst (Läs reward based crowdfunding), samt två andra former av 
finansieringsformen, lån (läs, loan based crowdfunding) och köp av aktier (läs, equity based 
crowdfunding). Studiens exkludering av bidragsformen av crowdfunding görs då 
undertecknad finner den inaktuell med tanke på studiens problemformulering. 
 
1.2.1 Generisk bild över crowdfunding 
I syfte att bidra med en översiktsbild över den omfattande process, vilken återspeglas inom 
crowdfunding, kommer sektionen nedan att beröra huvuddragen i crowdfundingförloppet. 
Avsnittet kommer avslutningsvis att illustreras med hjälp av figur 1 för att bidra med klarhet 
angående innebörden av crowdfunding.  
 
Modellen är hämtad från artikeln, A conceptualized investment model of crowdfunding, 
skriven av Alan Tomczak och Alexander Brem (2013) och består av fem faser, vilka är 
uppdelande i fyra olika avdelningar som tillsammans skapar ett processflödesdiagram.  
 
Område ett, även kallad Direct versus indirect crowdfunding, innesluter fas ett och fas två. 
Fas ett rör beslutet gällande vilken typ av insamling man vill starta där valet är mellan direkt-, 
vilket innesluter en direkt relation mellan investeraren och kapitalsökaren, samt indirekt 
insamling, där man anlitar en mellanhand för att genomföra överföringen. Fas nummer två 
behandlar typen av investeringen, vilken delas upp i modellen till expost samt exante. 
Typerna rör huruvida produkten är en befintlig produkt, ex post, eller inte existerar, ex 
ante.(Tomczak & Brem, 2013) 
 
I avdelningen, Baseline funding models, initieras fas tre, vilken påbörjas med att besluta 
vilken typ av utbetalning alternativt motprestation som investeringen skall inneslutas av. De 
fyra olika val som bör tas innesluts med hjälp av fyra olika alternativ, All or nothing, All and 
more, Holding och Club membership. Med alternativet All or nothing menas, att om inte 
insamlingen nått det utgivna finansieringsmålet kommer operationen att avbrytas och därmed 
återbetala de investerare som satsat på projektet. Alternativet, all and more, fungerar så att 
även om inte finansieringsmålet uppnås kommer kapitalsökaren att behålla den mängd kapital 
som insamlats. Gällande alternativet, Holding, så kan det skapas ett dotterbolag som besitter 
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investeringen tills det uppsatta insamlingsmålet har uppnåtts. Sista alternativet, Club 
membership, menar att man i samband med utförd investering innesluts eller erbjuds plats i 
diverse klubbar, detta anses vara jämförbart med att vara aktieägare dock undviks 
komplicerade legalitet. (Tomczak & Brem, 2013) 
 
Nästa avdelning, även kallad Payout modes of crowdfunding, innesluter fas 4. Denna fas 
rymmer fyra huvudspår, vad gäller investeringstyp, bestående av aktiva investeringar, passiva 
investeringar, donationer samt övriga investeringar. Investeringstyperna har med tanke på 
deras utformning även olika sorters konsekvenser, där exempelvis aktiv investering kan 
innebära aktieinnehav och där en donation kan innebära någon form av belöning. (Tomczak & 
Brem, 2013) 
 
Den sista fasen inneslutande i avdelningen General modes of investment of crowdfunding, rör 
huruvida investeringen var lyckad eller ej. Detta konstaterande, vilket påverkas av juridiska 
faktorer samt övriga komponenter, avgör sedermera om en reinvestering skall implementeras 
och därmed återuppta fas nummer ett. 
(Tomczak & Brem, 2013) 
 

Figur 1 
 
 
	  

	  

	  

 

 
 
 
 
 

Tomczak & Brem, 2013 
 

Figuren ämnar konkretisera finansieringsmetodens sammansättningen samt de typfaser vilka 
vanligtvis upplevs av aktörer inom crowdfunding.  Vad som bör observeras är att förloppet 
inte sällan präglas av diverse alternativ samt hur finansieringsformen inte kan rubriceras likt 
en linjär och statisk process.  
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1.3 Problemdiskussion 
Sektionen nedan kommer initieras med en kortare beskrivning över den finansiella 
problematik nya företag upplever på den svenska marknaden. Därefter diskuteras fenomenet, 
crowdfunding, utifrån tänkbara infallsvinklar gällande dess funktionalitet.  

En rapport från Svenskt näringsliv (Pilege, 2012) visar att nyföretagandet i Sverige är lågt sett 
ur ett internationellt perspektiv. Som tänkbar förklaring ges svårigheten att tillgodose sig 
extern finansiering till önskade projekt och avstår därför, alternativt initierar projektet med 
egna resurser, då i mindre skala. En undersökning gjord av den Svenska riskkapitalföreningen 
(Talborn, 2013) påvisar samma besvärande utveckling och menar att riskkapitalinvesteringar i 
nystartade företag rasat från 4,8 miljarder 2008, till 1,8 miljarder 2012.  

Enligt Leijonhufvud (2014) kan utvecklingen bero på att den stora mängd pengar som var i 
omlopp omkring 2000-talet efter satsningar inom it-sektorn, vilket gav upphov till en 
överbelastning som minskade avkastningen, vara en förklaring till den nedgång som skådas 
idag. Dessutom kan problematiken härledas till en omfattande informationsasymmetri mellan 
investerare och småföretagare (Cosh et al., 2009). Annan forskning menar istället att det 
existerar två huvudsakliga orsaker till nyföretagares problematik berörande anskaffning av 
kapital. Lavinsky (2010) menar att majoriteten av företagare inte är kvalificerade nog att 
anskaffa riskkapital emedan de inte är kapabla att skala upp verksamheten i den takt som 
förutsätts av investerarna, samt att de sällan har potential att genomföra en tillräckligt stor exit 
för investerarnas intresse. För det andra, menar Lavinsky (2010) att mängden riskkapitalister 
och mängden tillgängligt riskkapital inte kan bemöta den efterfråga företagare i behov av 
pengar utgör.  

Emellertid kan en global granskning av olika länders rikedomar, gjord på uppdrag av den 
schweiziska banken Credit Suisses (Shorrocks et al., 2013), påvisa att gemene svensken blivit 
allt rikare. Rapporten visar även att Sverige tillhör de länder där rikedomen växer som 
snabbast. Som förklaring, till rådande utveckling, ges av Staffan Andersson, vem påpekar att 
sänkta alternativt borttagna skatter bidragit till ett mycket gynnsamt klimat för skatteplanering 
för förmögna personer (Rawet, 2014).  I och med att statistik påvisar att kapital existerar 
simultant som mängden av disponibelt riskkapital för företag minskat, existerar momentum 
för forskare inom det företagsekonomiska fältet att undersöka huruvida en omallokering till 
alternativa finansieringsalternativ sker (Talborn, 2013). 
 
Problematiken kring ett eventuellt vakuum av riskkapital upplevs vara av största aktualitet i 
och med att en möjlig minskning, enligt svenskt Näringsliv (Pelegi, 2012), kan skapa hinder 
för företags tilltänkta tillväxtkurva. Studiens valda inriktning, crowdfunding, innesluter 
många frågetecken då metoden i sammanhanget är ny, vilket skapar stora möjligheter för 
forskning kring ämnet. Det är emellertid inte särskilt komplicerat att finna exempel på projekt 
och satsningar som framgångsrikt finansierats av crowdfunding. Det kanske mest 
uppmärksammade internationella exemplet återfinns i spelindustrin och spelet Star Citizen, 
som hittills lyckats införskaffa drygt 43 miljoner USD genom crowdfunding (Roberts Space 
Industries, 2014).  
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I syfte att illustrera och konkretisera den problemdiskussion, som förts ovan, kommer vi att 
bruka en modell, figur 2, vilken har för uppgift att beskriva traditionell finansiering vid olika 
företagsskeden. Vår förhoppning är att kunna redogöra huruvida en finansieringsmetod, 
uppbyggd på crowdfundingmetodiken, kan överbrygga alternativt ersätta traditionella 
finansieringskällor. Modellen innesluter fyra övergripande steg, samtliga kategoriserade 
utifrån ålder och storlek på företaget, innehållande passande finansiering vid varje steg.  
Studien kommer i huvudsak att fokusera på det initierande steget, Seed Capital, samt steg 
nummer två, Early Stage.  Studien kommer även att beröra eventuella verksamhetsområden 
för crowdfunding i senare företagsskeden.   

Det är inte otänkbart att crowdfunding kan vara en byggsten för att på nytt balansera det 
finansiella utbudet för nya företag, vilket skapar studiens inriktning, huruvida crowdfunding 
kan överbrygga det påstådda vakuumet och därmed agera likt ett substitut till traditionella 
finansieringskällor. 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Figur	  2	  	  

 
 
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Cumming	  &	  Johan,	  2006	  

Figuren ämnar illustrera ett företags kapitalbehov, med hänseende till vinst och tid. 
Förhoppningen är att konkretisera ett företags olika kapitalanspråk samt belysa den fas 
studien har för avsikt att fokusera på.   
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1.4 Problemformulering 
Nya företag upplever en besvärlighet att erhålla kapital genom traditionella 
finansieringsformer som följd av ett finansiellt gap.  

1.5 Forskningsfrågor 
• I vilket företagsskede lämpar sig crowdfunding bäst? 

• Hur ter sig relationsstrukturen mellan berörda parter inom en crowdfundingkampanj? 

• Vilka aspekter är av vikt för att förhindra alternativt påskynda en spridning av 
finansieringsformen, crowdfunding. 

• Hur kan crowdfunding utgöra lösningen på den problematik nya företag upplever vid 
erhållandet av kapital? 

1.6 Syfte 
Studiens syfte är att belysa frågan huruvida crowdfunding kan överbrygga ett eventuellt 
finansiellt vakuum av kapital för svenska företag. 

1.7 Avgränsning 
Studien kommer i huvudsak begränsas till projekt vilka uppförts på 
crowdfundingplattformarna, Crowdculture samt FundedByMe. Studiens geografiska 
avgränsning kommer att dras till Sveriges landsgräns. Undersökningsfältet, crowdfunding, 
begränsas till tre former, vilka består av reward based crowdfunding, equity based 
crowdfunding och loan based crowdfunding. Bidragsformen av crowdfunding bortses således 
ifrån emedan den bör anses vara mest förknippad med stödjande av hjälporganisationer, vilka 
denna studie inte avser undersöka. Avgränsningen görs också för att på ett hanterbart sätt 
undersöka belysta former av crowdfunding.  
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2 Metod 
_________________________________________________________________________ 

Studiens andra kapitel ämnar redogöra för enligt vilken metod undersökningen genomförts, 
hur data har insamlats och behandlats, samt hur respondenter avgränsats. 
_________________________________________________________________________ 

2.1 Undersökningsansats 
2.1.1 Vetenskapligt förhållningsätt 
Vad gäller tolkning av studiers resultat, är det i regel två dominerande synsätt som 
förespråkas. Dessa utgörs i huvudsak av ett hermeneutiskt förhållningsätt eller ett 
positivistiskt förhållningsätt, vilka rör de perspektiv undersökningen valt att bruka. Det 
hermeneutiska synsättet rör att författarna nyttjar en subjektiv tolkning av människors 
handling, där utgångspunkten således rör den enskilda aktörens synvinkel. Det positivistiska 
synsättet rör emellertid att man bör närma sig informationen med hjälp av naturvetenskapliga 
metoder, i syfte att säkerställa en hög grad av objektivitet i studien. (Bryman & Bell, 2011) 

Eftersom denna studie ämnar öka förståelse för ämnet och inte söker absoluta sanningar 
gällande studiens problemformulering, återfinns ingen anledning att bruka ett positivistiskt 
synsätt utan det hermeneutiska synsättet bör ses som lämpligt för uppgiften. 

2.1.2 Teoretiskt förhållningsätt 
En deduktiv ansats är ett betraktelsesätt på förbindelsen mellan teori och forskningspraxis 
varav den senare implementeras utifrån hypoteser och idéer som härleds från teorier. Som 
antites till ett deduktivt förhållningssätt återfinns det induktiva synsättet, vilket istället utgår 
från observationer för att sedan härledas till lämpliga teorier. (Bryman & Bell, 2011) 
Undersökningens grundläggande problematik utvinns av resonemang funna ur teori, vidare 
har studiens teoretiska referensram givit upphov till de frågeställningar som undersöks i 
studien. Utifrån denna metodik, skulle undersökningen högst sannolikt etiketteras som 
deduktiv.  
 
2.1.3 Undersökningsform 
I syfte att nå önskat resultat kommer studien att präglas av två ansatser, en explorativ- samt en 
deskriptiv ansats. En explorativ ansats syftar inte sällan till att påvisa diverse orsakssamband 
samt ge möjligheten till djupare förståelse i icke sedvanliga ämnen. Ansatsens syfte är också 
att applicera faktorer, vilka identifierats i undersökningens teoretiska referensram, med avsikt 
att undersöka huruvida de har betydelse för vårt studieämne. En deskriptiv ansats förutsätter 
inte sällan att förkunskap finns inom den valda ämnesbakgrunden, vilket bör betraktas som 
passande eftersom undersökningen berör hur crowdfunding kan agera likt ett alternativ till 
traditionella finansieringskällor. (Davidsson & Patel, 1994) 
 
2.2 Val av metod 
I syfte att tillgodose studiens valda frågeställning kommer överordnad metod vara av 
kvalitativ art. Utmärkande för denna metodkaraktär är den ansats man brukar då data 
processas, vilken man erhållit i samband med gällande undersökning. Explicit för denna 
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kvalitativa metodik är att den inte sällan kräver en hög grad av tolkningsförmåga för att uppnå 
önskad förståelse för respondentens förmedlade svar. Inom den kvalitativa metodarten befinns 
fokus på data baserad av ord, för att sätta i paritet med den kvantitativa metodiken vilken 
istället fokuserar på kvantifiering av erhållen data. (Bryman & Bell, 2011). 
 
2.2.1 Motiv för metodval          
Studiens valda metodkaraktär ger utrymme för respondenternas uppfattning gällande 
undersökningens problematik samt möjligheten för tolkning av dessa perceptioner. Vidare 
nyttjas en kvalitativ metod för att lägga tyngden på ord snarare än siffror, vilket en kvantitativ 
metod skulle innebära (Bryman & Bell, 2011). Ett kvantitativt metodval torde öka studiens 
generaliserbarhet, då ett större dataurval processas. Således bör den kvalitativa metodarten, 
utifrån studiens premisser, ses som överlägsen gentemot den kvantitativa metodiken, då den 
inte rymmer samma fördelar vad gäller processning av data med hjälp av ord. Studien nyttjar 
en deduktiv ansats eftersom dess underliggande problematik är identifierat i tidigare studier, 
vilket också är det grundläggande incitamentet till utförandet av studien. Med nämnda 
incitament hade det förmodligen varit besvärligt att bruka annan ansats, än den deduktiva. 
 
