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Förord 
 
Vi vill främst tacka våra respondenter för att de, genom deras samarbetsvilja, har gjort det 
möjligt för oss att genomföra denna studie. Deras engagemang och intresse av både ämnet och 
vår studie har varit en stor motiverande faktor under processens gång. Därefter vill vi tacka 
uppsatsens handledare som har stöttat oss med riktlinjer under vägen. Vi vill även tacka lärare 
från våra tidigare finansieringskurser för att de fått oss att fatta tycke för ämnet. 
Avslutningsvis vill vi tacka uppsatsens två opponentgrupper som vid samtliga oppositioner 
kommit med bra synpunkter och konstruktiv kritik. 
 
Tack! 
 
Therese Nilsson & Sara Ohlsson



	   	   	  

Sammanfattning 
Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka i vilken utsträckning ett finansiellt 
gap ligger till grund för svenska företags användning av lånebaserad crowdfunding, även 
kallat peer-to-peer-lån. Vidare syftar studien till att kartlägga svenska företags erfarenheter av 
peer-to-peer-lån i form av dess för- samt nackdelar. Undersökningen utgår från åtta svenska 
företag med olika erfarenheter av finansieringsverktyget. Som kompletterande empirikälla 
genomfördes också en intervju med en representant från en av de svenska storbankerna. 
Studiens teoretiska referensram består dels utav teorier som syftar till att ge en bakgrund till 
varför företag föredrar att finansiera sig med lån framför externt ägarkapital samt svenska 
SME’s problematiska förutsättningar för att få banklån. Vidare utgår uppsatsen från tidigare 
studier på ämnena peer-to-peer-lån och crowdfunding.  
 
Studiens slutsats visar på att det i vissa fall förefaller vara ett finansiellt gap som ligger till 
grund för svenska företags användning av peer-to-peer-lån. Marknadsföring, möjligheten att 
slippa banken samt att det är ett billigare finansieringsalternativ utgör ytterligare motiv som 
får företag att välja peer-to-peer-lån som finansieringsverktyg. Fler för- och nackdelar med 
peer-to-peer-lån identifieras genom studiens intervjuer med de svenska företagen som använt 
sig av finansieringsverktyget. Att processen är snabb och enkel samt att den ställer lägre krav 
vid ansökan om kapital jämfört med andra finansieringsverktyg är de två fördelar som flest 
respondenter i studien uttryckte med peer-to-peer-lån. Att peer-to-peer-lån är ett offentligt 
finansieringsverktyg var den nackdel som upplevdes som störst för det företag som 
medverkade i uppsatsens undersökning.  
 
Nyckelord 
peer-to-peer-lån, lånebaserad crowdfunding, SME, finansiellt gap, kreditfinansiering 
 



	   	   	  

Abstract 
This is a qualitative study that aims to examine the extent to which a financial gap is the 
reason for why swedish companies use debt-based crowdfunding, also known as peer-to-peer 
lending. Furthermore, the study aims to identify swedish companies' experiences of peer-to-
peer lending in the form of its pros and cons. The study is based on eight swedish companies 
with different experiences of the funding method. A complementary empirical source 
consisted of an interview with a representative from one of the major swedish banks. The 
study's theoretical framework consists out of theories that aim to provide a background to 
why companies prefer to finance themselves with loans primarily to external equity and the 
swedish SME's problems with obtaining finance through banks loans. Further, this paper is 
based on previous studies on the topics peer-to-peer lending and crowdfunding.  
 
The conclusion of this paper indicates that in some cases it appear to be a financial gap that 
forms the basis of why swedish companies use peer-to-peer lending. Marketing, the ability to 
avoid the bank and the fact that it is a cheaper financing option are additional reasons to why 
swedish companies choosing to use peer-to-peer lending as a funding method. Pros and cons 
of peer-to-peer lending are identified through the study's interviews with swedish companies 
that used the financing tool. That the process is fast and simple and that it requires less 
demands when applying for capital compared with other funding methods are the two benefits 
that most respondents in the study expressed with peer-to-peer lending. Furthermore the fact 
that peer-to-peer lending is a public funding method was the main drawback as it was 
experienced by most of the companies that participated in the study. 
	  
Keywords 
Peer-to-peer	  lending,	  loanbased	  crowdfunding,	  SME,	  financial	  gap,	  credit	  financing	  
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Begreppsdefinitioner 
 
Almi – Ett företag som ägs av staten och erbjuder lån och riskkapital till SME 
 
Entreprenör - En person som har startat och driver företag 
 
Interna scoringsystem - System som banken använder för att utvärdera en låneansökan  
 
Kreditfinansiering - Kapital till företag i form av lån 
 
Projektägare - En person som har startat ett crowdfunding-projekt 
 
Riskkapitalist - En person som går in med kapital i ett företag mot ägarandelar 
 
SME - En beteckning för mikro, små och medelstora företag. I denna uppsats används den 
Europeiska kommissionens (2015) definition av SME som är: företag med färre än 250 
anställda samt en omsättning på mindre än 50 miljoner euro eller en balansomslutning på 
mindre än 43 miljoner euro. 
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1. Inledning 
 
Inledningsvis presenteras en bakgrund till ämnesområdet samt problematisering kring detta. 
Detta följs av en problemdiskussion vilket slutligen mynnar ut i en problemformulering och 
syfte för undersökningen. Slutligen nämns de avgränsningar som har gjorts samt en 
disposition för uppsatsens struktur. 
	  

1.1 Bakgrund 
Mikro, små och medelstora företag dominerar idag svenskt näringsliv, dessa företag, även 
kallade SME, utgör 99,9% av alla företag i Sverige och står för 66 % av sysselsättningen på 
den svenska arbetsmarknaden (GD näringsliv 2014). SME står även för en betydande och 
växande del av förnyelse och innovation och bidrar således till samhällets utveckling 
(Bjerkesjö 2011). Utifrån dessa faktorer bör det vara av intresse för det svenska samhället att 
SME har tillgång till kapital vid uppstart och expansion (Berggren, Olofsson & Silver 2000). 
Studier har dock visat på att kapital ofta är en bristvara för SME i dessa faser vilket kan leda 
till problem för företagen (Bjerkesjö 2011; Bruton et. al 2015; Frost 1954; Pierrakis & Collins 
2013). Problematiken benämns ofta som ett finansiellt gap då företagens efterfrågan på 
kapital överstiger investerarnas utbud av finansiella medel (Bruton 2015; Frost 1954; 
Winborg & Landström 2001).  
 
Traditionella finansieringsverktyg för SME är banklån, formellt och informellt riskkapital, 
venture capital samt statliga lån och bidrag (Landström & Löwegren 2009, s.260-268). Det 
har visat sig att SME i störst utsträckning använder sig av banklån vid behov av externt 
kapital (Berggren, Olofsson & Silver 2000; Bjerkesjö et al. 2011; Mach, Carter & Slattery 
2014; Winborg & Landström 2001; Pierrakis & Collins 2013). Företag som är i behov av 
externt kapital föredrar att söka banklån framför att vända sig till en riskkapitalist (Myers 
1984). Anledningen till denna preferensordning är att om en riskapitalist köper ägarandelar i 
företaget förändras ägarstrukturen vilket resulterar i att de ursprungliga ägarna riskerar att 
förlora kontroll över företaget. Om företaget istället använder banklån som 
finansieringsverktyg ändras inte ägarstrukturen och ägarna behåller på så sätt kontrollen . 
 
Traditionellt sett har Sveriges näringsliv dominerats av stora företag i större utsträckning än 
andra länder (Berggren, Olofsson & Silver 2000), därav är bankernas krav i stor utsträckning 
anpassat efter denna typ av verksamhet och dess kalkyler. Ett exempel på detta är att banker 
ställer höga krav på säkerhet och legitimitet hos företag som vill låna pengar, dessa kan vara 
svåra att uppfylla för SME som ofta inte är lika transparenta som större företag (Mach, Carter 
& Slattery 2014). Att banker har svårt att anpassa sig efter SME upplevs dels bero på att 
banktjänstemännen inte har någon kunskap om företagets bransch eller marknad vilket 
resulterar i att företagen känner sig missförstådda i kontakten med banken (Silver & Vegholm 
2009). Vidare anses bankens centraliserade och standardiserade system i kombination med en 
bristfällig kommunikation mellan SME och banken vara ytterligare bidragande faktorer till 
varför bankerna har svårt att anpassa sig efter SME (Silver & Vegholm 2009). Svenska 
banker baserar till största del sina utvärderingar på faktiska tillgångar och faktorer som 
förflyttar risken från banken till låntagaren, därav behöver ofta ägare till SME gå in med en 
stor personlig säkerhet, som exempelvis deras egna fastigheter (Bruns & Fletcher 2008). 
Möjligheten för SME att erhålla banklån har dessutom minskat under de senaste åren som 
följd av den finansiella krisen år 2008 (Pierrakis & Collins 2013).  
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Många SME är missnöjda med bankens restriktiva agerande och upplever att det är svårt att få 
kreditfinansiering via banken, detta har således bidragit till en ökad användning av de 
entreprenöriella finansieringsformerna mikrolån och crowdfunding (Bruton et al. 2015). 
Mikrolån användes ursprungligen som en ekonomisk lösning för människor som levde i 
fattigdom i utvecklingsländer, lånen kom då från fristående ickevinstdrivande organisationer 
(Khavul 2010, se Bruton et al 2015). Dessa organisationer kan på ett lättare sätt än banken 
reducera den informationsasymmetri som finns mellan långivare och låntagare genom att 
utveckla och mobilisera sociala kontaktnät i städerna och således möjliggöra dessa lån. 
Mikrolån har idag spridit sig globalt och används nu också av entreprenörer i industriländer 
som har problem med att finansiera sina verksamheter (Freedman 2000, se Bruton et al. 
2015). Crowdfunding är ett senare finansieringsverktyg som vuxit fram parallellt i flera 
industriländer och användningen av finansieringsverktyget har ökat kraftigt efter den 
finansiella krisen (Bruton et al. 2015). Utvecklingen av finansieringsverktyget har skett snabbt 
och idag finns det fyra olika former av crowdfunding; donationsbaserad, belöningsbaserad, 
ägarbaserad samt lånebaserad (Mollick 2014). Gemensamt för dessa fyra former är att 
privatpersoner och företag genom att använda sig av crowdfunding har möjlighet att erhålla 
kapital från en grupp av individer istället för från en professionell källa, exempelvis en bank 
eller riskkapitalist. Finansieringsverktyget är internetbaserat och utgörs av onlineplattformar 
vilket ger den som vill erhålla kapital möjligheten att nå ut globalt till många individer 
(Bruton et al. 2015). För att kunna generera kapital från en grupp av individer är en väsentlig 
förutsättning för crowdfunding att finansieringsverktyget är offentligt, det vill säga att 
kapitalansökningen finns tillgänglig för allmänheten via de internetbaserade plattformarna. 
Crowdfunding är ett finansieringsverktyg som idag används för att finansiera allt från enstaka 
events till utveckling av företag och produkter. En definition av crowdfunding är:  
 

Crowdfunding refers to the efforts by entrepreneurial 
individuals and groups – cultural, social, and for-profit – to 
fund their ventures by drawing on relatively small 
contributions from a relatively large number of individuals 
using the internet, without standard financial intermediaries. 
(Mollick 2014, s. 2)  

 
 
Lånebaserad crowdfunding, även kallat peer-to-peer-lån, är en form av finansiering som 
växer fort bland svenska företag idag (Leijonhufvud 2015). Vid lånebaserad crowdfunding 
erbjuder sig privatpersoner att låna ut kapital mot en ränta (Bruton et al. 2015). Förutom att 
användningen av dessa finansieringsformer ökar på grund av företagens ökade efterfråga på 
kapital beror ökningen också på de senaste årens låga sparräntor. De låga sparräntorna 
motiverar privatpersoner att plocka ut sina pengar från banken för att istället investera dem 
via crowdfunding plattformarna (a.a). Genom att låna ut sina pengar till ett företag som ansökt 
om peer-to-peer-lån kan individen generera en högre ränteinkomst än den via banken (a.a). 
Detta påverkar det maktövertag som bankerna tidigare har haft då företag och privatpersoner 
nu har ett annat alternativ än att vända sig till banken för att erhålla kapital eller förräntning av 
sina pengar. På så sätt utgör crowdfunding-plattformarna konkurrerande verksamheter för 
banker.  
 
Peer-to-peer-plattformarna ställer lägre krav på företag som ansöker om lån är vad bankerna 
gör (Mach, Carter, Slattery 2014). Å ena sidan möjliggör detta för SME att erhålla lån, å 
andra sidan innebär det en större risk för långivaren vilka i detta fall består av privatpersoner 
som riskerar att inte få tillbaka sina pengar vid en eventuell konkurs (a.a). Risken speglar sig 
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dock i räntan som ofta är betydligt högre för peer-to-peer-lån än traditionella banklån. Det 
finns dock väldigt lite forskning på hur företagen klarar av den höga räntan. På sikt ses det 
som ohållbart att företag ska överleva om de alltid väljer att vända sig till peer-to-peer-lån för 
att erhålla externt kapital. Även om det lånen ger företagen en möjlighet att överleva för 
tillfället kan de generera höga kostnader som företaget till slut inte kan betala (a.a). 
 
Förutom lånebaserad crowdfunding finns ytterligare tre olika kategorier av crowdfunding 
(Mollick 2014); ägarbaserad, belöningsbaserad samt donationsbaserad. Vid ägarbaserad 
crowdfunding ges individer möjlighet att köpa ägarandelar i projektet och ofta används denna 
typ av crowdfunding när det är företag som söker kapital. Vid belöningsbaserad crowdfunding 
donerar individer pengar och erhåller för det en belöning som ofta är knyten till donationens 
storlek. Vid donationsbaserad crowdfunding donerar individer en valfri summa till projektet 
utan att få något tillbaka. Förutom finansieringsmöjligheten har donationsbaserad 
crowdfunding visat sig kunna bidra med såväl marknadsföringsfördelar samt ett vidgat 
kontaktnät för företagen (Gerber & Hui 2013). 
 

1.2 Problemdiskussion 
I Sverige är det, som i många andra länder, banken som är den vanligaste externa 
finansieringskällan när det kommer till finansiering av SME (Berggren, Olofsson & Silver 
2000; Bjerkesjö et al. 2011; Mach, Carter & Slattery 2014; Winborg & Landström 2001; 
Pierrakis & Collins 2013). Flertalet studier visar att banken har en stor betydelse för SME då 
det är den enskilt största externa kapitalkällan för denna typ av företag (Bjerkesjö et al. 2011; 
Mach, Carter & Slattery 2014).  Dock verkar det förekomma ett finansiellt gap då banken 
ställer krav som SME inte kan uppfylla (Mach, Carter & Slattery 2014), vilket försvårar 
företagens möjlighet till tillväxt.  
 
Tillväxt är viktigt både för företagen i sig och för samhället. Om tillväxten begränsas genom 
svårigheter för SME att få kreditfinansiering kan det leda till ett samhällsproblem i form av 
“onödig" arbetslöshet och minskad tillväxt, vilket framgår i en rapport från Företagarna 
(2015). Dock går det inte att utgå från att alla företag som inte får sin kreditansökan beviljad 
är ett samhällsproblem lika mycket som ett företagsproblem (Berggren, Olofsson & Silver 
2000). Troligtvis kan det, ur ett samhällsperspektiv, tvärtom vara både effektivt och rationellt 
då företag som inte har förutsättningarna för att generera avkastning inte bör få finansiering 
enbart för att de frågar efter det. Det kan enbart betraktas som ett samhällsproblem om företag 
med en förväntad tillväxt och avkastning inte får tillgång till de lån som de behöver 
(Berggren, Olofsson & Silver 2000). Kapitalförsörjningen till dessa företag, påverkar som 
tidigare nämnt, andra resurser i samhället som exempelvis arbetskraft. När utbudet av kapital 
stimuleras blir följden att efterfrågan på arbetskraft ökar vilket i sin tur gynnar samhället. 
Därav kan det vara motiverande att kunna erbjuda företag med större risk men en förväntad 
tillväxt och avkastning möjlighet till finansiering då detta kan vara samhällsekonomiskt bra 
(Berggren, Olofsson & Silver 2000).  
 
Peer-to-peer-lån ses som en alternativ möjlighet för SME att erhålla kreditfinansiering istället 
för att ta lån via banken, Bruton et al. (2015) menar att “Peer-to-peer have the potential to 
bridge the gap between supply and demand for entrepreneurial finance”. Dock är detta ett 
offentligt finansieringsverktyg, något som kan anses vara riskabelt för företag då intern 
information offentliggörs (Myers & Majluf 1984), vilket gör att peer-to-peer-lån inte 
nödvändigtvis ses som ett självklart val för alla företag som söker finansiering. En studie som 
gjorts av Pierrakis och Collins (2013) i Storbritannien visar till exempel att 
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finansieringsverktygets offentlighet utgör en nackdel enligt företag som använt sig av peer-to-
peer-lån. Studien visar också på ett flertal fördelar med finansieringsverktyget bland annat att 
det är en snabb process samt att företaget genom användning av peer-to-peer-lån slipper att 
använda sig av banken. I en annan studie av Gerber och Hui (2013), som gjordes på 
donationsbaserad crowdfunding, uppmärksammas andra motiv till att använda sig av 
crowdfunding än det ekonomiska. Denna studie visar även att marknadsföring samt möjlighet 
till att utveckla sitt kontaktnät är drivande faktorer till att använda sig av crowdfunding som 
finansieringsverktyg. 
 
Idag saknas det studier som undersöker peer-to-peer-lån i Sverige, vilket gör det intressant att 
undersöka hur svenska företag med erfarenhet av peer-to-peer-lån ställer sig till denna typ av 
kreditfinansiering. Utifrån uppfattningen om att det råder ett finansiellt gap för SME är det 
relevant att undersöka om ett upplevt finansiellt gap är en anledning till att företag har valt att 
använda peer-to-peer-lån. Vidare är det också intressant att jämföra om de svenska företagen 
upplever samma för- och nackdelar med finansieringsverktyget som de brittiska företagen 
från Pierrakis & Collins (2013) studie. Det är också intressant att undersöka huruvida det 
råder någon skillnad mellan de för- och nackdelar som finns med lånebaserad crowdfunding 
ställt mot de för- och nackdelar som Gerber och Hui’s (2013) studie funnit med 
donationsbaserad crowdfunding. 
 

