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Syfte Syftet är att undersöka de brister entreprenörer upplevt efter att ha an-
vänt sig av Crowdfunding och om Internetbaserade plattformar under-
lättar informationsasymmetrin mellan finansiär och entreprenör. Samt 
om entrprenörer anser att Crowdfunding har potential att fungera som 
självstående finansieringskälla. 

Teori Tidigare studier visar att finansieringsformen Crowdfunding ofta är 
bristfällig. Få entreprenörer får tillräckligt kapital och finansierings-
formen saknar kompetens och resurser.  

Metod Kvantitativ enkätundersökning under perioden 11 november 2015 till 
och med 25 november 2015 

Resultat Resultatet från enkätundersökningen bestående av 40 deltagare pre-
senteras i  diagram. 

Analys  I analysen jämförs tidigare studier och teorier med resultat och letar 
samband och kopplingar som förklarar resultatet. Respondenterna ser 
potential i Crowdfunding. De flesta upplever att de fått tillräckligt kapi-
tal och är positivt inställda till skillnad mot tidigare teorier.   

Slutsats  Slutsatsen i undersökningen blir att en del Crowdfuninganvändare an-
vänder en annan finansieringskälla också där eget kapital och banklån 
är vanligast. Tekniken och dålig exponering var de problem entrepre-
nörer ansåg Crowdfundingplattformarna ha, dock har de flesta tro på 
att Crowdfunding har potential att fungera som en själv-stående finan-
sieringsform.  
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Purpose Examine the shortcomings entrepreneurs experience after they used 
Crowdfunding and if Internet based platforms will facilitate        infor-
mation asymmetry between the financier and the entrepreneur. Also to 
investigate if the entrepreneurs think that Crowdfunding has the poten-
tial to become a self-standing source of funding. 

Theory Previous studies show that entrepreneurs find Crowdfunding as ina-
dequate. Entrepreneurs doesn’t collect as much money as needed.  

Method The study is based on a quantitative survey among entrepreneurs who 
has used Crowdfunding to finance their business. 

Results The results of the questionnaire, consisting of 40 participants, presen-
ted in  charts. 

Analysis The analysis compares previous studies and theories by searching for 
correlations and connections that explains the results. Respondents see 
potential in Crowdfunding, the majority states that they have reached 
their capital goal and have a positive attitude to Crowdfunding in con-
trast to previous theories.  

Conclusion  The conclusion of this survey was that many Crowdfunding users had 
to use another source of funding as well and the most common was 
equity and bank loan. The technics and poor exposure were the biggest 
problems with the Crowdfunding platforms according to the entrepre-
neurs, but majority thought that Crowdfunding has potential to become 
a self-standing source of funding. 



Begreppsdefinition 

Intermediär- Förmedlare mellan finansiär och entreprenör vid användning av 
Crowdfunding.  

Entreprenör- I studien definierar vi entreprenör som någon/några som drivit ett 
företag eller projekt och sökt finansiering. 

SMF (små och medelstora företag)- sysselsätter färre än 250 personer och där års-
omsättningen är mindre än 50 miljoner enligt EU:s definition (Tillväxtverket 2015) 
men undersökningen berör på mindre företag än så, som är i uppstartsfas.  

Finansiella gapet - I denna undersökning definieras det som det gap det som råder 
mellan entreprenörer och finansiärer där det finns en informationsassymetri, att fi-
nansiärer inte får tillräcklig insyn i företaget vilket leder till att entreprenören inte får 
finansiering.  

BIS- Bank of International Settlements. Uppdraget för BIS är att tjäna centralbanker 
i deras strävan efter monetär och finansiell stabilitet, att främja internationellt sam-
arbete på dessa områden samt att agera som en bank för centralbanker. 

Själv-stående finansieringskälla - En finansieringskälla som företag kan använ-
da utan att tvunget behöva komplettera med någon annan finansiering.  
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1. Bakgrund  

Kapitel ett syftar till att ge läsaren en övergripande förståelse över finansierings-
gapet och Crowdfunding som finansieringsform.  

Enligt tillväxtverket (2011) var det på 1970-talet som små och medelstora företags 
roll i samhällsekonomin började omvärderas och ta plats. Tidigare stod de större fö-
retagen för majoriteten av sysselsättningsökningen i ekonomin. Men under de senas-
te åren har de mindre företagen fått en betydande roll ekonomins förnyelse och i 
synnerhet innovationsprocesserna har påverkat forskningen. Vilket har bidragit till 
att uppstart av nya företag idag har en avgörande betydelse för att förnya närings-
livsstrukturen. 
  
Nystartade företag har även potential till ökad sysselsättningsgrad. Småföretag är 
idag ryggraden i den svenska ekonomin. De tillsätter 90 procent av alla nya jobb idag 
men det blir allt svårare för dem att hitta finansiering. Enligt Rebecca Källström 
(2015) , redaktör på foretagarna.se, en Internetsida för Sveriges största affärsmaga-
sin om att driva företag, gör en svagare världsekonomi det svårare för småföretagen 
att finansiera sig, och att det blir svårare att få banklån. Tillväxtverket (2011) menar 
att företag som är små och knappa idag kan om några år ha en större betydande pus-
selbit i den moderna samhällsekonomin. 
  
Enligt en undersökning av Almi Företagspartner AB (2008) finansierades hela 80 
procent av nystartade företag av egna resurser. Det är alltså störst andel nya företa-
gare som finansierar sin verksamhet med hjälp av egna medel. I en liknande under-
sökning 2007 gjord av dåvarande Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) visade 
liknande siffror. Enligt den studien finansierades 76 procent av de nystartade företa-
gen av egna medel. Deras resultat visade även att ytterligare 7 procent finansierades 
av vänner och släkt. 14 procent tog hjälp utav banklån. Tillväxtverket listar tre olika 
faktorer som påverkar företagets finansieringsstrategier; kontroll, kapitalbehov och 
säkerheter. Med kontroll menar de att företag gärna undviker att ge över kontrollen 
av företaget till andra. Externt ägarkapital innebär i de flesta fall att kontrollen måste 
avhändas till de externa investerarna. Har ett företag ett större behov av kapital ökar 
också risken för att de behöver använda sig av en finansieringsform som kräver att 
externa parter har högre kontroll. Vad gäller säkerhet är det större sannolikhet att 
man väljer kreditfinansiering vid en bättre och lättanalyserad säkerhet. 
  
Tillväxtverket (2011) menar att banklån är den största enskilda externa kapitalkällan 
för mindre och medelstora företag om det inte finns möjlighet att själv finansiera 
verksamheten. Banklån är det alternativ som främst används från och med då före-
taget är i “tidig uppstartsfas”, genom expansion men även senare i utvecklingen. 
Dock menar Bornefalk (2014) att sedan finanskrisen har det blivit svårare för både 
mindre och medelstora företag att bli beviljade banklån. Detta på grund av att banker 
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sedan finanskrisen har stärkt sin finansiella ställning genom att bland annat dra ner 
på utlåning till företag. Även det internationella regelverket Baselreglerna står 
bakom detta. Baselkommitten har som uppgift att reglera, övervaka och förebygga 
risker hos banker över hela världen enligt BIS (2015). Baselkommitten har tre så kal-
lade Baselregler som ska följas av banker och större företag. Dessa regler finns för att 
förebygga att banker ska gå bankrutt enligt Casu, Giarardone och Molyneux. En vik-
tig del av Baselreglerna är att banker inte kan låna ut pengar utöver deras kapacitet, 
därför är det idag svårare att bli beviljade banklån. Detta påverkar småföretag då de 
inte har en chans att växa. För småföretag kan det även vara svårt att samla finansie-
ring med hjälp av investmentbolag och affärsänglar, affärsängel är en person med 
kunskap om branschen och företagsstyrning som investerar en stor summa i företa-
get, då det är en stor risk för samtliga att ta. De vill vara säkra på att få tillbaka sina 
investerade pengar.  

Enligt Storey (1994) kan en klyfta mellan småföretagen och externa finansiärer upp-
stå vid brist på information mellan parterna. Entreprenören har ofta stor kunskap 
om potentialen i sitt projekt, svårigheten uppkommer när denne ska förmedla det till 
potentiella finansiärer. Finansiärer vill gärna ha en detaljerad information om verk-
samheten innan de går in med finansiella medel, vilket är svårt för entreprenören att 
förmedla. Nooteboom (1993) menar även att entreprenörer helt enkelt inte vill för-
medla för mycket information om kärnverksamheten då det finns en risk att infor-
mationen sprider sig till konkurrenter. Detta gör det ännu svårare för finansiärer att 
hitta den information de behöver. Att det finns ett gap mellan finansiärer och entre-
prenörer är alltså sedan länge känt. Entreprenören behöver kapital för att förverkliga 
sina idéer men investerare känner att de inte har tillräckligt mycket kunskap om pro-
jekten för att ta de risker som finns. 