2.3 Användning av tidigare kunskaper 
Vår teoretiska referensram skiljs åt i två falanger, där den ena behandlar generiska teorier och 
där den andra rör ämnesspecifika studier. Undersökningens teoretiska avdelning kommer äga 
två angripsperspektiv, där den första kan etiketteras som generisk och där den andra består av 
mer ämnesspecifika teorem. Den generiska avdelningen, besående av pecking-order-teorin 
samt agentteorin, har som syfte att undersöka det unga ämnesområdet crowdfunding i ljuset 
av traditionella teorier gällande kapitalstrukturen samt informationsasymmetrin. Avdelningen, 
tidigare forskning, har istället som syfte att introducera fenomenet för läsaren samt syna 
finansieringsmetodens revenyer och brister. 
 
2.4 Tillvägagångssätt 
I initierande faser av denna studie har vi, med hjälp av diverse litteratur, skapat en teoretisk 
referensram, vilken skall nyttjas för att upprätta den frågekonstruktion som kommer brukas i 
genereringen av data. Studiens data kommer erhållas med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer, då intervjuformen skapar potential för utvalda respondenterna att besvara 
spörsmålen på önskat sätt (Bryman & Bell, 2011). Vår förhoppning är att denna 
undersökningsmetod kan avgränsas till relevant ämne samtidigt som metodiken undviker att 
påverka alternativt styra respondenternas svar. Intervjuerna kommer i första hand att utföras 
med ett personligt möte, men kommer i annat fall bestå av alternativa förfaringsätt, då via 
Skype alternativt telefon, om omständigheterna så kräver.  
 
2.5 Val av respondenter  
I avdelningen nedan kommer studiens tillvägagångssätt, vad gäller urvalet av respondenter, 
att redogöras. Avsnittet kommer att initieras med en kategorisering av respondenturvalet, för 
att sedan uppföljas av en mer specifik redogörelse för valet av respondenter.  
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Studiens utgångspunkt erhålls från figur 2 uppförd av Alan Tomczak och Alexander Brem 
(2013). Modellen illustrerar tre olika parter, bestående av en projektägare, en investerare och 
en crowdfundingplattform, vilka tillsammans skapar en generisk bild över 
finansieringsformen. Med utgångspunkt ur denna treskilda figur har studiens respondenter 
kategoriserats, med förhoppningen att kunna bidra med tre skilda infallsvinklar gällande 
studiens frågeställning.  
 

Figur 3  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tomczak & Brem, 2013 
 
 
2.5.1 Val av plattformar 
I syfte att skapa en representativ bild vad gäller crowdfunding skapades i tidigt skede en 
uppsättning av kriterier för studiens plattformsrespondenter. De kriterier vilka anträffades 
som lämpliga för uppgiften var:    
      

• Plattformen skall inneha mer är 30 000 användare 
• Plattformen skall opererat i minst tre år på den svenska marknaden 

 
Vad gäller kriteriet, plattformen skall inneha mer är 30 000 användare, erhölls mycket 
lämplig då kriteriet exkluderar mindre aktörer, vilket minskar risken att nå mindre och 
eventuella oseriösa aktörer. Kriteriet, Plattformen skall opererat i minst tre år på den svenska 
marknaden, dikterades i syfte att möjliggöra utrymme för erfarna respondenter i studien. 
Utifrån studiens uppsättning av kriterier anträffades endast två lämpliga plattformar vid 
studiens research, vilket skapade en fördelaktig samt kort urvalsprocess. 
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2.5.2 Val av projektägare 
Även inom denna kategori av respondenter skapades en uppsättning av kriterier, i syfte att 
skapa en presentabel bild av projektägarna. För att undvika en otalig mängd av projekt 
upprättades en mer detaljerad lista av kriterier, än hos tidigare respondentgrupp. De kriterier 
som ansågs lämpliga var: 
 

• Projektet skall drivas inom Sveriges gränser 
• Projektet skall inneha en crowdfundingkampanj hos studiens utvalda plattformar 
• Projektet skall inneha en aktiv crowdfundingkampanj 
• Projektet skall inneha minst 20 % av önskad kapitalvolym 
• Projektet skall vara upprättat av en upphovsman/kvinna 

 
Det geografiska kriteriet ansågs som oundvikligt då studiens geografiska avgränsning är inom 
Sveriges gränser. Vad gäller kriteriet, projektet skall inneha en crowdfundingkampanj hos 
studiens utvalda plattformar, sågs likt en grundförutsättning för undvika missförstånd vad 
gäller grundsynen på finansieringsformen. Kriteriet, projektet skall inneha en aktiv 
crowdfundingkampanj, fanns viktigt då studien ämnar undersöka rådande relation, mellan 
aktiva parter, samt då man undviker respondenter med svikande minne gällande 
crowdfundingprocessen. Kriteriet, projektet skall inneha minst 20 % av önskad kapitalvolym, 
har som syfte att undvika projekt där minimal insamling ägt rum samt då kriteriet inkluderar 
projekt med erfarenhet av crowdfundingkampanjer. Uppsättningens avslutande kriterium, 
projektet skall vara upprättat av en upphovsman, upprättades i syfte att minimera risken att en 
icke insatt projektägare hördes. 
 
Studiens uppsättning av kriterier gav 13 lämpliga projektägare, vilka tillfrågades via mail om 
möjligheter till en intervju existerade. Av dessa 13 projektägare svarade sju projektägare att 
en intervju vore tänkbar. Av dessa sju gjordes sedan ett slumpmässigt urval, vilken slutligen 
gav studien två lämpliga kandidater. 
 
2.5.3 Val av investerare 
I syfte att nå lämpliga respondenter har urvalet av respondenter, likt övriga grupper, utgått 
från en uppsättning av kriterier.  Lämpliga kriterier för representativa respondenter var: 
 

• Investeraren skall vara aktiv investerare på den svenska marknaden 
• Investeraren skall vara aktiv på minst en av studiens utvalda plattformar 

 
Kriteriet, investeraren skall vara aktiv investerare på den svenska marknaden, sågs som 
nödvändig för att kunna dra relevanta slutsatser gällande studiens frågeställning.  I syfte att 
äga liknade definition som övriga respondenter ingår kriteriet, Investeraren skall vara aktiv 
på studiens utvalda plattformar, även i denna uppsättning av kriterier. 
Urvalsprocessen gällande investerare har varit begränsad, då crowdfundingplattformarna 
ämnar anonymisera projektens investerare. Därmed har lämpliga investerare funnits ur 
plattformarnas publicerade investerare.  
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2.6 Validitet 
Undersökningar likt denna ifrågasätts inte sällan i bemärkelsen om de mäter vad studien avser 
att mäta, man brukar tala om hög- eller låg grad av validitet (Bryman & Bell, 2011). Denna 
studie avser att enkom undersöka studiens frågeställningar och skapa en bild genom en 
sammankoppling av den teoretiska referensramen och studiens empiri, utvunnen av 
kvalitativa intervjuer. Utifrån nyanseringen avser studien att kunna besvara dess 
frågeställningar. Tillvägagångssättet är fördelaktigt i den bemärkelse att risken för 
utsvävningar reduceras i och med tydligheten och avgränsningen att enbart undersöka de 
presenterade frågeställningarna, därmed bedöms sannolikt studiens validitet som hög. 
 
2.7 Reliabilitet 
För att uppnå absolut reliabilitet fordras det av studien att dess resultat skall bli densamma, 
om man i enlighet med undersökningens metodik, upprepar studien. (Bryman & Bell, 2011). 
Att påstå att studien innehåller absolut reliabilitet vore att överskatta författarnas kompetens, 
men att yttra att studien håller en hög grad av reliabilitet bör anses vara skäligt. Denna ansats 
byggs då vi klargjort studiens förutsättningar samt de tolkningar vilka tagits i anspråk i 
anslutning till undersökningen. Man bör emellertid ta i beaktning att intervjuerna tolkas 
utifrån våra premisser, vilket skapar sämre förutsättningar för en eventuell replikering av 
studien. 
 
2.8 Kritisk granskning av metoden 
Den metodkritik som identifierats återfinns främst i studiens val av respondenter, som är 
representerade i egenskap av bolag vilka brukat crowdfunding som finansieringsmetod och av 
plattformar vilka fungerar likt ombud för finansiering genom crowdfunding samt utav 
investerare inom finansieringsformen. Problematiken uppstår då studien undersöker bolag 
som lyckats med finansiering med hjälp av crowdfunding, vilket kan medföra att man bortser 
från, alternativt inte upplevt, brister i metoden. Liknande problematik återfinns i vårt urval av 
ombud, vilka torde ha svårt att utelämna mer utförliga redogörelser på bristfälliga sektioner 
inom finansieringsformen. Det går inte att bortse från att det även kan finnas viss problematik 
kopplat till de respondenter som representerar investerare, då deras syn på crowdfunding är 
optimistisk. Vidare kan antalet respondenter ses som fåtaligt för att framställa generaliserbara 
slutsatser och ett högre antal respondenter skulle därför kunna ses som förmånligt. Även om 
ett kvalitativt angripssätt bör anses vara mest lämpligt för denna undersökning, skulle 
resultatet kunna förstärkas genom att komplettera med kvantitativ data och skapa en 
metodtriangulering. 	    
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3 Teori 
___________________________________________________________________________ 

Detta tredje kapitel ämnar beskriva studiens teoretiska referensram och förtydliga de 
komponenter som sedermera kommer analyseras.  
___________________________________________________________________________ 

3.1 Inledning 
Undersökningens teoretiska referensram är indelad i två avdelningar, där den ena behandlar 
generiska teorier och där den andra rör tidigare forskning. Gällande den generiska 
avdelningen kommer avsnittet att använda två huvudspår, bestående av pecking-order-teorin 
samt agentteorin.  
 
Sektionen, tidigare forskning, har för syfte att skapa en teoretisk plattform gällande 
ämnesvalet, crowdfunding, samt belysa finansieringsmetodens revenyer och brister. Avsnittet 
bidrar därmed med ökad förståelse samt möjliggör den undersökningsvinkling vilken kommer 
prägla studiens fortlöpande arbete. De aspekter studien valt att undersöka är tagna från 
befintlig forskning och anses vara av största vikt för den framtida spridningen av 
finansieringsformen.  

Figur 4  
 

 
Egenkomponerad modell 

 
 
Figuren illustrerar studiens teoretiska tillvägagångssätt genom att initialt utgå från generiska 
finansiella teorier, pecking-order-teorin samt agentteorin. Därefter angrips ämnet, 
crowdfunding, utifrån tre identifierade aspekter, vilka utgörs av en finansiell aspekt, en 
marknadsmässig aspekt samt en social nätverksaspekt. 
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3.2 Generiska teorier 
Kommande sektion har som syfte att undersöka det unga ämnesområdet crowdfunding i ljuset 
av traditionella teorier gällande kapitalstrukturen samt informationsasymmetrin. Avdelning 
kommer vara företrädesvis viktig i studiens deskriptiva avslutning. 
 
3.2.1 The Pecking Order Theory  
Ett sätt att beskriva hur företagare väljer finansieringskälla utefter behov förklaras inte sällan 
genom den så kallade pecking-order-teorin. Teorin beskriver en rangordning för vilken metod 
företagare föredrar att nyttja, i syfte att erhålla kapital utifrån dess förutsättningar. Teorin är 
lämplig att utgå från då ett företag är i behov av kapital och avvägningen mellan att försätta 
sig i skuld och att uppoffra eget kapital ställs centralt. (Myers, 1984) 
 
Pecking-order-teorins metodik bygger huvudsakligen på två stommar, timing och 
informationsasymmetri. Timing är centralt för att nyttja rätt metod vid rätt tidpunkt och 
informationsasymmetrin är essentiell i och med att företagaren förutsätts besitta en högre 
kännedom om företagets framtidsutsikter än gemene investerare. Om dennes uppskattade 
värde inte överstiger investerarnas uppskattning av värdet, omöjliggörs således vinst oavsett 
timing (Myers, 1984). 
 
Man kan likna relationen mellan företagare och investerare med ett pokerspel, där båda parter 
försöker överlista den andre. Företagaren bör belåna sig om företaget är undervärderad för att 
hålla sin ställning i pokerspelet, men det blir således alltmer besvärligt om aktiekursen är 
övervärderad. I det fallet säger teorin att den initiala tanken är att rikta in sig mot försäljning 
av eget kapital, men vid det utfallet riskerar de också att investerare synar bluffen och drar 
slutsatsen att aktien är övervärderad och avstår därmed att inhandla aktien förrän aktiepriset 
fallit till den nivå att fördelarna från företagets sida eliminerats. Därmed är det egentligen bara 
är de allra högst övervärderade företagen som har verkliga incitament att vända sig mot 
försäljning via börsen vid erhållande av kapital, eftersom företag som är ringa övervärderade 
riskerar att uppfattas som kraftigt övervärderade och därmed möter en högre nedgång i 
aktiepris än vad de förtjänar. I och med det innebär teorin att så gott som ingen kommer att 
förlita sig på försäljning av aktier för att inskjuta kapital och därmed att samtliga istället borde 
belåna sig. Synsättet är således tämligen extremt i och med att teorin i sitt renaste drag säger 
att timing är det enda företagaren behöver beakta, men så fungerar det inte riktigt 
verkligheten. Utöver timing bör företagaren beakta skatter, kostnader för ekonomiska problem 
samt agentkostnader, vilket talar för att företagare bara kan belåna sig till en viss gräns. Om 
ekonomiska problem visar sig bli en reell möjlighet, kan företaget vända sig mot börsen för 
försäljning istället. (Hillier et al., 2010).   
 
Det kan te sig lämpligt att sammanfatta teorin genom att hävda att företag eller projektägare i 
behov av finansiering önskar att finansiera satsningar internt före att skuldsätta sig, samt att 
de föredrar att skuldsätta sig framför att uppoffra eget kapital genom ägarandelar. Teorin 
beskriver att företag i första hand finansierar projekt utifrån balanserade vinstmedel, eftersom 
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detta bör sänka andelen skuld i kapitalstrukturen i och med att lönsamma, internt finansierade 
projekt höjer både det bokförda värdet och marknadsvärdet på eget kapital. Vidare genererar 
lönsamma firmor alltjämt kapital internt och är därmed inte i ett omfattande behov av extern 
finansiering. 
 