1.3 Problemformulering 
Studiens problemformulering är uppdelad i två delfrågor: 

• I vilken utsträckning är svenska företags användning av peer-to-peer-lån en följd av ett 
finansiellt gap? 

• Vad har svenska företag med erfarenhet av peer-to-peer-lån upplevt för för- och 
nackdelar med finansieringsverktyget? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga hur peer-to-peer-lån används av företag i Sverige idag. Mer 
specifikt ämnar studien att undersöka i vilken utsträckning användandet av peer-to-peer-lån är 
en följd av ett finansiellt gap. Vidare syftar studien till att undersöka vad företag med 
erfarenhet av peer-to-peer-lån upplevt för för- och nackdelar med finansieringsverktyget. 
Studien ämnar således att ge en ögonblicksbild av fenomenet peer-to-peer-lån under de, vid 
studien, rådande förhållandena.  
 

1.5 Avgränsning 
Studien kommer inte att undersöka användningen av belönings-, ägar- eller donationsbaserad 
crowdfunding. Vidare kommer studien inte att involvera företag som ej använt sig av peer-to-
peer-plattformarna Toborrow samt FundedByMe. Studien kommer inte att 
undersöka medelstora företag, således avgränsas undersökningen till företag med mindre än 
50 anställda, mindre än 10 miljoner euro i omsättning eller balansomslutning.  
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1.6 Disposition 
	  
 
2. Teoretisk referensram 
I avsnittet teoretisk referensram presenteras de teorier och tidigare studier som uppsatsen utgår 
från och kommer förhålla sig till i analysen. De huvudsakliga teorier som presenteras är; Pecking 
Order Theory av Myers och Majluf (1984) och Winborg och Landströms (2001) redogörelse för 
det finansiella gapet och informationsasymmetri. Vidare kompletteras dessa teorier med tidigare 
studier kring ämnet av; Silver och Vegholm (2009), Bruton et al. (2015), Pierrakis och Collins 
(2013) och Gerber och Hui (2013). 
 
 
 
3. Metod 
I metodavsnittet beskrivs den metod som uppsatsens undersökning har utgått ifrån. Inledningsvis 
presenteras undersökningens forskningsansats och teoretiskt förhållningssätt som följs av 
undersökningstyp, forskningsstrategi och forskningsmetod. Vidare presenteras undersökningens 
urval och genomförande. Slutligen redogörs för verifiering av data samt metodkritik. 
 
 
 
4. Empiri och Analys 
Dispositionen för empiri och analys har valts att presenteras utefter ämnesområden. Inledningsvis 
presenteras empiri från en intervju med en bankrepresentant. Därefter presenteras företagens 
preferensordning vid val av finansieringsverktyg, vilket följs av det finansiella gapet, 
informationsasymmetri samt fördelar och nackdelar med peer-to-peer-lån. För varje 
ämnesområde presenteras först empiri som genererats från intervjuerna vilket sedan följs av en 
analys av ämnesområdet. Slutligen presenteras en slutanalys som behandlar alla ämnesområden. 
 
 
 
5. Slutsats 
I detta avsnitt presenteras en kortfattad slutsats som svarar på undersökningens 
problemformulering, denna är uppdelad efter de två delfrågorna som studien ämnar undersöka. 
 
 
 
6. Diskussion 
Inledningsvis förs en diskussion om motsägelsefulla för- och nackdelar, därefter diskuteras att 
peer-to-peer-lån är ett växande fenomen vilket kan medföra en intressant paradox. Därefter följer 
ett par förslag till vidare studier och vad dessa skulle kunna behandla.  
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska referensram som studien utgår från samt förhåller sig 
till. Inledningsvis presenteras Myers och Majluf Pecking Order Theory från år 1984, som är 
en grundläggande teori gällande företags preferensordning av finansieringskällor. Därefter 
ges läsaren en bakgrund till problemområdet där det finansiella gapet beskrivs som en 
eventuell följd av informationsasymmetri mellan företag och investerare.  Detta följs upp av 
en tidigare forskning gjord av Silver och Vegholm år 2009, som beskriver komplexiteten i 
relationen mellan SME och banker i Sverige. Därefter presenteras två olika studier som har 
undersökt det nyare finansieringsverktyget peer-to-peer-lån; Bruton et al. (2015) beskriver 
framväxten av detta fenomen medan Pierrakis och Collins studie från år 2013 syftar till att 
undersöka brittiska entreprenörers erfarenhet av peer-to-peer-lån. Avslutningsvis presenteras 
en studie av Gerber och Hui från år 2013 där forskarna har studerat donationsbaserad 
crowdfunding. 
 

2.1 Preferensordning av finansieringsverktyg 
Enligt Myers och Majluf (1984) har företag en preferensordning vid val av 
finansieringskällor, denna teori benämns som The Pecking Order Theory. Enligt författarna 
föredrar företag att finansiera sin verksamhet genom intern finansiering, exempelvis vinster, 
innan företag vänder sig till externt kapital, som kan bestå av exempelvis lån eller investering 
av riskkapitalist. Skulle ett behov av extern kapital dock uppstå anger denna preferensordning 
att lån är den form av externt kapital som ägarna skulle föredra (a.a.). Detta grundar sig på att 
banklån anses vara ett säkrare alternativ jämfört med nytt eget kapital från utomstående 
investerare. 
 
Myers och Majluf (1984) anser att företag genom nyemission riskerar att ge ut blandade 
signaler till omvärlden vilket gör det till ett osäkert finansieringsverktyg. Då ett företag väljer 
att emittera nya aktier kan investerare å ena sidan tolka detta som att företaget vill investera i 
ett projekt som ger dem möjlighet att växa vilket skulle gynna de som väljer att investera. Å 
andra sidan kan potentiella investerare bli misstänksamma över huruvida företagets aktier är 
korrekt värderade. Rätt till misstanke finns, menar Myers och Majluf (1984), då företagets 
nuvarande ägare tenderar att vilja skydda sin egen investering och då inte vill sälja aktier till 
ett underpris. Följden av detta blir att ägarna i en sådan situation skulle föredra lån. Är 
aktierna dock övervärderade gynnar det de befintliga ägarna om många investerar i företaget 
vid detta tillfälle, som följd av detta kan potentiella investerare misstänka att aktien är 
övervärderad när företaget vill utfärda en nyemission. 
 
Det är den asymmetriska informationen mellan investerare och företag som ligger till grund 
för svårigheten för en investerare att bedöma företagets värde, investerare har inte tillräckligt 
med insyn i verksamheten för att göra en korrekt bedömning (a.a.). Att ge ifrån sig för mycket 
information till investerare ses av Myers och Majluf (1984) som en riskabel handling av 
företagen. Detta då denna information kan spridas till konkurrenter som kan utnyttja 
informationen som en konkurrensfördel och exempelvis hinna före i en utvecklingsprocess. 
Detta menar Myers och Majluf (1984) även kommer att leda till ett minskat intresse hos 
potentiella investerare för företaget och handlingen blir på så sätt bli väldigt kostsamt för 
företaget. Antagandet om att detta händelseförlopp kommer att realiseras om för mycket 
information offentliggörs leder till att ägarna håller inne med allt för mycket information 
gentemot potentiella investerare och därför uteblir också investeringar (a.a.). 
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Myers och Majluf (1984) menar därför att banklån är betydligt säkrare alternativ vid extern 
finansiering eftersom företagen inte behöver offentliggöra information men fortfarande får in 
kapital. Därmed kan även värdet på företaget behållas. Dock uppmärksammar Myers och 
Majluf (1984) en nackdel för företag med att ta lån från banken då bankerna tenderar att 
utvärdera företaget i förväg vilket kan resultera i en betydligt lägre värdering än vid en 
utvärdering av en investerare som räknar in företagets möjlighet till tillväxt. Vilket i sin tur 
kan resultera i sämre eller uteblivna lånemöjligheter för företaget. 
 
Myers (1984) förklarar att ytterligare en bakomliggande orsak till företagens preferensordning 
vid behov av externt kapital baseras på att ägarna inte vill förlora kontroll över företaget. 
Därför föredrar ägarna att inte ta in riskkapitalister som bidrar med kapital mot en ägarandel i 
företaget, då det blir ytterligare en person som har möjlighet att till viss del kontrollera 
företaget.  
 

2.1.1 Koppling till studien 
Enligt Myers och Majluf (1984) bör lånebaserade finansieringsalternativ föredras före 
användning av externt ägarkapital, därav är det intressant att jämföra hur peer-to-peer-lån 
ställer sig i denna preferensordning. Enligt Myers och Majluf (1984)  är en fördel med 
banklån att företag undviker att offentliggöra information, denna fördel borde dock försvinna 
vid peer-to-peer-lån då denna typ av låneansökan är offentlig. Samtidigt menar Myers (1984) 
att företag genom att ta lån kan bibehålla kontrollen över företaget vilket ses som en fördel 
jämfört med att ta in externt ägarkapital. I analysen kommer dessa aspekter jämföras med hur 
företagen ställer sig till peer-to-peer-lån. Därav är det också intressant att jämföra detta med 
de för- samt nackdelar som respondenterna upplever med peer-to-peer-lån.  
 

2.2 Finansiella gapet och informationsasymmetri  
Winborg och Landström (2001) menar, med stöd i Davidsson et al. (1994, 1996) och Storey 
(1994), att det är vida känt att små och medelstora företag bidrar till ekonomisk tillväxt och 
skapande av arbetstillfällen i samhället. Vidare finns det flertalet studier (Bolton 1971; 
Stanworth & Gray, 1991; Storey 1994, se Winborg & Landström 2001) som påvisar att det 
finns ett finansiellt gap för dessa små och medelstora företag och att problemet ligger i att det 
råder svårigheter för dessa SME att attrahera externa finansiärer, såsom banker och 
riskkapitalister. Winborg och Landström (2001) refererar till Hughes (1996) och menar att 
problemet i sin tur leder till att SME’s tillväxt och utveckling begränsas. 
 
Det finansiella gapet kan förklaras av att det råder informationsasymmetri mellan finansiärer 
och företag (Storey 1994, se Winborg & Landström 2001). Winborg och Landström (2001) 
menar att detta kan bero på att det är svårt för företag att förmedla den specifika 
informationen som finansiärerna vill ha. I vissa fall kan det förefalla att företaget inte vill ge 
ifrån sig all information till externa aktörer eftersom det råder en risk att informationen sprids 
till konkurrenter. Det här leder till att finansiärerna finner svårigheter i att erhålla den 
informationen som behövs för att göra en kreditbedömning, detta resulterar i att finansiärerna 
upplever en osäkerhet som således utgör en högre risk (Nooteboom 1993, se Winborg & 
Landström 2001). Det kan även vara så att finansiärerna besitter information om potentialen i 
branschen som helhet som företaget själva inte besitter, informationsasymmetrin kan därmed 
anses vara två-sidig enligt Winborg och Landström (2001).  
 
Den informationsasymmetri som infinner sig mellan finansiärer och företag leder till högre 
transaktionskostnader, vilket är ytterligare en förklaring till finansiella gapet (Winborg & 
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Landström 2001). Dessa kostnader ökar då finansiärer behöver organisera och övervaka 
investeringsprocessen för att minska informationsasymmetrin mellan finansiären själv och 
företaget (Williamson 1981, se Winborg & Landström, 2001). Transaktionskostnaderna är 
lika oavsett storleken på det kapital som söks, vilket innebär att de relativa kostnaderna för 
finansiären kommer vara högre för lägre belopp, som oftare söks av små företag, än för högre 
belopp. De relativt höga transaktionskostnaderna kompenseras genom att små företag får en 
högre lånekostnad (Storey 1994, se Winborg & Landström 2001). Enligt Winborg och 
Landström (2001) kan en konsekvens av hög risk och höga transaktionskostnader vara att 
banker undviker att finansiera vissa grupper av företag helt och hållet. Sammanfattningsvis 
förklarar Winborg & Landström (2001) processen för småföretag att söka extern kapital som 
matchar deras behov som en relativt kostsam lösning, om kapitalet ens existerar. 
 
Landström (2003, s. 13) utvecklar detta och skriver om tre möjliga förklaringar till det 
finansiella gapet. Den första är att finansiärer inte har tillräcklig kompetens eller finansiella 
instrument för att analysera och hantera små företag, då instrumenten är utvecklade för att 
analysera stora och etablerade verksamheter. Den andra anledningen är, som tidigare nämnts, 
att de relativa transaktions- och kontrollkostnaderna är högre när det kommer till små företag. 
Vidare menar Landström (2003, s. 13) att risken för finansiär att investera i små och framfört 
unga företag är för hög då dessa tenderar att läggas ner eller gå i konkurs (Storey 1994, se 
Landström 2003, s. 13) 
 
Landström (2003, s. 13) vänder också på perspektivet och menar att företaget själv kan vara 
en bidragande orsak till att det finansiella gapet uppstår. En orsak kan, enligt Landström 
(2003, s. 14), vara att företaget inte har kunskap om vilka finansieringsmöjligheter som finns 
samt vad som krävs av företagen för att fånga finansiärernas intresse. En annan orsak kan vara 
att företagare har en negativ attityd till externt kapital, framför allt externt ägarkapital. Enligt 
Landström (2003, s. 13) har denna attityd ofta förklarats genom Pecking Order Theory som 
tidigare beskrivits. Företag väljer hellre externt kapital i form av lån istället för ägarkapital för 
att behålla kontroll över företaget vilket således utmynnar i en negativ inställning till externt 
ägarkapital. 
 

2.2.1 Koppling till studien 
Winborg och Landström (2001) visar, med stöd från andra studier, att det finns svårigheter för 
små och medelstora företag att erhålla den finansiering som behövs vid start och utveckling 
av verksamheten vilket i sin tur leder till ett finansiellt gap.  Men denna teori som bakgrund 
ämnar skribenterna att undersöka om respondenterna upplevt ett finansiellt gap och om detta 
är en anledning till att företagen valt att använda sig av peer-to-peer-lån. 
 
Vidare visar den ovanstående teori på att asymmetrisk information mellan företag och 
finansiärer utgör en problematik när företagen söker finansiering, som kan leda till ett 
finansiellt gap. Skribenterna vill därför undersöka om företagen anser att den asymmetriska 
informationen som råder mellan långivarna och dem själva påverkar deras möjligheter till 
finansiering, samt om det görs några försök till att minska den asymmetriska informationen 
från företagens sida i hopp om att erhålla ett lån. Skribenterna vill även jämföra om företagen 
upplever att långivarna gör några försök att minska informationsasymmetrin. 
 

2.3 Relationen mellan banker och SME i Sverige  
Silver och Vegholm (2009) skriver om relationen mellan SME och banker. Studien har 
analyserat bankernas möjlighet samt villighet till att anpassa sig efter deras SME-kunder, samt 
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hur banker uppfattas av SME och hur bankernas organisationer fungerar. Denna undersökning 
utgjordes av 60 stycken semistrukturerade intervjuer i Sverige, varav 45 intervjuer var med 
SME entreprenörer. De övriga 15 intervjuerna var med banktjänstemän från tre olika banker. 
 
Resultatet från studien tyder på att det finns kommunikationsproblem mellan banken och 
SME vilket resulterar i att de båda parterna har skilda förväntningar på varandra (a.a.). 
Bankerna verkar i första hand anpassa sig efter de inre omständigheterna i banken än efter 
deras SME kunder. Studien visade att entreprenören förväntar sig att lånehandläggaren fattar 
ett självständigt beslut, eftersom det är så som de själv hanterar sina beslut inom företaget. 
 Lånehandläggaren har dock inte alltid denna frihet och är i många fall tvungen att få beslutet 
godkänt av andra inom banken. Detta tenderar att förlänga låneprocessen och vara ett 
frustrerande moment för företag. 
 
Silver och Vegholm (2009) visar vidare att kontakten med banken var något som 
entreprenörerna upplevde som problematiskt. Det var enligt studiens resultat svårt för 
företagen att få någon kontakt med banken när de hade behovet av det. Enligt Silver och 
Vegholm (2009) finns det en brist på kommunikation under integrationsprocessen mellan 
banken och företaget. Företagen upplever själva att de anstränger sig för att anpassa sig efter 
sina kunder men att de inte blev bemötta med samma service från bankerna, vilket bidrog till 
att många övervägde att byta bank. Detta ihop med att entreprenörens uppfattning om att 
banktjänstemännen i många fall inte får fatta egna beslut resulterar i att entreprenören 
upplever att banken är väldigt oflexibel i sitt tillvägagångssätt. 
 
Entreprenörerna i Silver och Vegholms (2009) studie menar att bankerna ofta inte hade någon 
kunskap om deras bransch vilket gjorde kontakten mellan banken och entreprenören onödigt 
krånglig. Detta resulterar också i att banken inte kunde förstå entreprenörens behov. Från 
intervjuer med banktjänstemän får Silver och Vegholm (2009) fram att bankerna i första hand 
förlitar sig på det interna scoringsystemet (se begreppsdefinition) som finns inom banken. 
Resultatet av scoringmodellen bedöms sedan av två personer, därav fattas aldrig ett 
individuellt beslut. Utöver detta fann Silver och Vegholm (2009) att bankerna lägger stor 
tyngd på de tillgångar som företaget har och huruvida dessa kan fungera som säkerhet för 
lånet. Entreprenörer upplever enligt Silver och Vegholm (2009) att bankerna lägger för 
mycket vikt på säkerheten för lånet vilket skapar problem för många SME. Enligt Silver och 
Vegholm (2009) utgör de centraliserade och standardiserade system som finns inom bankerna 
en begränsning för den enskilde banktjänstemannen. 
 

2.3.1 Koppling till studien  
Silver och Vegholm (2009) kommer fram till att det finns kommunikationsproblem mellan 
SME och banker som skapar en frustration hos SME i Sverige. Det är intressant att jämföra 
om det finns likheter mellan Silver och Vegholms (2009) studie och respondenternas 
erfarenhet av banken i denna studie och om dessa kognitiva faktorer har påverkat företaget i 
deras val av peer-to-peer-lån som finansieringsverktyg. En jämförelse kan också göras mellan 
hur bankerna hanterar SME i Silver och Vegholms (2009) studie och hur representanten från 
banken i denna studie menar att processen går till.  
 

2.4 Framväxten och framtiden för peer-to-peer-lån 
Bruton et al. (2015) har gjort en skrivbordsundersökning utformad för att framhäva de frågor 
som forskarna själva anser existerar kring de nyare alternativa finansieringsverktygen 
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crowdfunding, mikrolån samt peer-to-peer-lån. De belyser även framväxten av dessa 
alternativa finansieringsverktyg. 
 