En relativt ny finansieringskälla för företag heter Crowdfunding. Crowdfundings be-
gynnelse går tillbaka till Crowdsourcing som allmänt beskriver att nå och utnyttja 
kunskapen hos “massan”- “the crowd” enligt Tillväxtverket (2013). Förutom kunskap 
samlar Crowdfunding finansiering till olika former av verksamheter, oftast till mind-
re företag och projekt. Det svenska uttrycket “många bäckar små” passar bra som be-
skrivning till denna relativt nya finansieringsform. Vilket betyder att många små bi-
drag förhoppningsvis till slut blir en stor summa. Det finns fyra olika typer av Crowd-
funding; Crowdgiving, Crowdlending, Crowdequity och Pre-sales. Crowdgiving inne-
bär att endast bidra med pengar till företaget utan förväntan på något i återbetal-
ning. Crowdlending innebär att finansiären lånar till entreprenören, pengar som se-
dan givetvis behöver betalas tillbaka. Crowdequity är då externa ägare köper in sig i 
företaget och sedan får avkastning om företaget går bra, som aktier. Pre-sales är en 
form som idag oftast används inom turismindustrin. Det innebär att finansiären kö-
per produkten eller tjänsten innan den är skapad, vilket ger företaget kapital till att 
skapa den. Finansiären förväntar sig förstås en färdig produkt eller tjänst som mot-
svarar den utlovade kvalitén. 
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Teigland och Ingram (2013) menar att en förutsättning för att Crowdfundingproces-
sen ska fungera är att via Internet och sociala medier kan företag få kontakt med fi-
nansiärer från olika platser i hela världen. Forskarna menar att 99 procent av av alla 
företag i Europa är små till medelstora företag och dessa skapar flest jobbmöjlighe-
ter. Därför är offentliga sektorer, så som European Union intresserade av Crowdfun-
ding som potential till att hjälpa den ekonomiska tillväxten och skapa fler jobb. Spe-
ciellt under tider då det är svårt att få banklån och andra former av kapital, till exem-
pel efter finanskrisen. Även Tillväxtverket (2011) har undersökt kreditförsörjnings-
behoven närmare. Undersökningen visar att det finns ett “kapitalförsörjningsgap” för 
vissa typer av företag samt för vissa entreprenörer. De menar att det i grunden finns 
följande typer av finansieringsformer för mindre och medelstora företag; Eget kapital 
eller bidrag från familj, släkt och nära vänner, externt ägarkapital, offentliga bidrag, 
lån eller andra krediter. I studien har de även undersökt om det finns behov av ytter-
ligare finansieringsmöjligheter för att stimulera tillväxten genom exempelvis 
mikrolån och liknande finansieringslösningar.  

1.1 Problemdiskussion  

I och med att det blivit svårare att få igenom lån sen finanskrisen 2008, då Baselko-
mittén satte upp nya Baselregler som reglerar lånkraven för banker vilket i sin tur 
gjort att det krävs mer av företagen. Banker vill ha en säkerhet att företagen kommer 
kunna betala tillbaka vilket nystartade småföretag oftast inte kan garantera. Därför 
söker många småföretag alternativa finansieringskällor. Investmentbolag är ett al-
ternativ, men de har också höga krav för att finansiera ett företag, eftersom de tar en 
stor risk att investera i ett företag, först och främst att de ska generera pengar för att 
de inte ska gå back och investmentbolag vill ofta ta över en del av kontrollen för att 
säkerställa att de ska tjäna pengar, vilket företagsledare inte alltid uppskattar.  
Dessa krav gör att investmentbolag och banker inte alltid är ett alternativ. Andra fi-
nansieringskällor företag kan vända sig till kan vara affärsänglar eller privata inve-
sterare vilket kan vara problematiskt då finansiärer, oavsett vilken finansierings-
form, vill ha insyn i företaget eftersom de givetvis vill veta var deras pengar tar 
vägen. Det kan ibland vara svårt för entreprenörer att förmedla all information som 
finansiärer kräver, på grund av exempelvis säkerhet och att de inte vill sprida sin idé, 
och då kan ett finansieringsgap eller kreditförsörjningsgap som det även kallas upp-
stå.  

Med ett kreditförsörjningsgap som tidigare nämnts i Tillväxtverkets (2011) studie där 
nystartade företag med problem med att anskaffa startkapital så har offentliga sekto-
rer intresserat sig för alternativa finansieringsformer. Många företag har inte till-
räckligt stor efterfrågan av sina produkter eller tjänster för att ha en möjlighet att 
växa och generera nya arbetsmöjligheter och ekonomisk tillväxt. Dock finns det före-
tag som har potential för att en dag i framtiden bli marknadsledande och skapa nya 
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möjligheter i näringslivet. Därför har offentliga sektorer öppnat ögonen för bland 
annat så kallade mikrolån. Crowdfunding är en typ av mikrolån men som även er-
bjuder fler former av finansiering som gör det möjligt för entreprenören att välja. Då 
det både finns alternativ för externt ägarkapital, belåning, bidrag och pre-sales in-
kluderar kan Crowdfunding anses som inte endast en finansieringsform utan flera.  

I Crowdfunding kan finansiärer via Internetbaserade nätverksplatser välja bland fö-
retag. På dessa nätverk kan finansiären söka bland olika företags profiler och välja 
att investera i det som han eller hon tror har potential. Detta innebär en slags gall-
ring av företag som de tror har potential att växa och etablera sig på marknaden. Då 
flera är finansiärer och bidrar med mindre summor behöver ingen ta en större risk 
för hur det går för företaget i senare faser. Samtidigt finansieras innovationer som 
finansiärer har intresse av och tror kan lyckas på marknaden. 

Tidigare forskning visar att entreprenörer som använt sig av Crowdfunding inte tyc-
ker att den har tillräckligt mycket kompetens eller resurser för att de skulle vara en 
potentiell finansieringskälla enligt Teigland och Ingram (2013). Med den teorin vill 
vi undersöka vad entreprenörer ansåg var bristfälligt och om det idag fortfarande an-
ses som det. Mollick (2013) har i sin studie undersökt Crowdfundingkampanjer på 
den amerikanska hemsidan Kickstarter. I den undersökningen var resultatet att ma-
joriteten inte lyckats samla in till sin målsumma samt att de som nått sitt mål gjort 
det med väldigt små marginaler.  

I den här studien vill vi undersöka om detta även stämmer på den svenska markna-
den och vilka eventuella andra finansieringskällor de valt att använda sig av om ent-
reprenören inte lyckats samla tillräckligt mycket pengar. Vi vill även undersöka hur 
entreprenörer upplever integration genom Internetbaserade plattformar. En anled-
ning till varför det är svårt att få finansiering är att finansiärer inte känner sig till-
räckligt informerade om företaget och är osäker på vart pengarna går vilket vi ska 
försöka undersöka om Internetbaserade plattformar som Crowdfunding kan under-
lätta. Samt vilka problem och svagheter som kan finnas med Crowdfunding och dess 
funktioner eftersom att det inte riktigt slagit igenom i Sverige än.  

1.2 Forskningsfrågor 

● Vilka brister finns med Crowdfunding enligt entreprenören?  
● Upplever entreprenören att Internetbaserade plattformar gör det lättare att 

skapa kontakt med finansiärer? 
● Når entreprenören sitt kapitalmål och vilken annan finansieringsform använ-

der de sig av om de inte gör det?  
● Anser entreprenör att det finns möjlighet för Crowdfunding att bli en själv-

stående finansieringskälla? 

!4



1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur entreprenörer erfarit Crowdfunding 
och vilka brister den har i dagsläget. Vi vill även undersöka dess potential att bli en 
sjäv-stående finansieringsform utan komplettering. Även om Internetbaserade platt-
formar kan underlätta inom det finansiella gapet.  

1.4 Avgränsningar 

I studien undersöks svenska entreprenörer som är i uppstartsfas i sitt företag alter-
nativt projekt. Vi har valt att avgränsa oss till den svenska marknaden på grund av 
geografisk närhet men även för att se dess potential som finansieringsform för 
svensk ekonomisk tillväxt för småföretag. Undersökningen är baserad på den finan-
sieringssökandes perspektiv för att i slutsatsen avgöra huruvida de med deras erfa-
renhet i bakgrunden upplever att Crowdfunding kan hjälp andra entreprenörer. Den 
Crowdfunding-form som mestadels kommer undersökas, och som är vanligast i Sve-
rige, är Crowdgiving.  
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2. Referensram  
I referensramen beskrivs mer ingående finansieringsformen Crowdfunding, även i 
vilket stadie företag vanligast använder den. En grundläggande genomgång om de 
olika rollerna som finansieringsformen består av, olika typer av Crowdfunding och 
Crowdfundinghemsidor presenteras.  

2.1 Ett företags finansieringsfaser 

Vid start av nya företag är just kapitalbristen ett av de största problemen entreprenö-
ren står inför enligt Denis (2004). Detta är även en av de främsta anledningarna till 
att småföretag går i konkurs enligt Vinturella och Ericsson (2003). Drake (2012) 
menar att småföretag oftast i förstahand tar hjälp ifrån kategorin “friends, family and 
fools” eller bidragsgivare vid externt kapital. Senare i finansieringsfasen används 
istället banklån eller affärsänglar och investmentbolag. “Friends, family and fools” är 
en finansieringsform där förhoppningen är att de ska handla med känsla istället för 
förnuft. Den vanligaste finansieringskällan vid mindre företags nystart är dock eget 
kapital enligt Tillväxverket (2011). Tillväxtverket (2013) menar att Crowdfunding kan 
ses som ett expanderat alternativ till denna kategori. Men även en mix mellan bi-
dragsgivare och “friends, family and fool”. Istället för att nära vänner eller familj bi-
drar med pengar kan dessa finansieras genom Crowdfunding. Nedan beskriver figu-
ren vilken finansieringsform som vanligast används vid varje steg i ett företags 
livscykel.  
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"  
Figur 1 Företags finanseringsfas 

Visar Crowdfunding i förhållande till andra finansieringsformer, tillväxt och finan-
sieringsfas. Förenklad figur Drake (2012) 

Senare i företagsfaserna menar Drake (2012) att företag främst använder sig av affär-
sänglar eller investmentbolag, Även vid expansion är det dessa finansieringsformer 
som används. Affärsänglar som finansieringsform är oftast en person med kunskap 
och erfarenhet av företagsstyrning som går in med egna pengar och engagemang i 
nya företag som de tror på enligt hemsidan verksamt.se, ett samarbete mellan Bo-
lagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket (2015). Ett investmentbolags huvudsyssla 
är att äga aktier i andra bolag. Investmentbolagen arbetar på olika sätt, vissa äger ak-
tier i andra bolag under lång tid och tar ledande positioner i företagen för att utveck-
la dem, andra köper in sig i bolag, försöker öka på värdet för att sen sälja av med 
vinst enligt investmentbolag.nu (2015) För mindre företag kan investmentbolag vara 
ett sämre val då de kräver att de äger en del av företaget och på så sätt även har mer 
kontroll.   
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2.2 Fenomenet Crowdfunding 