3.2.1.1 Återkoppling till studie 
Möjligheten med ovannämnda teori är att den kan beskriva var i rangordningen crowdfunding 
lämpar sig för nyföretag. När teorins metodik utläses kan man företa antagandet att 
crowdfunding är en finansieringsmetod som lämpar sig bäst i ett mycket tidigt skede av 
företagsfasen, vilket är någonting denna studie ämnar pröva.  
 
3.2.1.2 Vald undersökningsmetodik 

·       Kvalitativ metod i form av intervjuer 
 
3.2.2 Agency Principal Theory 
I avdelningen nedan kommer huvuddragen av Agency Principal Theory, läs agentteorin, att 
presenteras. För att belysa essensen av modellen är det ofrånkomligen att i denna avdelning 
redovisa de antagande gällande metodikens syn på verkligheten. Modellen baseras på att 
människan styrs av karaktärsdrag, vilka byggs på tre ben, bestående av självintresse, 
rationalitet samt riskaversion.  Agentteorin utgår också från att det existerar avvikande mål 
samt informationsasymmetri mellan modellens två huvudaktörer, agenten och principalen. 
Det tredje antagandet gäller synen på att aktörerna i fråga opererar i en kontext där 
informationen fungerar likt en handelsvara (Eisenhardt, 1989). 
 
Essensen i teorin är den inneboende problematik existerande i relation mellan principalen och 
agenten, vilken ligger tillgrund av två kontrakterade problem. (i) Det första problemet, 
agentproblematiken, består av två huvudfalanger, bestående av moral hazard samt adverse 
selection.  Moral hazard rör parternas olika målbild och riskerar därav att handla i oenighet 
med den andra parten och adverse selection rör problematiken gällande den 
informationsasymmetri, mellan principalen och agent, vilken är inneboende i urvalet av 
exempelvis en låntagare, vilket kan leda till att felaktiga samt kostsamma beslut tas gällande 
personens yttrande betalningsförmåga. Problemen skapar en svårt alternativt dyr 
övervakningsprocess, där principalen önskar verifiera att agenten realiserar antaganden den är 
ansedd att göra. (ii) Det andra inneboende problemet i relationen mellan agenten och 
principalen är partnernas avvikande syn vad gäller risktagande samt parternas skilda beteende, 
vilket kan ses som kontentan av att öka annorledes riskpreferenser.  (Eisenhardt, 1989) 
 
3.2.2.1 Återkoppling till studie 
I anknytning till en investering av ett projekt eller en satsning råder alltid en viss grad av 
informationsasymmetri mellan parterna; investerare och entreprenör eller företagare. Vi finner 
det därav mycket lämpligt att bruka denna traditionella teori, vilken beskriver asymmetrin 
mellan existerande parter samtidigt som teorin också bidrar med kontrakterade problem i 
anknytning till relationerna. Syftet med denna teori är att undersöka den informationsstruktur 
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crowdfundingprocessen kan inneha, då metoden inte sällan innehåller tre starka parter och 
torde äga annorledes informationsövertag gentemot varandra. 
 
3.2.2.2 Vald undersökningsmetodik 

·       Kvalitativ metod i form av intervjuer 
 
3.3 Tidigare forskning 
Förhoppningen med denna sektion är att ge en inblick i rådande forskning samt redogöra de 
revenyer samt begränsningar som identifierats av tidigare undersökningar. Syftet är att bidra 
med en fingervisning gällande undersökningens inriktning samt förklara det fokus som 
kommer läggas på att undersöka dynamiken i undersökningens valda studieämne. Inom 
nutida forskning, vilken inte kan anses som utbredd, har man kunnat uttyda skiftande resultat 
i samband med crowdfundingmetodiken.  
 
Utifrån tidigare studier inom det specifika ämnesområdet, crowdfunding, tycks i synnerhet tre 
infallsvinklar betonas, vilka utgörs av en marknadsmässig aspekt, en social nätverksaspekt 
samt en finansiell aspekt. Sett till dessa aspekters dignitet, kommer följande avsnitt i studien 
att uppdelas i tre segment, där varje tidigare nämnd aspekt utgör ett segment. I var och en av 
dessa segment redogörs kortfattat för vad aspekten innebär samt hur de på lämpligt sätt 
återkopplas till denna studie. De noterade infallsvinklarna nyttjas för att bidra med ytterligare 
nyansering av crowdfunding som finansieringsverktyg och det huvudsakliga syftet med denna 
sektion är att skapa ett underlag för att sedan undersöka infallsvinklarnas betydelse för 
lyckosamma crowdfundingprojekt. 
 
3.3.1 Marknadsmässig aspekt av crowdfunding 
I kommande avdelning ämnas den marknadsmässiga aspekten av crowdfunding, vilken anses 
som en delavgörande faktor för spridningen av crowdfunding som finansieringsmetod, att 
beröras. Metodiken skapar, enligt Larralde och Schwienbacher (2010), marknadsmässiga 
fördelar samt utmaningar i och med att essensen i crowdfunding har som utgångspunkt att 
idén, i tidigt skede i innovationsprocessen, skall presenteras för marknaden. Avsnittet innehar 
två avdelningar där vi dels angriper aspektens effekt samt dess inneslutande risker. 
 
Enligt Larralde och Schwienbacher (2010) bidrar metodikens marknadsinriktade fokus med 
värdefulla signaler gällande tjänsten alternativt produktens marknadspotential. Larralde och 
Schwienbacher (2010) menar också att crowdfunding inte sällan brukas som 
marknadsföringsverktyg då den framgångsrikt inkluderar slutkunden i mycket tidigt skede av 
projektet. Larralde och Schwienbacher (2010) påstår dock att metodikens tillvägagångssätt, 
dvs. transparens gentemot marknaden, innesluts av en essentiell problematik vad gäller 
immateriella rättigheter. Larralde och Schwienbacher (2010) menar att metodiken tvingar 
projektägaren att avslöja projektidén i skeden som anses avgörande i ett projekts 
utvecklingsprocess. Denna aspekt, kan enligt Larralde och Schwienbacher (2010), innebära 
att projektägaren väljer att avveckla vidare ansträngningar till finansiering, eftersom denne 
inte vill riskera att projekts idé stjäls.  
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3.3.1.1 Återkoppling till studie 
Vi vill med vår studie avgöra huruvida den marknadsmässiga aspekten är en befintlig faktor 
för de respondenter vi valt att undersöka samt avgöra huruvida aspekten påverkar metodikens 
attraktivitet som finansieringsalternativ. Vi vill även undersöka huruvida projektets 
transparens ses likt en risk för studiens intervjuobjekt. 
 
3.3.1.2Vald undersökningsmetodik 

·       Kvalitativ metod i form av intervjuer 
 

3.3.2 Social nätverkaspekt av crowdfunding 
Mollick (2013) hävdar att graden av framgång gällande finansiering via crowdfunding av 
projekt påverkas av det sociala nätverk individen som söker kapital besitter. Detta 
huvudsakligen eftersom ett utbrett socialt nätverk frambringar anslutningar till finansiärer 
som fungerar likt en indikator på det projekts kvalitet. Vidare poängterar Mollick (2013) en 
ökad betydelse av närvaro på sociala medier och virtuella plattformar för att sprida 
information om projektet och på så vis öka sannolikheten att lyckas med finansiering genom 
crowdfunding. Även Ordanini et al. (2011) accentuerar att crowdfundingmekanismen är nära 
förknippad med att inneha ett utbrett socialt nätverk, alternativt att upprätta ett under 
processens gång. Författarna betonar också vikten av att finnas på sociala medier, där 
potentiella konsumenter aktivt deltar för att dela information, kunskap och förslag på nya 
företagsinitiativ. Ordanini et al. (2011) menar vidare att crowdfunding ger upphov till att 
konsumenter (läs investerare) intar en mer proaktiv roll i och med att de påbörjar en 
urvalsprocess angående vilket eller vilka initiativ de vill stödja och bidra till med kapital. 
Vidare menar författarna (Ordanini et al., 2011) att crowdfunding besitter unika egenskaper 
gentemot övriga finansieringskällor i den mån att en plattform skapas, på vilken individer kan 
stödja och upprätthålla projekt som initierats av andra.  
 
3.3.2.1 Återkoppling till studie 
En förhoppning med denna studie är kunna avgöra huruvida den sociala nätverksaspekten 
innehar relevans för att förklara framgångsrikt finansierade crowdfundingprojekt. Socialt 
nätverk kommer att beaktas i två fragment, vilka utgörs av det fysiska sociala nätverket samt 
närvaro på sociala medier. Studiens bedömning kommer att fattas utifrån det resultat som 
utvinns ur de intervjuer med respondenter. 
 
3.3.2.2 Vald undersökningsmetodik 

·       Kvalitativ metod i form av intervjuer 
 

3.3.3 Finansiell aspekt av crowdfunding 
Denna	  finansiella	  aspekt	  av	  crowdfunding	  kommer	  delas	  upp	  i	  två	  avgörande	  faktorer,	  
vilka	  tillsammans	  påverkar	  huruvida	  projektet	  kan	  bedömas	  som	  framgångsrikt.	  Den	  
ena	  faktorn	  rör	  projektets	  insamlande	  kapitalvolym	  och	  den	  andra	  faktorn	  rör	  
projektägarens	  motprestation	  gentemot	  eventuella	  investerare.	  	  
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Vad	  gäller	  kapitalvolym,	  har	  Young	  (2013),	  påvisat	  att	  över	  50	  %	  av	  de	  som	  brukat	  
crowdfunding	  som	  finansieringsmetod	  tvingas	  komplettera	  med	  andra	  kapitalkällor	  för	  
att	  tillgodose	  projektets	  fullständiga	  kapitalbehov.	  I	  samma	  aspekt	  finner	  vi	  även	  
Mollicks	  undersökning	  (2013)	  gällande	  crowdfunding	  som	  mycket	  lämplig,	  då	  den	  
uppvisar	  ett	  bristande	  resultat	  vad	  gäller	  projektägarens	  motprestation.	  Mollick	  (2013)	  
presenterar	  i	  sin	  undersökning	  att	  så	  mycket	  som	  75	  %	  av	  utlovad	  motprestation,	  vilken	  
utförs	  av	  projektägaren,	  levereras	  efter	  avtalad	  tidpunkt.	  	  
	  
3.3.3.1 Återkoppling till studie 
Vår	  förhoppning	  är	  att	  undersöka	  huruvida	  dessa	  faktorer	  går	  att	  identifiera	  på	  den	  
svenska	  marknaden	  samt	  avgöra	  dess	  vikt	  för	  metodens	  anseende.	  Syftet	  är	  att	  
undersöka	  om	  vi,	  likt	  Mollick	  (2013)	  och	  Ordanini	  et	  al.	  (2011),	  finner	  dess	  brister	  som	  
avgörande	  för	  en	  utbredning	  av	  crowdfunding	  som	  finansieringsmetod.	  
 
3.3.3.2 Vald undersökningsmetodik 

·       Kvalitativ metod i form av intervjuer 
 

3.4 Illustrativ referensram 
I syfte att bidra med klarhet redovisas den teoretiska referensramen samt dess infallsvinklar 
vad gäller crowdfunding i illustrationen nedan, tabell 1.  

Tabell 1 

	  

	  

 
 
	    

Egenkomponerad	  tabell	  
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4 Resultat 
___________________________________________________________________________ 

Studiens fjärde kapitel ämnar summera intervjuerna utifrån studiens respondenters svar.  
___________________________________________________________________________ 

4.1 Inledning 
I kommande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de intervjuer vi utfört i samtycke med 
studiens respondenter. Resultatet kommer funktionellt att presenteras i sektioner utefter en 
respondent i sänder, inom vilka sex avdelningar är upprättade. Sektionerna är uppdelade i 
avdelningar för att strukturera olika delar av crowdfundingfenomenet och därmed skapa en 
lättöverskådlig sammansättning. 

4.2 Resultat företrätt av crowdfundingplattformar 
4.2.1  Respondent nr. 1  

• Namn: Max Valentin 
• Relation till crowdfunding: Grundat och driver crowdfundingplattformen 

Crowdculture.  
 

4.2.1.1 Frågor gällande respondentens verksamhet 
Valentin uppger att det primära incitamentet till att starta Crowdculture grundas i avsaknaden 
av kapitalresurser, vilken i Valentins fall bestod av bristande kulturbidrag till en 
dansuppsättning. Utifrån dessa premisser startades crowdfundingplattformen 2009, då kallad 
hybridekonomi, i syfte att möta kapitalbehovet med hjälp av publika medel. Valentin fann 
metodiken som mycket lämplig för uppgiften, då man i tidiga stadier undersöker marknadens 
syn av tjänsten eller produkten. Valentin fann att man inte sällan kunde tillgodose sig externt 
kapital, exempelvis i form av statliga bidrag, om man kunde redovisa en framgångsrik 
crowdfundingprocess. 

4.2.1.2 Respondentens syn på crowdfunding  
I syfte att definiera crowdfunding, anser Valentin, att man bör undersöka grundegenskaperna i 
uttrycket crowdsouring. Valentin menar att crowdsouring konverteras till crowdfunding om 
man innehar finansiella perspektiv av crowdsouring. Företeelsen, crowdfunding, jämförts av 
Valentin likt en triangel, bestående av finansiella mål, sociala mål och marknadsmässiga mål. 
Med dessa nyckelord kan man, enligt Valentin, kategorisera crowdfundingprocessen och även 
vilken typ av motprestation som innesluts av nyckelorden. Projekt, vilka ingår under den 
sociala aspekten av crowdfunding, har inte sällan en motprestation som anspelar på ” the good 
cause” av projektets syfte. På samma sätt har den marknadsmässiga aspekten av 
crowdfunding sin explicita motprestation, då ofta utgörande av någon framtida produkt. I 
tredje benet av crowdfunding, finansiella mål, utgörs motprestationen vanligtvis av att man 
säljer andelar av bolaget.  
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4.2.1.3 När crowdfunding lämpar sig 
Enligt Valentin är finansieringsmetoden mycket effektiv i initierande faser av ett företag eller 
ett projekt och fungerar inte sällan likt en hävstång för att attrahera externt kapital. Valentin 
förtydligar även fördelarna, i initierande skede av processen, av att undvika den form av 
crowdfunding vilken innesluter att företagsandelar erbjuds, detta eftersom man riskerar att 
låsas av flertalet minoritetsägare.  Det kommer, enligt vår respondent, bli vanligare att 
identifiera förfaringssättet i mogna företag och därmed i senare bolagsfaser än vad man 
tidigare förknippat med crowdfunding, då i en lånbaserad form, dvs. genom loan based 
crowdfunding. 