Bruton et al. (2015) menar att det i dagsläget finns ett större behov av finansiering för 
småföretag än vad som finns tillgängligt. En av de främsta anledningarna till detta menar 
författarna beror på bankernas avhållsamhet gällande lån till företagsverksamheter som är i 
behov av finansiering. Bruton et al. (2015) hänvisar till Pecking Order Theory (se avsnitt 2.1) 
och lyfter fram att företag ofta går efter en preferensordning när det kommer till 
finansieringskällor, där företag i första hand vill använda sig av kapital som redan finns inom 
företaget. I andra hand vänder sig företag till banklån och i sista hand vänder de sig till 
externa investerare. Detta menar Bruton et al. (2015) bidrar till en stor efterfrågan på lån när 
företagets egna kapital inte räcker till. 
 
Småföretags verksamheter bedöms dock ofta enligt Bruton et al. (2015) som för riskfyllda för 
att banken ska vilja låna ut pengar. Detta ihop med en stor efterfrågan på lånefinansiering har 
i sin tur bidragit till att lån blivit en bristvara för företag i uppstarts- eller utvecklingsfaser. 
Behovet av lånefinansiering menar Bruton et al. (2015) har drivit fram utvecklingen av 
alternativa finansieringsverktyg som peer-to-peer. Peer-to-peer lyfts fram som en möjlig bro 
mellan klyftan av företags efterfråga på lånat kapital samt tillgången på lånat kapital (a.a.). 
 När det kommer till peer-to-peer-lån poängterar författarna att det är enskilda individer, inte 
banken, som står för det utlånade kapitalet (a.a.). Eftersom lägsta tillåtna belopp som får lånas 
ut ofta är ganska lågt, är det enligt Bruton et al. (2015) lätt för alla typer av investerare att låna 
ut sina pengar, därav förlitar sig finansieringsverktyget på ”den stora massans” visdom och 
kraft. 
 
Vidare menar Bruton et al. (2015) att den finansiella krisen under år 2008 har bidragit till att 
tillgången till finansiering via peer-to-peer-lån har ökat hastigt. Enligt forskarna är det dagens 
extremt låga sparräntor som motiverar investerare som inte lägre får någon ränta för sina 
pengar på banken att istället låna ut sina pengar till företag för att erhålla en betydligt högre 
ränta. Detta hävdar Bruton et al. (2015) bidrar till att mängden kapital som finns tillgängligt 
för företag har ökat via peer-to-peer-lån. 
 
Även den tekniska utvecklingen ligger enligt Bruton et al. (2015) till grund för den ökade 
användningen av peer-to-peer-lån. För att nå ut till ”den stora massan” används internet som 
kanal för de plattformar som agerar mellanhand mellan investerare och företag. Dessa 
plattformar gör det möjligt för mindre investerare att vara del av företaget i tidiga och 
händelserika skeden samtidigt som det erbjuder företag en alternativ form utav finansiering. 
 
Bruton et al. (2015) menar att företag som söker efter traditionella finansieringskällor utan att 
lyckas erhålla finansiering upplever detta som en begränsad eller obefintlig möjlighet till 
finansiering och därför söker sig till alternativa finansieringskällor. Dock menar författarna 
att valet och uppmuntran till olika alternativ kan variera beroende på hur utbudssidan av lån 
och riskkapital ser ut i landet. Även kognitiva faktorer, det vill säga entreprenörens 
uppfattning och inställning till finansieringsalternativen, anser Bruton et al. (2015) spelar en 
stor roll när det gäller vilket alternativ företag väljer. Denna påverkan sägs vara hög speciellt 
när det gäller banklån. Bruton et al. (2015) diskuterar huruvida dessa kognitiva faktorer 
påverkar entreprenören till att välja ett alternativt finansieringsverktyg så som peer-to-peer-
lån. En anledning kan vara att företagare vill behålla kontrollen över sina företag och därmed 
är tveksamma till att använda sig av externt ägarkapital, medan en annan anledning kan vara 
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att företagare vill utöka sin kommersiella satsning och ser alternativa finansieringsverktyg 
som en språngbräda (a.a.).  
 

2.4.1 Koppling till studien 
Bruton et al. (2015) menar att entreprenörens inställning till olika finansieringsverktyg har en 
betydande roll i valet av finansiering, det är därför intressant att jämföra hur studiens 
respondenter blivit påverkade av dessa kognitiva faktorer och hur det i sin tur påverkar 
respondenternas val av finansieringsverktyg. Bruton et al. (2015) hävdar att användning av 
peer-to-peer-lån kan vara en möjlighet för företag att täcka ett finansiellt gap. Det är därav 
intressant att jämföra om respondenterna använt peer-to-peer-lån för att täcka ett finansiellt 
gap och om lånet gjort det möjligt för respondenterna att utveckla sin verksamhet. Vidare är 
det intressant att jämföra hur respondenterna upplever att det fungerar att “förlita sig på den 
stora massan”. 
 

2.5 Peer-to-peer-lån i Storbritannien 
Pierrakis och Collins skrev 2013 en artikel som undersöker brittiska företags erfarenheter av 
peer-to-peer-lån från plattformen Funding Circle. Författarna diskuterar problemet med att 
bankerna är mer restriktiva efter finanskrisen år 2008 och att små och medelstora företag 
finner en ökad svårighet att få tillgång till kapitalet de behöver för att växa. Pierrakis och 
Collins (2013) presenterar tydlig fakta på att banklån till små och medelstora företag har 
sjunkit drastiskt sedan början av finanskrisen. De ser dock en optimism i detta då nya 
finansieringskällor tar plats där bankerna efterlämnat utrymme. Dessa nya källor till 
finansiering har ofta nya innovativa affärsmodeller och utnyttjar nya teknologier och olika 
typer av källor för att tillgå kapital (a.a.). Pierrakis och Collins forskning från 2013 är gjord på 
data från den största peer-to-peer-plattformen i Storbritannien, Funding Circle. Författarna har 
gjort en surveyundersökning på 89 företag som tagit lån genom plattformen. 
 
Studiens resultat visar att 60 % av företagen tidigare hade försökt ansöka om banklån men av 
olika orsaker hade inte låneansökan fullföljts. De främsta orsakerna var att processen tog för 
lång tid (30 %), brist på säkerhet i företaget (26 %), att det var för dyrt (22 %), de redan hade 
nått högsta lånegränsen (8 %) och dålig kredithistorik (4 %) (a.a.). Övriga anledningar som 
studiens respondenter nämnde var; ”banken inte intresserad”, ”summan för liten”, ”banken 
misslyckades med att ge en specifik anledning”, ”bankerna gav inte en anledning”, ”det som 
fanns tillgängligt var inte tillräckligt för att täcka behovet”, ”banker gillar inte min 
bransch”, ”hela processen var komplicerad” (a.a.). 
 
Vidare visar det sig att 40 % av företagen i Pierrakis och Collins (2013) undersökning inte 
hade försökt få banklån. De främsta anledningarna till detta var att företagen trodde att 
processen skulle ta för lång tid (38 %), vara för dyrt (22 %), gillade inte de gömda avgifterna 
(19 %) och de trodde inte att låneansökan skulle beviljas (19 %). Andra anledningar som 
nämndes i studien var; ”gillar inte att bankerna ändrar attityd till utlåning”, ”föredrar att inte 
exponera all aktivitet till min bank”, ”personlig säkerhet skulle krävas”, ”gillar Funding 
Circle-konceptet”, ”ohjälpsam bank”, ”jag hade tillgång till banklån, detta var ytterligare 
backup” (a.a.). 
 
Pierrakis och Collins (2013) undersökte vidare vilka för- samt nackdelar de medverkande 
företagen ansåg att det fanns gällande deras lån genom Funding Circle. De främsta fördelarna 
som företagen nämnde var; ”snabb låneprocess” (58 %) samt anledningen ”inte min bank” 
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(54 %). Andra fördelar som nämndes var ”räntan” (36 %), ”plattformen enkel att använda” 
(34 %) samt att företagen hade ”klarhet över villkor” (29 %) (a.a.). De nackdelar som 
nämndes var ”hantera flertalet långivare” (18 %), ”göra finansiella detaljer offentliga på 
plattformen” (17 %), ”kostnad” (15 %), ”hantera frågor från långivare” (13 %). Övriga 
nackdelar som nämndes var ”personlig garanti”, ”inget speciellt, räntan är förmodligen högre 
än vi hade kunnat få via banklån men Funding Circle-processen är betydligt mer 
okomplicerad”, ”löptid på avbetalning”. 
 
Pierrakis och Collins (2013) studie visar att 32 % av respondenterna i surveyundersökningen 
menade att de med största eller stor sannolikhet inte hade kunnat få extern finansiering utan 
Funding Circle. Det var 77 % som svarade att de med största eller stor sannolikhet skulle 
vända sig till Funding Circle i första hand i framtiden om det finns behov av externt kapital, 
vidare menar cirka 60 % att det är högst osannolikt eller osannolikt att de kommer att söka sig 
till banker i första hand i framtiden om företaget är i behov externt kapital (a.a.). 
 

2.5.1 Koppling till studien 
Pierrakis och Collins (2013) studie används som en grund för att jämföra de brittiska 
företagens erfarenhet av peer-to-peer-lån med de svenska företagens erfarenheter som 
undersöks i denna uppsats. Det som ska jämföras är främst eventuella likheter och skillnader 
mellan respondenternas upplevda för- och nackdelar med peer-to-peer-lån. Jämförelsen görs 
för att se om resultatet från denna uppsats kan generera samma eller liknande svar men även 
för att kunna komplettera med anledningar till varför företagen upplever dessa för- och 
nackdelar, då detta inte framgår i Pierrakis och Collins (2013) studie. Två andra variabler som 
ska jämföras i analysen är hur stor sannolikhet det är att de inte hade kunnat få in extern 
finansiering utan peer-to-peer, samt hur många som kan tänka sig vända sig till peer-to-peer-
lån i första hand i framtiden.  Vidare ska analysen behandla frågan om hur stor sannolikhet det 
är att företaget kommer vända sig till banker i första hand i framtiden. För att underlätta dessa 
jämförelser har tre av garderingsfrågorna som ställts i Pierrakis och Collins (2013) studie 
använts i frågeschemat som framställts till denna uppsats.  
 

2.6 Motiv för att använda crowdfunding 
Gerber och Hui (2013) undersöker vilka motiv som får människor att använda sig av 
crowdfunding för att få in finansiering till sina projekt. Mer specifikt tittar de på motiven till 
att använda sig av donationsbaserad crowdfunding. Studien gjordes genom 83 
semistrukturerade intervjuer med ett representativt urval från medlemmar i flertalet 
crowdfunding-nätverk (a.a.). 
 
I studien kommer Gerber och Hui (2013) fram till sex olika motiv och fördelar med 
användningen av donationsbaserad crowdfunding för att finansiera sina projekt. Det främsta 
motivet är att företag eller privatpersoner vill få in finansiering till sina projekt. Enligt de som 
använt sig utav crowdfunding är det ett enkelt och snabbt sätt att nå ut till många olika 
investerare och få in den finansiering som projektägaren är i behov av (a.a.). I stället för att ha 
en investerare som investerar ett stort belopp får projektet många små investerare som 
investerar ett mindre belopp var. Gerber och Hui (2013)  lyfter fram att detta är ett bra 
alternativ för de som inte kan få finansiering genom mer traditionella finansieringskällor så 
som bank, riskkapitalist, affärsänglar och venture capital.  Det upplevs också som ett 
tidsparande alternativ jämfört med processen att få finansiering från de mer traditionella 
finansieringskällorna (a.a.). 
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Vidare visade resultaten från Gerber och Hui’s (2013) studie att möjligheten att väcka 
uppmärksamhet kring projektet är något som bidrar till att företag och privatpersoner väljer att 
använda sig av crowdfunding. Genom de online-plattformar som crowdfunding-nätverken 
använder sig av kan projektägaren nå alla som använder sig av internet. På så sätt kan denne 
dela med sig av sin idé till fler än de som ingår i dennes egna sociala nätverk. För vissa var 
möjlighet till marknadsföring den främsta anledningen till att de valde att söka finansiering 
via crowdfunding (a.a.). 
 
Genom att projektägaren når ut till många människor framgår det också i Gerber och Hui’s 
(2013) studie att crowdfunding ses som en möjlighet att skapa nya kontakter och utvidga sitt 
kontaktnät. Specifikt nya kontakter som kan vara gynnsamma för projektet, finansiärer gavs 
också möjlighet att vara en del av den kreativa processen och projektet som helhet och ge sina 
åsikter. Det framgår också att de olika projektägarna får kontakt med varandra då de ser 
varandra om jämlika och ser en möjlighet att utbyta kunskaper (a.a.). 
 
Utöver detta visar Gerber och Hui (2013) att ett vanligt motiv till att använda crowdfunding är 
att projektägaren söker ett ”godkännande” av produkten/projektet från allmänheten. Detta 
godkännande anses vara kopplat till hur mycket pengar projektet samlar in samt hur många 
som erbjuder finansiering. Respondenterna i studien menade att deras självförtroende 
angående projektet ökade i och med en bra respons från allmänheten. I vissa fall var detta 
godkännande viktigare än själva finansieringen. Enligt Gerber och Hui (2013) bidrar 
crowdfunding-plattformarna på så sätt med en unik möjlighet att kunna erbjuda de som söker 
finansiering fördelar som inte traditionella finansieringskällor kan erbjuda. 
 
Ytterligare en fördel som Gerber och Hui (2013) får fram i sin studie är möjligheten att 
bibehålla kontroll över sitt projekt. Detta är något som företaget vid samarbete med 
exempelvis en riskkapitalist brukar vara tvungen att ge upp. Att ha kvar denna frihet ses som 
en stor fördel i Gerber och Hui’s (2013) studie eftersom det ger företag möjligheten att 
fortsätta att driva verksamheten i den riktigt som de vill och hade tänkt från början. 
 
Vidare visade resultatet att crowdfunding används för att få erfarenhet av nyare 
finansieringskällor. Enligt Gerber och Hui (2013) såg både de som genomförde lyckade och 
misslyckade projekt erfarenhet som en möjlighet till att lära sig om hur plattformarna 
fungerade. Många ansåg att det lärt sig mycket som de kunde ta med sig till nästa projekt. 
Efter ett genomfört projekt upplevde många att de hade ökat sina erfarenheter av 
marknadsföring, kommunikation, riskhantering samt finansiell planering.  
 
Gerber och Hui (2013) får även fram några avskräckande faktorer med att använda sig av 
donationsbaserad crowdfunding. Delvis fanns oro kring om projektet skulle kunna attrahera 
tillräckligt många donationer. En annan nackdel ansågs vara rädsla för ett offentligt 
misslyckande. Respondenterna i Gerber och Hui’s (2013) studie ansåg att en misslyckad 
crowdfunding-kampanj kan leda till ytterligare svårigheter gällande framtida 
finansieringsmöjligheter. Kopplat till detta fann Gerber och Hui (2013) också en oro hos 
projektägarna att själva bli offentligt förödmjukade vid en misslyckad crowdfunding-
kampanj. Vidare sågs det också som en möjlighet för personer utanför projektet att kopiera 
idén. Detta ansågs utgöra en risk för projektägaren då det finns en risk att framtida 
riskkapitalister förlorar intresset för att investera i projektet då det inte längre är unikt (a.a.). 
För de med erfarenhet av att ansöka om kapital ansågs donationsbaserad crowdfunding vara 
ett effektivt sätt att erhålla kapital. Det framgick dock i Gerber och Hui’s (2013) studie att 
crowdfunding upplevs som tidskrävande för de mer oerfarna då crowdfunding kan involvera 
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att svara på hundratals med frågor och mail från människor som vill donera pengar till 
projektet. Detta anses ta ovärderlig tid från projektägaren som kunnat användas till att annat 
som gynnat företaget mer. Detta tycks dock variera mycket då respondenterna i studien lagt 
mellan 30 min och 11 timmar per dag på deras kampanj.  
  

2.6.1 Koppling till studien 
De motiv som Gerber och Hui (2013) fått fram i sin studie baseras på erfarenheter från 
donationsbaserad crowdfunding. I denna uppsats studeras en tredje form av crowdfunding, 
den lånebaserade, därav är det intressant att jämföra om fördelarna och nackdelarna av att 
använda sig av lånebaserad crowdfunding, peer-to-peer-lån, kan liknas vid de fördelar som 
Gerber och Hui (2013) har funnit i sin undersökning. 
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3. Metod 
 
I följande avsnitt presenteras studiens metod. Initialt redovisas vilken forskningsansats 
undersökningen utgått ifrån samt studiens teoretiska förhållningssätt därefter presenteras 
undersökningstyp, samt den forskningsstrategi som tillämpats. Vidare redogörs det för 
studiens urval, metodval och genomförande. Slutligen följer en diskussion om hur 
undersökningens data verifierats, detta följs av ett avslutande stycke om där undersökarna tar 
fram kritiska aspekter av studiens metod. 
 

3.1 Forskningsansats och teoretiskt förhållningssätt 
Studien syftar till att undersöka om peer-to-peer-lån används som en följd av ett finansiellt 
gap. Därmed ämnar studien att se ett mönster mellan ett finansiellt gap och peer-to-peer-lån 
och på så sätt kunna förklara användningen av peer-to-peer-lån, vilket gav studien ett 
positivistiskt inslag (Patel & Davidson 2011, s. 26-30 ).  
 
Denna undersökning utgick också från ett hermeneutistiskt förhållningssätt, då studien syftar 
till att försöka förstå företag genom tolkningar av dennes språk och uttryck (a.a.). Studien 
ämnar skapa en kvalitativ förståelse för fenomenet peer-to-peer-lån för att på så sätt kartlägga 
fenomenets för- och nackdelar. Studien utgick från undersökarnas förståelse kring ämnet och 
utifrån detta tolkas respondenternas svar, på så sätt pendlar undersökarna mellan subjektet och 
objektets synvinkel i enlighet med det hermeneutistiska förhållningssättet (a.a.). 
 
Studien utgick från en iterativ ansats vilket innebär att analys samt datainsamling har skett 
parallellt med att teorier inom ämnet har utforskats (Bryman & Bell 2010, s. 25). Syftet med 
denna ansats har varit att hitta kopplingar mellan empirin och teorier samt kontrastera dessa 
mot varandra.  
 