Crowdfunding, som på svenska brukar kallas gräsrotsfinansiering, är ett finansie-
ringsalternativ till nystartade företag, småföretag eller projekt enligt Tillväxtverket 
(2013). Nystartade företag kan samla ihop sin finansiering från främmande aktörer 
som vill hjälpa eller anser att idén är värd att satsa på. Genom att många aktörer bi-
drar, eller investerar, små summor kan företaget samla ihop det kapital som de är i 
behov av samtidigt som ingen behöver stå för en större risk. Detta sker oftast med 
hjälp av olika Internetbaserade plattformar som kopplar samman de båda parterna; 
finansierade och finansiär. För att locka till sig finansiärer publicerar den finansiera-
de sin kampanj på plattformar anpassade för just detta. Kampanjen är en presenta-
tion om företagsidén och vision. Entreprenörer bestämmer i förväg det belopp som 
de hoppas kunna samla och sedan finns deras kampanjer publicerade på Internet 
under en viss period. På plattformar för Crowdfunding kan potentiella finansiärer 
söka bland olika projekt att investera i. Ett mål för entreprenören är att skapa en så 
lockande kampanj som möjligt för att väcka finansiärens intresse. Kampanjen är 
även en chans för potentiella finansiärer att få en inblick i företaget och göra en be-
dömning över om de vill bidra eller inte. Crowdfundingmarknaden består av flera 
olika aktörer med olika roller. För att underlätta presenteras dessa roller och dess 
funktion i tabellen nedan: 

Figur 2 Medverkande aktörer i Crowdfunding 

Beskrivning av de medverkande aktörerna i Crowdfunding. (Tillväxtverket 2013) 

Aktör, verktyg Beskrivning

Finansiär Person som bidrar till en produkt, tjänst 
projekt, företagsfinansiering genom lån, 
gåva eller (för)köp av produkten eller 
tjänsten. 

Finansierade/entreprenör De som tar emot lån, gåva eller köp för 
sin produkt eller tjänst 

Intermediär De som förmedlar kontakten mellan de 
finansierade och finansiären

Plattform En teknisk bas där kontakt mellan 
finansiär och finansierade sker. 
Hemsida på Internet
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Det finns flera olika former av finansieringsfenomenet, där den finansierade själv 
kan bestämma vilken sorts form som passar bäst. Crowdfunding kan både bestå av 
att endast bidra till ett projekt eller företag utan krav om att få något tillbaka. Men 
även av att finansiärer köper sig in i företaget via aktier. Nedan presenteras en tabell 
över fyra olika sorters Crowdfunding. 

Figur 3 Crowdfundingformer 

Beskrivning av olika Crowdfundingformer. (Egen modell baserad på Tillväxtverket 2013) 

2.3 Crowdgiving 

Crowdgiving är då finansiären väljer att bidra eller skänka pengar till den finansiera-
de utan några krav om motprestation enligt Tillväxtverket (2013). Dock förekommer 
det att den finansierade erbjuder något i utbyte ändå. Kulturprojekt är vanliga inom 
den här formen och vid dessa projekt kan belöningen för att ha skänkt pengar vara 
till exempel en gratisbiljett till föreställningen de bidragit till. Formen kan liknas vid 
traditionell insamling, som till exempel Röda korset eller Läkare utan gränser an-

Crowdgiving Crowdlending Pre-sales Crowdequity

Funktion Finansiärer 
skänker 
pengar som 
gåvor till 
projektet. 

Finansierade 
lånar pengar 
av finansiärer. 
Detta är en 
mindre vanlig 
form.

Finansierade 
tar i förväg 
betalt för 
varan/tjänsten 
som ännu ej 
producerats 
och på så sätt 
finansieras 
produkten/ 
tjänsten

Finansierade 
söker 
finansiering 
genom att 
emittera nya 
aktier- alltså 
genom att ta in 
nytt 
ägarkapital.

Krav av 
motprestation 

Oftast krävs 
ingen 
motprestation 
vid denna 
form. 

Krav på 
motprestation. 
Pengarna 
tillbaka till 
finansiären 
och denne kan 
även kräva 
ränta. 

Den köpte 
varan/tjänsten 
är i det här 
fallet 
motprestation
en.

Ja, utdelning 
vid vinst.

Orsak för 
investering

Ansvarskänna
nde, ideella 
skäl eller 
personlig 
relation.

Bidra till 
utveckling 
samt 
finansiella. 

Ansvarskänna
nde eller 
engagemang/
bidra till 
utveckling. 

Finansiella 
skäl samt 
engagemang.
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vänder sig utav. Skillnaden är dock att i Crowdgiving är den finansierade beroende 
av intermedianer som förmedlar kontakten mellan finansiär och finansierad. Den 
traditionella insamlingen har sina egna metoder över hur de samlar pengar.  

2.4 Crowdlending 

Crowdlending betyder att den finansierade tar ett lån från finansiären. Denna typ av 
modell är mindre vanligt, både i Sverige och internationellt enligt Tillväxtverket 
(2013). Anledningen till att formen inte är lika vanlig är för att det oftast inom belå-
ning handlar om större belopp än inom Crowdgiving. Den andra orsaken till att detta 
inte är lika vanligt är det tämligen omfattande regelverk som förknippas med låne-
verksamhet. I både Sverige och de flesta andra länder är inlåningsverksamhet till-
ståndsförpliktigad. Enligt Finansinspektionen (2014) kräver förmedling av krediter 
till konsumenter ett tillstånd av FI från och med juli 2014. Detta betyder att platt-
formar som bedriver lånebaserad Crowdfunding idag är tillståndspliktiga. Inom 
Crowdlending finns det ett tydligt krav på motprestation i form av återbetalning 
samt ränta i de flesta fall. Skillnaden mellan att låna via Crowdfunding och bank är 
enligt Tillväxtverket (2013) dels motivet till att låna ut till olika typer av verksamhe-
ter och dels hur transaktionen mellan finansiär och den finansierade sker. Interme-
dianen förmedlar endast kontakten mellan finansiär och finansierade medan en 
bank väljer själv vem de vill låna till. Ytterligare en skillnad mellan bank och Crowd-
lender är att banken vill tjäna pengar på räntan, vilket finansiären oftast också har i 
intresse. Dock vill denne även se verksamheten utvecklas och växa och vill därför bi-
dra. Därför har den som finansierar mindre krav på höga räntor.  

2.5 Pre-sales 

Inom pre-sales söker entreprenören eller projektledaren kapital till en vara, tjänst 
eller upplevelse innan den producerats. Det finansierade kapitalet ska sedan gå till 
att utveckla den redan köpta varan. Denna typ är idag redan vanligt mellan business-
to-business enligt Tillväxtverket (2013). Företag i resebranschen har länge använt sig 
av denna metod genom att tillämpa olika slags förköp. Till exempel om du i Maj kö-
per en charterresa som du ska åka på i sommar förbetalas den. Inbetalningen använ-
der resebolaget delvis till att finansiera själva resan. Att företaget i förväg får in be-
talningen gör att de inte behöver ligga ute med pengar till exempelvis flyg och hotell. 
Kravet på motprestation är i det här fallet att den förköpta varan, tjänsten eller upp-
levelsen är i den kvalité som utlovades.  

2.6 Crowdequity 

Den sista formen av Crowdfunding handlar om att existerande eller blivande företag 
söker finansiering för att kunna utveckla verksamheten genom att emittera aktier, 
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alltså ta in nytt ägarkapital. Skillnaden mellan den traditionella riskkapitalfinansie-
ringen och den har formen av Crowdfunding är antalet finansierande. Då riskkapi-
talinvesteringen oftast endast består av ett enskilt företag alternativt en eller två per-
soner skiljer det sig ifrån Crowdequity där flera investerare går in med riskvilligt 
ägarkapital. Det förekommer två typer av Crowdequityfinansiering enligt Tillväxt-
verket (2013). I den ena fungerar intermedianen som en typ av mäklare som förmed-
lar transaktionen. I det andra fallet är det intermedianen själv som svarar för inve-
steringen i de finansierade bolagen. Detta fungerar ungefär som en fond, skillnaden 
är att det försöks upprätta en direkt länk mellan finansiär och finansierad. Tillväxt-
verket (2013) menar att i den här formen är det vanligare att finansiär vill tjäna 
pengar än att endast bidra för utveckling. En fördel för den finansierade med Crow-
dequity jämfört med en riskkapitalist är att denne har större möjlighet att behålla 
kontrollen över verksamheten.  

2.7 Crowdfundingplattformar 

Enligt Tillväxtverket (2013) handlar Crowdfunding om att samla ihop (kanalisera) 
finansiering från flera olika finansiärer till en mottagare av finansieringen. Hopsam-
lingen sker med hjälp av intermedianer via plattformar. Plattformen fungerar som 
ett verktyg eller en kanal mellan finansiär och finansierad. Detta illustreras i model-
len nedan.  

"  
Figur 4 Crowdfundingplattformen  

Crowdfundingplattformen (Tillväxtverket, 2013) 

Processen startar då entreprenören har valt att skaffa kapital med hjälp av Crowd-
funding. Denne publicerar då sin kampanj på Crowdfundinghemsidan, plattformen. 
Kampanjen består av en presentation av företaget och hur mycket kapital de vill sam-
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la in. Sedan ligger kampanjen publicerad på hemsidan under en period innan den 
stängs och då har förhoppningsvis företaget samlat det kapital de behöver. Under pe-
rioden den finns publicerad kan potentiella finansiärer samla information om företa-
get och ta ett beslut om de vill donera eller investera i företaget. Nedan presenteras 
de plattformar vi undersökt i studien.  