4.2.1.4 Relationen mellan agerande parter 
I syfte att beskriva förhållandet mellan projektägaren och Crowdculture, jämför Valentin 
Crowdculture likt en marknadsplats, där plattformen fungerar som distributör av diverse 
projekt. Denna relation, mellan projektägaren och ombudet, regleras till största del av 
avtalsrätten samt några minimikrav anstiftade av Crowdculture. Relationen kan rymma vissa 
moraliska dilemman, vilka Valentin exemplifierar genom att redogöra projekt som, av någon 
anledning, misslyckats att genomföras. Valentin förklarar även relationen mellan 
projektägaren och investeraren, vilken i flesta fall uppstår efter att ombudet genomfört de 
åtaganden som förväntats. Denna relation omfattas av konsumentköplagen, vilken minskar 
ansvaret från distributören av projektet. Det kan dock uppkomma besvärliga situationer, då 
vissa projekt är präglade av innovativa aspekter, vilken kan skapa svårigheter att leverera 
motprestationen inom angiven tidsram. I samma relation beskrivs ett övertag, till förmån för 
investeraren, vilken besitter makt att baktala projektet och därmed försvårar arbetet för 
projektägaren. 

4.2.1.5 Finansieringsmetoden för- och nackdelar 
En primär fördel för crowdfunding, anser Valentin, ligga i metodens orientering gentemot 
marknaden, vilken ger projektägaren verktygen att, från första stund, attrahera marknadens 
efterfrågan. Metodikens brister återfinns, enligt Valentin, i den förväntade uppfattning vad 
tjänsten eller produkten kommer att innehålla, vilken kan skapa svårigheter när väl projektet 
är genomfört.  

4.2.1.6. Övriga tankar kring crowdfunding 
Vad gäller framtiden för finansieringsformen, är Valentin mycket positiv och hävdar att 
crowdfunding som finansieringsmetod kommer att öka i omfattning. Valentin nämner även 
två avgörande faktorer för en lyckosam crowdfundingkampanj, bestående av socialt nätverk 
samt projektägarnas trovärdighet.  Mer specifikt beskriver han det sociala nätverket som 
nödvändig, men om projektägaren saknar trovärdighet kommer projektet inte nå sin 
potentiella nivå. Valentin exemplifierar detta genom att beskriva en mycket lyckosam 
kampanj, opererad av ett antal damer fyllda 70 år, där projektägarna uppfattades som mycket 
trovärdiga.   
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4.2.2  Respondent nr. 2  

• Namn: Dong Xing Tan 
• Anknytning till crowdfunding: Verksam på crowdfundingplattformen, FundedByMe. 

 
4.2.2.1 Frågor gällande respondentens verksamhet 
Xing Tan är placerad på FundedByMes stockholmskontor och är utvald av ledningen att 
representera deras syn på crowdfunding och dess processer. Enligt Xing Tan var den primära 
anledningen till att FundedByMe lanserades 2011 en önskan om att initiera en internationell 
plattform, som grundas på finansieringsverktygen crowdfunding. Enligt Xing Tan har 
plattformen drygt 6000 unika besökare varje vecka och trenden är positiv.  

4.2.2.2 Respondentens syn på crowdfunding  
Enligt Xing Tan kännetecknas crowdfunding av att den är mer behändig än andra traditionella 
finansieringskällor, vilka kan kräva redovisad data på exempelvis obefintlig historik. Xing 
Tan förklarar även att konceptet, crowdfunding, kräver en engagerad och aktiv kapitalsökare, 
sannolikt mer än andra finansieringskällor. 

4.2.2.3 När crowdfunding lämpar sig 
Enligt Xing Tan är finansieringsformen applicerbar på flertalet faser, dock i olika utförande 
av crowdfunding. Exempelvis kan en reward based kampanj, enligt Xing Tan, vara att föredra 
vid en eventuell startfas, medan en loan based- eller equity based form kan vara av stor 
finansiell vikt i senare faser av företagsprocessen. Vidare hävdar Xing Tan att valet om vilken 
form av crowdfunding projektägaren vill nyttja kan härledes till exempelvis huruvida denne 
är villig att släppa ägardelar. Om så är fallet, menar Xing Tan, att equity based crowdfunding 
förmodligen är den lämpligaste finansieringsformen, om så inte är fallet bör denne istället 
nyttja reward based-, alternativt loan based crowdfunding.  

4.2.2.4 Relationen mellan agerande parter 
Enligt Xing Tan äger FundedByMe nära relationer med projektägare, där plattformen 
fungerar som en rådgivare åt individen som söker kapital. Trots denna nära relation är det, 
enligt Xing Tan, oundvikligen så att entreprenören äger större information gällande projektet. 
Xing Tan påvisar således att ett informationsövertag även går att spåra till förmån för 
plattformen, då främst anknytningen till konceptet, crowdfunding. 

4.2.2.5 Finansieringsmetoden för- och nackdelar 
Crowdfundings primära fördel, är enligt Xing Tan, dess anspråkslösa metodik gällande 
finansiering av projekt. Vidare fortsätter Xing Tan att påvisa den korrelation, mellan nerlagd 
arbetstid och belöning, som en avgörande styrka gentemot andra finansieringskällor.  Xing 
Tan påvisar även att finansieringskällans exponering gentemot marknaden torde räknas som 
en av metodikens uppenbara fördelar. Problem som kan uppstå inom crowdfunding, är enligt 
Xing Tan, bedrägerier av olika slag. Enligt Xing Tan utgörs bedrägerierna i huvudsak av 
projektägare, vilka misslyckats leverera motprestationen inom utsatt tid eller inte alls. Denna 
problematik är i särklass finansieringsmetodens största nackdel, berättar Xing Tan. 
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4.2.2.6. Övriga tankar kring crowdfunding 
Xing Tan betonar vikten av att projektägare och entreprenörer kan få finansiering genom 
crowdfunding, finansiering de annars skulle finna besvärligt att erhålla från andra 
kapitalkällor, förutsatt att de inte kan uppvisa gynnsam finansiell data. Xing Tan är 
optimistisk till att crowdfunding är en finansieringsform som kommer ta allt mer utrymme 
framöver och härleder resonemanget till de positiva trender fenomenet bevittnat på senare tid. 
Vidare ser Xing Tan möjligheter med crowdfunding ur ett makroekonomiskt perspektiv, då 
han menar att möjligheterna att lyckas finansiera projekt genom finansieringsformen är goda 
på den svenska marknaden. Han utvecklar resonemanget genom att betona att 
finansieringsmetoden kan leda till fler jobb, vilket kan påverka tillväxten i Sverige positivt.  
Xing Tan beskriver projektägarens sociala nätverk som viktigt för att lyckas nå projektets 
uppsatta finansiella mål. Han utvecklar resonemanget genom att belysa vikten av aktivitet på 
sociala medier som Twitter och Instagram för att vidga kännedomen om projektet och därmed 
öka sannolikheten för en framgångsrik crowdfundingkampanj. Xing Tan ser inte en utbred 
problematik med att avslöja idéns grundessens i samband med en presentation på en 
crowdfundingplattform. Istället poängterar han den marknadsvalidering en 
crowdfundingkampanj inte sällan medför, dvs. att ett högt intresse bland investerare kan 
fungera som en indikator för hur marknaden kommer bemöta projektet.  

4.3 Resultat företrätt av projektägare 
4.3.1 Respondent nr. 3 

• Namn: Jonas Myrstrand 

• Anknytning till crowdfunding: Har brukat finansieringsmetoden till ett projekt med 
hjälp av plattformen, Crowdculture. 
 

4.3.1.1 Frågor gällande respondentens verksamhet 
Projektets essens rubriceras, enligt Myrstrand, likt en solocabaret, innehållande komponenter 
som musik, film och teater. Som incitament till att bruka finansieringsformen, crowdfunding, 
var det primära argumentet, enligt Myrstrand, att nyttja en ny och obeprövad metod för att 
erhålla kapital till det nystartade projektet. För att tillgodose projektets kapitalbehov har 
Myrstrand brukat Crowdculture som crowdfundingplattform samt nyttjat andra kontakter i 
syfte att nå uppsatt mål. Myrstrand beskriver att projektet har kompletterats med andra 
finansieringskällor, som statliga bidrag, för att medfinansiera projektet. 

4.3.1.2 Respondentens syn på crowdfunding 
Myrstrand beskriver crowdfunding, som finansieringsmetod, som en spännande form vars 
syfte är att fungera likt ett stödsystem till andra finansiella metoder. Enligt Myrstrand lämpar 
sig crowdfunding som bäst där ett lägre kapitalbehov existerar och uppger 10 000 – 25 000 kr 
som lämpligt intervall för metodiken. 

4.3.1.3 När crowdfunding lämpar sig 
I syfte att beskriva metodikens optimala användningsområde, uppger Myrstrand, att 
crowdfunding lämpas i projektets startfas, där kapitalbehov inte anses som hög. Myrstrand ser 
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även möjligheterna att crowdfunding kan användas i senare skeden, exempelvis i en testfas, 
med förutsättningen att projektet har bäring. 

4.3.1.4 Relationen mellan agerande parter 
Myrstrand förklarar att det existerar vissa kommunikationssvårigheter, vad gäller relationen 
mellan agerande parter inom finansieringsformen. Myrstrand medger också att det råder vissa 
informationsövertag i anknytning till projektet, exempelvis förklarar han att projektägaren 
besitter större information än övriga parter. Myrstrand hävdar samt att 
crowdfundingplattformarna innehar ett annorledes övertag, då i samband med metodikens 
grundegenskaper, såsom betalningsvillkor och anknytande regler. 

4.3.1.5 Finansieringsmetoden för- och nackdelar 
Den primära fördelen för crowdfunding som finansieringsmetod, är enligt respondenten, att 
man inte förlorar kontrollen av kapital, vilken kan vara ett faktum för andra kapitalkällor. 
Myrstrand uppger även att bibehållen kontroll av information, torde räknas till 
finansieringsmetodens revenyer. Inneslutande brister med metodiken riktas, av Myrstrand, åt 
den distribuerande plattformen, vilken bistått projektägaren. Kritiken rör i huvudsak en 
kommunikationsproblematik parter emellan.                   

4.3.1.6  Övriga tankar kring crowdfunding 
Myrstrand menar att crowdfunding äger stor betydelse för projekt som försökt med officiella 
stödkanaler och som är i behov av en mindre summa kapital. Vår respondent finner 
metodiken mycket attraktiv för projekt som önskar en tidig informationskommunikation med 
dess slutkund. Vad gäller crowdfundings framtidsutsikter är Myrstrand delad och har som 
åsikt att metodikens frammarsch är mycket beroende av projektets slag. Enligt Myrstrand 
existerar ingen möjlighet att skydda projektets idé, utan beskriver en avvägning för att minska 
riskerna för plagiat. Den avvägning som beskrivs är att riskerna kan reduceras om man 
minskar publikationen av idén, men då riskerar man även att antalet stödjande investerare 
minskar. Myrstrand belyser avslutningsvis det sociala nätverket som absolut avgörande för en 
lyckosam crowdfundingkampanj. 

4.3.2 Respondent nr 4 
• Namn: Eskil Lundgren 
• Relation till crowdfunding: Har ett pågående projekt på crowdfundingplattformen 

Crowdculture.  
 
4.3.2.1 Frågor gällande respondentens verksamhet 
Efter att ha skrivit klart manus och tillsatt regissör och skådespelare uppstod problematiken 
för Lundgren att införskaffa kapital för att kunna realisera projektet. Initialt vände han sig mot 
statliga instanser för att söka bidrag till projektet, någonting som visade sig vara besvärligt, 
Lundgren beskriver det som svårt och osäkert. Han vände sig mot crowdfundingplattformen 
Crowdculture, efter att ha hört talas om plattformen genom sitt yrke som journalist. Lundgren 
beskriver sina incitament att finansiera projektet via crowdfunding främst genom behovet av 
kapital, men han hade också en bild av att man genom crowdfunding bättre kan hantera 
processen, samt att projektets marknadsförs i takt med att det exponeras för allmänheten att 



	   28	  

stödja. Utöver crowdfunding söker Lundgren kapital via fonder och kommer senare även att 
söka finansiering utifrån traditionell sponsring, han beskriver således crowdfunding som en 
lämplig och gynnsam start. 

4.3.2.2 Respondentens syn på crowdfunding 
Lundgren ser på crowdfunding som ett sätt att förena människor som bidrar ekonomiskt för 
att tillsammans finansiera och förverkliga projekt. Lundgren belyser behovet av kapital för att 
realisera idéer, vilket kan förverkligas genom att finansiärerna visar intresse för idén och är 
med under processen. Lundgren poängterar vikten av idogt arbete med att driva en strategi i 
samband med att arbeta med crowdfundingprojekt. Vidare beskriver han att 
crowdfundingprocessen inleds med projektet publiceras digitalt på en crowdfundingplattform, 
Lundgren berättar vidare hur han under tiden också främjar projektet på andra sätt. Detta har 
han gjort genom att sprida projektet på sociala medier, etablera en hemsida och genom att 
dela ut flyers. Vidare betonar Lundgren vikten av att vara ihärdig och personligen söka upp 
människor för att rekrytera nya personer som vill vara involverade i projektet. I efterhand 
betonar Lundgren svårigheten med att konvertera människor till att stötta projektet från t.ex. 
Facebook och att hans projekt till viss mån inte på ett optimalt sätt lyckats framkalla en 
autonom spridningseffekt av att investerare lockar nya investerare. 

4.3.2.3 När crowdfunding lämpar sig 
Lundgren anser att crowdfunding är en finansieringsform som lämpar sig bäst precis i starten 
av projekt eftersom en crowdfunding-runda utgör ett lämpligt test för huruvida idén fungerar i 
och med att engagemanget indikerar hur stort intresset är och skapar därmed en bild av hur 
pass väl marknaden kommer att ta emot projektet eller produkten. 

4.3.2.4 Relationen mellan agerande parter 
Lundgren beskriver relationen mellan entreprenör/projektägare och investerare inom 
crowdfunding som till viss del ojämn i den mån att projektägaren besitter mer information. 
Han menar ehuru att transparens är viktigt för att involvera utomstående människor i 
processen för att slutligen kunna förverkliga projektet. Lundgren liknar relationen inom 
crowdfunding vid när en skribent skriver en artikel, så skriver hen den för läsare som är 
intresserade av att ta del av innehållet. 