3.2 Undersökningstyp 
Det finns luckor kring kunskapen om hur svenska företag har använt sig av peer-to-peer-lån 
samt vilka för- och nackdelar svenska företag upplever att det finns med denna typ av lån. 
Detta är kunskapsluckor som studien ämnar fylla genom en explorativ studie där 
undersökarna försöker belysa problemområdet allsidigt (Patel & Davidson 2011, s. 12-13). En 
allsidig utforskning av ämnet peer-to-peer-lån gjordes genom att samla information från 
flertalet företagare med olika typer av erfarenheter av peer-to-peer-lån. För att skapa en bred 
bild av problemområdet, det finansiella gapet, har även en bank utgjort en kompletterande 
empirisk källa. Då studien ämnar undersöka sambandet mellan det finansiella gapet och peer-
to-peer-lån har undersökningen även deskriptiva inslag (a.a.). Som helhet är undersökningen 
därför av både explorativ och deskriptiv art.  
 

3.3 Forskningsstrategi 
Undersökningen har utförts genom en surveyundersökning som forskningsstrategi. Denna 
strategi användes då den är lämplig för att generera data i syfte att kartlägga ett ämne 
(Denscombe 2009, s. 25), vilket kopplas samman med studiens syfte. Undersökningsperioden 
präglas av en låg bankränta samt att finansieringsverktyget, peer-to-peer-lån, i skrivande stund 
är relativt nytt för svenska företag. Studien ämnar ge en bred täckning av peer-to-peer-lån 
utifrån de rådande förhållandena vid undersökningsperioden, därav ges en ögonblicksbild av 
fenomenet. Detta gör surveyundersökning till en lämplig forskningsstrategi då denna strategi 
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kan generera en stor mängd information om ett begränsat antal variabler (Patel & Davidson 
2011, s. 56).  
Studien syftar till att ge en djupgående förståelse för peer-to-peer-lån med hjälp av en 
redogörelse av företagens erfarenhet av finansieringsverktyget och denna låneprocess, därför 
har undersökarna i studien även hämtat strategiska inslag från strukturen för en fallstudie. 
Valet gjordes att hålla respondenterna till ett begränsat antal för att då kunna gå in djupare i de 
intervjuer som hölls. På så sätt ville undersökarna kunna reda ut den komplexitet som de 
ansåg kunna uppstå vid intervjutillfället, något som möjliggörs via användningen av 
strategiska inslag från en fallstudie (Denscombe 2009, s. 60). Genom detta strävade 
undersökarna efter att erhålla insikter som inte skulle ha kommit fram om antalet respondenter 
varit högre eftersom intervjuerna då skulle blivit mer ytliga (Denscombe 2009, s. 62). Att gå 
djupare in i de intervjuer som hölls ansågs vara fundamentalt för att få fram information 
eftersom fenomenet idag är relativt nytt i Sverige och kan anses vara komplext att förstå då 
processen är ny för både företagen och undersökarna.  
 

3.4 Forskningsmetod 
Datainsamlingen för denna undersökning har skett via intervjuer med respondenter som 
använt sig av peer-to-peer lån som finansieringsverktyg. Eftersom studien syftar till att ta reda 
på intervjuobjektens erfarenheter, åsikter och uppfattningar om ett visst fenomen, peer-to-
peer-lån, lämpar det sig bäst att använda intervjuer som forskningsmetod (Denscombe 2009, 
s. 232). Då studien handlar om hur entreprenörerna har finansierat sina företag kan det för 
vissa vara en känslig fråga, vid en intervju kan undersökaren behandla dessa frågor på ett 
försiktigt sätt vilket gör metoden lämplig för ämnet (a.a.).  
 
Semistrukturerade intervjuer valdes som forskningsmetod för insamling av data, detta val 
grundar sig i att denna intervjuteknik ger undersökaren möjligheten att få en djupare insikt i 
fenomenet som undersöks (Bryman & Bell 2010, s. 363). Det är vidare en beprövad metod 
som används i studier som syftat till att generera liknande form av data, (se exempelvis 
Gerber och Hui 2013). Semistrukturerade intervjuer betraktas som en form av kvalitativ 
intervju (Patel & Davidson 2011, s. 82) där syftet är att upptäcka och identifiera egenskaper, 
exempelvis respondentens uppfattningar, av ett visst fenomen. Att använda en 
forskningsmetod som gav möjlighet för att upptäcka och identifiera egenskaper var 
fundamentalt då studien är av explorativ art. Detta går i linje med studiens undersökningssyfte 
vilket gjorde valet av kvalitativa intervjuer till en lämpad metod. I detta fall var det viktigt att 
få med respondentens subjektiva signaler om deras inställning samt erfarenhet av peer-to-
peer-lån som finansieringsverktyg. Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer 
undviker undersökarna att begränsa respondenten i dennes svar och kan på så sätt få in nya 
aspekter i undersökningen (Bryman & Bell 2010, s. 25). En låg grad av strukturering ger 
respondenten utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson 2011, s. 81), vilket var 
fundamentalt för undersökningens syfte och knyter an till valet av undersökningstyp samt 
forskningsstrategi. En låg grad av standardisering gav undersökarna möjlighet att ställa den 
fråga som bäst lämpade sig vid tillfället (a.a.), på så sätt skapas ett naturligt flyt i intervjun 
och undersökarna begränsas inte av en bestämd ordningsföljd på frågorna. Utformningen av 
undersökningsteman och intervjuguiden skedde utifrån den tidigare presenterade teoretiska 
referensramen. Utöver de öppna frågor som ställdes till respondenterna ställdes tre 
graderingsfrågor, dessa ingick i Pierrakis och Collins studie från 2013 och togs med i denna 
studie i ett jämförande syfte.  
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Sex av åtta intervjuer genomfördes genom personliga möten med respondenterna, på grund av 
geografiska begränsningar genomfördes resterande två intervjuer via telefon. Valet att 
genomföra dessa intervjuer via telefon grundade sig i möjligheten att behålla en 
tvåvägskommunikation mellan respondenten och undersökare, jämfört med exempelvis mail. 
Intervjuer via telefon gav undersökarna möjlighet att fortfarande behålla en flyt under 
intervjun och möjligheten till direkt interaktion i form av exempelvis följdfrågor (Denscombe 
2009, s. 30). Ett personligt inslag bibehålls också i denna form av intervju och respondentens 
ärlighet anses därför vara densamma som i en intervjusituation där respondent och 
undersökarna träffas (a.a.).  
 

3.5 Urval  

3.5.1 Population 
Populationen till studien utgörs av företag som har använt sig av peer-to-peer-lån på digitala 
plattformar i Sverige. Plattformarna som i dagsläget erbjuder detta i Sverige är Toborrow och 
FundedByMe. Populationen utgjordes således av 25 stycken företag från plattformarna, dessa 
företag hade antingen en pågående eller avslutad låneansökan vid tillfället för undersökningen 
(19 mars 2015).  
 

3.5.1.1 Toborrow 
Enligt Toborrow själva är de “en digital marknadsplats för företagslån” (Toborrow 2015). 
Låneprocessen är uppdelad i sju olika steg vilket börjar med att företaget ansöker om lån via 
den digitala plattformen varpå Toborrow gör en kreditbedömning via tre olika 
kreditbedömningsföretag. Därefter får företaget själva skriva ihop sin ansökan där de 
presenterar sig själva och varför de vill låna pengar, ansökan kontrolleras och godkänns sedan 
av Toborrow innan den läggs ut på plattformen. När ansökan är godkänd publiceras den på 
den digitala plattformen och en budgivning startas där långivare anger hur mycket de vill låna 
ut och till vilken ränta. När budgivningen är avslutad får låntagaren själv bestämma om de vill 
ta lånet eller ej. Om låntagaren väljer att acceptera lånet skrivs skuldebrev mellan denna och 
alla långivare. Toborrow sköter all administration under låneprocessens gång. (Toborrow 
2015) 
 
Företaget väljer själv hur de vill att lånet ska se ut gällande storlek, löptid samt amortering. 
Förutom räntan så måste företaget betala en avgift på 2 % av lånebeloppet till Toborrow för 
att erhålla lånet. För att få ansöka om ett lån via Toborrow måste företag ha en omsättning på 
minst en miljon, verksamheten måste vara fungerande samt att företaget måste kunna visa upp 
balans- och resultaträkning för minst ett år. (Toborrow 2015) 
 

3.5.1.2 FundedByMe 
FundedByMe är en crowdfunding-plattform som erbjuder belöningsbaserad, ägarbaserad och 
lånebaserad crowdfunding till europeiska företag och investerare. Inför låneansökan görs en 
kreditupplysning på företaget genom UC och Bisnode för plattformen att sätta en 
riskindikator som investerare kan gå på. Utifrån kreditbedömningen sätter FundedByMe 
själva en fast årlig ränta som investerare erhåller för varje projekt, denna ränta kan vara upp 
till 14,33%. De kriterier som sätts på företaget för att kunna ansöka om lån genom plattformen 
är att de ska ha en årlig omsättning på minst 15,000 EUR och vara registrerade som bolag i 
minst 1,5 år. Om företaget söker om över 40,000 EUR måste ägarna själva gå in i personlig 
borgen för lånet. Lånet betalas tillbaka till långivarna kvartalsvis. Endast ansökningar som blir 
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fullfinansierade får erhålla sitt lån, och för detta tar plattformen ut en avgift på 4 % av 
lånebeloppet. Minsta belopp att investera i projekten är 50 EUR och högsta belopp är 20,000 
EUR. (FundedByMe 2015) 
 

3.5.2 Urvalsram och urval 
23 stycken företag utgjorde urvalsramen för undersökningen, dessa företag uppfyllde de 
kriterier som sattes inför studien. Första kriteriet som sattes upp var att företaget behöver 
stämma in i EU kommissionens definition av SME (se begreppsdefinition). Det andra kriteriet 
var att företaget måste ha haft en låneansökan på en utav plattformarna i minst två veckor, 
detta för att de ska ha skaffat sig en uppfattning om låneformen. Kontakt med de potentiella 
respondenterna togs via telefon och nio företag bokades in för en intervju. Det var ett företag 
som vid ett sent skede avböjde från att delta i undersökningen, företaget betraktas som 
undersökningens bortfall. 
 
Respondenterna utgörs av ett subjektivt urval då de potentiella undersökningsobjekten valdes 
utifrån de som ansåg mest lämpliga för undersökningen och ansågs kunna ge mest värdefull 
data (Denscombe 2009, s. 36-37). Ett personligt intervjutillfälle var att föredra då 
undersökaren kan förvänta sig mer detaljerade och fylliga svar (Denscombe 2009, s. 29). 
Dessa förväntningar ledde till att det subjektiva urvalet främst utgörs av företag som befinner 
sig i Stockholm. Två företag i urvalet befann sig däremot i övriga delar av Sverige men 
ansågs ha erfarenheter som eventuellt kunde ge en bredare bild av peer-to-peer-lån. Det ena 
företaget var det enda som hade återbetalat lån och kunde på så sätt ge en bild av hela 
låneprocessen, det andra företaget var det som hade högst procentandel tecknat på sitt lån och 
även erhöll en av de lägsta räntorna jämfört med övriga företag i urvalsramen. 
 
Eftersom undersökarna eftersträvade en nyanserad bild av fenomenet var det viktigt att få med 
företag vars löneansökningar inte blivit fullföljda för att på sätt kunna återge en mer rättvis 
bild av finansieringsverktygets för- och nackdelar. I urvalet ingår två företag vars 
låneansökningar inte blivit fullföljda, samt två företag vars ansökningar fortfarande är aktiva. 
Resterande fyra respondenter är företag vars ansökningar blivit fullföljda och lyckade. Totalt 
sett består urvalet av åtta stycken respondenter med olika erfarenheter av peer-to-peer-lån. 
 
Som kompletterande empiri har en intervju genomförts med en lånehandläggare för 
företagslån på en av de fyra storbankerna i Sverige. Denna bank riktar in sig, i större 
utsträckning än de andra tre storbankerna, till mindre företag (Bjerkesjö et al. 2011). Därav 
utgjorde banken ett subjektivt urval (Denscombe 2009, s. 36-37) där banken som bäst ansågs 
kunna svara på frågor om företagslån till SME valdes. Vid val av respondent gjordes ett 
bekvämlighetsurval (Denscombe 2009, s. 39).  
 

3.6 Genomförande 

3.6.1 Intervju med bank 
Uppsatsskribenterna hade en kontaktperson på den utvalda banken som de initialt mailade för 
förfrågan om intervju med någon inom företaget som hade ansvar för företagslån. Därefter 
hänvisades förfrågan till en lånehandläggare och ett möte bokades in på bankens kontor i 
Stuvsta, söder om Stockholm. Uppsatsskribenterna mailade intervjufrågorna i förväg för att 
respondenten skulle få en uppfattning om vad intervjun handlade om samt vid behov 
förbereda sig. Uppsatsskribenterna åkte till bankens kontor i Stuvsta och fick träffa 
lånehandläggaren på bestämd tid, intervjun tog 40 minuter. Vid intervjutillfället försäkrades 
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respondenten om att dennes svar skulle behandlas och presenteras konfidentiellt i 
undersökningen. 

3.6.2 Intervjuserie med företag 
Skribenterna sökte på internet efter plattformar som vänder sig till svenska företag och 
erbjuder peer-to-peer-lån och hittade två plattformar som erbjöd denna tjänst; Toborrow och 
FundedByMe. Därefter gjordes ett subjektivt urval baserat på de kriterier som sattes upp för 
undersökning.  
Respondenterna som valdes ut kontaktades inledningsvis via telefon och undersökarna 
försäkrade sig om att de fick prata med ägaren, alternativt ekonomiansvarige, för företaget. 
Samtalet inleddes med en kort presentation av studiens syfte, därefter tillfrågades den 
potentiella respondenten om denne hade möjlighet att medverka i studien genom att ställa upp 
på en intervju. Sex av respondenter befann sig i Stockholm och med dessa kunde personliga 
möten bokas in. Två av respondenterna befann sig däremot på andra orter i landet och därför 
bokades telefonintervjuer med dessa. Vid samtliga intervjutillfällen medverkade båda 
uppsatsskribenterna, varav en ställde frågor och den andra förde anteckningar över samtalet 
och noterade respondentens svar. För att kunna lyfta fram passande citat från respondenterna 
antecknades dessa under intervjun för att sedan avslutningsvis godkännas av respondenten. 
Fyra av de personliga intervjuerna genomfördes på respondenternas kontor, en intervju 
genomfördes på Södertörns Högskola och den sista genomfördes på ett café i Stockholms 
City. Vid intervjutillfället försäkrades respondenterna om att deras svar skulle behandlas och 
presenteras konfidentiellt i undersökningen. Undersökarna upplevde att respondenterna kände 
sig bekväma under intervjun som i snitt varade i 45 minuter.  
 

3.6.3 Tillvägagångssätt efter intervjun 
Direkt efter varje intervju sammanfattades intervjuerna i ett skriftligt dokument utifrån de 
anteckningar som undersökarna förde under intervjutillfället samt undersökarnas uppfattning 
om respondentens svar. När intervjuserien med företagen var klar gick undersökarna igenom 
materialet igen ett flertal gånger för att öka förtrogenheten till materialet vilket var viktigt för 
att kunna kategorisera datan (Denscombe 2009, s. 372). Därefter delades respondenternas svar 
in i olika kategorier för att på så sätt strukturera upp datan och ge undersökarna en 
överskådlig bild samt göra det möjligt att identifiera samband inom kategorierna samt mellan 
dessa (Denscombe 2009, s. 374). Vid analysen av datan lades fokus på data som ansågs 
relevant för studiens syfte och frågeställning, denna prioritering bedöms som nödvändig då 
mest uppmärksamhet måste läggas på denna.  I och med detta reducerades också antalet 
kategorier då flertalet av kategorierna visade på överensstämmelse med varandra och kunde 
slås ihop för att generera ett mindre antal kategorier för att senare kunna möjliggöra en analys 
av dessa (Denscombe 2009, s. 375). Efter genomgång av datan kunde undersökarna generera 
ett kategoriserat resultat som strukturerades utifrån den teoretiska referensramen. Resultatet 
delades, för strukturens skull, upp i fyra olika teman; preferensordning av 
finansieringsverktyg, finansiellt gap, informationsasymmetri samt för- och nackdelar. 
Därefter analyserades studiens resultat utifrån studiens teoretiska referensram för att hitta 
liknelser och avvikelser mellan dessa. Utifrån analys utav resultatet drogs slutsatser 
beträffande studiens frågeställning.   
 

3.7 Verifiering av data 
Trovärdighet i studien anses vara hög då primärdatan har samlats in från företag med 
erfarenhet av peer-to-peer-lån, detta ökar sannolikheten för att datan är exakt och träffsäker 
(Denscombe 2009, s. 380). En ännu högre trovärdighet hade kunnat uppnås om 
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undersökningen hade inkluderat intervjuer med företag som övervägt peer-to-peer-lån men 
aktivt valt bort finansieringsverktyget. Detta hade kunnat bidra med en än mer nyanserad bild 
av fenomenet. För att öka trovärdigheten i undersökningen hade studien kunnat kompletteras 
med kvantitativ data i form av en enkätundersökning till övriga företag i urvalsramen för att 
öka tilliten till att datan visar på ett trovärdigt resultat (a.a.).  
 
I studier som baseras på intervjuer som metodval spelar undersökaren själv en stor roll vid 
datainsamling (Denscombe 2009, s. 381), undersökaren kan på så sätt påverka hur datan har 
tolkats, vilket kan sänka studiens pålitlighet och objektivitet i studien (Denscombe 2009, s. 
268). Genom att motivera och beskriva vilka metoder som använts samt beskriva studiens 
tillvägagångssätt ökar studiens pålitlighet (a.a.), vidare har undersökarna försökt förhålla sig 
objektiva under intervjutillfällena genom att agera med ett öppet sinne och använda öppna 
frågor (Denscombe 2009, s. 383). Studiens kan anses ha god överförbarhet då resultatet skulle 
kunna överföras till studier som görs på liknande fall. För att studien ska anses vara av ett 
liknande fall bedöms det att respondenterna utgörs av SME som har erfarenhet av peer-to-
peer-lån genom samma plattformar som vid denna studie. Det har gjorts en beskrivning av 
bakgrundsvariabler för de medverkande respondenterna vilket kan underlätta för andra att 
göra en liknande studie, används dessa variabler igen bör det öka överförbarheten för denna 
studie (Denscombe 2009, s. 382-383). Studien ämnar ge en bred täckning av peer-to-peer-lån 
som undersöks under de förhållanden som råder under undersökningsperioden. Därav ska 
dessa förhållanden tas i beaktande vid en eventuell replikering av undersökningen. 
Förhållanden som råder just nu som kan påverka fenomenet och dess användning är framför 
allt den låga bankräntan. Andra förutsättningar som kan komma att påverka användandet är 
hur plattformarna är uppbyggda. Med tanke på att fenomenet är relativt nytt i Sverige kan det 
samt plattformarna snabbt komma att förändras och utvecklas åt olika håll. 
 