2.7.1 Kickstarter 
Kickstarter är ett globalt nätverk enligt kickstarter.com (2015) men baserat i Green-
point Brooklyn, USA. De lanserades 28 april 2009 och sedan dess har 10 miljoner 
människor “backat” olika projekt, 2.1 miljarder värda löften har genererats och 
97,115 företag och projekt har framgångsrikt finansierats. Enligt Kickstarters egen 
hemsida är de sedan 2015 ett “Benefit Corporation”. Benefit Corporation innebär att 
de är förpliktigade att ta hänsyn till hur deras beslut påverkar samhället och inte en-
dast aktieägare. Enligt kickstarter.com (2015) behåller entreprenörer som vill samla 
kapital ägandet av sitt företag till 100 procent. De använder sig inte av så kallat 
Crowdequity eller Crowdlending.  

2.7.2 Funded by Me  
Funded by Me är en av de svenska plattformarna baserade på Internet. Denna platt-
form är hittills den största i Sverige enligt Tillväxtverket (2013) Funded by Me grun-
dades i mars 2011 och erbjuder en kombination av Pre-sales och Crowdgiving men 
även sedan 2012 Crowdequityfinansiering. Under sin verksamma period har platt-
formen sammanlagt samlat in 5,1 miljoner kronor fördelat på 686 projekt. Funded 
by Me samverkar med och erhåller viss finansiering från Vinnova, en statlig innova-
tionsfinansiär. De har även samverkat med fler offentliga aktörer, bland annat Inter-
netfonden/.SE samt Innovativ Kultur som är Stockholms stads stödsystem till aktö-
rer inom kulturell och kreativ näring.  

2.7.3 Crowdcube 
Crowdcube är i botten en brittisk plattform men öppnade 2013 Crowdequity i Sverige 
enligt Tillväxtverket (2013) Moderbolaget startade 2011 och sedan dess har 46 före-
tag slutfört sina kampanjer och tillsammans samlat 68 miljoner kronor. I Sverige är 
plattformen väldigt ny och det är därför svårt att veta hur mycket den kommer gene-
rera på den svenska marknaden. Idag genomförs 3-4 framgångsrika finansieringar 
varje månad via plattformen.  

2.7.4 Crowdculture 
Crowdculture sysslar endast med Crowdgiving där finansiärer kan välja mellan att 
göra en direkt donation eller vara månadsstödjare enligt Crowdculture.se (2015). De 
kombinerar bidrag från finansiärer och från den offentliga sektorn. Hemsidan drivs 
som ett projekt inom Fabel Kommunikation AB i samarbete med SICS. Dessa stöds 
av VINNOVA och Fonden för Innovativ kultur.  
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2.7.5 Polstjärna 
Polstjärna verkar för att stödja lokala viktiga aktiviteter för barn och ungdomar i Sve-
rige enligt polstjärna.se (2015). Polstjärna använder sig Crowdgiving och är helt ba-
serat på donationer som kan stödja medmänsklighet.  
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3. Tidigare studier 
Tidigare undersökningar om Crowdfunding presenteras. Teigland och Ingram har 
undersökt Crowdfundings potentiella tillväxt i Sverige och Mollick har gjort en fall-
studie över den amerikanska hemsidan Kickstarter. Även den så kallade pecking-
order theory  

3.1 Pecking-order theory  

Myers och Majlufs (1984) introducerade pecking order theory som är en teori vilken 
förklarar hur företag prioriterar sitt val av finansieringsform. Enligt teorin föredrar 
de flesta nystartade företag att själva internt finansiera sina projekt med egna medel. 
Har företagen själva inte möjlighet att internt finansiera och måste vända sig till ex-
terna parter väljer de helst belåning för att samla startkapital. Det alternativ som 
entreprenörer sist väljer är externt ägarkapital. Företagare föredrar alltså att själva 
stå för finansiering av sina projekt och vill ogärna att externa parter ska äga en del av 
företaget genom att  gå in med kapital. Detta förklarar Myers och Majluf (1984) med 
informationsasymmetrin. Informationsasymmetrin innebär ett gap mellan finansiär 
och entreprenör i det här fallet, detta är en utgörande del av det så kallade finansiella 
gapet. Finansiärer har inte möjlighet att få tillräckligt mycket information om företa-
gen som är i behov av kapital och företagen har inte möjlighet att ge tillräckligt in-
formativa uppgifter. Detta gör att finansiärer inte vill gå in med kapital då de inte är 
säkra på sin investering. Vid intern finansiering är informationsasymmetri obefintli-
ga då ägarna själva finansierar och kostnaderna blir som lägst. Således ökar kostna-
derna vid extern finansiering. Crowdfunding är en form av externt kapital men det 
finns flera olika sorters som tidigare visat. Genom Crowdgiving har ägarna inte skyl-
dighet att betala tillbaka de investerade pengarna utan det är endast ett bidrag. 
Crowdfunding kan även vara ett alternativ till att minska klyftan som uppstår med 
informationsasymmetrin då finansiären kan följa företag på Internet och ta del av 
det som händer i företaget. Då entreprenörens kampanj om dess företag är publice-
rad på plattformar på Internet har alla med ett fungerande Internet tillgång till den. 
Genom att publicera så mycket information som möjligt med hjälp av både text och 
bild kan entreprenören presentera sitt företag och på så sätt locka finansiärer.  

På hemsidorna som fungerar som intermedianer mellan finansiärer och entreprenö-
rer förmedlas informationen. På de Crowdfundinghemsidor som undersökts i rap-
porten har entreprenörer publicerat videos och ständiga uppdateringar om vad som 
pågår i företaget. På så sätt kan finansiären följa företaget och dess utveckling. I den 
här rapporten har vi valt att undersöka om entreprenörer upplever det lättare att 
kontakta finansiärer på detta sätt.  
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3.2 Crowdfundings potential till tillväxt i Sverige 

Robin Teighland och Clair Ingram, docenter vid Handelshögskolan i Stockholm har 
forskat kring Crowdfunding och de menar att det finns en rad olika orsaker till att 
investeringsformen de senaste åren blivit så populär. En av orsakerna är finanskri-
sen, vilken gjorde det svårare för småföretagare att via de traditionella vägarna få 
kapital. En annan orsak är sociala media och Internet, vilket har gjort det möjligt för 
entreprenörer att nå ut till hela världen.  

Ingram och Teighland (2013) skriver att Crowdfunding med hjälp av Internet och 
socialamedia har gett entreprenörer över hela världen möjligheten att skaffa kapital 
till sina projekt. I maj 2013 fanns ungefär 800 Crowdfundingplattformar runt om i 
världen och initiativtagare samlade och fördelade uppskattningsvis 2,6 miljarder 
USD 2012. Teighland och Ingram har i sin rapport valt att undersöka Crowdfunding 
ur ett entreprenörsperspektiv. De intervjuade mellan 2012 och Maj 2013 14 stycken 
IT-entreprenörer som var insatta i fenomenet. De använde sig till en början av en da-
tabas på 143 personer som identifierade sig själva som entreprenörer och som närva-
rade under ett svenskt nätverkningsevent som kallas Internetdagarna. De gjorde ett 
urval av individer baserat på deras användning av sociala nätverk och beroende på 
om de skulle kunna använda Crowdfunding som finansieringskälla. Entreprenörerna 
hade inte bara kunskap om Crowdfunding, de hade även mer kunskap om fler inve-
steringsstrategier. De valde individer som hade bra relationer på sociala medier så 
som Twitter och Facebook men inte lika starka professionella nätverk. Utav de 143 
personer som fanns i databasen över nätverkningseventet Internetdagarna var det 
alltså 14 stycken som uppfyllde kraven på forskarnas undersökning. Dessa hade en 
större kunskap om fenomenet men endast tre av dem hade övervägt eller valt att an-
vända det som ett finansieringssätt. Teighland och Ingram kunde dra slutsatsen att 
Crowdfunding ännu inte är en väletablerad finansieringsform i Sverige.  

Med hjälp av intervjuer kunde de även dra slutsatsen att entreprenörerna inte var 
nöjda med sin erfarenhet av Crowdfunding. De ansåg att det inte gav tillräckligt stor 
kompetens och resurser till deras nystartade projekt. Inom delägarbaserad Crowd-
funding genom aktier var entreprenörerna osäkra på om det fanns tillräckligt stora 
belopp tillgängliga i Sverige ännu och de var osäkra på idén om att ett större antal 
individer med eget kapital i sina företag. Kulturella barriärer ansågs även som ett 
hinder för att Crowdfunding ska ha möjlighet att etableras i Sverige. De menar att 
Sverige har en kultur där det är fult att “visa upp” sitt företag och marknadsföra sig 
så pass mycket, att Sverige inte har samma kultur som den amerikanska marknaden 
har, vilken består av ett högre intresse för att investera aktivt. Slutsatsen av Ingram 
och Teighlands studie visar på att entreprenörer i Sverige inte anser att Crowdfun-
ding är en bra finansieringskälla. I den här studien har vi valt att vidareforska kring 
entreprenörers uppfattning om Crowdfunding för att skapa ett större perspektiv om 
det är ett finansieringssätt som kommer etableras på den svenska marknaden. Te-
igland och Ingram menar även att Internet och sociala medier har en bidragande fak-
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tor till varför Crowdfuning har haft en så stor tillväxt. De menar även att dessa fakto-
rer är en grund till att finansieringsformen ska fungera. Genom den nya teknologin 
kan fenomenet sprida sig mellan entreprenörer och finansiärer över hela världen. I 
den här undersökningen har vi valt undersöka om de entreprenörer som använt sig 
av Crowdfunding upplever det lättare att nå finansiärer med hjälp av den nya tekno-
login som Crowdfunding använder sig av. Det finansiella gapet där entreprenörer 
inte upplever att de kan nå ut med information till potentiella finansiärer kan under-
lättas med hjälp av denna nya teknologi. 