4.3.2.5 Finansieringsmetoden för- och nackdelar 
Lundgren beskriver fördelarna med crowdfunding gentemot andra kapitalkällor 
huvudsakligen genom att betona en kravlöshet. Lundgren menar att man som investerare via 
crowdfunding tror på idén och känner att det är någonting man vill vara en del och se 
projektet/produkten realiseras snarare än att förvänta sig avkastning. Vidare ser Lundgren 
också viss nackdel med finansieringsverktyget och poängterar att det är en tämligen 
tidskrävande process som förutsätter mycket arbete för att locka till sig investerare. Han 
menar således att man får tillbaka mycket av det jobb man lägger ner förutsatt att man lyckas 
med att locka till sig personer som vill vara del av projektet. Lundgren är optimistisk till att 
ett projekt förmodligen finansieras lättare om projektägaren har tidigare erfarenhet av 
crowdfunding. 
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4.3.2.6 Övriga tankar kring crowdfunding 
Lundgren bedömer framtidsutsikterna för crowdfunding som finansieringsverktyg som ljusa 
genom att betona att metoden ligger väldigt rätt i tiden och lämpar sig bra i samspel med 
sociala medier. Han är optimistisk till de spridningseffekter finansieringsmetoden har 
potential att uppnå, genom att investerare involveras och därmed absorberar nya investerare. 
Därav tror Lundgren att finansieringsmetoden kommer växa i omfattning. Vidare bedömer 
Lundgren att sociala nätverk och miljö är nyckelfaktorer som påverkar huruvida ett projekt 
eller en produkt kan förverkligas genom att starkt poängtera kravet av ett nätverk. Han menar 
således att vad som i slutändan avgör ett projekts framgång är grundidén. 

4.4 Resultat företrätt av investerare  
4.4.1 Respondent nr 5 

• Namn: Anette Nordvall 
• Anknytning till crowdfunding: Opererar som investerare i olika 

crowdfundingplattformar, i synnerhet FundedByMe. 
 

4.4.1.1 Frågor gällande respondentens verksamhet 
Nordvall äger en entreprenörskapsbakgrund och startade sitt första bolag 1983 och har sedan 
varit aktiv i flera olika projekt, antigen som delägare eller ledare. Nordvall har stor erfarenhet 
vad gäller crowdfundinginvesteringar och beskriver sin investerartyp som risktagande. 
Nordvall opererar främst inom equity baserad crowdfunding, men har även investerar i ett 
flertal reward baserade crowdfundingkampanjer. Nordvall är, en crowdfundinginvesterare, 
innesluten i ett änglabolag, där 25 investerare ingår. 

4.4.1.2 Respondentens syn på crowdfunding 
Enligt Nordvall är begreppet crowdfunding ett samlingsnamn för projekt där en större mängd 
människor investerar en mindre summa pengar i. Nordvalls syn på crowdfunding innefattar 
även att stödjarna, vilka investerat en mindre summa pengar, bör operera likt ambassadörer 
för projektet. Nordvall förtydligar vikten av tillit inom crowdfunding och menar att man ofta 
som investerare litar på entreprenören och sedan utför investeringen. 

4.4.1.3 När crowdfunding lämpar sig 
Enligt Nordvall fungerar crowdfunding som bäst vid tidiga skeden av innovationsprocessen, 
och menar att man skall bruka crowdfunding när man kommit på idén. Enligt Nordvall ger 
crowdfunding värdefulla marknadsindikatorer, vilka hon anses vara av mycket stor vikt för 
projektets initierande skeden. Ur ett investerarperspektiv ändras attraktionen i samband med 
vilken typ av crowdfunding som används, förklarar Nordvall. Nordvall förtydligar 
resonemanget genom att beskriva två typer av investerare, bestående av en investerare, aktiv 
inom reward based crowdfunding, och en annan, aktiv inom equity based crowdfunding. Den 
första kategorin av investerare vill erhålla belöning genom en viss produkt/tjänst, medan den 
andra typen av investerare vill se avkastning av insatt investering.  

 
 
 



	   30	  

4.4.1.4 Relationen mellan agerande parter 
Nordvall beskriver förhållandet, mellan projektägaren och investeraren, som avlägsen och 
menar att man i bästa fall erhåller rapporter under projektets operationaliseringsfas alternativt 
innesluts i en facebookgrupp där eventuella uppdateringar gällande projektet sker. Enligt 
Nordvall blir projektägaren inte sällan uppslukad av projektdetaljen, vilken i vissa fall kan 
bidra till att andra parter bortses. Nordvall förtydligar även att vissa projektägare istället är 
exemplariska vad gäller att involvera och engagera projektets investera, vilket Nordvall menar 
en essentiell grundbult för en lyckosam kampanj.  Enligt Nordvall existerar ett oundvikligt 
övertag, gällande information om projektet, till fördel för projektägaren gentemot 
investeraren. Denna överlägsenhet kan, enligt Nordvall, ge upphov till eventuella problem, 
där inneslutande parter kan vara oense gällande projektets utförandeform i förhållande till 
projektets presenterade kampanj. 

4.4.1.5 Finansieringsmetoden för- och nackdelar 
Enligt Nordvall är metodikens exponering gentemot marknaden, dess överlägset största styrka 
jämfört gentemot andra kapitalkällor. Nordvall uppger även metodikens förmåga att involvera 
många människor i projekten som en primär fördel för finansieringsformen.  Nordvall uppger 
även att finansieringsformens fokus, vad gäller finansiering, finns på produkten, vilket också 
torde anses som en inneboende styrka inom finansieringsformen. I syfte att genomföra en 
lyckosam crowdfundingkampanj krävs det, enligt Nordvall, en hårdare ansträngning jämfört 
med traditionella finansieringskällor. Finansieringsmetodiken kräver, enligt Nordvall, en aktiv 
entreprenören samt att denne äger de marknadsmässiga verktygen, likt storytelling, i syfte att 
attrahera eventuella investerare. 

4.4.1.6  Övriga tankar kring crowdfunding 
Nordvall förklarar att crowdfunding äger en stor funktion för nya företag/projekt, i synnerhet 
vad gäller produktutveckling. Nordvall ser ljust på framtidsutsikterna för 
crowdfundingmetodiken och menar att det ägt en stor utveckling de senaste fyra åren, vilket 
torde tala för att en positiv utveckling förväntas fortsätta. Nordvall menar också att en 
pågående lärdom, gällande att involvera parter i processen, kommer bidra till att 
finansieringsformen kan brukas i ännu högre grad än tidigare. Nordvall beskiver ett socialt 
nätverk som viktigt, men menar samt att det gäller att känna rätt personer, för att förmå en 
lyckosam kampanj. En bidragande faktor till lyckosam effekt av en crowdfundingkampanj, är 
enligt Nordvall, hög aktivitet på sociala medier.  

Nordvall ser inga större bekymmer. vad gäller en eventuell problematik att avslöja projektets 
essens, vilket inte sällan förekommer inom finansieringsformen. Enligt Nordvall, kan man 
istället fokusera på effekten av produkten snarare än uppbyggnaden, och menar även att man 
ofta äger ett komfortabelt försprång gentemot hotande intressenter, vilket minimerar risken 
för repliker. 
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4.4.2 Respondent nr. 6 

• Namn: Sebastian Geijer  
• Anknytning till crowdfunding: Delägare i FundedByMe, investerar i projekt på 

FundedByMe.  
 

4.4.2.1 Frågor gällande respondentens verksamhet 
Geijer har under en längre tid varit intresserad av entreprenörskap och har drivit samt driver 
bolag själv, tidigare har han också arbetat med mikrofinans. Geijer kom emellertid först i 
kontakt med crowdfunding i samband med att hans vän Daniel Daboczy hade startat 
FundedByMe och Geijer gick in med kapital i samband med att plattformen genomgick dess 
första nyemission. Geijer bestämde sig för att investera, dels för att stötta sin vän och stödja 
projektet i och med att han såg det som en rolig grej, men också för att han trodde starkt på 
idén och såg investeringen som lönsam. Geijer investerar mestadels i projekt på FundedByMe 
som betecknas som equity based crowdfunding, detta härleder Geijer till hans yrke som 
finansiell rådgivare och menar att han är mycket intresserad av företagsbyggande processer. 
Han föringar ehuru inte reward based crowdfunding, utan menar att finansieringsmetoden har 
en utbred plats, främst i mycket tidiga faser av företagande  

4.4.2.2 Respondentens syn på crowdfunding 
Geijer definierar crowdfunding som ett sätt att finansiera projekt eller företag med hjälp av 
finansiärer som inte har en direkt koppling till projektägaren eller företagaren, där 
finansiärerna var för sig bidrar med mindre summor och tillsammans skapar ett kapital.  Om 
Geijer investerar i equity based crowdfundingkampanjer kontaktar han projektägaren eller 
entreprenören för att undersöka personen i fråga, vidare beskriver Geijer vikten av att 
projektägaren eller entreprenören presenterar finansiell fakta på ett behändigt sätt och för 
Geijer som investerare är det viktigt att vidare söka information. Om Geijer istället investerar 
i reward based crowdfundingkampanjer, menar han att det projektets essens ska vara en rolig 
idé. Vidare poängterar Geijer att idén behöver vara paketerad och presenterad på ett behändigt 
sätt för att hans intresse att investera ska väckas.  

4.4.2.3 När crowdfunding lämpar sig 
Geijer menar att crowdfunding kan lämpa sig i många olika faser och poängterar att det beror 
på förutsättningarna för projektägaren. Geijer beskriver således ett typfall där en entreprenör 
inleder med en reward based crowdfundingkampanj medan denne nätverkar och sprider 
budskapet om sin konkreta idé. Vidare beskriver Geijer typfallet genom att när det är dags att 
expandera projektet, i ett senare skede, på nytt använda sig av crowdfunding för att nå upp till 
finansieringsmålet. För denna expansion menar Geijer att samtliga former av crowdfunding 
kan vara användbara, men hävdar samtidigt att equity based är vad som i det skedet skulle 
locka honom själv som investerare bäst. Geijer hävdar att det kan vara fördelaktigt bara att 
synas på en crowdfundingplattform och menar att det i sig kan påverka projektets utfall.  
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4.4.2.4 Relationen mellan agerande parter 
Förhållandet mellan projektägaren eller entreprenören och investeraren beskriver Geijer är 
präglat av plattformen som kopplar samman parterna. Han utvecklar genom att poängtera att 
man som investerare inte har en direkt relation med projektägaren eller entreprenören, utan att 
det är plattformen som för dem samman. Därmed poängterar Geijer ansvaret för plattformen 
att hantera den position den utgör, samtidigt som han också betonar ansvaret för 
projektägaren eller entreprenören att upprätta en god relation med plattformen och nyttja dess 
fördelar, dessutom menar Geijer att det är av vikt för projektägaren eller entreprenören att 
föra en god kontakt med investerarna för att bygga tillit. Geijer beskriver att projektägaren 
eller entreprenören besitter ett informationsmässigt övertag angående projektidén och hur 
verksamheten kommer bedrivas. Samtidigt som han menar att investeraren har ett 
informationsövertag i den mån att denne representerar allmänheten och därmed hur idén 
uppfattas externt. Vidare beskriver Geijer att det finns en risk för investerare att projektägaren 
inte utför vad denne ämnar göra efter att kapital tillhandahållits, det är således ingenting han 
förknippar specifikt med crowdfunding utan beskriver det istället som en fundamental risk, 
vilken är förknippad med nyföretagande i stort. Tillförlitligheten för projektägaren eller 
entreprenören beskriver Geijer som viktig oavsett om det rör sig om en investering i en 
reward based- eller en equity based crowdfundingkampanj.  

4.4.2.5 Finansieringsmetoden för- och nackdelar 
Geijer beskriver fördelarna med crowdfunding gentemot andra finansieringskällor genom att 
belysa att personer som är duktiga på att paketera och måla upp en idé har möjlighet att få den 
förverkligad trots att denne inte kan påvisa någon finansiell data, vilket skulle vara omöjligt 
att realisera från andra kapitalkällor. Vidare poängterar Geijer att crowdfunding leder till en 
form av riskspridning, då risken fördelas på åtskilliga parter. Som nackdel, poängterar Geijer, 
att finansieringsformen förutsätter betydligt mer arbete av projektägaren för att lyckas uppnå 
finansieringsmålet, än exempelvis ett banklån. Vidare menar Geijer att tiden som läggs ner på 
crowdfundingkampanjen skulle kunnat användas för att utveckla projektet. I och med att 
crowdfunding ofta förutsätter att projektägaren är transparent och exponerar projektet till en 
hög grad, ser Geijer en risk att någon stjäl idén och istället utför den själv. Geijer menar 
således att det är en risk som kan undvikas genom att härleda problemet till timing, han menar 
alltså att projektägaren bör undvika crowdfunding om affärsidén ännu är i ett mycket 
affärskritiskt skede. Geijer menar således att denna risk inte är unik för crowdfunding, utan 
existerar vid all form av exponering.  

4.4.2.6  Övriga tankar kring crowdfunding 
Geijer är av den åsikt att fenomenet har växt och är optimistisk till att det kommer fortsätta att 
växa. Samtidigt ser han en farhåga med att en för stor hype skapas och att fenomenet fallerar 
som en följd av det. Ur ett makroekonomiskt perspektiv ser Geijer en möjlighet med 
crowdfunding, nämligen att ju fler finansieringskällor som finns att tillgå för företagare, desto 
bättre möjlighet har företagare att lyckas.  Geijer belyser projektägarens sociala nätverk som 
essentiellt för att genomföra en framgångsrik crowdfundingkampanj, han menar att ens 
sociala nätverk är obefintligt, kommer förmodligen inte finansieringsrundan att uppnå sitt 
mål. Samtidigt menar Geijer att en crowdfundingrunda kan expandera ens sociala nätverk och 
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på så vis leda till gynnsammare förutsättningar i framtiden. Vidare ser Geijer det som 
angeläget att närvara på sociala medier och behärska hur man ska nå ut till människor genom 
dessa. Han menar att det gäller att skrika högst, vilket man kan göra genom att använda så 
kallade hashtags på ett korrekt sätt.  
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5 Analys 
___________________________________________________________________________ 

Studiens femte kapitel avser sammanställa studiens resultat och återkoppla till dess teoretiska 
referensram. 
___________________________________________________________________________ 

5.1 Inledning 
I detta analysavsnitt kommer initialt två teorier, vilka utgörs av pecking-order-teorin och 
agentteorin, att analyseras utifrån studiens resultat, vilket utvunnits ur studiens respondenters 
intervjusvar, i syfte att förklara crowdfunding som finansieringsform utifrån generiska teorier. 
Utifrån pecking-order-teorins metodik kommer crowdfunding att placeras in i rangordningen 
för vilken företagare eller projektägare väljer finansieringsform, vilket kommer göras i 
enlighet med respondenternas intervjusvar. Agentteorin kommer att nyttjas för att utifrån 
studiens resultat beskriva relationen mellan de olika rollerna inom crowdfunding och 
dessutom avgöra vilken part som äger vilken roll. Vidare kommer de tre funna aspekterna; 
den marknadsmässiga aspekten, den sociala nätverksaspekten samt den finansiella aspekten 
att undersökas utifrån studiens resultat i syfte att förklara dess relevans i förhållande till 
framgångsrikt finansierade crowdfundingkampanjer. För att skapa struktur, kommer 
respondenterna att delas upp i tre undergrupper vilka utgörs av; projektägare, 
crowdfundingplattformar och investerare. 