3.8 Metodkritik 
Intervjuformatet kan upplevas som hämmande för respondenten då det kan anses att 
respondenten svarar det som denne tror att undersökarna vill höra (Denscombe 2009, s. 269), 
men genom att inte spela in intervjun hoppas undersökarna ha kunnat minska denna risk. En 
inspelning hade dock gjort det lättare för undersökarna att dubbelkolla sina anteckningar och 
på så sätt försäkra sig ytterligare en gång om vad respondenten sagt. En nackdel med att inte 
spela in intervjun är att data selekteras av undersökarna redan vid intervjutillfället vilket kan 
bidra till att undersökarna kanske inte uppfattar hela respondentens svar. Nackdelen med att 
genomföra semistrukturerad intervjuer är att data som genereras ofta är ostrukturerad därför 
krävs mycket tid för att strukturera denna typ av data (Denscombe 2009, s. 268). 
 
Undersökarna kan även ha påverkat respondenten genom deras identitet, kallat 
intervjuareffekten, till exempel kan olika respondenter känna olika mycket tillit till 
undersökarna vilket kan påverka deras svar (Denscombe 2009, s. 269).  Två av intervjuerna 
genomfördes via telefon, det finns tydliga nackdelar med denna form av intervju. Exempelvis 
hade undersökarna inte samma möjlighet att läsa av respondentens kroppsspråk och uttryck 
(Bryman & Bell 2010, s. 140). Tolkningen av respondentens svar kan därav bli försämrad 
jämfört med vid en personlig intervju, ytterligare en risk med denna typ av intervjuform är att 
de kan upplevas som längre än vid en personlig intervju, något som kan påverka 
respondentens svar (a.a.). 
 
För att generera ett resultat som ej anses vara snedvridet hade det varit optimalt att ha ett urval 
som utgjordes av en jämn fördelning mellan misslyckade och lyckade låneansökningar. Dock 
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var det betydligt svårare att få tag på företag som hade misslyckats, vilket ledde till att 
majoriteten av intervjuobjekten hade erfarenhet av lyckade låneansökningar via peer-to-peer. 
För att kunna generera en ännu mer nyanserad bild av fenomenet hade det varit att föredra att 
inkludera företag som aktivt valt bort peer-to-peer-lån som finansieringsverktyg. 
 

3.9 Källkritik 
Alla studier som presenterades i den teoretiska referensramen, förutom en, är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. Dessa tidskrifter är bland annat; Journal of Business Venturing, 
Journal of Financial Economics och Journal of Small Business and Enterprise Development. 
Flertalet av studierna är även citerade av andra författare, ett exempel är Myers och Majlufs 
artikel Corporate Financing and investment decisions when firms have information that 
investors do not have från 1984 som har blivit citerat av 14745, detta anses skapa trovärdighet 
för dessa källor.  
 
Den studien som presenterades i den teoretiska referensramen som inte är publicerad i en 
vetenskaplig tidskrift är Banking on each other: peer-to-peer lending to business: Evidence 
from Funding Circle av Pierrakis Collins (2013). Denna studie har blivit publicerad av 
välgörenhetsorganisationen Nesta som är Storbritanniens innovationsinstitution. Att den inte 
är vetenskapligt granskad sänker tillförlitligheten för studien. Däremot har Bruton et al. valt 
att citera Pierrakis och Collins (2013) i sin artikel vilket i sin tur höjer tillförlitligheten då 
dessa forskare ansett att studien är användbar i deras studie som i sin tur blivit publicerad i en 
vetenskaplig tidsskrift. Således har uppsatsskribenterna dragit slutsatsen att Pierrakis och 
Collins (2013) studie är tillförlitlig nog att använda som bakgrund och analysmaterial i denna 
undersökning. 
 
En annan aspekt som bör tas hänsyn till är att två studier som används som jämförelsematerial 
i denna undersökning är gjord i andra länder, Storbritannien och USA. Dessa är studierna av 
Pierrakis och Collins (2013) samt Gerber och Hui (2013). I de fall som det påvisas skillnader 
mellan resultatet från denna uppsats och resultatet från tidigare forskning kan således bero på 
olika aspekter. En aspekt är de kulturella skillnader som kan råda länderna emellan, en annan 
är plattformarnas utformning och kriterier, och en tredje kan vara peer-to-peer-lån kan har 
funnits olika länge i de olika länderna. 
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4. Empiri och Analys 
 
I detta avsnitt kommer den data som genererats via studiens intervjuer att presenteras. Källan 
till all information är således de intervjuer som genomförts med studiens respondenter, därför 
kommer inte ytterligare källhänvisningar att göras. Enbart information som bedöms vara 
kopplat till uppsatsens syfte presenteras, övrig information har plockats bort. För att behålla 
respondenterna konfidentiella presenteras respondenternas svar gemensamt, då vem som sagt 
vad inte bedöms relevant utifrån studiens syfte. Inledningsvis i avsnittet presenteras resultatet 
som genererats från en intervju med en representant från den utvalda banken och följs av en 
analys av intervjun. Därefter redogörs för resultatet från intervjuerna med de åtta företag 
som använt sig av peer-to-peer-lån. Denna del av avsnittet är uppdelat i fyra teman; 
preferensordning av finansieringsverktyg, finansiella gapet, informationsasymmetri samt för- 
och nackdelar med peer-to-peer-lån. Varje tema följs direkt upp av ett analysavsnitt där 
kopplingar görs mellan empirin och studiens teoretiska referensram 
 

4.1 Intervju med banken 

4.1.1 Empiri 
Enligt studiens respondent, en lånehandläggare inriktad på företagslån, är den vanligaste 
anledningen till att företag söker banklån att de är i behov av en investering eller 
rörelsekapital. Företagen som söker banklån är oftast i expansionsfasen, ett exempel är 
industriella verksamheter som ofta är i större behov av kapital vid investeringar. Det är även 
företag som är i uppstartsfasen som söker banklån, i dessa fall är det viktigt att företaget har 
gjort tydliga prognoser för framtiden då det inte finns någon historik för banken att värdera 
företaget genom.  
 
Enligt respondenten ser processen för att söka banklån olika ut beroende på vilket belopp och 
vilken storlek lånet är på. För att bedöma om lånet ska bli beviljat eller inte kollar banken på 
årsredovisningar, helst reviderade från en revisor. De analyserar lämpliga nyckeltal samt 
ägarna av företaget, nyckeltalen ska helst vara så färska som möjligt och det är positivt om 
ägarna för företaget upplevs som drivna. Företaget måste även kunna presentera tankar kring 
hur de ska klara sig ur en eventuell svacka. Att företaget är stabilt är viktigt för banken, och 
stabiliteten bedöms genom verksamhetens historik. Vidare är det viktigt att investeringen som 
lånet ska användas till känns trovärdig för banken och hen förtydligar detta; “banken går inte 
in med riskkapital - det finns det andra aktörer på marknaden som gör”.  
 
Vid en låneansökan träffar banken helst företaget och låter de presentera sin idé innan de 
avgör om lånet avslås eller ifall processen går vidare. Däremot uttryckte respondenten att det 
finns fall då banken kan säga nej direkt på telefon om banktjänstemannen avgör att idén inte 
känns genomförbar, detta för att spara tid för båda parter. Annars är den vanligaste 
anledningen till ett nekat banklån att företaget har betalningsanmärkningar sedan tidigare, 
ytterligare en anledning kan vara att företaget inte har tillräckligt med eget kapital investerat i 
företaget. Något som banken kollar på är företagets tillgångar och hur säkra dessa är. Exempel 
som respondenten uppger är att fastigheter är stabila tillgångar medan andra kan vara mer 
volatila och utgöra en större osäkerhet för banken och således leda till att ett lån inte beviljas.  
 
Respondentens uppfattning är att det för mindre, ägarledda, företag finns ett ökat behov av 
banklån, men att företagslånen däremot generellt sett har minskat i landet. Banken som 
respondenten representerar jobbar mer med mindre företag men ser ingen preferens i 
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kundkategorier. Respondenten har en uppfattning om att det är svårare att ta beslut om att 
antingen bevilja eller avslå lån till mindre bolag. Respondentens uppfattning om peer-to-peer-
lån är att det kan vara ett komplement för företag som inte kan få banklån. 
 

4.1.2 Analys 
Från detta resultat framgår det, i likhet med Silver och Vegholm (2009), att stor vikt läggs på 
de materiella tillgångar som företaget kan tänkas ha i form av till exempel fastigheter. 
Tillgångar ger enligt respondenten företaget en större chans till att erhålla ett banklån då det 
utgör en säkerhet för banken. Enligt Silver och Vegholms (2009) används interna 
scoringsystem för att bestämma kreditvärdigheten på de företag som ansöker om banklån, 
detta nämndes dock inte av respondenten men det tycks finnas riktlinjer inom respondentens 
bank om vilka typer av nyckeltal som är aktuella som underlag beroende på vilket typ av 
företag det är som ansöker om lån. Vidare menar respondenten att stor vikt läggs på 
företagaren själv och dennes förmåga att visa sig trovärdig genom att exempelvis kunna 
presentera en plan för hur företaget kan agera om de stöter på ekonomiska problem. Något 
som också tycks avgöra företagets trovärdighet och påverka möjlighet till lån är huruvida 
företagaren själv går in med kapital i företaget.   
 
Tillskillnad från Silver och Vegholm (2009) menar respondenten att det fattas självständiga 
beslut av banktjänstemännen gällande företags kreditansökningar. Redan via telefon är det 
möjligt för en banktjänsteman att neka ett företag möjlighet till kreditfinansiering utifrån en 
kortare presentation av företaget och syftet med lånet. Detta går emot Silver och Vegholm 
(2009) som menar att en kreditbedömning aldrig är en individuell bedömning.  
 
Både Winborg och Landström (2001) samt Silver och Vegholm (2009) menar att banker har 
svårt att anpassa sig efter SME och de behov som dessa företag har. Respondenten verkar till 
viss del stödja detta då ingen hänsyn tycks tas till företagets storlek utan det är snarare 
storleken på det belopp som företaget vill låna som är en avgörande faktor i låneprocessen. 
Vidare bekräftar respondenten att behovet av finansiering vid undersökningens tillfälle 
uppges vara som störst hos mindre, ägarledda företag. 

4.2 Intervju med företagen 
Respondenterna är verksamma inom partihandel, detaljhandel, teknisk konsultverksamhet, 
data IT & telekommunikation samt cafébranschen. Respondenterna i undersökningen ansökte 
om peer-to-peer-lån mellan 150 000 kr och 1 000 000 kr, och räntan på lånen låg på mellan 
6,26 % och 11,9 %. Samtliga lån har ansökts om mellan 2013 och 2015 och skulle bland 
annat användas till investering i nya maskiner, nylansering av produkt, lansering av online-
butik, marknadsföring, täcka en likviditetsbrist samt för att betala tillbaka en checkkredit. Två 
företag hade vid tillfället för undersökningen fortfarande aktiva låneansökningar och 
två företag hade ej lyckats med att få sina lån fulltecknade, när ansökningarna löpt ut hade 
dessa tecknats till 10,7 % och 45,1 %.  Fyra företag hade vid intervjutillfällena lyckats erhålla 
peer-to-peer-lån, dessa lån hade blivit tecknade till 146 % - 415 %. Fem av respondenter 
gjorde sina låneansökningar via plattformen Toborrow och tre respondenter via plattformen 
FundedByMe. 
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4.2.1 Del I – Preferensordning av finansieringsverktyg 

4.2.1.1 Empiri del I 
Inledningsvis presenteras en graderingsfråga tagen från Pierrakis och Collins (2013) studie 
som visar på respondenternas inställning till att söka banklån. För att ta reda på bakgrunden 
till denna inställning tillfrågades respondenterna om deras tidigare erfarenhet av olika 
finansieringsverktyg samt deras inställning till banken och riskkapitalister. Utifrån 
respondenternas resonemang kring de olika finansieringsverktygen kan en uppfattning om 
respondenternas preferensordning av olika finansieringsverktygen genereras. 
 

Graderingsfråga I  
Hur stor är sannolikheten att ni kommer att söka er till banken i första hand om ni i 
framtiden söker externt kapital?  
Av figur 1 framgår det att sju av respondenterna svarade att det är högst osannolikt eller 
osannolikt att de, vid behov av kapital i framtiden, kommer att vända sig till banken i första 
hand. Endast en av respondenterna svarade att det är sannolikt att banken kommer att utgöra 
förstahandsvalet om det i framtiden har behov av kapital. Resultatet visar att ingen av 
respondenterna med största sannolikhet skulle vända sig till banker i första hand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 1 – Graderingsfråga I 

 

Tidigare erfarenhet av olika finansieringsverktyg 
Respondenterna i undersökningen har tidigare erfarenhet av flertalet olika 
finansieringsalternativ. Fem av respondenterna anger att de har använt sig av checkkredit för 
att finansiera verksamheten, ofta har detta använts parallellt med andra finansieringsverktyg 
såsom eget kapital och banklån. Almi-lån (se begreppsdefinition) är ett av de främsta 
finansieringsverktygen som har använts och nämndes av fyra respondenter. Två av dessa 
uttryckte dock att de var missnöjda med almi-lån då de ansågs vara dyrt och krångligt. Endast 
en respondent av de åtta hade tagit in en riskkapitalist för att finansiera verksamheten. Övriga 
finansieringsverktyg som använts av respondenterna var sälja fakturor, lån/investeringar från 
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vänner/familj bidrag samt att kunderna självfinansierar inköp. Den främsta erfarenheten av 
tidigare finansieringsverktyg var någon form av lån då samtliga respondenter har använt 
antingen Almi-lån, checkkredit eller banklån för att finansierat sina verksamheter. 
 

Erfarenhet av och inställning till riskkapitalist 
Sex av respondenterna visade på en positiv inställning till riskkapitalister, dock menade fem 
av dessa att detta var ett alternativ som inte passade deras företag i den dåvarande situationen. 
En av dessa respondenter menade att företaget inte var redo för att ta in en ny delägare och att 
det är en komplex process där kemin mellan riskkapitalisten och företaget är viktigt. Att få en 
ny delägare såg flera av de åtta respondenterna som ett eventuellt organisatoriskt problem, en 
av respondenterna uttryckte; “man vill inte få en ny chef”. För flera av respondenterna 
upplevdes ett samarbete med en riskkapitalist som frihetshämmande, och en av 
respondenterna utryckte att det var viktigt att få in någon som “driver företaget åt samma 
håll”.  För fem av de åtta respondenterna var riskkapitalistens kunskap avgörande, om 
riskkapitalisten inte anses besitta den kunskap som är aktuell för företaget var de inte 
intresserade av att ta in denne som delägare. Två respondenter visade en negativ inställning 
till riskkapitalister, en av dessa menade att det var på grund av avsaknad branschspecifik 
kunskap hos potentiella riskkapitalister. Samma respondent uttryckte ett missnöje med 
riskkapitalisters höga avkastningskrav, en åsikt som delas av ytterligare två respondenter. 
 

Erfarenhet av och inställning till banklån 
Majoriteten, sex av åtta respondenter, hade tidigare ansökt om banklån men blivit nekade. En 
respondent berättade att denne gjort ett aktivt val att inte söka banklån överhuvudtaget, på 
grund av bristande tilltro till banker. Den främsta anledningen till att respondenterna blivit 
nekade banklån var att de inte kunde påvisa tillräckligt med säkerhet. Många av 
respondenterna upplevde att kraven som ställs på företag från banken är allt för höga. Flera 
respondenter angav att de upplevde att det inte finns något intresse från bankerna att låna ut 
kapital till SME, en respondent berättade att en banktjänsteman uttryckt att “bankerna har 
inte som ansvar att agera riskkapital till företag” när denne ansökte om ett lån.  Denna 
respondent var dock den enda som svarade att det var sannolikt att företaget skulle vända sig 
till banken om de var i behov av finansiering i framtiden. 
 
Sex av åtta respondenter hade en negativ bild av banken och banklån av flertalet liknande 
orsaker. Bland annat ansåg flera respondenter att processen var allt för krånglig och 
tidskrävande för att banken har höga formella krav. Två av dessa respondenter ansåg sig vara 
positiva till banklån egentligen men då det upplevdes som nästintill omöjligt att få banklån 
och som en tidskrävande process för företaget, genererade detta en negativ bild i slutändan. 
Några övriga kommentarer kring detta var “förtroendet för banker är lågt, de vill ha både 
hängslen och livrem för ett lån, bankerna har spelat ut sin roll, man behöver ha typ en miljon 
på banken för att ens få ta ett banklån”. En respondent menade att det i dagsläget är säljarens 
marknad och jämför bankernas agerande med en kartell. Utifrån detta uttryckte respondenten; 
“går hellre till privatpersoner av principiella skäl och ger dem en högre ränta”. En annan 
respondent uttryckte att bankerna upplevs som omoderna i sin struktur samt att de inte är 
anpassade till SME, samma respondent förtydligade att bankerna får underbetyg i att förmedla 
kapital.  Vidare upplevdes inte bankerna som särskilt hjälpsamma för SME, en respondent 
uttryckte att de som lånesökande nästan skäms när de går in på ett bankkontor. 
 
En respondent såg chansen till att få ett banklån som obefintlig och uttryckte sig “Bankerna 
ger inte lån till små företag längre”. Ytterligare en respondent menade att det är svårt att 
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överhuvudtaget få ett möte med banken och upplevde att intresset för SME är väldigt lågt. 
Vidare uttryckte en respondent, som fått ett nedslag från banken tidigare, att detta genererade 
en förutfattad mening om banker generellt; att banker inte kommer kunna hjälpa dem i 
framtiden heller. Ytterligare en respondent anger att hen har väldigt lite tilltro till banken då 
banken har möjlighet att säga upp checkkrediten på dagen, vilket skapade en osäkerhetskänsla 
hos respondenten.  
 