3.3 Kapitalinsamling med hjälp av Crowdfunding 

Ethan Mollick (2013) har genom en empirisk studie syftet att utveckla definitionen 
av Crowdfunding och dess roll i entreprenörskaps forskning. Forskaren har valt att 
undersöka Crowdfunding ur entreprenörens perspektiv, effekten av den nya sortens 
finansiering och vilka framgångar och misslyckanden processen står bakom. Syftet 
med studien är att öka perspektivet av processen genom att använda data från 
Crowdfundingnätverket Kickstarter. Kickstarter är enligt Mollick det största nätver-
ket för Crowdfunders idag och baserat i USA. Forskaren har valt att endast undersö-
ka de projekt som finns aktiva på Kickstarter och som är etablerade i USA. Endast 
projekt som är avslutade någon gång mellan 2009, då Kickstarter startade, till och 
med juli 2012 har undersökts. Att projekt är avslutade betyder att tidsperioden för 
insamlingen av pengar är avslutad och projekten har antingen nått sitt kapitalmål 
eller inte. Kapitalmålet sätts av entreprenören redan innan kampanjen startar och 
det är den summan pengar som denne hoppas på att ha samlat in i slutet av en be-
stämd tidsperiod. Under denna tidsperiod kommer kampanjen finnas tillgänglig på 
hemsidan. Sammanlagt undersökte Mollick 48,526 olika finansieringsprojekt som 
sammanlagt hade samlat 237 miljoner dollar värda löften. Dessa 48 526 projekt hade 
alltså sammanlagt lyckats samla in 237 miljoner dollar. Utav dessa hade 23 719 pro-
jekt lyckats, de hade nått sin målsumma. Dessa motsvarar 48,1 procent av den hela 
massan. Ett större antal projekt hade alltså misslyckat med sitt mål. Resultatet från 
Mollicks studie visar att de projekt som lyckas med sin insamling gör det med väldigt 
små marginaler och de som misslyckas gör det med stora marginaler. Av de projekt 
som misslyckas är den insamlade summan oftast endast 10,1 procent av målet. En-
dast 10 procent av projekten som misslyckas lyckas samla 30 procent av sin mål-
summa och endast 3 procent samlar hälften av målsumman. Studien presenterar 
även statistik över de lyckade insamlingarna Där lyckas 25 procent av projekten att 
samla in mer än 3 procent av deras målsumma. 50 procent av de lyckade fallen lyc-
kas samla in 10 procent mer än deras mål. Endast 1 projekt av 9 samlar ihop 200 
procent av sitt mål. Slutsatsen är alltså att misslyckade projekt misslyckas med stora 
marginaler och lyckade med små marginaler. Mollick menar att en bidragande faktor 
till mönstret vid val av projekt hos finansiärer är hur andra finansiärer tänker. Alltså 
att projekt som uppmärksammas av ett antal finansiärer får automatiskt intresse hos 
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flera. Projektens underlag har förstås också en bidragande faktor. Projekt som har 
potential enligt flera finansiärer samlar förstås mer kapital.  

På den amerikanska hemsidan Kickstarter har det enligt Mollick (2013) varit få som 
lyckats anskaffa tillräckligt med kapital som de från kampanjens början förutspådde 
att de skulle behöva till sitt företag. Även få som lyckats samla mer än vad de från 
början önskat. I vår undersökning vill vi undersöka om detta även hänt på den 
svenska marknaden samt vilka finansieringsalternativ som entreprenören vänder sig 
till istället.  
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4. Metod 
I kapitlet beskrivs urval, val av tillvägagångssätt, insamling av data men även till-
förlitlighet. Studien är baserad på en kvantitativ undersökningsmetod som djupare 
beskrivs nedan.  

4.1 Tidigare undersökningar 

I de tidigare undersökningarna har forskarna valt att använda sig av en fallstudie av 
Kickstarter samt kvalitativa intervjuer med personer som har erfarenhet av Crowd-
funding. Vi har valt att använda oss av enkäter. Detta för att ha möjligheten att nå 
flera respondenter som är geografiskt utspridda i Sverige. Genom fallstudien som 
Mollick (2013) använt sig av får han inte uppfattning om bakgrundsfaktorer till hur 
entreprenörer uppfattar processen vilket vi är intresserade av. Ingman och Teigland 
har gjort kvalitativa intervjuer, dock var det endast 3 av deras respondenter som fak-
tiskt själva hade använt sig av Crowdfunding.  

Den här studien utgår ifrån en deduktiv ansats eftersom studien utgår ifrån teori som 
berör Crowdfunding då information samlades in för en teoretisk referensram. Teore-
tiska referensramen användes för att definiera Crowdfunding och dess användning 
samt att strukturera enkätfrågor (Bryman & Bell, 2012;200).   

4.2 Enkät  

Insamlingen av data kommer i undersökningen genomföras med hjälp av en kvanti-
tativ enkätundersökning. Enkäten består av 10 frågor där vissa frågor har förbestäm-
da svarsalternativ medan vissa har öppna svarsalternativ. Anledningen till att vissa 
frågor har öppna svarsalternativ är på grund av att vi är intresserade av responden-
tens egna åsikter och erfarenheter. Enkäter är en kvantitativ forskningsmetod enligt 
Trost (2012;23) Kvantitativa undersökningar består oftast av material som sedan kan 
bearbetas till ett resultat i siffror eller procent. Vårt resultat från enkäten kommer 
bearbetas och sammanställas i diagram. Enligt Bryman och Bell (2011;251) ska enkä-
ten se så kort och tunn ut som möjligt, med anledning att inte avskrämma respon-
denter. Risken med enkät är att det kan uppstå bortfall, vilket innebär att responden-
ter valt att inte svara på enkäten. En professionellt utformad layout ökar svarspro-
centen. Enkäten innehåller 10 frågor just för att den ska vara lätt att svara på och inte 
ta för lång tid. I enkäten kommer respondenten ha möjlighet att välja om deras före-
tags/projekts namn får publiceras i undersökningen eller inte. Det går också att vara 
helt anonym. Detta för att vi vill att respondenter ska svara så ärligt som möjligt.   
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4.3 Internetbaserade plattformar 

Enkäten har vi valt att skapa på en Internetbaserad plattform som kallas sv.survey-
monkey.com. Webbenkäter är enligt Trost (2012; 135) ett väldigt kostnadseffektiv 
sätt att genomföra en enkätundersökning. Genom Internet är det möjligt att nå 
människor bara genom att känna till deras e-postadress. Vår målgrupp har vi kon-
taktat med hjälp av både e-postadresser samt sociala media; närmare bestämt Face-
book.  Vi har skickat en länk innehållande vår enkät som ledde våra respondenter till 
hemsidan där den var baserad. Nedan presenteras de vanligaste plattformarna för 
Crowdfunding i Sverige men även den största i USA. De är även dessa som vi använt 
som alternativ i enkäten på frågan om vilken plattform respondenten har använt sig 
av.  

4.4 Urval  

Populationen som är relevant för undersökningen är personer som använt sig av 
Crowdfunding för att finansiera sitt nystartade projekt. Population är enligt Bryman 
och Bell (2011;190) de samtliga enheter som forskaren väljer att göra sitt urval uti-
från. Vårt urval består av kampanjer som finns publicerade på Funded By Me och 
Crowdcube under perioden 11 november till och med 25 november. Vår urvalsram, 
de krav vi har för att delta i enkäten är att kampanjen på hemsidan ska vara avslutad 
med anledningen att då har respondenten erfarenhet av hela processen. Vi har även 
uteslutit kampanjer för insamling till politiska aktiviteter då vi anser att dessa inte 
direkt bidrar till ekonomisk tillväxt. Vi har använt oss av ett icke slumpmässigt urval 
genom att välja ut de företagen på plattformarna som stämmer in på de krav som an-
givits i denna undersökning. Med ett icke slumpmässigturval menar Bryman & Bell 
(2011,193) att man riktar sig till de som lättast går att få tag på och de som uppfyller 
de kriterier studien kräver. 

Vi har även använt oss av ett snöbollsurval, vilket enligt Bryman och Bell (2011;206) 
innebär att personer som deltagit i enkäten används för att skapa kontakt med ytter-
ligare potentiella respondenter. I vårt fall har vi frågat vissa av de respondenter vi 
haft kontakt med om de har möjlighet att dela med sig av enkäten till bekanta som 
även de har erfarenhet av Crowdfunding. På så sätt har vi kunnat inkludera flera re-
spondenter.  

4.5 Tillvägagångssätt 

Enkäten kommer att finnas på hemsidan sv.surveymonkey.com under perioden 11 
november 2015 till och med 25 november 2015. Under den perioden kontaktas re-
spondenter inom vår målgrupp med en länk till enkäten och de kan själva välja att 
fylla i. Enkäten kommer alltså finnas tillgänglig under en period på 2 veckor, detta 
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för att så många respondenter som möjligt ska hinna svara. Via hemsidorna för 
Crowdfunding kan vi kontakta företagen via Facebook eller mail.  

Trost (2012; 117)menar att det kan vara nödvändigt att använda sig av en tidsplan vid 
sändningen av frågeformulär samt även sända påminnelser. Dock ska påminnelser 
inte skickas för tätt inpå orginalutsändelsen då detta kan uppfattas för påträngande. 
Därför kommer perioden då enkäten finns tillgänglig uppdelas i två. Under första 
veckan, period 1, kommer de första enkäterna skickas ut. Under andra veckan, period 
2, kommer påminnelse till de respondenter vi inte fått någon återkoppling ifrån att 
skickas ut. Även ytterligare enkäter kommer under denna period skickas ut, detta för 
att samla fler svar om vi under period 1 inte fått tillräckligt många för att resultatet 
ska anses reliabelt.  