5.2 Analys med hjälp av Pecking Order 
Detta avsnitt syftar till att applicera metodiken ur Pecking-order-teorin på det resultat vi 
utvunnit från de intervjuer som utförts och därmed undersöka teorins lämplighet för att 
beskriva crowdfunding. Huvudsaklig fokus ligger i att förklara huruvida reward based 
crowdfunding följer teorins linjer, men loan based- och equity based crowdfunding kommer 
också, om än i mildare grad, att undersökas utifrån pecking-order-teorin. 

5.2.1 Crowdfundingplattformen 
Valentin menar att crowdfunding är högst effektiv i de allra tidigaste av företagsfaser, samt att 
det ofta medför en hävstångseffekt att locka till sig nya investerare i senare skeden. Vidare 
förespråkar Valentin crowdfundingformen som inte innesluter att andelar av företaget 
uppoffras vid finansiering, genom att peka på fördelen att man slipper låsas av flertalet 
minoritetsägare. Enligt Xing Tan är finansieringsformen applicerbar på flertalet faser, dock i 
olika utförande av crowdfunding. Exempelvis kan en reward based kampanj, enligt Xing Tan, 
vara att föredra vid en eventuell startfas, medan en loan based- eller equity based form kan 
vara av stor finansiell vikt i senare faser av företagsprocessen. Även Valentin nämner loan 
based crowdfunding och menar att det förmodligen kommer bli vanligare för mogna företag 
att i senare bolagsfaser nyttja en crowdfundingmetod inom vilken likvida medel rentav lånas 
ut för att sedan betalas tillbaka. Då Valentin främst förespråkar reward based crowdfunding, 
före loan based crowdfunding, före equity based crowdfunding kan man rimligen påstå att 
han resonerar likt pecking-order-teorins linje, dvs. att välja internt kapital, före lånat kapital, 
före uppoffring av eget kapital. Xing Tan beskriver inga preferenser angående vilken form av 
crowdfunding som är att föredra, men belyser att reward based crowdfunding antagligen är 
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lämpligast i en startfas. Därmed kan pecking-order-teorin till viss del beskriva hur Xing Tan 
resonerar, åtminstone om man ser till en tidig projektfas.  

5.2.2 Projektägare 
Lundgren diskuterar kring crowdfunding som en finansieringsform vilken lämpar sig allra 
bäst i ett mycket tidigt skede i en företags- eller projektfas, ”precis i starten”, som han själv 
uttrycker det. Även Myrstrand hävdar att crowdfunding är ett finansieringsverktyg som ger 
mest nytta i ett inledande skede av en företags- eller projektfas, men ser också en möjlighet att 
använda metoden i senare skeden förutsatt att projektet har bäring. Vidare placerar Lundgren, 
tillsammans med bidrag, reward based crowdfunding som den mest önskvärda 
finansieringsformen för att finansiera projekt. Detta genom att betona finansieringsmetodens 
kravlöshet, eftersom investerarna inte utgör delägare som styr målet och kräver avkastning. 
Lundgrens resonemang visar på att reward based crowdfunding är en finansieringsmetod som 
rangordnas före såväl uppoffring av eget kapital som banklån. Resonemanget stämmer 
tämligen bra överens med vad som kan utläsas utifrån pecking-order-teorin, dvs. att Lundgren 
resonerar likt en företagare bör göra enligt teorin, just eftersom han placerar reward based 
crowdfunding före lån och uppoffring av eget kapital. Man kan även utifrån Myrstrands 
intervjusvar utläsa att han är huvudsakligen optimistiskt inställd till crowdfunding som 
finansieringsmetod och beskriver dess fördelar genom att man inte förlorar kontrollen av 
verksamheten. Även Myrstrands resonemang stämmer väl överens med pecking-order-teorins 
kontenta, i och med att Myrstrand väljer reward based crowdfunding före att belåna sig och 
falla under en betalningsplan med ränta samt före att uppoffra ägarandelar och bli begränsad i 
styrningen av projektet.  

5.2.3 Investeraren  
Nordvall menar att crowdfunding, generellt sett, optimeras i tidiga skeden av 
innovationsprocesser, rentav efter att idén är påkommen. Geijer är av uppfattningen att 
crowdfunding kan vara en lämplig finansieringskälla inom många olika företagsfaser, men 
hävdar att det förmodligen är högst optimalt för projektägare eller entreprenörer att nyttja 
crowdfunding i ett mycket tidigt skede, genom reward based-formen. Vidare menar Geijer att 
de andra formerna av crowdfunding; loan based- och equity based crowdfunding, också kan 
vara användbara i en startfas, men används ofta i mer mogna skeden för att införskaffa 
kapital. Såväl Nordvall som Geijer investerar i både reward based- och equity based 
crowdfundingkampanjer, de uttrycker att de har olika preferenser berörande vilken form de 
investerar genom. Nordvall förtydligar dessa preferenser genom vid investering i reward 
based crowdfunding vilja få en belöning i form av en produkt eller ett presentkort, medan 
investering genom equity based crowdfunding härleds till att erhålla avkastning på 
investeringen. Som pecking-order-teorin omnämner, så önskar projektägare att i första hand 
finansiera projektet internt, före att belåna projektets expansion, före att uppge ägarandelar. 
Ett liknande sätt att beskriva investerares rangordning tycks vara besvärlig att finna, 
åtminstone utifrån pecking-order-teorins metodik. Pecking-order-teorin skulle således till viss 
del kunna beskriva relationen mellan projektägare och investerare inom crowdfunding. Såväl 
Nordvall som Geijer upplever att projektägaren eller entreprenören besitter ett 
informationsövertag om idén och hur verksamheten kommer bedrivas. Pecking-order-teorin 
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omnämner att denna informationsasymmetri är fördelad just så, dvs. att entreprenören eller 
projektägaren besitter ett informationsmässigt övertag gentemot investerare, vilket kvarstår 
oberoende på hur mycket investeraren vet om investeringar eller specifika branscher.  

5.2.4 Konklusion 
Pecking-order-teorin förtäljer att intern finansiering är mest önskvärd för nya satsningar, följt 
av belåning och slutligen uppoffring av eget kapital, vilket är en rangordning som en klar 
majoritet av studiens respondenter verkar eftersträva med tanke på att de nyttjar en 
crowdfundingmetod som inte innesluter uppoffring av ägardelar. Samtliga menar även att 
metoden lämpar sig bäst i ett tidigt skede av ett projekt- eller en företagsfas. Därmed kan 
studien påvisa att pecking-order-teorin tycks beskriva reward based crowdfunding väl och bör 
enligt teorins metodik ingå i det första och mest önskvärda steget, dvs. internt kapital, 
åtminstone om man ser till ett tidigt skede i en projekt- eller företagsfas. Vidare kan studien 
fastställa att samtliga faser inom pecking-order-teorin existerar inom crowdfunding och kan 
därmed förklara hur den ter sig. Reward based crowdfunding placeras inom det första steget; 
internt genererat kapital, loan based crowdfunding placeras inom det andra steget; belåning, 
samt equity based crowdfunding placeras inom det tredje steget; uppoffring av eget kapital. 
Vidare kan pecking-order-teorin till viss del förklara relationen mellan projektägare och 
investerare till den mån att informationsasymmetri råder parterna emellan, till fördel för 
projektägaren.  

5.3 Analys med hjälp av Agency Principal Theory 
Kommande sektion ämnar applicera agentteorin, vilken ingår i undersökningens generiska 
uppsättning, på studiens resultat. Avdelningen kommer att avslutas med en kort konklusion av 
analyssektionen. Essensen i agentteorin är den inneboende problematik existerande i 
relationen mellan principalen och agenten. Relationen mellan agenten och principalen präglas 
enligt teorin av en informationsasymmetri vilken tar sig till uttryck i två problem, moral 
hazard och adverse selection (Eisenhardt, 1989).  

5.3.1 Crowdfundingplattformen 
Valentin beskriver finansieringsformens relationsstruktur likt en marknadsplats innehållande 
tre aktörer, producenten, utställaren och kunden. Denna syn avslöjar att relationen mellan 
plattformens motparter är av relativ kort slag, då den avslutas efter genomförd 
crowdfundingkampanj. Det medför också att problem, vilka finns i anslutning till 
informationsasymmetrin, i största utsträckning torde existera mellan projektägaren och 
investeraren. Problematiken beskrivs enligt agentteorin som kopplade till 
informationsasymmetri och berör dels moral hazard; huruvida projektägaren kommer agera 
som lovat då denne erhållit likvida medel, samt adverse selection; att investerare fattar 
felaktiga beslut berörande projektägarens betalningsförmåga. Även Xing Tan bekräftar denna 
tes genom att beskriva att det oundvikligen är så att entreprenören äger större information 
gällande projektet, än övriga parter. Xing Tan påvisar således att ett informationsövertag även 
går att spåra till förmån för plattformen, då främst i anknytningen till konceptet, 
crowdfunding. Xing Tan bekräftar även att det kan uppkomma bedrägerier, vad gäller 
projektägarens försenade alternativt uteblivna motprestation, vilket torde ses som den 
konsekvens av informationsasymmetri, utryckt av Eisenhardt (1989), nämligen adverse 
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selection. Förhållandet, mellan berörda parter, återspeglas mycket väl i agentteorin, dock 
ämnar finansieringsmetodiken inkludera en tredje part, plattformen.  

5.3.2 Projektägaren 
Myrstrand menar att investeraren, inom en transaktion via crowdfunding, besitter lägre grad 
av information angående projektet och hur det kommer bedrivas jämfört med projektägaren 
själv. Även Lundgren betonar en ojämn fördelning av information parterna emellan genom att 
poängtera att projektägaren innehar betydligt mer information om projektet än övriga parter 
inom en crowdfundingkampanj. Därmed kan studien påvisa att dess båda respondenter, som 
representerar projektägare, bekräftar att det råder informationsasymmetri mellan parterna. 
Agentteorin omnämner att informationsasymmetrin kan ge upphov till i synnerhet två 
konsekvenser, vilka utgörs av moral hazard och adverse selection. Om man utgår från att 
dessa konsekvenser även kan förverkligas inom den relationsstruktur crowdfunding utgör, 
vilket bör ses som ett adekvat åtagande, kan agentteorin förklara hur projektägare och 
investerare förhåller sig till varandra.  

5.3.3 Investeraren  
I resultatet skildrar Nordvall och Geijer olika typer av relationer mellan investeraren och 
projektägaren, där vissa relationer betecknas som avlägsna medan andra relationer beskrivs 
som personliga. Vad som således beskrivs som signifikativt för samtliga relationer är att en 
asymmetri vad gäller information existerar parter emellan, vilket är i enlighet med den 
grundläggande problematik som utrycks av Eisenhardt (1989) i agentteorin. Denna 
informationsasymmetri skapar, enligt teorin, två huvudsakliga problem, Moral Hazard och 
Adverse selection. Ur vår mening kan fragment av dessa problem påvisas då Nordvall 
bekräftar moral hazard, genom att beskriva en oenighet mellan berörda parter gällande 
projektets utförandeform i relation till projektets presenterade kampanj. Adverse selection kan 
påvisas då Geijer förmedlar en upplevd risk att projektägaren inte ämnar operera efter 
upprättat avtal.  

5.3.4 Konklusion 
Relationsstrukturen i crowdfunding påminner i stora drag med teorins relationsstruktur, dvs. 
innehållande en agent och en principal. Teorin kan emellertid kompletteras med en tredje part, 
crowdfundingplattformen, vilken fungerar likt en förmedlare mellan projektägaren och 
investeraren. Denna tredje part äger varken endast en agentroll eller endast en principalroll. 
Vårt antagande av rollen är att den både kan äga en agentroll och en principalroll, beroende på 
vilken part den opererar mot. Vi förmodar exempelvis att den kan inneha en agentroll mot 
investerarna, då inte sällan i initierade faser av processen, men att den samtidigt åtar en 
principalroll gentemot projektägaren. Klart är att parterna i finansieringsformen upplever 
liknande problem, likt agentteorin. Som källa till dessa kontrakterade problem, är likt teorin, 
en ojämn fördelning av information. Vi kan även med hjälp av resultatet påvisa att det 
föreligger ett övertag till förmån för projektägaren, gentemot övriga parter.  
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Vi vill med figur 4 nedan illustrera den relationsstruktur vi funnit som representativ för 
crowdfunding.       

Figur 5 

 

 
 
 
 

 

 

 

Egenkomponerad modell 

Figuren ämnar illustrera den uppsättning av relationer vilka innesluts inom 
finansieringsformen. Figuren har sin utgångspunkt ur den relationsmodell, vilken 
presenterats av Tomczak & Brem (2013) (se figur 3). Relationsstrukturen har således 
kompletteras med respondenternas svar, vilket skapar en legering mellan agentteorins 
karaktärsdrag och figur 3.    

5.4 Marknadsorienterad aspekt av crowdfunding 
Kommande sektion ämnar angripa den marknadsmässiga aspekten av crowdfunding, i syfte 
att beröra dess påverkan på utbredningen av finansieringsformen. Sektionens ändamål är även 
att analysera huruvida metodikens transparens ses likt en risk för studiens respondenter.  

5.4.1 Crowdfundingplattformen 
Enligt Valentin upplevs inga negativa effekter vad gäller metodikens marknadsorienterade 
fokus utan betecknar aspekten som en av metodens primära övertag gentemot traditionella 
finansieringskällor, vilket är i enlighet med Larralde och Schwienbachers forskning (2010) 
som menar att crowdfunding kan brukas som marknadsföringsverktyg eftersom metodiken 
tidigt inkluderar slutkunden i processen. Valentin menar att den immateriella problematiken 
är minimal i crowdfundingkampanjen, eftersom man endast påvisar produkten alternativt 
tjänsten effekter och inte dess innehållsuppsättning. Xing Tan ser inte heller en större 
problematik med att avslöja idéns grundessens i samband med en presentation på en 
crowdfundingplattform, utan påpekar hur dess tidiga marknadsexponering kan fungera likt en 
indikator för hur marknaden kommer bemöta projektet. Larralde och Schwienbacher (2010) 
menar således att det existerar en risk kopplat till att exponera ett projekt på en 
crowdfundingplattform i den mån att idén riskerar stjälas. Utifrån respondentens svar finns 
inget stöd för huruvida det existerar en inneboende problematik vad gäller den immateriella 
aspekten av metodiken. Studien kan således bekräfta crowdfundings påstådda övertag 
gentemot andra kapitalkällor. 
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5.4.2 Projektägaren 
Inom denna grupp av respondenter kan det spåras delvisa risker med metodikens påstådda 
problematik. Denna tolkning byggs på Myrstrands svar, vem beskriver en avvägning mellan 
att riskera substansen i idén gentemot att tillgodose sig kapital i form av investerare. 
Sektionens andra respondent belyser istället metodikens marknadsmässiga fokus som mycket 
attraktivt och ser stora fördelar med att vända sig direkt till tjänstens eller produktens publik. 
Inom denna respondentgrupp kan vi därmed finna fragment av en inneboende problematik, 
vilket belysts av tidigare forskning, samt bekräfta metodikens marknadsmässiga fördelar. 