Endast två av de åtta respondenterna angav att de har en positiv bild av banker, en av dessa 
hade aldrig känt ett behov av att söka sig banken för finansiering. Den andra respondenten 
angav att de alltid fått banklån när de ansökt om det och att de alltid haft en bra relation till 
banken samt att detta är en viktig faktor då företag ansöker om banklån. Trots en positiv 
inställning till banken uttryckte båda dessa respondenter att de upplever banker som 
trögflytande. 
 

4.2.1.2 Analys del I 
Sju av åtta (87,5 %) respondenter svarade att det var högst osannolikt eller osannolikt att de 
kommer att söka sig till banker i första hand i framtiden. I Pierrakis och Collins (2013) studie 
motsvarar denna siffra cirka 60 %. Bruton et al. (2015) diskuterar att det finns kognitiva 
faktorer som påverkar företag att välja olika finansieringskällor. En av dessa faktorer menar 
Bruton et al. (2015) är företagets inställning till olika finansieringsverktyg, vilken kan 
påverkas om företaget blivit nekad traditionell finansiering. Detta menar Bruton et al. (2015) 
driver företag till att söka sig till andra finansieringskällor. I denna studie har flertalet 
respondenter fått avslag på deras låneansökningar hos banken vilket tycks ha påverkat deras 
inställning till banken negativt, och således drivit dem till att använda alternativa 
finansieringsverktyg.  
 
Både bankerna och Almi upplevdes av respondenterna som omoderna och restriktiva. Det är 
speciellt banken som upplevs som restriktiva då de ställer krav på säkerhet hos företaget som 
dessa företag inte har. Detta kan jämföras med Pierrakis och Collins (2013) tidigare studie i 
Storbritannien, där brist på säkerhet hos företagen var den näst främsta anledningen till varför 
företagens låneansökan till banken inte blev godkänd. Detta stämmer även in på Silver och 
Vegholm (2009) som i sin studie visar att banker lägger stor tyngd på säkerhet för lånet och 
att det kan skapa problem för många SME. Enligt bank-respondenten från denna uppsats är 
brist på säkerhet en av de främsta anledningar till att låneansökningar inte beviljas. 
Sammanfattningsvis tycks dessa fyra källor, Pierrakis och Collins (2013); Silver och Vegholm 
(2009); företagen samt bankrepresentanten från denna uppsats, visa på en enhetlig bild av 
lånesituationen för SME: att det krävs stor säkerhet hos företagen för att banken ska vara 
villig att låna ut kapital till dessa företag. Som en av företagsrespondenterna samt 
bankrespondenten nämner är det inte upp till banken att erhålla riskkapital till företag.  
 
Respondenternas negativa inställning till banken tycks främst grunda sig i att de inte anser att 
det finns något intresse från bankerna att låna ut till SME, detta nämns inte i Pierrakis och 
Collins (2013) studie. Därmed har en skillnad uppmärksammats mellan respondenterna från 
denna uppsats och respondenternas svar i Pierrakis och Collins (2013) studie. Det fanns 
däremot faktorer till varför företag väljer att inte vända sig till banken för att ansöka om 
lånefinansiering som uttryckts i båda studierna, dessa är att bankerna upplevs som 
ohjälpsamma, att processen är komplicerad samt att den är dyr och tidskrävande. I denna 
uppsats visar resultatet att respondenterna upplevt det som svårt att överhuvudtaget få ett möte 
med banken. Detta stämmer in på det resultat som Silver och Vegholms (2009) kunde visa i 
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från studie. Det tycks därmed, utöver svårigheter med höga säkerhetskrav på SME, också råda 
svårigheter för SME att överhuvudtaget få kontakt med banken när de behöver det.  
 
Utifrån de finansieringsverktyg som respondenterna har använt sig av kan en likhet ses med 
Myers och Majluf's (1984) Pecking Order Theory, respondenterna har främst använt sig av 
internt kapital vid finansiering för att sedan övergå till lånebaserade finansieringskällor. För 
majoriteten av respondenterna var riskkapitalist ett finansieringsverktyg som inte ansågs vara 
ett alternativ som passade företagen i den dåvarande situationen. Denna inställning stämmer 
överens med hur Myers och Majluf (1984) beskrivit företags preferensordning av 
finansiering. Enbart en av respondenterna hade under studiens genomförande tagit in en 
riskkapitalist. Anledningen till att övriga respondenter ställer sig tveksamt till att ta in en 
riskkapitalist tycks bygga på att de inte vill släppa in ytterligare en bestämmanderöst i 
verksamheten, därför tycks även valet av riskkapitalist spela en stor roll för respondenterna 
och vikt läggs på att denna ska besitta kunskap som gynnar företaget. Respondenternas svar är 
i linje med Myers (1984) som menar att bibehålla kontroll är en anledning till varför företag 
föredrar lån som finansieringsverktyg istället för att ta in en riskkapitalist. 
 

4.2.2 Del II – Finansiella gapet 

4.2.2.1 Empiri del II 
Inledningsvis presenteras en fråga tagen från Pierrakis och Collins (2013) studie som kan visa 
på om användningen av peer-to-peer-lån kan vara en följd av ett finansiellt gap. Därefter 
presenteras respondenternas ingående förklaringar till varför företaget valde att ansöka om 
peer-to-peer-lån för att ge en ökad förståelse till varför just detta finansieringsverktyg valdes.  
 

Graderingsfråga II 
Hur stor är sannolikheten att företaget inte hade kunnat få in externt kapital utan peer-to-
peer-lån? 
I figur 2 framgår det att det mest förekommande svaret på denna fråga var att företaget med 
största sannolikhet inte hade kunnat få in externt kapital utan peer-to-peer-lån. Det var fyra 
respondenter som valde detta alternativ. De övriga fyra respondenterna svarade att det var 
antingen högst osannolikt eller osannolikt att de inte skulle få in externt kapital om det inte 
använt sig av peer-to-peer-lån.  
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      Figur 2 – Graderingsfråga II 

 

Anledning till att söka peer-to-peer-lån 
Majoriteten av respondenterna, sex stycken, förklarade att anledningen till att de valde att ta 
ett peer-to-peer-lån var att företaget var i behov av en större finansiering och kapital till detta 
var inte möjligt att få genom de finansieringsverktygen som företagen använt sig av tidigare. 
Sex av åtta respondenter hade tidigare vänt sig till banken men fått avslag på deras 
låneansökan. Vidare förklarade fyra av dessa respondenter två specifika orsaker till valet av 
peer-to-peer-lån; brist på andra alternativ och höga kostnader. De första två ansåg att peer-
to-peer-lån var det enda alternativet till kapital för tillfället, på grund av brist på andra 
alternativ. Båda dessa respondenter svarade att det var högst sannolikt att de inte kunnat 
erhålla kapital om de inte ansökt om peer-to-peer-lån. En av dessa två hade lån sedan tidigare 
hos banken och hade därför inte möjlighet till att ta ytterligare ett lån. Vidare såg de andra två 
peer-to-peer-lån som det enda möjliga alternativet för tillfället på grund av för höga kostnader 
för andra finansieringsverktyg. Av dessa två svarade en att det var högst sannolikt att 
företaget inte hade kunnat få in kapital utan peer-to-peer-lån, och den andra svarade att det var 
osannolikt.  
 
Av de resterande två respondenterna som var i behov av en större finansiering sökte en av 
dessa aktivt efter riskkapitalister vid sidan av peer-to-peer-låneprocessen men hade inte 
lyckats hitta någon och angav att det var högst sannolikt att företaget inte hade kunnat erhålla 
kapital utan peer-to-peer-lån. Utöver riskkapitalister ansågs peer-to-peer-lån vara det enda 
alternativet för denna respondent. Den andra respondenten ansåg att checkkrediten de hade 
från banken var för osäkert då banken kan avbryta denna kredit när som helst. Denna 
respondent såg peer-to-peer-lån som ett sätt att slippa vara beroende av och exponerad mot 
banken, respondenten angav att det var osannolikt att företaget inte hade kunnat få in externt 
kapital utan peer-to-peer-lån. För samma respondent var marknadsföring även ett syfte med 
peer-to-peer-låneansökan. 
 
De två respondenterna som inte var i behov av en större finansiering valde att söka peer-to-
peer-lån enbart för att de såg en möjlighet till marknadsföring via denna kanal. Dessa två 
respondenter menade att det finns en möjlighet att skapa uppmärksamhet kring företaget och 
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nå ut till en stor publik genom att söka peer-to-peer-lån via de online-plattformar som 
erbjuder tjänsten. Vidare ansåg dessa två respondenter att användningen av peer-to-peer-lån 
var en möjlighet att lära sig mer om denna typ av finansieringsverktyg. Båda dessa 
respondenter svarade att det var högst osannolikt att de inte hade kunnat få in externt kapital 
utan peer-to-peer-lån. 
 

4.2.2.2 Analys del II 
Majoriteten av respondenterna var i behov av finansiella medel och kunde vid den 
dåvarande situationen inte erhålla kapital på annat vis, dels på grund av brist på andra 
alternativ, dels på grund av för höga kostnader för andra alternativ.  Dock var det enbart 
hälften av respondenterna (50 %) som ansåg att det var högst osannolikt att de inte kunnat 
erhålla finansiering på annat vis. I Pierrakis och Collins (2013) studie var motsvarande siffra 
32 %. Användandet av peer-to-peer-lån kan för fyra av respondenterna i uppsatsens 
undersökning, precis som Bruton et al. (2015) menar, vara ett finansieringsverktyg som har 
möjlighet att täcka ett finansiellt gap. De resterande respondenterna såg att det fanns andra 
alternativ till finansiering och det går därmed inte att säga att det fanns ett finansiellt gap för 
dessa respondenter. Dock upplevdes peer-to-peer-lån som ett billigare och enklare alternativ 
för företagen, samt fanns möjlighet till att få marknadsföring genom uppmärksamheten som 
finansieringsverktyget medför. 
 
I studien som gjorts om peer-to-peer-lån i Storbritannien av Pierrakis och Collins (2013) var 
en anledning till att företag inte försökt få lån från banken att de “föredrar att inte exponera 
all aktivitet till sin bank”. Att slippa vara exponerad mot banken såg en respondent i denna 
studie som en anledning till att välja peer-to-peer-lån istället, vilket kan ses som en likhet med 
Pierrakis och Collins studie. 
 
Vidare använde sig tre av respondenterna av peer-to-peer-lån på grund av förväntade 
marknadsföringsfördelar, varav det för två var den främsta anledningen. Enligt Gerber och 
Hui (2009) är marknadsföringsmöjligheter en anledning till att företag och privatpersoner 
väljer att använda sig av donationsbaserad crowdfunding. Detta verkar även vara en anledning 
som förekommer vid användning av lånebaserad crowdfunding. I likhet med Gerber och Hui 
(2009) anser två av respondenterna att ett motiv till att använda peer-to-peer-lån utgjordes av 
möjligheten att kunna lära sig mer om detta finansieringsverktyg.  
 

4.2.3 Del III - Informationsasymmetri 

4.2.3.1 Empiri del III 
De frågor som redovisas under denna del av resultatet är hur stor betydelse respondenterna 
ansåg att den skriftliga låneansökan hade för effekt på resultatet av låneansökningen via peer-
to-peer-lån samt hur företagen tänkte inför utformningen av låneansökan. Vidare tillfrågades 
respondenterna om vilken typ av information som företagen valde att skriva in i sin ansökan. 
 I följade analys analyseras respondenternas svar främst utifrån Winborg och Landströms 
(2001) samt Myers och Majlufs (1984) teoretiska resonemang från uppsatsens referensram.   
 

Låneansökans betydelse 
Respondenterna är eniga om att låneansökans utformning har en stor betydelse för att få lånet 
fulltecknat. Hälften av respondenterna uttryckte att de försökte gör sin ansökan så säljande 
som möjligt för att göra den attraktiv för potentiella långivare. En respondent uttryckte att ett 
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bra språk i ansökan är jätteviktigt för att förmedla en större trovärdighet.  För att få den 
potentiella lånegivaren att känna sig säker ska det finnas en substans i det som skrivs, menar 
en annan respondent. Samma respondent uttrycker även att det är viktigt att vara så ärlig som 
möjligt, speciellt om företaget har en komplicerad affärsidé. Ytterligare en respondent 
uttrycker att det är viktigt att ”förmedla trovärdighet och hålla sig så nära sanningen som 
möjligt”. En fjärde respondent uttryckte att ett proffsigt och seriöst intryck tror denne tilltalar 
lånegivare. Respondenten tror även att bilder på produkten/företaget gör att den potentiella 
lånegivaren känner en större tillförlitlighet till företaget. Två respondenter, varav en 
misslyckades med att få lånet fulltecknat, uttrycker att utformningen av ansökan är otroligt 
viktig, men att det är minst lika viktigt att företaget är aktivt under tiden som låneansökan 
ligger uppe. Respondenten vars företag misslyckades med sin peer-to-peer-låneansökan tror 
att lånet hade haft större chans att bli fulltecknat om de redan från början lagt ner med tid på 
presentationen.  
 
Utöver detta är det tre av åtta respondenter som nämner att de har svarat på frågor från 
potentiella långivare genom den plattform de använt sig av. Att svara på dessa frågor ansåg 
respondenterna kunde öka möjligheten för företagen att få in flera lånegivare, då de 
potentiella långivarna får svar på sina frågor och funderingar och känner sig bekväma med 
företaget. En av dessa respondenter valde dock att avstå från att svara på de frågor som ansågs 
för känsliga för företaget att offentliggöra, detta var en av de respondenter som inte fick sitt 
lån fulltecknat. Respondenten förtydligade genom att säga att företaget fick en uppfattning om 
att frågorna ställdes för att få fram information om företaget som kunde gynna konkurrenter. 
 

Information som presenterades 
Fem av de åtta respondenterna nämnde att det finns information som kan vara känslig för 
företaget att offentliggöra i sin ansökan. En av dessa respondenter sade “Det var en 
balansgång mellan att vara säljande och att inte lämna ut för mycket information som kunde 
vara känsligt för företaget.” Fyra av dessa respondenter berättade att företaget valt att inte 
lägga upp information som kan avslöja konkurrensfördelar. Två respondenter ansåg specifikt 
att det kan vara känsligt att lämna ut viss typ av information till kunder och leverantörer, 
främst information om att företaget är i behov av kapital samt information kring exempelvis 
expansionsplaner. Den femte respondenten uttryckte dock att eftersom det är små summor 
som investeras krävs det inte lika stor transparens som med större summor och ansåg därför 
att företaget inte behövde lägga upp information som var känslig därav upplevdes inte detta 
som ett problem. Vidare berättade två av dessa fem respondenter att även om delar 
av informationen i låneansökan redan är offentlig kan upplevas som känsligt för företaget när 
företaget går ut “svart på vitt” med att de är i behov av kapital. Resterande tre respondenter 
sade att all information som lades upp i ansökan redan var offentlig och att den därför inte 
ansågs känsligt för företaget.  
 

4.2.3.2 Analys del III 
Majoriteten av respondenterna ansåg att utformning som genererar trovärdighet i låneansökan 
är viktig för att lånet ska bli fulltecknat. Ärlighet i sin ansökan anses även det generera en 
större möjlighet till att få lånet fulltecknat. Vidare tycks tre av respondenterna ha gjort 
ytterligare försök till att minska informationsasymmetrin, då de besvarat frågor som 
potentiella investerarna ställt till dem via peer-to-peer-plattformarna.  Dessa respondenter 
berättade att de ansåg att det är viktigt att hålla sig till sanningen och vara ärliga för att skapa 
trovärdighet hos de potentiella långivarna. Dock upplevde en av dessa respondenter att denne 
inte ville besvara alla frågor som ställdes då detta ansågs kunna missgynna företaget. En 
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annan respondent sade att de använt sig av bilder i sin ansökan för att skapa trovärdighet hos 
lånegivarna, även detta betraktas som ett sätt att försöka minska informationsasymmetrin 
mellan företag och investerare. Detta anses kunna öka chansen till att få täckning för sitt lån 
vilket är i likhet med Myers och Majluf (1984) och Winborg och Landström (2001) som 
menar att en minskad informationsasymmetri mellan investeraren och företaget kan ge en 
ökad chans till finansiering då det ger investeraren större inblick i verksamheten vilket medför 
en trygghetskänsla. 
 
Flera av respondenterna upplever att informationen som ges ut kan uppfattas som känslig för 
företaget när den blir offentlig. Därav var många försiktiga med vad de valde att skriva om i 
sin ansökan och undvek att nämna sådant som kunde uppfattas som riskabelt för företaget. 
Detta stämmer in i Myers och Majlufs (1984) Pecking Order Theory där de menar att företag 
helst avstår från att lämna ut för mycket information. Likt den balansgång som dessa 
teoretiker nämner; företag väger mellan att lämna ut för mycket information vilket kan skada 
företaget och lämna ut för lite information som ger investerare för lite att gå på, är detta något 
som även respondenterna i denna studie tycks märka av. Ett företag valde att inte svara på 
vissa frågor från potentiella långivare som de ansåg vara känsliga för företaget, detta var en av 
de respondenter vars företag inte fick sitt lån fulltecknat. Enligt både Myers och Majlufs 
(1984) samt Winborg och Landströms (2001) teoretiska resonemang kan en möjlig anledning 
till att företaget inte fick sitt lån fulltecknat vara på grund av att företaget valde att inte 
besvara de frågor som de potentiella lånegivarna hade och på sätt avstod från att bidra till att 
minska den informationsasymmetrin som rådde mellan parterna. Winborg och Landström 
(2001) menar att det kan förefalla att företaget inte vill ge ifrån sig alla information till 
externa aktörer eftersom det råder en risk att informationen sprids till konkurrenter. Detta var 
något som undersökarna uppfattade att just denna respondent befarande skulle hända om 
företaget svarade på vissa av de frågor som ställdes och undvek därför att svara på dem. Dock 
upplevde tre av respondenterna inte detta som ett problem då de ansåg att all information som 
fanns i låneansökan redan var offentlig och att det därmed inte behövde offentliggöra något 
som var känsligt för företaget.  
 