De mest relevanta frågorna från vår enkät som kommer kunna svara på våra fråge-
ställningar är följande;  
  
1. “Finns det något ni inte var nöjda över?” 
För att ta reda på vad som entreprenörerna inte upplevde uppfyllde deras krav an-
vände vi denna fråga. Vi ville ha ett konkret svar på vad intermedianerna skulle kun-
na göra bättre samt vad som skulle kunna förbättras i processen. 

 2. “Behövde ni använda er av någon mer finansiering? 

Svarsalternativen till frågan är “Nej” eller “Ja, i så fall vad?”. Vi vill veta vilka finan-
sieringsmedel de använt sig av om Crowdfunding inte uppfyllde den förväntade 
summan. Detta kan bero på hur stort projekt entreprenören vill driva och hur mycket 
startkapital som krävs.  

3. “Tror ni att Internetbaserade plattformar gör det lättare för småföretag att skaf-

fa finansiering?” 

Denna fråga är riktat till teorin om Internetbaserade plattformar kan underlätta in-
formationsasymmetrin mellan entreprenörer och finansiärer. Detta för att kunna 
analysera om entreprenörer upplever det lättare att skapa kontakt med finansiärer 
genom att använda teknologin.  

Söndagen den 25 november kommer enkäten stängas och det insamlade data bear-
betas till ett resultat.  

4.5.1 Insamling av data  
Totalt kontaktade vi 70 stycken Crowdfundinganvändare vars kampanjer fanns pub-
licerade på Funded By Me och Crowdcube. Efter att ha systematiskt gått igenom fö-
retagen på Funded By Me hittade vi sammanlagt 124 stycken avslutade svenska 
kampanjer. Dock hittade vi inte kontaktuppgifter till alla och vissa samlade in pengar 
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till politiska åtgärder vilket vi inte ansåg relevant för vår studie. De politiska kam-
panjerna handlade om protester och liknande vilket inte vi anser kommer bidra till 
ekonomisk tillväxt. Därför kontaktades sammanlagt 65 entreprenörer från Funded 
By Me. Sammanlagda svenska kampanjer från Crowdcube var fem stycken. Då detta 
är en brittisk hemsida var flest företag på hemsidan baserade i Storbritannien, vilka 
vi inte är intresserade av. Alla de fem svenska kampanjerna vi hittade kontaktades. 
Vi startade med att maila till de entreprenörer som det fanns publicerade kontakt-
uppgifter till. Om de inte svarat på mail har vi även kontaktat dem via företagets Fa-
cebooksida. Vi kunde se att via Facebook fick vi betydligt flera svar än på mail. Vi har 
direkt kontaktat 70 användare, dock kan snöbollsurvalet betyda att fler respondenter 
än så har kommit i kontakt med enkäten. Antalet respondenter slutade på 40 styc-
ken.  

4.7 Metodkritik 

Studien ägde rum mellan 11e och 25e november 2015, vilket är en relativt kort peri-
od. För att få ett större urval hade vi kunnat ha en längre enkätperiod vilket hade 
gjort att vi fått in fler svar och erfarenheter vilket hade gett en större inblick hur hela 
populationen upplever fenomenet. Förslagsvis ha en undersökning under ett år för 
att få in fler svar samt att eventuella skillnader i årstider, ekonomi samt marknadsfö-
ring ska jämnas ut.  

Hade vi använt oss av intervjuer istället för enkäter hade vi fått djupare information 
om hur respondenternas upplevelser sett ut, vi hade även kunnat ställa följdfrågor 
och intervjuobjekten hade kunnat berätta fritt om deras åsikter. Vi hade förmodligen 
inte fått lika många svar då, eftersom det tar längre tid och inte lika många hade 
ställt upp i jämförelse med en enkät som tar två minuter att svara på. 

4.8 Tillförlitlighet 

Nedan presenteras studiens tillförlitlighet i form av validitet och reliabilitet för att 
fastställa hur pålitligt resultatet av denna undersökning är.  

4.8.1 Validitet 
Validitet består av olika delar, extern validitet, intern validitet och begreppsvaliditet. 
Validitet berör om bedömningen av de slutsatser som studien fått fram verkligen 
svarar på det undersökningen var ämnad att undersöka.  
Intern validitet handlar om kausala förhållanden mellan två variabler. Exempel på 
frågor som kan uppstå vid intern validitet; hur stor påverkan den oberoende varia-
beln har på den beroende variabeln. 
Extern validitet innebär hur de resultat som fåtts fram från undersökningen kan ge-
neraliseras och appliceras på hela populationen och inte bara det urvalet från under-
sökningen. Begreppsvaliditet förklarar huruvida ett mått verkligen mäter det under-
sökning avser mäta. (Bryman & Bell 2013;63-64) 
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Vi anser att vår undersöknings validitet är relativt låg då urvalet på användare var 
under en kortare period, två veckor, vilket gör att det finns mycket som påverkar sva-
ren. Det som skulle kunna skilja dem från andra perioder är deras intäkter, vilket 
skulle kunna vara säsongsbaserat eller att denna period var en hårdare period för 
Crowdfunding exempelvis på grund av ekonomisk oro eller att undersökningen ge-
nomfördes strax innan jul, dessa faktorer påverkar entreprenörernas upplevelse. Vi 
har inte fått svar från alla de respondenter vi sökt, dock representerar respondenter-
na 57 procent av urvalet under denna tidsperiod, men vi kan inte dra slutsatser över 
hela populationen då de plattformar vi undersökt under tidsperioden inte kan repre-
sentera resten av populationen under exempelvis ett år.  
Den interna validiteten i undersökning är hög för att respondenterna inte påverkades 
av andra personer i undersökningen, eftersom vi kontaktade dem via Internet och de 
inte har någon direkt koppling till de andra respondenterna.  
Begreppsvaliditeten i undersökningen anser vi hålla en hög nivå då undersökningen 
svarar på problemformuleringen och de frågeställningar som undersökningen berör.  

4.8.2  Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt resultatet är från undersökningen. Om un-
dersökningen skulle återskapas vid senare tillfällen, skulle resultatet då stämma 
överens med de resultat som presenteras i denna studie. För att få en undersökning 
med hög reliabelt är det viktigt att noggrant beskriva tillvägagångssätt för att få hög 
replikerbarhet vilket menas med att undersökningen kan göras om av en utomståen-
de person vid ett senare tillfälle. (Bryman & Bell 2013; 62-63) 

Reliabiliteten i undersökningen anser vi vara medelhög då studien visar på resultat 
som delvis går att jämföras med resultat från liknande undersökningar som gjorts 
tidigare, de tidigare undersökningar vi studerat har gjorts för tidigast två år sedan 
vilket gör att tekniken hinner utvecklas, därav att resultaten inte är exakt lika men 
vissa åsikter och prognoser stämmer överens. Att tekniken i plattformar är en central 
del av denna studie och att teknikens utveckling kommer även påverka resultaten för 
eventuella framtida studier, men då vi även undersöker om detta fenomen har poten-
tial att fungera som egen finansieringsform skulle senare underökningar kunna be-
kräfta det. Eftersom vi beskrivit hur undersökningen gått tillväga underlättar det för 
senare undersökningar eftersom undersökingen görs på samma sätt vilket ökar 
chansen för att resultaten blir lika vilket gör att undersökningen har relativt hög re-
plikerbarhet. 
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5. Resultat 
I det femte kapitlet presenteras resultatet undersökningen fått efter en genomförd 
enkätundersökning.  

De resultat i form av diagram och svar som redovisas i detta kapitel är svar utifrån 
enkätundersökningen vi genomförde under tidsperioden 11-25 november 2015. Här 
tas endast de frågor dom är mest relevanta för denna undersökning upp. Se bilagor 
för övriga diagram över enkätsvar för utsållningsfrågor exempelvis. 

Diagram 1. I detta diagram ser man att plattformen Funded by me är den mest populära 
bland våra respondenter. Ovanför stapeldiagrammet visas att det var 32 st som svarade 
på denna fråga och 8 st som “hoppade över”. De 8 st som “hoppade över” har förmodligen 
ingen erfarenhet av Crowdfunding som entreprenör och har avslutat enkäten tidigare. 
Samma gäller för resterande diagram.  

"  
  
Figur 5 Diagram 1 
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De två första frågorna i enkätundersökningen handlade om att hitta rätt responden-
ter, alltså entreprenörer som har erfarenhet av Crowdfunding. Därför sållades övriga 
respondenter bort redan i början av enkäten. I den tredje frågan vill vi undersöka vil-
ken plattform som våra respondenter använt sig av. Den största plattformen i Sverige 
är Funded By Me, vilken även flest respondenter har valt som alternativ som visas i 
diagrammet nedan. I vår undersökning deltog även entreprenörer som använt sig av 
Crowdcube och Kickstarter, som är en amerikansk hemsida. Genom att undersöka 
vilken plattform respondenterna har använt sig av kan vi även sedan dra slutsatser 
kring vad de upplevde bristfälligt med just dessa plattformar.  

Diagram 2. Utav de 32 svarande på denna fråga ansåg mer än hälften att Crowd-
funding uppfyllde deras förväntningar. Åtta personer uppgav att det inte gjorde 
det, fem stycken visste inte och åtta personer svarade inte på frågan. 

"  
Figur 6 Diagram 2 

För att undersöka om entreprenören var generellt nöjd med Crowfundingprocessen 
ställde vi frågan “Uppfyllde finansieringsformen era förväntningar?”. Med hjälp av 
frågan kan vi senare dra slutsatsen om entreprenörer upplever att Crowdfunding är 
en fungerande finansieringsform eller inte. Lite mer än hälften av respondenterna 
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tyckte att Crowdfunding hade uppfyllt deras förväntningar medan hela 25 procent 
inte var nöjda som visas i diagrammet nedan  

Diagram 3. Här visas vad respondenterna uppgav att de inte var helt nöjda med, där tek-
niken och dålig exponering var de största problemen.  