5.4.3 Investeraren  
Enligt Larralde och Schwienbacher (2010) bidrar metodikens marknadsinriktade fokus med 
värdefulla signaler gällande tjänsten alternativt produktens marknadspotential. På liknande vis 
redogör Nordvall att metodikens exponering gentemot marknaden som dess överlägst största 
styrka gentemot andra finansieringskällor. Larralde och Schwienbacher (2010) påstår dock att 
metodikens tillvägagångssätt, dvs. transparens gentemot marknaden, innesluts av en essentiell 
problematik vad gäller immateriella rättigheter. Med utgångspunkt ur Nordvalls svar kan 
studien således inte påvisa någon större påverkan gällande den immateriella problematiken. 
Nordvall har som åsikt att man bör, om man är orolig för aspekten, endast presentera 
projektets effekt, snarare än innehåll. Problematiken påvisas ehuru av Geijer, vem menar att 
projektägaren bör undvika crowdfunding om affärsidén ännu är i ett mycket affärskritiskt 
skede. Geijer menar således att denna risk inte är unik för crowdfunding, utan existerar vid all 
form av exponering, vilket försvårar en adekvat koppling med crowdfunding. 

5.4.4 Konklusion 
Sektions syfte var att undersöka huruvida metodikens marknadsorienterade fokus kan 
inneslutas av eventuella risker samt om finansieringsformens transparens gentemot 
marknaden upplevs som positivt. Studien kan utan större tvekan i denna analys påvisa att 
samtliga respondenter upplever det marknadsmässiga fokuset som mycket positivt, vilket 
bidrar till att den marknadsmässiga aspekten kan bekräftas. Resultatet kunde även påvisa, om 
än svagt, att det existerar risker i samband med crowdfundingkampanjen, då endast för 
projektägaren. Vi bortser inte från att denna immateriella faktor av den marknadsmässiga 
aspekten torde upplevas som större hos högteknologiska företag, innehållande en högre grad 
av innovativa tjänster och produkter. 

5.5 Sociala aspekten av crowdfunding 
Likt tidigare analysavsnitt, kommer detta att disponeras på samma sätt, dvs. att analysen 
byggs på en respondentgrupp i sänder, för att sedan mynna ut i en konklusion. 

5.5.1 Crowdfundingplattformen 
Valentin betonar det sociala nätverket och beskriver det som en av två högst avgörande 
faktorer angående huruvida en crowdfundingkampanj kommer att vara lyckosam, där den 
andra faktorn består av trovärdighet för projektägaren. Mer specifikt beskriver han det sociala 
nätverket som klart nödvändig, men om projektägaren saknar trovärdighet kommer projektet 
inte nå sin potentiella nivå. Även studiens andra plattformsrepresentant, Xing Tan, påvisar 
liknande värdering av det sociala nätverket för crowdfunding som finansieringsmetod och 
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redogör vikten av en hög aktivitet på sociala medier, vilken är i enlighet med Mollicks resultat 
(2013) gällande sociala medier. Ur redovisat resultat torde Valentin och Xing Tans åsikter gå 
i linje med Mollick (2013) och Ordanini et al. (2011) vilka hävdar att det sociala nätverket är 
av hög betydelse för lyckade crowdfundingprojekt, även om de inte betonar trovärdighet som 
lika hög faktor som Valentin gör. Sektionen ovan bekräftar således att den sociala aspekten, 
ur ett perspektiv taget från crowdfundingplattformarna, anses vara avgörande i syfte att 
generera resultatrika crowdfundingkampanjer.  

5.5.2 Projektägaren 
Lundgren belyser behovet av att driva en tydlig strategi i samband med finansiering genom 
crowdfunding, för att öka kännedomen av projektet samt att utöka det sociala nätverket. Han 
menar att projekt i ett sådant tidigt skede gynnas av att vänner och andra personer som ingår i 
ens sociala nätverk kan vara till stor hjälp. Även Myrstrand beskriver det sociala nätverket 
som avgörande för att framgångsrikt finansiera projekt via crowdfunding. Ethan Mollick 
(2013) är i sin studie ”The dynamics of crowdfunding: An exploratory study” inne på samma 
spår genom att han rentav hävdar att graden av framgång på ett projekt är nära förknippat till 
det sociala nätverk projektägaren innehar. Ordanini et al. (2011) driver en tes på samma spår 
genom att hävda att framgång genom finansiering via crowdfunding är kopplat till 
innehavandet av ett utbrett socialt nätverk. I den strategi Lundgren pratar om, innefattas 
aktivitet på sociala medier och upprättande av en hemsida för projektet för att ytterligare 
sprida kännedomen av projektet och därmed öka sannolikheten av att erhålla kapital från fler 
investerare. Återigen kan Lundgrens resonemang kännas igen utifrån Mollicks argumentation 
(2013), då han menar att närvaron på sociala medier och virtuella plattformar har ökat i 
betydelse för att sprida information om projekt för att öka sannolikheten att lyckas med 
finansieringsmålet via crowdfunding. Även Ordanini et al. (2011) är eniga över att det idag är 
essentiellt att visa aktivitet på sociala medier för att nå ut till fler potentiella investerare. 
Resonemangen ovan bekräftar därmed den sociala aspekten, vilken påträffats av tidigare 
forskning, ur projektägarnas perspektiv.  

5.5.3 Investeraren  
Ur resultatet kan vi avläsa att samtliga investeringsrespondenter finner det sociala nätverket 
som avgörande för att genomföra lyckade crowdfundingkampanjer. Nordvall betonar även 
vikten av att lära känna rätt människor, i syfte att genomföra en lyckad finansieringsrunda. 
Geijer påvisar möjligheten att en crowdfundingrunda kan expandera ens sociala nätverk och 
på så vis leda till gynnsammare förutsättningar i framtiden. Resonemanget torde tolkas såsom 
att crowdfunding kan assistera projektägaren med ett expanderat socialt nätverk. Nordvall och 
Geijers uttalande kan således bekräfta den forskning, utförd dels av Mollick (2013) och dels 
av Ordanini et al. (2011), vilka båda menar att graden av framgång gällande finansiering via 
crowdfunding av projekt påverkas av det sociala nätverk individen som söker kapital besitter. 
Ur resonemangen ovan bekräftas den sociala aspekten, vilken påträffats av tidigare forskning, 
ur investerarnas perspektiv.  
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5.5.4 Konklusion 
Samtliga respondenter har uppgett att de finner det sociala nätverket betydande för lyckade 
genomförda crowdfundingkampanjer, vilket även Mollick (2013) och Ordanini et al. (2011) 
betonar i sina respektive artiklar. Därmed kan studien bekräfta att det sociala nätverket 
innehar hög relevans till att förklara framgångsrikt finansierade crowdfundingprojekt. Vad 
gäller aktivitet på sociala medier kan studien påvisa ett samband mellan hög aktivitet på dessa 
och framgångsrika crowdfundingprojekt, även om det inte kan ses som en lika övertygande 
faktor.  

5.6 Finansiella aspekten av crowdfunding 
I kommande sektion kommer den finansiella aspekten av crowdfunding att angripas samt 
analysera aspektens bristande egenskaper, vilket påvisats av tidigare forskning. Som tidigare 
analysavsnitt kommer dispositionen vara indelad efter respondenternas svar, för att sedermera 
avslutas i en summerande reflektion. 

5.6.1 Crowdfundingplattformen 
Valentin konstaterar i resultatet att crowdfunding kan fungera likt en hävstång till andra 
kapitalkällor, vilket går i linje med Youngs resultat (2013), som benämner att över 50 % av 
projektägare som nyttjar crowdfunding som finansieringsform förmår komplettera med andra 
finansieringskällor för att anskaffa det totala kapitalbehovet. Enligt FundedBymes 
representant, Dong Xing Tan, misslyckas inte sällan projektägaren att leverera 
motprestationen inom utsatt tid eller inte alls. Resonemanget ovan understöder den studie 
Mollick (2013) genomfört, vilken påvisar att så mycket som 75 % av utlovade motprestation 
sker efter avtalad tid. Analysen ovan påvisar aspektens två skilda komponenter, där ena 
faktorn rör projektets insamlande kapitalvolym och den andra faktorn rör projektägarens 
motprestation gentemot eventuella investerare. Med utgångspunkt ur resonemanget ovan 
anser vi följaktligen aspekten som adekvat för finansieringsmetodiken.  

5.6.2 Projektägaren  
Utöver crowdfunding, har Myrstrand försökt få sitt projekt finansierat genom andra 
kapitalkällor som exempelvis statliga bidrag. Även Lundgren har vänt sig mot statliga 
instanser för att finansiera sitt projekt, även om han beskriver bidragstagande för att realisera 
projekt som osäkert. De både menar även att crowdfunding är en finansieringsform som 
lämpar sig bäst för projekt som förutsätter mindre kapitalvolymer och rubricerar 
finansieringsmetoden likt ett stödsystem till kompletterande kapitalkällor. Projektägarnas svar 
i studiens resultat avslöjar till viss mån den påstådda bristande egenskap, föranledd av Young 
(2013), vad gäller att tillgodose önskad kapitalvolym till projektet. Youngs studie (2013) 
påvisar att hälften av de som via crowdfunding finansierar projekt eller nysatsningar tvingas 
fylla ut med andra kapitalkällor. Mollicks studie (2013), vilken påvisar att så mycket som 
75% av den utlovade motprestationen sker efter avtalad tid, återfinns inga adekvata 
återkopplingar till ur projektägarnas svar.  
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5.6.3 Investeraren  
De faktorer, vilka ingår under den finansiella aspekten, rör projektens bristande kapitalvolym 
samt projektägarens försenade motprestation gentemot eventuella investerare. Med 
utgångspunkt ur Nordvall och Geijers svar kan således studien inte bekräfta dessa finansiella 
faktorer, vilka belysts av Young (2013) och Mollick (2013) som avgörande för en utbredning 
av crowdfunding. Detta då inget av Nordvall och Geijers svar kan kopplas till de faktorer 
studien valt att undersöka, vilken genererar tolkningen att Nordvall inte finner aspekten som 
aktuell. Det är föga förvånande att den faktorn, vad gäller att tillgodose önskad kapitalvolym 
till projektet, uppfattas vara av ringa betydelse ur investerares synvinkel. Vad gäller faktorn 
hemmahörande i Mollicks studie (2013), vilken påvisar att hela 75 % av projektägarens 
avtalade motprestation är försenad, anser vi vara av oanträffbart slag för studiens investerare. 
Ur argumenteringen ovan dementerar studien den finansiella aspekten som adekvat ur ett 
investeringsperspektiv.  

5.6.4 Konklusion 
Vi kan utifrån studiens resultat påvisa att crowdfunding inte sällan misslyckas med att uppnå 
önskvärd kapitalvolym. Vi har likväl tillfodrats en mer dynamisk bild, med utgångspunkt ur 
studiens resultat, vad gäller den finansiella aspekten av crowdfunding. Detta då den 
finansiella aspekten av crowdfunding kan förklaras likt en språngbräda till andra finansiella 
källor, vilket kan innebära att önskad kapitalvolym uppnås senare i processen. Denna faktor 
upplevs som högst relevant för projektägarna i studien, och påvisas även utifrån 
respondenterna vilka representerar crowdfundingplattformerna. Därmed kan faktorns relevans 
till crowdfunding bekräftas, även om den inte beskrivs som framhävande bland studiens 
respondenter, vilka representerar investerarperspektivet. Vad gäller den andra faktorn av 
aspekten, att 75 % av motprestationen försenas eller uteblir, kan studien inte påvisa samma 
korrelation. Detta eftersom studien inte erhållit adekvata bevis för att identifiera liknande 
utveckling som Mollick (2013) påvisat i sin studie. Anledningen till dementerandet skulle 
kunna härledas till Valentins resonemang, att regleringen i Sverige omöjliggör en omfattande 
misskötsel av projektägaren. Detta exempelvis för att konsumentköplagen träder i kraft vid en 
crowdfundingkampanj, vilken reducerar ansvaret för projektägaren.   
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6 Slutsats 
___________________________________________________________________________ 

Denna sektion avser att, utifrån föregående analysdel, summera och frambringa de slutsatser 
studien genererat. Avdelningen syftar likaledes till att besvara studiens upprättade 
forskningsfrågor som skall utgöra lösningen på dess problemformulering. 
___________________________________________________________________________ 
 
I vilket företagsskede lämpar sig crowdfunding bäst? 

Studien påvisar att samtliga steg omnämnda inom pecking-order-teorin, existerar inom 
crowdfunding genom finansieringsformerna; reward based crowdfunding, loan based 
crowdfunding samt equity based crowdfunding. Vidare kan studien understryka att 
projektägare som nyttjar crowdfunding som finansieringskälla resonerar likt pecking-order-
teorins metodik, dvs. att de föredrar internt kapital, före lånat kapital, före uppoffring av 
ägarandelar. Därmed kan fastställas att pecking-order-teorin fungerar väl för att beskriva 
crowdfunding. Studien påvisar att crowdfunding generellt sett lämpar sig mycket väl i tidiga 
företagsskeden.  
 
Hur ter sig relationsstrukturen mellan berörda parter inom en crowdfundingkampanj? 

Studien kan bekräfta att relationen inom crowdfunding präglas av informationsasymmetri och 
därmed innefattar risker som moral hazard och adverse selection. Det har emellertid även 
påvisats att relationen inom crowdfundingkampanjer innefattar en tredje part, vilken utgörs av 
crowdfundingplattformen. Utifrån studiens analysavsnitt kan det bekräftas att agentteorin 
lämpar sig för att beskriva relationen mellan projektägaren och investeraren inom en 
crowdfundingkampanj.  

Vilka aspekter är av vikt för att förhindra alternativt påskynda en spridning av 
finansieringsformen? 
 