4.2.4 Del IIII – Företagens erfarenheter av peer-to-peer-lån 

4.2.4.1 Empiri del IIII 
Inledningsvis presenteras en graderingsfråga hämtad från Pierrakis och Collins (2013) studie 
om hur stor sannolikhet det är att företaget kommer vända sig till peer-to-peer-lån i framtiden. 
För att få en djupare förståelse till varför företaget antingen kan tänka sig använda 
finansieringsverktyget igen eller inte presenteras de för- och nackdelar som respondenterna i 
denna undersökning har upplevt. Många aspekter av peer-to-peer-lån som nämns av 
respondenterna tas upp som både för- och nackdelar och därför kommer dessa att behandlas 
parallellt i det efterföljande analysavsnittet. Denna analysdel kommer främst att härledas till 
tidigare studier av Pierrakis och Collins (2013), Gerber och Hui (2013) samt Bruton et al. 
(2015).  
 

Graderingsfråga III 
Hur stor är sannolikheten att företaget vänder sig till peer-to-peer-lån i första hand vid 
behov av externt kapital? 
I figur 3 framgår det att fem av åtta respondenter skulle med största sannolikhet eller 
sannolikt vända sig till peer-to-peer-plattformar i första hand om de i framtiden är i behov av 
externt kapital. Två respondenter valde svarsalternativet vet ej, varav ena förklarade att det är 
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räntan i det tillfället som styr valet. Den andra respondenten svarade att det känns instabilt. 
Endast en respondent svarade att det var högst osannolikt att företaget kommer att söka sig till 
peer-to-peer-lån i första hand om förtaget är i behov av externt kapital.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	  

   

      Figur 3 – Graderingsfråga III 

 

Fördelar 
Majoriteten av respondenterna, sex av åtta, ansåg att en fördel med peer-to-peer-lån som 
finansieringsverktyg är att det är en snabb och enkel process. Enligt de åtta respondenterna 
tog låneprocessen med peer-to-peer-lån mellan fyra veckor till tio veckor. Fyra av de åtta 
respondenterna nämnde att peer-to-peer-låneprocessen ställer mindre krav på företaget, krav 
som exempelvis säkerhet samt administration. De enda formella förberedelser som krävdes av 
företagen var att uppskatta siffrorna för det kommande bokslutet, författa sin ansökan samt i 
vissa fall utfärda en fullmakt. Mindre krav ansågs göra det enklare för företag att få tillgång 
till kapital därför sågs detta som en fördel jämfört med exempelvis banklån. En respondent 
beskrev att en möjlig anledning till att peer-to-peer-plattformarna ställer mindre krav än 
banken är att det i bankens fall är banken själva som står för risken och att vid peer-to-peer-
lån står plattformarna endast för förmedling av lånet och därav inte för själva risken. Det är 
vid peer-to-peer-lån således upp till långivarna själva att skaffa sig en uppfattning om risken 
att låna ut sina pengar till företag.  
 
Tre av de åtta respondenterna ansåg att peer-to-peer-lån kan fungera som en 
marknadsföringsmetod. Två av dessa företag använde sig av peer-to-peer-lån enbart för 
möjligheten till marknadsföring, varav en framhävde fördelen att företaget når ett stort 
kontaktnät genom online-plattformarna. Den andra menade att företag via peer-to-peer-lån 
också “kan få marknadsföringsfördelar genom att folk som har sett kampanjen kommer ihåg 
företaget, även om lånet inte skulle gå igenom”. För den tredje respondenten var 
marknadsföring inget motiv till att ansöka om peer-to-peer-lån utan denna fördel 
uppmärksammades under processens gång. Denna respondent uttryckte följande “peer-to-
peer-lån kan också ses som ett marknadsföringsverktyg, det är en möjlighet att nå ut till 
potentiella kunder och skapa ett emotionellt band mellan kunderna och företaget”.  
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En annan fördel som nämndes av tre av respondenterna är att peer-to-peer-lån skapar en 
möjlighet till kapital som företagen annars inte såg var tillgängligt. En respondent uttryckte 
detta genom följande “Peer-to-peer-lån skapar en möjlighet till kapital, det finns inga andra 
lånealternativ. Statliga lån är svindyra och bankerna får underbetyg”, en annan sade att 
“man får tillgång till kapital som man annars inte hade haft tillgång till, själv hade företaget 
inte kunnat nå dessa investerare”. En tredje respondent uttryckte vidare att peer-to-peer-lån 
ger familj och vänner en möjlighet att investera i företaget; “ett enkelt sätt för ‘friends, family 
and fools’ att investera i företaget, plattformen erbjuder ett ramverk som gör det bekvämt för 
båda parter”. Detta “gömda” kapital blev tillgängligt för företagen genom peer-to-peer-lån, 
dessa lån möjliggjorde på så sätt för investeringar som företagen annars inte kunnat 
genomföra. Ytterligare en fördel som nämndes av tre av de åtta respondenterna är att de lån 
som företaget kunnat generera genom peer-to-peer-lån haft en lägre ränta än de Almi-lån och 
checkkrediter företaget tidigare erhållit.  
 
En respondent vars företag tidigare blivit nekade av banken ansåg att en fördel med peer-to-
peer-lån är att det blir en kollektiv bedömning av låneansökan och företaget står inte och faller 
på en person. En annan respondent som tidigare haft stora problem med att få kontakt med 
banken menade att en fördel med peer-to-peer-lån är att företaget slipper söka sig till banken. 
Respondenten uttryckte att företaget “kan få in kapital utan att släppa kontroll, dessutom 
slipper man banken”. I figur 4 visas en översiktlig bild av de fördelar som nämnts av 
respondenterna vid intervjutillfällena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Figur 4 – Fördelar med peer-to-peer-lån 

 

Nackdelar 
Sex av de åtta respondenterna uttryckte oro över att låneansökan blir offentlig genom peer-to-
peer-lån eftersom ansökan kan innehålla information som är känsligt för företaget att ge ut. 
Här syftade respondenterna både på informationen som företaget skriver i sin låneansökan, 
men även information om att företaget överhuvudtaget är i behov av kapital. Det sistnämnda 
upplevdes enligt respondenterna särskilt känsligt om det sprids till kunder och leverantörer, 
“ett lån är inte alltid något man vill skylta med” lyfter en av respondenterna fram. Det ansågs 
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främst utgöra en risk om företaget skulle misslyckas med sin låneansökan, något som 
respondenterna ansåg kunde skapa en negativ bild av företaget. Vidare menade 
respondenterna att företaget riskerar att chansen till finansiering kan minska i och med en 
misslyckad låneansökan. En av dessa respondenter uttryckte problemet enligt följande “Hur 
kommer man igen om man misslyckas? Om man söker sig till banken och får nekat så är det 
bara de som vet, i detta fall blir det offentligt”. Dock uttryckte inget av de två företagen vars 
låneansökningar inte blev fulltecknade att de upplevt någon problematik med finansiering från 
andra källor efter deras ansökan om peer-to-peer-lån misslyckats. 
 
Fyra av de åtta respondenterna uttryckte att företaget måste vara mycket aktivt för att attrahera 
lånegivarna. Ett exempel som två respondenter lyfte fram var att plattformen som de använde 
sig av ansåg att företagen skulle vara aktiva på sociala medier under tiden då låneansökan var 
öppen för långivare för att på så sätt nå ut till möjliga investerare. Respondenterna 
förtydligade genom att uttrycka att företaget innan de genomförde låneansökan trodde att de 
kunde förlita sig på peer-to-peer-plattformens följare och på så sätt inte behöva “jaga” 
långivare själva. En av dessa respondenter menade att företaget istället hade kunnat lägga all 
sin tid på att hitta andra möjliga investerare utanför plattformen. Samma respondent nämnde 
att företaget hade kunnat få in fler lånegivare om de lagt ned mer tid på sin ansökan, och 
framför allt den video som fanns med i låneansökan. Två respondenter menade att också att 
företaget måste vara redo för frågor och att det sätter press på företaget att vara aktiv under 
processens gång. Vidare menade en av dessa fyra respondenter att det krävs att företaget är 
mycket aktivt om de har en komplicerad idé eller produkt, då det kan det vara svårt för 
potentiella långivare att ta till sig. Företaget behöver därför aktivt förmedla sin affärsidé och 
övertyga potentiella långivare. Detta leder in på en annan nackdel som framhävdes av två av 
respondenterna, som menade att peer-to-peer-plattformarna inte fungerar för komplicerade 
produkter. En av dessa respondenter menade att plattformen bygger på att investerare ska 
förstå affärsidén och fatta tycke för den för att sedan investera. Det är således svårt att lyckas 
med detta om företaget har en komplicerad affärsidé som potentiella långivare har svårt att 
relatera till.  
 
Ytterligare en nackdel som nämndes av två respondenter är att det är svårt att övertyga 
potentiella långivare att låna ut till företaget då det är ett kortfattat format. Företaget får inte 
möjligheten att personligen uttrycka sig till potentiella investerare, vilket en respondent 
menade gör det svårt för företag som inte har goda siffror att visa upp. Samma respondent 
upplevde att frågorna från de potentiella långivarna främst var inriktade på finansiell 
information om företaget, snarare än verksamhetens affärsidé och vision. Den andra 
respondenten menade att det “var svårt att få fram att man är drivna entreprenörer som 
driver verksamheten utan att få prata för sig”. En följd av att ansökan har ett kortfattat format 
är att företaget måste vara aktivt under processen gång och svara på frågor om verksamheten 
från potentiella långivare. En respondent upplevde dock detta som problematisk då frågorna 
som ställdes var väldigt ingående och rörde information som upplevdes som känsligt för 
företaget att offentliggöra. Vidare tog två respondenter upp en oro kring att denna typ av lån 
kan locka till sig oseriösa låntagare. En av dessa menar att säkerheten kanske är lite för låg 
och att det möjligen kan locka till sig folk som utnyttjar det, “allt som behövs är en bra UC” 
menar denne respondent.  
 
Tre av de åtta respondenterna uttryckte oro kring olika typer av osäkerheter rörande peer-to-
peer-låneprocessen. En respondent tar upp det faktum att denna låneform inte har funnits så 
länge i Sverige och att detta kan vara negativt då det inte är så många som känner till det. En 
annan respondent uttryckte att det finns osäkerhet kring hur lånet skulle betalas tillbaka, detta 
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på grund av att det var en ny erfarenhet för det företaget.  En tredje respondent uttryckte att 
det finns osäkerhet på grund av att företaget måste förbereda sig inför en ny typ av plattform 
och forum.  
 
Den respondent vars företag hade högsta antal lånebud uttryckte att en nackdel är att företaget 
inte vet vilka sina långivare är. Respondenten förtydligade detta genom att förklara att det 
hade varit till bådas fördel om företaget kunde få kontakt med vissa långivare, exempelvis de 
som går in med större belopp för att de tror på företaget. Detta menade respondenten skulle 
kunna leda till framtida investeringar eller delägarskap som skulle gynna båda parter. Det 
företag i denna studie som ansökt om störst lån angav att räntan var högre på det peer-to-
peer-lån som företaget fick än den ränta som företaget tidigare erhållit hos banken, detta sågs 
som en nackdel av detta företag.   
 
En av respondenterna vars ansökan inte blev fulltecknad påpekade att en nackdel för just det 
företaget var att deras målgrupp skilde sig väldigt mycket från den målgruppen som peer-to-
peer-plattformen vände sig till. Detta sågs som en nackdel då det ansågs svårt för företaget att 
fånga potentiella långivares intresse. För att locka till sig investerare på bästa sätt bör 
företaget enligt denna respondent ha en produkt som riktar sig till samma målgrupp som peer-
to-peer-plattformen gör. I figur 5 visas en översiktlig sammanställning av de nackdelar som 
nämndes av respondenterna under intervjutillfällena. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 5 – Nackdelar med peer-to-peer-lån 

 

4.2.4.2 Analys del IIII 

Enkel men krävande process 
Majoriteten av respondenterna i denna uppsats, sex av åtta (75 %), delade uppfattningen om 
att peer-to-peer-lån är en enkel och snabb låneprocess där de administrativa kraven som ställs 
upplevs som låga. Denna uppfattning stämmer in med den som Pierrakis och Collins (2013) 
presenterar i sin studie, där 58 % av de deltagande respondenterna har angett dessa fördelar. I 
både denna uppsats samt Pierrakis och Collins (2013) undersökning är det snabb låneprocess 
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som nämndes som den främsta fördelen med peer-to-peer-lån. Detta kan också kopplas till 
Gerber och Hui’s (2013) studie där en av fördelarna som beskrits med donationsbaserad 
crowdfunding är att processen upplevs som snabb och enkel av projektägarna. 
 
I kontrast till att peer-to-peer-lån är en snabb och enkel process menade hälften av 
respondenterna att det krävts att företaget är väldigt aktiv som lånesökare vid ansökan av ett 
peer-to-peer-lån under den tiden som ansökan är aktiv. Detta ansågs främst gälla om företaget 
hade en komplicerad produkt, då det kan vara svårare för potentiella långivare att relatera till 
en komplicerad affärsidé. Detta kan också kopplas till att det i dessa fall råder en högre 
informationsasymmetri mellan företaget och de potentiella långivarna. Denna 
informationsasymmetri kan enligt Myers och Majluf (1984) teoretiska resonemang minskas 
genom att företaget tar en mer aktiv roll gentemot de potentiella långivarna, vilket i sin tur bör 
kunna generera en större möjlighet att erhålla ett lån för företaget. En respondent som 
misslyckades med att få lånet fulltecknat menade att företaget förmodligen hade fått flera 
långivare om företaget varit med aktivt och utformat en bättre låneansökan vilket skulle stödja 
detta teoretiska resonemang. 
 
Två av åtta respondenter (25 %) i denna uppsats upplevde att de fick många frågor från 
potentiella långivare. Denna nackdel togs också upp i Pierrakis och Collins (2013) studie, där 
var det 13 % av respondenterna som nämnde denna faktor. Även Gerber och Hui’s (2013) 
studie visade på ett liknande resultat där frågorna från potentiella investerare, eller i deras fall 
donatorer, upplevdes som väldigt tidskrävande för projektägaren. En respondent från denna 
uppsats förklarade att frågorna som ställdes var inriktade på företagets siffror och 
respondenterna menade att det därför var viktigt för företaget att vara väl pålästa inför peer-
to-peer-låneansökan. Vidare förklarade en annan respondent att frågorna upplevdes som 
jobbiga då de var känslig information som de potentiella långivarna ville att företaget skulle 
ge ut. Vid denna situation hamnar företaget, som tidigare diskuterat, i en känslig situation där 
Myers och Majluf (1984) menar att företaget å enda sidan riskerar att säga för mycket eller å 
andra sidan för lite vilka båda kan påverka företagets chanser till finansiering. 
 
De två respondenterna, i denna uppsats, vars företag misslyckades med sina peer-to-peer-
låneansökningar upplevde att de var tvungna att själva jaga långivare. Dessa två hade sedan 
tidigare haft en god kontakt och positiv inställning till banken och inte sett låneansökan via 
banklån som en krånglig process i kontrast till resterande respondenter. Vidare såg dessa 
respondenter peer-to-peer-lån som finansieringsverktyget främst som en 
marknadsföringsmetod, företagen trodde sig kunna förlita sig på plattformens egna följare för 
att marknadsföra sina företag. Tillsammans kan dessa bakomliggande kognitiva faktorer ha 
haft en påverkan på deras uppfattning av processen, vilket föreligger vara fallet då dessa 
företag skiljer sig från de övriga respondenterna på så sätt att de upplevt processen som mer 
krävande medan andra upplevt processen som snabb och enkel. Denna skillnad i uppfattning 
kring peer-to-peer-lån som process kan enligt Bruton et al. (2015) teoretiska resonemang 
härledas till företagens inställning till banken och tidigare erfarenheter av andar 
finansieringsverktyg. De som i undersökningen hade en negativ inställningen till banken från 
tidigare erfarenheter hade en positiv inställning till peer-to-peer-låneprocessen. Som Bruton et 
al. (2015) menar påverkas företagets kognitiva faktorer av tidigare erfarenheter, och dessa 
faktorer påverkar i sin tur hur företaget förhåller sig till de nyare finansieringsalternativen. I 
denna undersökning tycks dåliga och krångliga erfarenheter av banken ha påverkat företagen 
på så sätt att de var förberedda på att de måste lägga ner mycket tid vid ansökan om extern 
finansiering. I kontrast till detta kan det vara så att företag som haft lättare att erhålla banklån 
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eller annat externt kapital innan inte var lika förberedda för den aktiva process som peer-to-
peer-lån verkar vara.  
 

Marknadsföring och låneansökans offentlighet 
Marknadsföring är en fördel som togs upp av flera respondenter, detta framkommer också 
som en fördel för donationsbaserad crowdfunding i Gerber och Hui’s (2009) studie. I både 
Gerber och Hui’s (2013) studie samt denna uppsats ser projektägaren/företaget en möjlighet 
att nå ut till potentiella kunder via plattformarnas stora räckvidd. Låneansökan har därmed 
genomdrivs för att skapa uppmärksamhet kring företagets produkt eller tjänst. Två av 
respondenterna i denna studie har valt att använda sig av peer-to-peer-lån enbart av denna 
anledning. Detta visar på en stark tilltro till marknadsföringseffekten som detta 
finansieringsverktyg har hos dessa två företag. I Gerber och Hui’s (2009) studie nämns en 
fördel som är att projektägaren, genom donationsbaserad crowdfunding, kan testa sin produkt 
på marknaden, denna fördel har dock ingen av respondenterna angett i denna uppsats. Företag 
som söker peer-to-peer-lån har vissa krav på sig när det gäller exempelvis omsättning och 
kreditbedömning och är därför ofta i ett senare skede i företagets livscykel där de redan har en 
utvecklad produkt som de säljer. Detta jämförs med företag som använt sig av 
donationsbaserad crowdfunding, där ofta lägre krav ställs och det i större utsträckning 
används av företag i ett tidigare skede där det kan finnas motiv för att testa sin affärsidé och 
kan förklara denna skillnad. Vidare nämns ett vidgat kontaktnät till följd av användningen av 
peer-to-peer-lån som finansieringsverktyg som en fördel i både denna uppsats och Gerber och 
Hui’s (2013) studie. Detta är något som också tycks vara en följs av plattformarnas räckvidd. 
 