"  
Figur 7 Diagram 3 

Efter att ha undersökt om entreprenörerna upplevde att finansieringsformen mot-
svarade deras förväntningar eller inte ställdes frågan “ Finns det något ni inte är nöj-
da med?” Då syftet med undersökningen är att undersöka vilka brister som finns 
valde vi att lämna svarsalternativet öppet. Respondenten kunde här själv fylla i vad 
som upplevdes sämre. I diagrammet har vi sammanställt de vanligaste svaren. Rela-
tivt många valde att hoppa över frågan, i övrigt var det tekniken och för lite expone-
ring som flest svarat. Med tekniken menas i det här fallet funktioner som inte funge-
rat på plattformarna som respondenten använt sig av. Exponering betyder i det här 
fallet att respondenten inte upplever att deras kampanj har nått ut till tillräckligt 
många finansiärer. Även att kampanjen krävt för mycket tid och att respondenten 
ville ha en längre kampanj var det fler repondenter som skrev.   
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Diagram 4. På frågan om respondenterna/entreprenörerna behövde använda någon an-
nan form av finansiering utöver Crowdfunding var det endast 13 som inte behövde det. 
Resterande använde olika former av finansiering där eget kapital var vanligast.  

"  
Figur 8 Diagram 4 

I Diagram 4 visas resultat från frågan “behövde ni använda er av någon annan finan-
siering?”. Syftet är att undersöka om Crowdfunding som finansieringsform ger till-
räckligt mycket kapital vid uppstart av mindre företag. Här har respondenten själv 
kunnat fylla i övriga finansieringskällor. I vår referensram menar Drake (2012) att 
bidragsgivare och “friends, family and fools” är de största finansieringskällorna vid 
uppstart av företag. Enligt tillväxtverket (2011) är eget kapital även en stor finansie-
ringskälla. Vårt resultat visar att flest entreprenörer inte använt sig att någon annan 
finansiering än Crowdfunding. Näst flest respondenter har använt sig av eget kapital 
och 4 stycken har fått bidrag.  
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Diagram 5. I detta diagram kan det utläsas att ca 80 % ansåg att Crowdfunding kan kom-
plettera andra finansierings former såsom banklån, riskkapitalbolag och Almi. 60 % tyckte 
inte att Crowdfunding kan komplettera andra finansieringsformer och 12 % visste inte 
utav de 33 respondenterna.  

"  
Figur 9 Diagram 5 

Diagram 5 hör ihop med tidigare diagram. Här undersöks om entreprenörerna anser 
att Crowdfunding kan komplettera övriga finansieringsformer. Syftet med frågan är 
att undersöka om entreprenörer tror att nystartade företag kan använda sig av 
Crowdfuning istället för banklån, Almi eller liknande. Dock kan denna fråga misstol-
kas och respondenten kan uppleva frågan som om Crowdfunding kan fungera som 
finansieringsform tillsammans med banklån, Almi eller liknande. Resultatet visar att 
flest repondenter anser att Crowdfunding har potential att komplettera banklån, 
Almi och liknande finansieringsformer. Endast 2 respondenter tror inte så.  
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Diagram 6. Detta diagram visar att nästan 90 % av alla respondenter tror att Internetba-
serade plattformar såsom Crowdfunding gör det lättare för småföretag att få finansiering.  

"  
Figur 10 Diagram 6 

I diagram 6 visas resultatet över huruvida entreprenörerna upplever det lättare att få 
kontakt med finansiärer med hjälp av Internetbaserade plattformar. Flest respon-
denter har svarat “Ja”, de upplever alltså det lättare. 3 stycken tycker inte att Internet 
har hjälpt dem. 
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6. Analys 
Resultatet analyseras med hjälp av teorier och referensram i följande kapitel. Även 
bortfallsanalys.  

I det första diagrammet går det att utläsa att Funded By Me är den främsta plattfor-
men som de entreprenörer som vi frågat har använt sig av. Detta beror troligtvis på 
att det är den plattform vi använt oss av mest då vi kontakt våra respondenter, på 
grund av att de var flest som hade kontaktinformation på Funded By Me och att det 
är den största Crowdfunding plattformen i Sverige. Detta betyder att de svar vi fått 
främst går att etablera på Funded By Me’s hemsida. Ungefär 16 procent av respon-
denterna har använt sig av Crowdcube. 10 procent har använt sig av Kickstarter, vil-
ket är en amerikansk hemsida. Detta betyder att även om det är svenska företag är 
det troligtvis fler internationella finansiärer som bidragit.  

Det andra diagrammet visar att ca 60 procent tyckte att finansieringsformen uppfyll-
de förväntan. 25 procent ansåg att förväntningarna inte uppfylldes. 25 procent anser 
vi ändå är en relativt hög procentandel. För att undersöka vad respondenterna ansåg 
bristfälligt kan vi analysera diagram 3. Flest respondenter har svarat “tekniken” samt 
“för lite exponering” på frågan “ finns det något ni inte är nöjda med?”. Responden-
terna har här kunnat skriva ett eget svarsalternativ för att svaren inte ska vara be-
gränsade. Vi har sedan sammanställt diagrammet för att skapa en uppfattning över 
de vanligaste problemen. Kategorin “tekniken” är en sammanställning av responden-
ter som haft problem med hemsidan de använt sig av. Att tekniken inte fungerat när 
de ska använda sig av sin kampanj och insamling på hemsidan. Detta är något platt-
formarna skulle kunna arbeta med och utveckla för att processen ska kunna flyta på 
bättre. Den andra kategorin respondenterna ansåg bristfällig var “för lite expone-
ring”. Två av våra respondenter ville även ha en längre kampanj. Kampanjerna finns 
publicerade på plattformarna under en viss förutbestämd period som kan variera uti-
från vilken plattform man används sig av och vad för sorts projekt, under den tiden 
kan finansiärer donera eller investera kapital i företaget. Även om många ansåg att 
det var lite exponering tycker flest respondenter att Internetbaserade plattformar 
underlättar när de ska skaffa finansiering. Dock är plattformarna enligt Tillväxtver-
ket (2013) endast ett verktyg för finansierade och finansiär. Exponering är något fö-
retag behöver sköta själva. Detta kan göras genom att sprida information om kam-
panjen via övriga sociala media för att nå ut till finansiärer.  

Ingram och Teiglands (2013) studie visar att entreprenörer anser den svenska kultu-
ren som en stoppkloss, då de anser att Sverige inte har samma investeringskultur. 
Detta har vi inte sett vara ett problem enligt våra respondenter. Dock menade re-
spondenterna i Ingram och Teiglands studie att finansieringsformen saknade kom-
petens och resurser. Detta kan vi även avläsa i våra diagram. Två respondenter har 
svarat att de fått för lite information och två att de saknade upplärande. Detta är nå-
got intermedianerna kan utveckla. Dock fungerar intermedianer endast som förmed-
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lare av kontakt. Vi upplevde att vissa respondenter i enkäten svarat att de velat ha 
mer guidning från intermedianerna men det är inte deras funktion enligt Tillväxtver-
ket (2013).  

I Ingram och Teiglands (2013) studie kunde de dra slutsatsen att entreprenörer som 
de intervjuat inte tyckte att Crowdfunding hade potential att utvecklas i Sverige. I 
vårt resultat kan vi se att entreprenörer är positivt inställda till Crowdfunding även 
om de ännu finns brister. 

I Mollicks (2013) studie kunde han dra slutsatsen att de flesta kampanjer på Kick-
starter inte nådde till kapitalmål under perioden då de använde sig av Crowdfunding. 
Detta kan vi koppla till kategorin “Ville ha en lägre kampanj” samt “ fick ej ihop till-
räckligt” i diagram 3. I diagram 4 undersökte vi om respondenterna behövde använ-
da sig av annan finansieringskälla samt vilken. Flest respondenter har svarat att de 
inte behövt använda en annan finansieringskälla. Även om Mollicks studie visar på 
att de flesta inte lyckades samla ihop till sitt kapitalmål så har majoriteten av våra 
respondenter svarat att de inte behövt någon annan finansiering. Dock har många 
respondenter behövt gå in med eget kapital. 13 av respondenterna har klarat sig på 
endast Crowdfunding och 10 stycken har behövt eget kapital. Skillnaden mellan de 
två anser inte vi vara jättestor. Att Mollicks respondenter uppgav att de inte nådde 
sina mål och respondenterna i denna undersökning uppgav att de nådde sitt mål kan 
även ha att göra med hur stora målsummor entreprenörerna satt upp. Desto högre 
målsummor desto svårare blir det givetvis att nå, eftersom Mollicks studie var på 
Amerikanska företag där Crowdfunding har blivit större och mer utvecklat är det inte 
omöjligt att företagen i den undersökningen hade högre kapitalmål än de svenska 
företag som undersökts i denna studie. Eftersom Crowdfunding fenomenet är större i 
USA finns det även fler aktörer på marknaden som företagen ska slåss mot om finan-
siärernas uppmärksamhet och kapital.  

Huruvida respondenterna anser att Crowdfunding kan fungera som kompletterande 
finansieringsform (Diagram 5) är svårt att svara på då det kan ha skett en tolknings-
skiljaktighet i ordet kompletterande. Eftersom att det är många respondenter som 
både klarat sig utan annan finansiering och många som behövt annan finansiering är 
det svårt att veta om de tolkade det som att Crowdfunding har potential att komplet-
tera vid banklån, Almi eller riskkapitalbolag eller om det tror att Crowdfunding har 
potential som en egen finansieringsform utöver banklån, Almi och riskkapitalbolag 
utan behov av komplettering. Med tanke på hur många som faktiskt klarade att fi-
nansiera sig genom endast Crowdfunding kan vi ändå säga att de flesta respondenter 
tror att Crowdfunding kan fungera som en själv-stående finansieringsform.  