Den marknadsorienterade aspektens påverkan kan med hjälp av denna studie bekräftas till vis 
del. Vad som definitivt kan verifieras är att det existerar ett marknadsmässigt fokus inom 
crowdfundingkampanjer som tillhandahåller projekt indikatorer huruvida marknaden kommer 
besvara projektet om det förverkligas. Risker för projektägare, kopplat till exponering av idéer 
verifieras svagt i denna studie, det är därmed besvärligt att fastställa om den 
marknadsorienterade aspekten utgör en reell risk inom crowdfundingkampanjer. Den 
marknadsmässiga aspekten kan därmed verifieras som huvudsakligen påskyndande av 
crowdfunding som finansieringsform.  
 
Den sociala nätverksaspekten kan utifrån studiens analysavsnitt verifieras tämligen starkt, 
detta eftersom ett utbrett socialt nätverk enligt studiens resultat utgör en fullkomligt 
avgörande faktor för huruvida en crowdfundingkampanj kommer visa sig vara framgångsrik. 
Studien kan likaså påvisa ett samband mellan lyckade crowdfundingkampanjer och hög 
aktivitet på sociala medier, även om sambandet inte kan uttryckas lika tydligt som vikten av 
ett omfattande socialt nätverk. I och med att den sociala aspekten visat sig vara högst 
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betydelsefull för framgångsrika crowdfundingkampanjer, är det rimligt att göra antagandet att 
aspekten påskyndar en spridning av finansieringsmetoden, crowdfunding.  
 
Denna studie kan även till viss mån verifiera den finansiella aspekten som relevant för 
finansieringsformen, crowdfunding. Detta eftersom studien påvisar att andra 
finansieringskällor utöver crowdfunding ofta nyttjas, och crowdfunding fungerar istället likt 
en språngbräda till alternativa kapitalkällor. Studien kan emellertid inte visa att en 
motprestation inte levereras efter avtalad tid, eller inte alls, i en större utsträckning. Den 
finansiella aspekten bedöms således som icke adekvat, för att hindra en spridning av 
finansieringsmetodiken, då den tycks sakna relevans för crowdfundingkampanjer i Sverige.  
 
Hur kan crowdfunding utgöra lösningen på den problematik nya företag upplever vid erhållandet 
av kapital? 

Crowdfunding kan med hjälp av dessa tre skepnader; reward based crowdfunding, loan based 
crowdfunding samt equity based crowdfunding, utgöra en lösning för att balansera det 
finansiella gap nyföretagare och projektägare upplever då de finner det besvärligt att 
finansiera projekt. Nyföretagare och projektägare erbjuds alltså en möjlighet att åtminstone 
kunna påbörja finansiering av projektet, en möjlighet som utan finansieringsformens existens 
förmodligen uteblivit. Emellertid kan inte undertecknad påvisa att crowdfunding allena kan 
överbrygga det finansiella vakuumet, dock kan studien påvisa att finansieringsformen förmår 
utgöra komplement till traditionell finansiering alternativt fungera likt en språngbräda att 
attrahera andra finansiella medel. I syfte att knyta ihop säcken återkopplas nu studiens resultat 
till den modell som redogjordes för i problemdiskussionen, nämligen figur 2 av Cumming & 
Johan, 2014. Syftet är nu att inkludera crowdfunding i ett utav skedena inom vilka andra 
finansieringskällor presenterats, utifrån vad som kommits fram till i undersökningen. 
Kontentan av studien blir således att crowdfunding bör placeras i enlighet med nedanstående 
figur, huvudsakligen inom steg 1, seed capital, det är emellertid inte otänkbart att 
finansieringsformen besitter en betydande roll inom de tre resterande faserna, genom i 
synnerhet equity based- samt loan based crowdfunding.     

Figur 5 

	  

	  

	  
	  

	   	   	  

Cumming & Johan, 2006. Red. Karlsson & Modigh, 2014 
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7 Diskussion  
_______________________________________________________________________ 
Studiens avslutande kapitel, diskussion, avser diskutera studiens slutsatser i syfte att 
underlätta för framtida undersökningar. 
_______________________________________________________________________ 

Analysen av den finansiella aspekten samt sociala nätverksaspekten av crowdfunding lämnar 
utrymme för en framtida forskningsfråga kopplat till studiens respondenters svar. 
Projektägarna hävdar att crowdfunding lämpar sig bäst för projekt eller nysatsningar som 
förmår lägre kapitalvolymer, samtidigt som det finns exempel på crowdfundingkampanjer 
som lockat till sig nästintill utomjordiska summor genom finansieringsmetoden. 
Respondenterna som representerar projektägarna i denna undersökning förfogar över projekt 
av mindre dignitet och tycks inte besitta synnerligen omfattande sociala nätverk. Därmed är 
det inte omöjligt att synen på crowdfundings lämplighet är kopplat till det sociala nätverkets 
bredd och omfattning, samt en mer uppenbar faktor, essensen i projektets grundidé. Vi 
efterlyser därför framtida studier som undersöker synen på crowdfunding bland projektägare 
över mycket stora projekt. 
  
Studiens respondenter påvisar följaktligen ingen större oro, vad gäller att exponera projektets 
essens i tidigt skede. Vi anar emellertid att denna faktor torde äga större genomslagskraft hos 
företag där produkten eller tjänsten anses vara av innovativ art. Således anser vi att en studie 
om crowdfunding, med inriktning mot innovativa företag, vore att önska för att helt avslå 
alternativt bekräfta den marknadsmässiga aspekten. Kan exempelvis den marknadsorienterade 
aspekten vara en mer påtaglig risk i dessa sammanhang, då immateriella rättigheter i en högre 
omfattning spelar in? Det vore därmed intresseväckande att i framtiden ta del av studier som 
utför en liknande undersökning som denna, fast av ytterst innovativa företags 
crowdfundingkampanjer. 
  
Studiens fokus, d.v.s. inriktningen på företagets tidiga faser, har påvisat att crowdfunding kan 
äga stor betydelse vad gäller att förse projekt, alternativt företag, kapital. Undertecknad 
förespråkar dock att man bör undersöka metodikens genomslagseffekt vad gäller företagets 
senare faser, förslagsvis med hjälp av en djupare utredning gällande equity based 
crowdfunding allena. Vi efterlyser även studier, av mer kvantitativt slag, i syfte att 
konkretisera metodikens utbredning i Sverige, då undertecknad kommit till korta att erfordra 
berörd data.  Undersökningens respondenter innefattas samtliga av crowdfundingkampanjers 
ramar, vilket kan påstås förse studien med ett förhållandevis smalt perspektiv. För att vidga 
dessa vyer kan det anses lämpligt att föreslå framtida forskare att involvera utomstående 
parter i undersökningar, i syfte att uppnå en mer mångfacetterad bild. Förslagsvis kan 
människor inom banksektorn höras dels för att de sällan figurerar i samband med 
crowdfunding och därför inte involveras i den triangel finansieringsformen utgör, men också 
eftersom crowdfunding tordes ses som en konkurrerande finansieringsform till banklån. 
Vidare kan personer verkande inom banksektorn komplettera en liknande studie genom att de 
kan antas äga större perspektiv gällande huruvida alternativa finansieringsformer, som i 
synnerhet crowdfunding, kan överbrygga det finansiella gap företagare bevittnar.
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Bilaga 1 – Frågor till projektägarna 
Avdelning 1. Frågor gällande er verksamhet 

Fråga 1. Beskriv ert projekt i korthet 

Fråga 2. Vad var incitamentet att starta upp verksamheten/projektet? 

Fråga 3. Varför valde ni att använda crowdfunding som finansieringskälla till ert projekt? 

Fråga 4. Vilken plattform använder/har ni använt för att tillhandahålla kapital för projektet? 

Fråga 5. Hur länge har projektet funnits på en crowdfunding-plattform?  

Fråga 6. Är crowdfunding det enda finansieringsverktyget projektet kommer nyttja eller är 
andra metoder också aktuella/eller kommer vara i framtiden?  

Avdelning 2. Er syn på crowdfunding? 

Fråga 7. Begreppet crowdfunding har ingen vedertagen definition, vilket skapar utrymme för 
olika tolkningar, men hur ser du på begreppet crowdfunding?  

Fråga 8. Inte sällan går det att identifiera olika faser i samband med kapitaltillfodring, 
exempelvis kan en lånprocess startas med ett besök på banken. Kan du beskriva den process 
som ni erfarit i samband med att söka kapital med hjälp av crowdfunding?  

Avdelning 3. När crowdfunding lämpar sig 

Fråga 9. Man brukar inom företagsekonomin tala om olika skeden i företagsverksamheter, 
inom vilka olika finansieringsformer är bäst lämpade. När skulle du bedöma att crowdfunding 
lämpar sig bäst? I vilket skede dvs. 

Avdelning 4. Relationen mellan agerande parter 

Fråga 10. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan entreprenören/projektägaren, vilken 
söker kapital, och den grupp som är beredda att tillhandahålla med kapital? 

Avdelning 5. Frågor gällande metodens fördelar/nackdelar? 

Fråga 11. Vilka fördelar ser du crowdfunding besitter jämfört med andra kapitalkällor? 

 Fråga 12. Om du skall se till crowdfundings brister, vilka ser du? 

Avdelning 6. Öriga frågor 

Fråga 13. Vilken betydelse kan crowdfunding ha för betydelse för små alternativt nya 
företag/projekt? 

Fråga 14. Kan ni identifiera någonting som talar för att metoden kommer att öka alternativt 
minska i utsträckning? 

Fråga 15. Hur kan ni som projektägare skydda er idé i samband med att använda 
crowdfunding som finansieringskälla, då ni exponerar projekts essens?  

Fråga 16. Ser du några möjligheter med crowdfunding ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? 

Fråga 17. Bedömer ni att företagares/projektägares sociala nätverk och miljö påverkar 
möjligheten att erhålla kapital genom crowdfunding? 

 



	   50	  

Bilaga 2 – Frågor till crowdfundingplattformarna 
 
Avdelning 1. Frågor gällande er verksamhet 

Fråga 1. Vad var incitamentet att starta upp er crowdfundingplattform? 

Fråga 2. Skulle du bedöma aktiviteten på plattformen som hög eller låg?  

Avdelning 2. Er syn på crowdfunding? 

Fråga 3. Begreppet crowdfunding har ingen vedertagen definition, vilket skapar utrymme för 
olika tolkningar, men hur ser du på begreppet crowdfunding?   

Fråga 4. Inte sällan går det att identifiera olika faser i samband med kapitaltillfodring, 
exempelvis kan en lånprocess startas med ett besök på banken. Kan du beskriva en typprocess 
som företag eller projekt, som vänder sig till er som ombud, genomgår i 
crowdfundingprocessen?   

Avdelning 3. När crowdfunding lämpar sig 

Fråga 5. Man brukar inom företagsekonomin tala om olika skeden i företagsverksamheter, 
inom vilka olika finansieringsformer är bäst lämpade. När skulle du bedöma att crowdfunding 
lämpar sig bäst? I vilket skede dvs.  

Avdelning 4. Relationen mellan agerande parter 

 Fråga 6. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan entreprenören, vilken söker kapital, och 
ni som fungerar likt ombud för investerare?  

Fråga 7. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan entreprenören, vilken söker kapital, och 
den grupp som är beredda att tillhandahålla med kapital?  

Avdelning 5. Frågor gällande för- och nackdelar? 

Fråga 8. Vilka fördelar ser du crowdfunding besitter jämfört med andra kapitalkällor? 

Fråga 9. Om du skall se till crowdfundings brister, vilka ser du? 

Avdelning 6. Öriga frågor 

Fråga 10. Vilken betydelse kan crowdfunding ha för betydelse för små alternativt nya 
företag/projekt? 

Fråga 11. Hur bedömer ni framtidsutsikterna ut för crowdfunding? 

Fråga 12. Ser ni något problem för projektägaren att skydda sin idé, i samband med att 
använda crowdfunding som finansieringskälla, då ni exponerar projekts essense?  

Fråga 13. Ser du några möjligheter med crowdfunding ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? 

Fråga 14. Bedömer ni att företagares/projektägares sociala nätverk och miljö påverkar 
möjligheten att erhålla kapital genom crowdfunding? 
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Bilaga 3 – Frågor till investeraren 
Avdelning 1. Frågor gällande er verksamhet 

Fråga 1. Beskriv er verksamhet i korthet?   

Fråga 2. Vilket var ert incitamentet att investera i crowdfunding ? 

Fråga 4. Vilken plattform använder/har ni använt för att investera i projektet? 

Avdelning 2. Er syn på crowdfunding? 

Fråga 7.  Begreppet crowdfunding har ingen vedertagen definition, vilket skapar utrymme för 
olika tolkningar, men hur ser du på begreppet crowdfunding?   

Fråga 8. Inte sällan går det att identifiera olika faser i samband med kapitaltillfodring, 
exempelvis kan en lånprocess startas med ett besök på banken. Kan du beskriva den process 
som ni erfarit i samband med crowdfunding?  

Avdelning 3. När crowdfunding lämpar sig 

Fråga 9. Man brukar inom företagsekonomin tala om olika skeden i företagsverksamheter, 
inom vilka olika finansieringsformer är bäst lämpade.  När skulle du bedöma att 
crowdfunding lämpar sig bäst? I vilket skede dvs. 

Avdelning 4. Relationen mellan agerande parter 

Fråga 10. Hur skulle du beskriva förhållandet mellan entreprenören/projektägaren, vilken 
söker kapital, och den grupp som är beredda att tillhandahålla med kapital? 

Fråga 11. Det torde existera ett övertag, vad gäller information, till förmån för 
projektägare/entreprenörer gentemot investerare. Hur säkerställer ni som investerare att 
entreprenören gör vad den skall? 

Avdelning 5. Frågor gällande för- och nackdelar? 

Fråga 12. Vilka fördelar ser du crowdfunding besitter jämfört med andra kapitalkällor? 

Fråga 13. Om du skall se till crowdfundings brister, vilka ser du? 

Avdelning 6. Öriga frågor 

Fråga 14. Vilken betydelse kan crowdfunding ha för betydelse för små alternativt nya 
företag/projekt? 

Fråga 15. Hur bedömer ni framtidsutsikterna ut för crowdfunding? 

Fråga 16. Ser ni något problem för projektägaren att skydda sin idé, i samband med att 
använda crowdfunding som finansieringskälla, då ni exponerar projekts essense?  

Fråga 17. Ser du några möjligheter med crowdfunding ur ett samhällsekonomiskt perspektiv? 

Fråga 18. Bedömer ni att företagares/projektägares sociala nätverk och miljö påverkar 
möjligheten att erhålla kapital genom crowdfunding?  

 