Den positiva aspekten av att finansieringsverktyg är offentlig och att företaget når ut till 
många, både potentiella kunder samt finansiärer, kan även vändas till en nackdel, något som 
flera av respondenterna i denna uppsats har uppmärksammat. Respondenterna ansåg att 
allmänhetens vetskap om att företaget var i behov av ett lån var något som kunde skada 
företaget om detta spreds till kunder och leverantörer. Ett ytterligare orosmoment var att 
informationen som företagen behövde offentliggöra i sin ansökan kunde användas som en 
konkurrensfördel av företagets konkurrenter. Denna nackdel kan knytas till Myers och Majluf 
(1984) Pecking order Theory, där författarna menar att företagen är återhållsamma med vilken 
information de väljer att offentliggöra. Att företagen genom en offentlig låneansökan visar att 
det är i behov av kapital kan som Myers och Majluf (1984) menar tolkas olika av olika 
intressenter. Å ena sidan att företag väljer att ansöka om ett lån kan tyda på att det har ett nytt 
projekt på gång som de vill investera i för att de tror att detta kommer att generera en ökad 
intäkt. Å andra sidan att företaget väljer att ansöka om peer-to-peer-lån kan, vilket har varit 
fallet för fler av respondenterna, vara på grund av att företaget inte kunnat erhålla ett banklån. 
Att företaget inte har möjlighet att göra detta kan vara en varningssignal för potentiella 
investerare, kunder samt leverantörer. På så sätt ger peer-to-peer-lån ut blandade signaler 
precis som Myers och Majluf (1984) menar att en nyemission kan göra då en likhet mellan 
dessa finansieringsverktyg är att båda är offentliga.  
 
Ett av de företag, vars främsta syfte med peer-to-peer-lån var att marknadsföra sin 
verksamhet, var oroliga för den negativa påverkan som kan inverka på företag om 
ansökningen misslyckas. Ett offentligt misslyckade kan, som en annan respondent i denna 
uppsats uttryckte det, skada företagets rykte och således möjligheten att få lån i framtiden. 
Detta kan kopplas till Gerber och Hui’s (2013) studie som visar att deras respondenter 
menade att det i och med användningen av donationsbaserad crowdfunding fanns en rädsla för 
att misslyckas offentligt.  
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Att informationen i låneansökan delas med utomstående från företaget tas också upp som en 
nackdel i Pierrakis och Collins (2013) studie, där det nämns av 17 % av deras respondenter. I 
denna uppsats anses detta offentliggörande av företagsinformation vara en nackdel av 75 % av 
respondenterna. Att det är en stor skillnad i svarsfrekvensen kan dock förklaras av att 
informationen på FundedByMe samt Toborrow var helt offentlig medan den på Funding 
Circle, där endast medlemmar på sidan kan se informationen som företagen lägger upp i sin 
låneansökan. 
 

Gömt kapital  
Flera respondenter tog upp att peer-to-peer-lån skapat en möjlighet att erhålla kapital som 
företaget annars inte haft tillgång till vilket av respondenterna betraktades som en stor fördel 
med finansieringsverktyget. Hälften av respondenterna i denna uppsats hade problem med att 
anskaffa externt kapital via traditionella finansieringsverktyg och för dem var peer-to-peer-lån 
den enda möjligheten till att erhålla externt kapital. Att kunna erhålla externt kapital beskrivs 
av Gerber och Hui (2013) som en fördel med donationsbaserad crowdfunding, detta gäller 
främst för de projektägare som inte kunnat erhålla externt kapital på annat vis. 
 Respondenterna ansåg, i likhet med Bruton et al (2015), att företaget når ut till den “stora 
massan” genom att använda internet som kanal för dessa plattformar, och att företaget igenom 
detta kan erhålla annars “gömt” kapital. Genom denna kanal skapas också en kollektiv 
bedömning vilket en respondent från denna uppsats nämnde som en stor fördel eftersom 
företaget i och med detta inte står och faller på bankens uppfattning och restriktioner. Vilket 
är ett problem som framgick både från denna uppsats i intervjun med företagsrespondenterna 
samt intervjun med en respondent från en av Sveriges storbanker och även tas upp i Silver och 
Vegholms (2009) undersökning. Vid intervjuerna med företagen i denna uppsats framgick det 
också att peer-to-peer-plattformarna ansågs bidra med ett ramverk som möjliggör för vänner 
och familj att bidra med kredit kapital till företaget, något som annars kan upplevas som 
känsligt enligt en respondent i denna uppsats. På så vis ökar också tillgången till annars 
“gömt” eller otillgängligt kapital.  
 
En nackdel som uttrycktes av en respondent i denna uppsats är dock att fenomenet än så länge 
är relativt nytt i Sverige. Därav kan det vara svårt för svenska företag som använder sig av 
peer-to-peer-plattformar som enbart riktar sig till Sverige att nå den “stora massan” då 
vetskapen om peer-to-peer-lån fortfarande kan vara begränsad hos allmänheten. Denna 
nackdel kan kopplas till Gerber och Hui’s (2013) studie som visade att en nackdel med 
donationsbaserad crowdfunding är att det kan upplevas som svårt att nå ut till potentiella 
donatorer och att projektägaren då går miste om kapital.  På grund av detta finns det troligen 
mer gömt kapital att tillgå än vad som i dagsläget vart möjligt för företagen som använt sig av 
peer-to-peer-lån.  
 

Lägre krav på säkerhet  
Lägre krav på säkerhet framhävdes som en av de främsta fördelarna med peer-to-peer-lån för 
respondenterna i denna uppsats. I Pierrakis och Collins (2013) studie svarade 26 % av deras 
respondenter att deras låneansökan till banken blivit nekad på grund av brist på säkerhet. 
Eftersom Pierrakis och Collins (2013) respondenter senare har använt sig av peer-to-peer-lån 
går det att anta att denna process krävde mindre säkerhet än vid lån från banken. De lägre 
kraven sågs dock även som en nackdel av två respondenter i denna uppsats då 
finansieringsverktyget anses kunna attrahera oseriösa låntagare genom att inte ställa högre 
krav på de företag som får ansöka om lån via plattformarna. I utsträckning skulle detta kunna 
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förstöra finansieringsverktygets tillförlitlighet och försvåra för de företag som är seriösa och 
är i behov av finansiering. 
 

Räntan 
Det var tre respondenter i denna uppsats som hade fått en lägre ränta genom peer-to-peer-lån 
än med tidigare lån som främst var tagna som checkkredit eller almi-lån. Av dessa nämnde 
samtliga att en lägre ränta var en fördel, alltså är det tre av åtta, 37,5 %.  Detta nämndes också 
som en fördel i Pierrakis och Collins (2013) studie där 36 % har angett att en lägre ränta varit 
en fördel med peer-to-peer-lån. Resterande fem respondenter i denna uppsats angav att de fick 
samma eller högre ränta på sitt peer-to-peer-lån än tidigare tagna lån. En av de respondenter 
som angivit att företaget fått en högre ränta genom peer-to-peer-lån upplever detta som en 
nackdel. Denna respondent hade tidigare erhållit ett banklån, vilket kan vara en förklaring till 
att räntan på det tidigare lånet var lägre jämfört med majoriteten av respondenterna som tagit 
lån via Almi samt checkkredit via banken. Samma respondent tog det största lånet jämfört 
med de andra respondenterna, vilket möjligen kan förklara att detta företag fick en högre ränta 
då det för långivarna kan upplevas som mer riskfyllt. En av de andra respondenterna som 
också ansåg sig fått en hög ränta såg inte detta som ett problem då huvudsaken var att 
företaget fått tillgång till kapital, vilken inte hade varit möjligt för företaget att få via banken. 
Respondenten kunde i detta fall genomföra sin investering som i sin tur genererade en 
betydligt högre avkastning än den ränta som företaget behövde betala för lånet. Även i detta 
fall går det att kopplas till Bruton et al (2015) som menar att den erfarenhet som företaget haft 
av de finansieringsverktyg som de använt sig av tidigare påverkar hur företaget ser på peer-to-
peer-lånets förutsättningar, här är det dock inte enbart den tidigare räntan som tycks påverka 
utan också hur svårt eller lätt det har varit för företaget att erhålla externt kapital tidigare.   
 

Slipper banken 
Att företaget slipper söka sig till banken är en fördel som nämndes av en respondent i denna 
studie, detta nämns även som en fördel i Pierrakis och Collins (2013) studie. Dock framgår 
det inte som en lika stark fördel i denna uppsats då det enbart är en respondent som nämner 
detta, jämfört med 54 % i Pierrakis och Collins (2013) studie.  Men samtidigt tog en av 
respondenterna upp att det är en nackdel att företaget inte vet vilka sina långivare är, ett 
problem som inte uppstår vid lån från banken.  Hade företaget vetat vilka sina långivare var, 
menade respondenten, att detta eventuellt hade möjliggjort för att låna kapital av dessa även i 
framtiden. En personlig kontakt med banken löper ofta under en längre tid, detta förekommer 
inte vid peer-to-peer-lån utan detta är istället en engångsföreteelse.  
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5. Slutsats  

5.1 I vilken utsträckning är företags användning av peer-to-peer-lån en 
följd av ett finansiellt gap? 
 
Resultatet visar att hälften av respondenterna, fyra av åtta, har använt peer-to-peer-lån som en 
följd av ett finansiellt gap. För dessa respondenter var peer-to-peer-lån deras enda möjlighet 
att för tillfället få tillgång till finansiering för företaget. Anledningar till detta var för tre av 
respondenterna att de såg en brist på andra alternativ till finansiering som de kunde tillgå, 
varav en aktivt sökte riskkapitalister vid sidan av men utan framgång. Den fjärde 
respondenten som använt peer-to-peer-lån som en följd av ett finansiellt gap menade att de 
andra finansieringsalternativ som fanns var för dyra för företaget att använda sig av och kunde 
därmed inte vända sig till dessa. 
 
Andra hälften av respondenterna, resterande fyra, använde inte peer-to-peer-lån som följd av 
ett finansiellt gap. Två av dessa respondenter valde att använda sig av peer-to-peer-lån enbart 
på grund av de marknadsföringsfördelar som förväntades genereras till företaget. Den tredje 
respondenten valde att använda sig av peer-to-peer-lån på grund av höga kostnader för andra 
finansieringsalternativ, men menade samtidigt att det var osannolikt att de inte hade kunnat få 
in kapital på annat vis än peer-to-peer-lån. Den fjärde respondenten vände sig till peer-to-
peer-lån för att slippa vara beroende av banken, men såg inte peer-to-peer-lån som det enda 
alternativet till finansiering.  
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att användningen av peer-to-peer-lån är en följd av ett 
finansiellt gap för enbart hälften av respondenterna i denna undersökning. För de resterande 
respondenterna var användningen av peer-to-peer-lån på grund av följande fördelar: 
marknadsföring, slippa banken samt billigare finansieringsalternativ. 
 

5.2 Vad har företag med erfarenhet av peer-to-peer-lån upplevt för för- 
och nackdelar med finansieringsverktyget? 
 
Den främsta fördelen som uppmärksammats är att processen är snabb och enkel. Vidare är 
den näst främsta fördelen att det är lägre krav vid ansökan om kapital jämfört med andra 
finansieringsverktyg. Tre stycken andra fördelar som uppmärksammats var; 
finansieringsverktyget ger marknadsföring för företaget, företaget får möjlighet till kapital 
som annars inte fanns att tillgå samt företaget har fått lägre ränta med peer-to-peer-lån 
jämfört med tidigare använda kreditfinansieringsverktyg.  
 
Att peer-to-peer-låneansökan är offentligt för allmänheten har nämnts som den främsta 
nackdelen med finansieringsverktyget.  Att det är offentligt var enligt företagen en nackdel 
då ansökan innehåller känslig information som då kunder och investerare kan ta del utav. Den 
näst främsta nackdelen var att processen att ansöka om peer-to-peer-lån kräver att företaget 
måste arbeta aktivt med att locka till sig långivare, vilket flertalet företag inte hade förväntat 
sig. Övriga nackdelar som nämndes var; finansieringsverktyget passar inte för komplicerade 
produkter, kortfattat format samt att plattformarna, i och med låg krav på säkerhet, eventuellt 
kan komma att locka till sig oseriösa låntagare. 
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6. Diskussion 
 
I följande avsnitt förs en diskussion kring undersökarnas egna funderingar kring ämnet peer-
to-peer-lån som inte rymdes inom ramen för analysen. Diskussionen knyter vidare an till 
studiens bakgrund samt ger förslag till vidare studier inom ämnet. Avslutningsvis förs en 
diskussion om studiens möjliga implikationer.   
 
Resultatet påvisar att flertalet av de nämnda för- och nackdelarna med peer-to-peer-lån 
motsäger sig varandra, vilket är intressant. Det som främst fångade undersökarnas intresse var 
att flertalet av respondenter menade att det är en nackdel att peer-to-peer-lån är offentligt för 
allmänheten då företaget måste lämna ut känslig information om verksamheten. I kontrast till 
detta var det dock ett par respondenter som nämnde att den främsta fördelen med 
finansieringsverktyget var att företaget får marknadsföring, detta just på grund av att ansökan 
är offentlig och således kan skapa uppmärksamhet kring företaget. Det är också intressant att 
denna aspekt inte uppmärksammas i Pierrakis och Collins (2013) studie där marknadsföring 
inte ens tas upp. Detta skulle dock kunna förklaras med att Funding Circle, plattformen som 
deras studie utgick ifrån, kräver att investerare och företag måste registrera sig som 
medlemmar för att kunna ta del av företagens låneansökningar. Därmed blir det inte en 
naturlig följd att företag använder plattformen för att erhålla marknadsföring för företaget.  
 
Peer-to-peer-lån är idag ett växande fenomen som forskare inom fältet anser kommer att 
fortsätta att växa (Teigland 2015, se Leijonhufvud 2015). Detta medför dock en intressant 
paradox; i och med att fenomenet blir större och populariteten kring de plattformar, som 
erbjuder företagen denna tjänst, ökar ger detta å ena sidan företagen en ökad möjlighet att 
attrahera ännu mer “gömt” kapital. Å andra sidan riskerar företagen att känslig information 
sprids till ännu fler intressenter, något som i denna uppsats samt tidigare studier (Pierrakis och 
Collins 2013) har uppmärksammas som en nackdel. Samtidigt går trenden mot en allt mer 
öppen företagskultur vilket kan leda till att företag inte ser offentlighet som en lika stor 
nackdel. Ett förslag för framtida studier blir därmed att undersöka om populariteten kring 
dessa plattformar utgör ett problem för företagen då deras låneansökningar blir än mer 
offentliga eller om detta upplevs som något som kan gynna företaget.  
 
Inledningsvis i denna uppsats förklarades att SME utgör en bidragande faktor till samhällets 
tillväxt men att dessa företag ofta upplever problem när det kommer till finansiering. En 
utebliven finansiering begränsar företagens möjligheter till tillväxt och utveckling vilket 
således kan generera en utebliven tillväxtökning för samhället. En underliggande 
problemfråga är därför om peer-to-peer-lån, genom att förmedla kapital till SME, kan bidra 
till samhällets tillväxt. Denna studie har visat att peer-to-peer-lån används av företag av flera 
olika anledningar. Dels har finansieringsverktyget används som en följd av ett finansiellt gap, 
för dessa företag har peer-to-peer-lån möjliggjort för utveckling och investering, i de fall där 
låneansökan blivit fulltecknad. I dessa fall har sparpengar som annars hade legat på ett 
sparkonto med låg ränta investeras och gett företag en möjlighet till att i sin tur investera 
dessa pengar. En naturlig följd av att företagen investerar dessa pengar borde vara att det 
bidrar till en ekonomisk tillväxt i samhället. Dock tar inte denna studie hänsyn till om 
företagen som tagit peer-to-peer-lån, på grund av ett upplevt finansiellt gap, kommer ha 
möjlighet att betala tillbaka sina lån. För vidare studier skulle det vara intressant att undersöka 
vilka investeringar som företaget faktiskt gjorde med hjälp av peer-to-peer-lånet samt om 
företagen har hållit sina återbetalningsplaner för att kunna säkerställa att 
finansieringsverktyget faktiskt har bidragit till en samhällsekonomisk tillväxt. För att göra en 
ännu mer exakt beräkning på hur mycket peer-to-peer-lån bidrar till företagets tillväxt är ett 
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förslag att beräkna nuvärde av företagsinvesteringarna som kunnat göras med hjälp av peer-
to-peer-lån. 
 
Avslutningsvis kan resultatet från denna studie hjälpa företag som överväger att söka extern 
finansiering via peer-to-peer-lån att öka sin kunskap kring finansieringsverktyget. Den ökade 
kunskapen kan bidra till att företag lättare kan ta ställning till om detta är ett 
finansieringsalternativ som passar dem. Samtidigt kan studien användas av investerare för att 
öka förståelsen för företagen som ansöker om peer-to-peer-lån. Vidare kan studien bidra med 
kunskap till peer-to-peer-plattformar i syfte att få en ökad förståelse för vad företag anser är 
bra respektive mindre bra med finansieringsverktyget och på sätt kunna förbättra 
plattformarna och generera fler kunder.  
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Appendix 
 
Intervjuguide 
 
Vad ska lånet användas till? 
 
Hur har företaget finansierats innan detta? 
 
Om företaget tidigare använt kreditfinansiering - Vad fick ni för olika förutsättningar på 
lånen? 
 
Vad är anledningen till att ni inte valde samma finansieringsmetod igen? 
 
Har ni tidigare ansökt om någon form av lån som inte blivit fullföljt? 
 
Vad var anledningen till att företaget valde peer-to-peer-lån som finansieringsmetod? 
 
Hur lång tid tog hela processen att ansöka om peer-to-peer-lån? 
 
Vilka formella förberedelser behövde ni inför lånet? 
 
Hur valdes informationen som skulle presenteras i företagets låneansökan?   
 
Anser ni att informationen som läggs ut kan påverka företaget? 
 
Hur tänkte ni när ni utformade låneansökan och valdes vad som skulle synas mot potentiella 
långivare? 
 
Vilka fördelar finns med peer-to-peer-lån? 
 
Vilka nackdelar finns med peer-to-peer-lån? 
 
Vad har ni för inställning till banklån? 
 
Vad har ni för inställning till riskkapitalister? 
 
Skulle företaget kunna tänka sig att använda peer-to-peer-lån igen? 
 
Graderingsfrågor 
(1-4, där 1 är största sannolikhet, 2 är sannolikt, 3 är osannolikt och 4 är högst 
osannolikt, respondenten kan även svara vet ej) 
 
Hur stor är sannolikheten att ni inte hade kunnat få in externt kapital utan peer-to-peer-lån? 
 
Hur stor är sannolikheten att ni kommer söka peer-to-peer-lån i första hand om ni i framtiden 
behöver söka externt kapital? 
 
Hur stor är sannolikheten att ni kommer att söka er till banker i första hand om ni i framtiden 
söker extern kapital? 