I referensramen menade Denis (2004) att företag i uppstartsfas främst använder sig 
av “friends, family and fools” eller bidragsgivare. I vår undersökning är resultatet att 
bidragstagare och eget kapital är de finansieringsformerna som flest använt sig av 
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om Crowdfunding inte gett tillräckligt kapital. Respondenterna i enkätundersök-
ningen har själva kunnat skriva ett svar i den här frågan. Därför är det osäkert om 
“bidrag” inkluderar “friends, family and fools”. Oavsett kan Denis modell i stora drag 
appliceras på Crowdfundinganvändare.  

Myers och Majlufs (1984) beskriver i sin Pecking-order theory att företag undviker 
extern ledning vilket gör att riskkapitalbolag och likdanande finansieringskällor ofta 
går bort. På grund utav informationsassymentrin är det svårt att hitta extern finan-
siering. Crowdfunding fungerar som extern finansiering samtidigt som ingen makt i 
företaget direkt ges över till finansiärerna. Med hjälp av Internetplattformarna som 
entreprenörerna vänder sig till för att samla Crowdfunders kan informationsassyme-
trin minska då finansiärerna får all information om företaget genom kampanjen 
samt kan följa företaget genom dess utveckling och framfart. När antalet finansiärer 
ökar och summorna de investerar minskar sprids risken ut mycket mer och det blir 
inte längre en person alternativt ett företag eller en bank som tar hela risken själv 
vilket gör att informationsassymetrin kanske inte blir lika tydlig. Då det inte är lika 
stor risk för varje finansiär kanske de inte heller kräver lika ingående information i 
företaget.  

I diagram 6 ser man huruvida respondenterna anser att Crowdfunding gör det lättare 
för småföretagare att få finansiering. Hela 88 procent angav att de trodde att Crowd-
funding kan underlätta för småföretagare att få finansiering, endast tre st uppgav att 
de inte trodde det. Eftersom att svarsantalet “Nej” på den frågan understiger exem-
pelvis de som svarade “Nej” på frågan om de ansåg att Crowdfunding uppfyllde deras 
förväntningar i diagram 2 betyder det att även fast de kanske inte var helt nöjda med 
just sin erfarenhet tror de flesta på Crowdfunding. Vilket tyder på att det har potenti-
al som finansieringsform, framförallt för småföretagare. Finansieringsformen kan 
ses som en utökad version av “friends, family and fools”. Finansiärerna i Crowdfun-
ding skulle kunna klassas som “fools” då de är personer som vill bidra eller investera 
till utveckling av företaget men egentligen inte har en större kunskap till vilka förut-
sättningar företaget har att lyckas.  

6.1 Bortfallsanalys 

Av de 70 entreprenörerna vi kontaktat valde 40 st att delta i undersökningen och 
svara på vår enkät vilket är en hög andel av urvalet. Av dessa var de 40 personer var 
det 34 st som hade använt sig av finansieringsformen Crowdfunding (se bilaga 2), att 
det inte var samtliga, eftersom vi kontaktade entreprenörer genom plattformar för 
Crowdfunding, tror vi beror på det snöbollsurvalet vi även använt oss av då vissa av 
de kontaktade vidarebefordrade länken till enkäten till personer de trodde hade erfa-
renhet av Crowdfunding. Vilket alla inte verkar ha haft. De bortfallen som undersök-
ningen haft kan bero på att vissa av de företagen vi kontaktat antingen inte fått/sett 
det mail vi skickade ut alternativt valt att inte delta i undersökningen. Bortfallen i 
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själva enkäten beror förmodligen mycket på våra “bortsållningsfrågor” för att få så 
relevanta svar som möjligt. Våra “bortsållningsfrågor” löd följande:  

- Har du använt finansieringsformen Crowdfunding? Om nej, så är du klar 
med enkäten.  

- Välj den/de roll/rollerna du haft vid användningen. Om endast finansiär, är 
du klar med enkäten.  

Detta för att vår undersökning riktar in sig mest på entreprenörers upplevelse av 
Crowdfunding och resterande frågor var utformade att bara entreprenörer med erfa-
renhet av Crowdfunding kunde svara på dem.  
Ett annat bortfall som kan ha uppstått är missförstånd eller misstolkningar av frågor 
från respondenter. Exempelvis på frågan om de svarande trodde att Crowdfunding 
kan komplettera andra finansieringsformer som riskkapitalbolag, banklån och Almi, 
kan de skett tolkningsskiljaktigheter på ordet komplettera. Beroende på om svarande 
har tolkat det som att Crowdfunding kan vara en finansieringsform utöver ovan 
nämnd eller om Crowfunding kan fungera som komplement tillsammans med andra 
finansieringsformer. Detta har inte lett till bortfall i form av att frågan hoppats över 
men eventuellt att de inte riktigt svarade på det vi egentligen undrade. Dock, med 
tanke på de tidigare frågorna i enkäten som behandlar Crowdfunding som en egen 
finansieringsform gör att vår tolkning av denna fråga blir lättare att förstå för re-
spondenterna. Vi drar då slutsatsen att detta bortfall är rätt litet.  

!32



7. Slutsats 
De slutsatser vi med hjälp av resultat och analys kan komma fram till presenteras 
nedan.  
Efter att ha genomfört vår enkätundersökning och sammanställt i diagram kan vi dra 
följande slutsatser;  

● Entreprenörer upplever det lättare att skapa kontakt med finansiärer med 
hjälp av Internetbaserade plattformar. 

● Nästan alla respondenter tror på att Crowdfunding kan underlätta för småfö-
retag att få finansiering samt att det har potential att bli en själv-stående fi-
nansieringsform.   

● Flest respondenter angav tekniken samt dålig exponering som de största bris-
terna efter att ha använt processen.  

● Eget kapital var den största finansieringskällan om entreprenören inte samlat 
tillräckligt kapital via kampanjen.  

● Crowdfunding är finansieringsform som utökat “friends, family and fools” ka-
tegorin till en bredare finansiärpublik. 

Vi drar den egna slutsatsen att det finns potential för Crowdfunding som själv-ståen-
de finansieringsform och vi tror att det kommer utvecklas i takt med tekniken. Samt 
att det kan hjälpa till att fylla det finansiella gapet. 
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8. Förslag till vidare forskning 
Med hjälp av resultat och slutsats från undersökningen ges i följande kapitel för-
slag på hur forskare kan studera ämnet vidare.   

För att forska vidare inom detta ämne och undersöka det ännu närmre föreslår vi att 
göra en liknande studie under en längre period, exempelvis ett år eller mer, för att få 
in fler svar från entreprenörer samt jämna ut eventuella tillfälligheter som kan upp-
stå när en sådan undersökning görs under två veckor, till exempel ekonomi, årstid 
och antal aktörer på plattformen under just den perioden. Även fördjupa sig i entre-
prenörers erfarenheter, och fråga om de har förbättringsförslag exempelvis, vilket vi 
tror är lättast genom att genomföra intervjuer utöver enkäter också. 

Det vore även intressant att undersöka skillnader mellan de olika företagen på 
Crowdfundingplattformar om varför de inte når sitt kapitalmål, jämföra kapitalmål, 
affärsidé och bransch för att lättare kunna ta hänsyn och sålla bort missnöjda entre-
prenörer på grund av orimliga mål eller “dåliga idéer”.  

För att undersöka vidare på Crowdfundings utveckling och potential vore det intres-
sant att undersöka ur finansiärers synvinkel det är trots allt de som gör om Crowd-
funding skulle kunna bli en egen finansieringsform utan kompletteringsbehov. För-
slagsvis undersöka vad som krävs för att de ska investera i ett företag genom en 
Crowdfundingplattform. Att undersöka eventuella skillnader på “Crowdfunding-
marknaden” i Sverige och “Crowdfundingmarknaden” i USA eftersom Crowdfunding 
kommit mycket längre i USA och se om de finns några skillnader som gör att det inte 
utvecklats lika mycket i Sverige.  
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10. Bilagor 
Kapitlet innehåller den enkät som studien är uppbyggd på. Även diagram över re-
sultatet på enkäten som inte presenterats i resultatkapitlet. 

Bilaga 1; Enkät 

Vi är två studenter på Södertörns Högskola som just nu skriver vår 
kandidatuppsats inom finansiering, där vi valt att inrikta oss på 
Crowdfunding som finansieringsalternativ. Vi är väldigt tacksamma 
om ni vill hjälpa oss med vår undersökning. 

1. Har du använt finansieringsformen Crowdfunding? Om nej, så är du 
klar med enkäten.  
Ja 
Nej 

2. Välj den/de roll/rollerna du haft vid användningen. Om endast finan-
siär, är du klar med enkäten.  
Entreprenör  
Finansiär 
Båda ovanstående 

3. Vilken plattform använde du dig av?  
Funded By Me  
Crowdcube  
Kickstarter 
Crowdculture  
Polstjärna 

4. Uppfyllde finansieringsformen era förväntningar?  
Ja 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Nej  
Vet ej 

5. Behövde ni använda er av någon mer finansiering?  
Ja 
Nej, isåfall vad?  

6. Tror ni att Internetbaserade plattformar gör det lättare för småföretag 
att skaffa finansiering?  
Ja 
Nej  
Vet ej  

7. Finns det något du inte är nöjd med under kampanjperioden? I så fall, 
vad?  
Eget svar 

8. Anser du Crowdfunding kompletterar andra finansieringssätt såsom 
banklån, riskkapitalbolag och Almi?  
Ja 
Nej  
Vet ej  

9. Vad heter företaget du använde för Crowdfunding?  
Delar gärna inte med mig av det  
Företaget heter: 

10. Godkänner ni att vi använder ert företagsnamn i vår kandidatupp-
sats?  
Ja  
Nej 
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Bilaga 2: Diagram 1 
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Diagram 2 
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Diagram 3  
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